
Introduction to Public Administration Dr.Churairat Chullachakkawat



1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจความหมายของระบบราชการ และแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบราชการ

2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจแนวคิดในการแบงประเภทของระบบราชการ

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจถึงขอดีขอเสียของการจัดองคการแบบราชการ
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      ไดรวบรวมความหมายของระบบราชการ และแบงความหมาย
ออกเปน 4กลุมความคิดดวยกัน ดังนี้

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4
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    การที่ผูนําหรือผูบริหารจะทําการปกครองและบริหารกิจการงานของ
กลุมชนไปไดนั้นผูนําจะตองมีสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. อํานาจ (Authority)

2. กลไกทางการบริหาร (Administrative apparatus)

แนวคิดที่มองระบบราชการในแงบวก

2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจแนวคิดในการแบงประเภทของระบบราชการ
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                       ถือไดวาเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหการใชอํานาจปกครองดําเนินไป
ดวยดี อาจมีรูปแบบแตกตางกันไปตามความเหมาะสมกับรูปแบบอํานาจ

                    หมายถึง ความสามารถของบุคคลคนหนึ่ง ในการที่จะเปล่ียนพฤติกรรม
ของคนอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่ตนตองการ 
- การที่บุคคลใดจะปกครองคนอ่ืนไดก็ตอเมื่อเขามีอํานาจปกครองอยูและอํานาจนั้น
จะตองเปนที่ยอมรับของกลุมคนที่อยูใตปกครองดวย (Legitimation of Power)
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(1) การมีสายบังคับบัญชาที่ลดหล่ันกันลงมาเปนลําดับ
จากสูงลงมาต่ํา (Hierarchy)
(2) การแบงงานกันทําตามความชํานาญพิเศษ 
(Division of Labor)
(3) มีระบบกฎเกณฑอยางแนนอน (System of Rule)

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  ไดอธิบายวา

1. ลักษณะทางโครงสราง

(1) การไมคํานึงถึงตัวบุคคล (Impersonality)
(2) การใชเหตุผล(Rationality)
(3) มุงปฏิบัติตามกฎเกณฑ(Rule Orientation)

2. ลักษณะดานพฤติกรรม
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    ไดสรุปลักษณะโครงสรางบางประการที่นักวิชาการสวนมากเห็นพอง
ตองกัน โดยเสนอแนวคิดของระบบราชการไวดังนี้
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แนวคิดที่มองระบบราชการในแงที่เปนกลางๆ

    ไดเขียนหนังสือช่ือ Inside Bureaucracy โดยอธิบายวา องคการอาจเกิดไดดวย
สาเหตุ 4 ประการ

      เกิดจากการรวมกลุมคนที่มีความศรัทธาในคุณลักษณะพิเศษหรือ
บุคลิกภาพของผูนํา
      การรวมตัวของคนเพ่ือรวมกันงานใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยาง
หนึ่งที่กลุมเห็นวาเปนเรื่องจําเปน

      เกิดจากการแยกตัวออกจากองคการเดิม เพ่ือทําภารกิจใหม

      มีการรวมตัวของผูที่มุงมั่นจะดําเนินการตามนโยบายสาธารณะ
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แนวคิดที่มองระบบราชการในแงลบหรือในแงวิพากษ

      ระบบราชการที่พยายามควบคุมโดยผานกฎระเบียบ
และสายอํานาจบังคับบัญชา
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1. ระบบราชการไมปดโอกาสขาราชการพัฒนาตนเอง

2. ระบบราชการสงเสริมใหขาราชการขาดความคิดสรางสรรค

3. ระบบราชการมองขาราชการเปนเพียงเครื่องมือขององคกร

4. สายการบังคับบัญชาของระบบราชการไมเหมาะสมกับภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลง

5. ระบบราชการไมสามารถใหความเปนธรรมกับขาราชการ

    ไดวิจารณระบบราชการวามีจุดบกพรองอยูหลายประการ คือ

6. ระบบราชการไมสามารถแกปญหาความขัดแยงระหวางตําแหนง/กลุมภายในองคการได

7. ระบบราชการไมไดใชขาราชการอยางเต็มความรูความสามารถ

8. ระบบราชการไมเหมาะสมกับการปรับใชเทคโนโลยีใหม

9. ระบบราชการจะเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของขาราชการในแงลบทั้งการงานและชีวิตสวนตัว
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       เปนระบบราชการที่ไดกําเนิดขึ้น เพราะความตองการของสังคมที่จะใหมีผูอารักขา
คุมครองแกสมาชิกในสังคม โดยผูใหความอารักขาคุมครองนี้จะทําหนาที่เปนผูนําของ
ประชาชนในทุกๆ ดานทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอ่ืนๆ เชน ระบบราชการ
ของจีน และปรัสเซียในสมัยโบราณ เปนตน

ไดจําแนกประเภทระบบราชการออกเปน 4 ประเภท

1. ระบบราชการแบบผูอารักขา (Guardian bureaucracy)

      เปนระบบราชการที่มีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเขาทํางานอยูเฉพาะภายในกลุม
บุคคลเพียงชนช้ันหนึ่งชนช้ันใดโดยเฉพาะเพียงชนช้ันเดียว โดยไมยินยอมใหบุคคลชน
ช้ันอ่ืนมีโอกาสเขามาเปนขาราชการไดเลย

2. ระบบราชการแบบวรรณะ (Caste bureaucracy)
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       เปนระบบราชการที่ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักเกณฑของระบบคุณธรรมในการ
บรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนราชการ จึงเปนระบบราชการที่มีแนวโนมเปนระบบราชการ
ของชนช้ันกลางมากยิ่งขึ้น ระบบราชการนี้มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ สถานะความ
เปนราชการ และความเช่ียวชาญทางดานหนาที่โดยเฉพาะ

       เปนระบบราชการที่เปดโอกาสใหบุคคลตางๆเขาเปนขาราชการมากกวาระบบราชการ
แบบวรรณะ เพียงแตวาการบรรจุแตงตั้งบุคคลตางๆใชหลักเกณฑในเรื่องอุปถัมภคํ้าจุน
กันเปนสวนบุคคล และยังจํากัดอยูในบรรดาผูที่เปนญาติพ่ีนอง

3. ระบบราการแบบอุปถัมภ (Patronage bureaucracy)

4. ระบบราชการแบบคุณธรรม (Merit bureaucracy)
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ไดจําแนกประเภทระบบราชการเปน 3 ประเภท

       เปนระบบราชการที่สมาชิกขององคการบริหารจะมองดูกฎขอบังคับตางๆวา เปน
สิ่งจําเปนทางดานเทคนิค และกฎขอบังคับถูกกําหนดขึ้นโดยขอตกลงที่เปนที่ยอมรับ
ระหวางสมาชิกกับองคการบริหารทั้งสองฝาย

       เปนระบบราชการที่เต็มไปดวยขอหามไมใหกระทําการตางๆ และแมจะมีขอหามตางๆ
มากมายแตสมาชิกสวนใหญไมคอยปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆพยายามฝาฝนหรือ
หลีกเล่ียงอยูเสมอ แตจะทําตามเมื่อเห็นวาจะเปนประโยชนหรือความปลอดภัยของตนเอง

1. ระบบราชการแบบ Mock bureaucracy)

2. ระบบราชการแบบผูแทน (Representative bureaucracy)

       เปนระบบราชการที่สมาชิกขององคการจะปฏิบัติตามขอบังคับอยางลังเลใจ เพราะเห็น
วาตนถูกบังคับใหเช่ือฟง ทั้งนี้สมาชิกตองเช่ือฟงเพ่ือปองกันการถูกลงโทษ สวนกฎ
ขอบังคับถูกกําหนดและประกาศของฝายองคการการบริหารแตเพียงฝายเดียว

3. ระบบราชการที่มุงการลงโทษเปนประการสําคัญ (Punishment - centered bureaucracy)
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- มีการจัดสายบังคับบัญชา
- ระบบความสัมพันธของอํานาจชัดเจน
- มีการบันทึกสิ่งตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน แมนยําถูกตอง
ตอเนื่อง รวดเร็ว แนชัด 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจถึงขอดีขอเสียของการจัดองคการแบบราชการ

2. การจัดองคการแบบราชการเหนือกวาการบริหารระบบอ่ืนในแงเทคนิค 
(Technical Superiority)

1. เปนการบริหารที่มีเหตุผล

Introduction to Public Administration Dr.Churairat Chullachakkawat



4. สมาชิกและองคการตาง ๆ คํานึงถึงบทบาทหนาที่ของตน

5. มีการลดคาใชจายเนนวัสดุและบุคลากรถึงระดับต่ําสุด

6. หลักการแบงงานกันทําและความชํานาญเฉพาะทาง

7. การจัดองคการมีลักษณะมั่งคง ถาวร ถูกทําลายยาก ไมวาผูนําทางการ
เมือง จะเปล่ียนแปลงอยางไร ยังเปนกลไกรับใชผูนําชุดตอไปไดเสมอ

3. เปนระบบที่ผูบังคับบัญชาคุมผูใตบังคับบัญชาอยางดี
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- ไมคํานึงถึงตัวบุคคล เรื่องทุกเรื่องตองทําตามระเบียบ
กฎเกณฑ ขอบังคับอยางเครงครัด
- ขัดกับสภาพความเปนจริง คนมีชีวิตจิตใจแตละคน
แตกตางกันไป 

2. สรางอํานาจทางการเมืองที่นาอันตราย

1. กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานซึ่งไมเปนที่ยอมรับ

ชารล กูดเซลล (Chalres Goodsell) เขียนไวในหนังสือ The Case Of Bureaucracy

3. การกดขี่ความเปนปจเจกบุคคล ใชคนเหมือนเครื่องจักรกล
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