
บทที่ 1 

แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับระบบบริหารราชการ 

 แนวคิดระบบราชการเปนพื้นฐานท่ีทําใหเรามีความเขาใจถึงระบบบริหารราชการแผนดิน

หรือเรียกอีกไดหลายอยางวาการบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารสาธารณะก็ได 

เปนการศึกษาถึงการบริหารงานภาครัฐหรือระบบราชการในฐานะเปนสถาบันทางการเมืองอยางหนึ่ง

ท่ีมีบทบาทตอการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีตอประชาชนในรัฐนั้น เพราะระบบ

บริหารราชการเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีมีความสําคัญและสัมพันธกับชีวิตของประชาชนในทุกประเทศ 

ไมวาจะเปนกิจกรรมดานเศรษฐกิจ กิจกรรมทางดานสังคมหรือกิจกรรมดานการเมือง ระบบบริหาร

ราชการนับเปนสวนท่ีมีบทบาทและความสําคัญตอประชาชนสูงท่ีสุด 

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดอธิบายถึง แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับระบบบริหารราชการ ซึ่งประกอบดวย 

ลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับระบบบริหารราชการ หนาท่ีท่ีของระบบราชการ องคประกอบของระบบบริหาร

ราชการ หลักในการจัดระเบียบระบบบริหารราชการ ความสัมพันธระหวางระบบบริหารราชการกับ

ศาสตรสาขาตาง ๆ สภาพแวดลอมของระบบบริหารราชการ คุณลักษณะของระบบบริหารราชการท่ีดี 

ซึ่งแตละหัวขอมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับระบบบริหารราชการ 

 ลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับระบบบริหารราชการในหัวขอนี้ จะเปนการอธิบายถึง ความเปนมา

ของระบบบริหารราชการ ความหมายของระบบบริหารราชการ ความสําคัญของระบบบริหารราชการ

ซึ่งจะทําใหเห็นกรอบแนวคิดเบ้ืองตนของระบบบริหารราชการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

 1.1 ความเปนมาของระบบบริหารราชการ 

 วิเชียร วิทยอุดม (2551 : 99) ไดอธิบายถึงความเปนมาของระบบบริหารราชการไววา คํา

วาระบบราชการไดมีการใชเปนครั้งแรกเปนภาษาฝรั่งเศส โดยรัฐมนตรีพาณิชยของฝรั่งเศสเปนผูใชคํา

วา Bureaucracy โดยมีความหมายวา “รัฐบาลท่ีกําลังทําหนาท่ีอยู” แตถาจะแยกคําออกมาพิจารณา

ดูแลว จะเห็นไดเปน 2 คํา คือ Bureau กับ Cracy ซึ่งคําวา Bureau ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงโตะ

หรือสถานท่ีทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ สวนคําวา Cracy มาจากคําวา Kratia ในภาษากรีก ซึ่งหมายถึง 

การปกครองหรือความเขมแข็ง ดังนั้น ความหมายตามรากศัพทด้ังเดิมจึงหมายถึงการปกครองโดย

ขาราชการ ตอมาคําวา Bureaucratic ไดแพรหลายเขาไปในเยอรมัน ในศตวรรษท่ี 19 

 แนวคิดทฤษฎีระบบราชการไดเกิดข้ึนในชวงระยะส้ันเวลาเดียวกันกับทฤษฎีการบริหารท่ีมี

หลักเกณฑและทฤษฎีการบริหาร (ระหวาง ค.ศ. 1900-1950) แตแตกตางกันตรงท่ีทฤษฎีระบบ

ราชการมีพัฒนาการมาจากนักสังคมวิทยา และใหความสําคัญกับองคการ สวนทฤษฎีการบริหารมี
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หลักเกณฑและทฤษฎีการบริหารท่ีมีพัฒนาการมาจากนักบริหารท่ีพยายามหาเทคนิคบริหาร เพื่อ

นํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน และนําไปสูการสรางหลักการปฏิบัติงานในองคการ 

 นอกจากนี้ ระบบราชการ (Bureaucracy) มีนักวิชาการท่ีสําคัญ ไดแก ติน ปรัชญพฤทธิ์ 

(2538 : 53) ไดอธิบายไววา ระบบความสัมพันธท่ีมีระเบียบกฎเกณฑคอยกํากับไวอยางแนนอน คําวา

ระบบราชการนั้น Vincent de Gournay ชาวฝรั่งเศส เปนผูนํามาใชเปนครั้งแรก ในป ค.ศ. 1745 

เพื่อบรรยายถึงลักษณะของรัฐบาลของปรัสเซียโดยคํา ๆ นี้ มักใชกับการบริหารงานของรัฐท่ีอํานาจอยู

กับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในระยะตอมาแนวความคิดระบบราชการไดรับการพัฒนาข้ึนมาโดยนัก

สังคมวิทยาชาวเยอรมัน Max Weber (ค.ศ. 1864-1920) ซึ่งมองวาเปนระบบสังคมในอุดมคติท่ี

องคการท่ีมีประสิทธิภาพและมีเหตุผลปฏิบัติงานอยูบนพื้นฐานของส่ิงดังตอไปนี้ คือ (1) การ

ปฏิบัติงานใชกฎเกณฑเปนหลัก (2) การแบงงานกันทําซึ่งกอใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง (3) สาย

การบังคับบัญชาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา (4) การ

ตัดสินใจใชมาตรฐานทางดานกฎหมายและเทคนิคเปนเกณฑ (5) การบริหารงานมีระบบแฟมและ

เอกสารท่ีแนนอน และ (6) การถือวาการบริหารเปนอาชีพอยางหนึ่ง ในทางวิชาการนั้นมีผูมองระบบ

ราชการวาเปนระบบท่ีดีท่ีสุด (เชน เวเบอร) เลวท่ีสุด (เชน โครซิเยร) และมีท้ังดีและเลวระคนกันไป

แตอยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่ององคการแบบราชการของ เวเบอร จึงเปนรากฐานแนวคิดท่ีสําคัญซึ่ง

นําไปสูการออกแบบ กําหนดหลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงานของระบบราชการในประเทศตาง ๆ 

ท่ัวโลกในเวลาตอมา ซึ่งลวนเปนผลจากการนําเอาหลักการพื้นฐานดังกลาวขางตนมาประยุกตใชท้ังส้ิน 

 1.2 ความหมายของระบบบริหารราชการ 

 ความหมายท่ีสําคัญของระบบบริหารราชการ ไดมีผูนิยามไว ดังตอไปนี้ 

 ติน ปรัชญพฤทธ (2535 : 8) ไดอธิบายความหมายของระบบการบริหารไววา การบริหาร

เปนกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เกี่ยวของ

กับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  

 สมาน รังสิโยกฤษฎ (2546 : 5) ไดใหความหมายของ ระบบบริหาร (Administration) 

หมายถึง ความพยายามในการท่ีจะรวมมือกันดําเนินงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไวสวนคําวา ราชการ (Public) หมายถึง ขอราชการหรือกิจการตางๆ ท่ีรัฐพึงปฏิบัติ 

ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับราชการพลเรือนและราชการทหารของฝายบริหาร รวมท้ังกิจการตางๆ ของฝาย

นิติบัญญัติและฝายตุลาการดวย 

 Simon (1956: 4) ไดใหความหมายของระบบบริหารราชการไววา เปนการบริหารดวย

รัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับมลรัฐ และรัฐบาลระดับทองถ่ิน ท้ังท่ีเปนรูปแบบคณะกรรมการ หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ ท้ังนี้ไมรวมงานของศาล และของฝายนิติบัญญัติ 

 Nigro and Nigro (1974: 43-49) ไดอธิบายวา ระบบบริหารราชการ หมายถึงความ

พยายามของกลุมบุคคลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐท่ีจะรวมมือทํากิจกรรมสาธารณะ ครอบคลุม
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ไปถึงการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการท่ีจะมีความสัมพันธกัน 

โดยเฉพาะฝายบริหารนั้น เปนฝายกําหนดนโยบาย ควบคุมนโยบายใหขาราชการประจํานําไปปฏิบัติ 

 Dimock (1969 : 5) กลาววา ระบบบริหารราชการคือการท่ีรัฐ “จะทําอะไร” และ “ทํา

อยางไร” คําวา “อะไร” หมายถึง ขอบเขตเนื้อหาของงานราชการของรัฐท่ีจะตองปฏิบัติ สวนคําวา 

“อยางไร” นั้น หมายถึง วิธีการดําเนินการอยางมีหลักการ ท่ีรัฐจะตองนํามาใชเพื่อการปฏิบัติงานนั้น

บรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จ 

 จากความหมายดังกลาวขางตน ระบบบริหารราชการจึงหมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรม

ท่ีนําเอานโยบายของฝายการเมืองหรือรัฐบาลไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อประโยชนตอ

สาธารณะ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เปนเครื่องดําเนินงาน ซึ่งแมจะมีความเกี่ยวของกับ

ฝายบริหารแตก็ยังมีความเกี่ยวของกับฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกตองดานกฎระเบียบ 

 1.3 ความสําคัญของระบบบริหารราชการ 

 ระบบบริหารราชการมีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในประเทศตาง ๆ

อยางมาก เนื่องจากมีบทบาทตอการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ในการดํารงชีวิตของพลเมือง ในรูปของ

การออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งมีอยูมาก ครอบคลุมกิจกรรม ท่ีสําคัญและจําเปนใน

ชีวิตของประชาชนต้ังแตเกิดจนตาย นอกจากนั้นอาจดําเนินการในรูปของนโยบาย ซึ่งอาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอประชาชนกลุมตาง ๆ ท้ังดานบวกและดานลบ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ทุกนโยบายมักมีผู

ไดรับผลประโยชนและผูเสียผลประโยชนมากบางนอยบางในเวลาเดียวกัน  

 วิชชุกร นาคธน (2550 : 6) ไดอธิบายวา ความสําคัญของระบบบริหารราชการอาจแตกตาง

และเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะทางสังคม และสภาพแวดลอมหรือสถานการณทางดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ในบางเวลาหรือในบางสังคม ระบบบริหารราชการอาจเขาไปมีบทบาทในการทํา

ภารกิจหรือการทําบริการสาธารณะคอนขางสูง ในสภาวะเชนนั้น ระบบบริหารราชการก็จะมีบทบาท

และอํานาจในสังคมสูง แตในบางประเทศหรือบางเวลา บางสถานการณ รัฐหรือระบบบริหารราชการ

ไดลดบทบาทในการทําภารกิจหรือบริการสาธารณะลงตามความจําเปน เชน อาจเนื่องจากขอจํากัด

ของงบประมาณของแผนดิน แรงกดดันจากภาคเอกชน ประชาชน หรือสถาบันการเงิน ระหวาง

ประเทศซึ่งเปนแหลงเงินกูของรัฐ ใหมีการถายโอนภารกิจไปใหกับภาคเอกชนในรูปของกลไกตลาด

มากข้ึน เมื่อนั้นรัฐหรือระบบบริหารราชการก็จะลดบทบาทและความสําคัญลง 

 นอกจากนี้ ปภาวดี ดุลยจินดา (2541 : 6-7) และรังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 9-10) ยัง

ไดอธิบายถึงความสําคัญของระบบบริหารราชการไวในลักษณะคลายกันวาวา ระบบบริหารราชการ

นั้นเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ เพราะระบบบริหารราชการนั้นเปนการนําเอานโยบายของรัฐไป

ปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันก็มีสวนในการกําหนดนโยบาย  ท้ังยังเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะดํารง

ไวหรือพัฒนาวัฒนธรรมของสังคม และยังกลาวไดอีกวา หากระบบบริหารราชการขาดประสิทธิภาพ
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ยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศอีกดวยซึ่งอาจสรุปประเด็นท่ีสําคัญของระบบบริหารราชการ

ได ดังนี้ 

  1.3.1. เปนการนําเอานโยบายของรัฐไปปฏิบัติ อาจพิจารณาไดวา ระบบบริหาร

ราชการเปนการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีรัฐวางไว กลาวคือ เมื่อรัฐ

ไดกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว ก็จะบันทึกนโยบายนั้นในรูปของ

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติหรือแผนงานโครงการตางๆ สวนราชการจะเปนผูนํานโยบายเหลานัน้ไปแปร

สภาพใหเปนการกระทําดวยการจัดหาทรัพยากรและบริหารทรัพยากรใหเปนไปตามแผนงานโครงการ

และขอกําหนดตางๆ เปนการกระจายประโยชนสูประชาชนท่ัวทุกสวนของประเทศตอไป 

  1.3.2. มีสวนในการกําหนดนโยบาย นโยบายของรัฐบาลนั้นมาจากขอเสนอจากแหลง

ตางๆ หลายแหลงดวยกัน เชน จากฝายนิติบัญญัติ จากรัฐบาลเอง จากพรรคการเมืองและกลุม

ผลประโยชนตาง ๆ ก็ตาม แตหนวยงานของรัฐนับเปนแหลงเสนอนโยบายท่ีสําคัญมากอีกแหลงหนึ่ง 

ท้ังนี้เพราะสวนราชการท้ังหลายนั้นเกี่ยวของกับกิจกรรมของรัฐอยูแลว มีขอมูลและความเห็นจาก

ผูเช่ียวชาญพรอมจะวิเคราะหใหความคิดเห็นท่ีเปนกลางเพื่อใหหัวหนาฝายบริหารประกอบการ

ตัดสินใจ ในระยะหลังนี้เช่ือกันวาหนวยงานราชการจะมีสวนในการกําหนดนโยบายของรัฐมากยิ่งข้ึน

เพราะมีกิจการท่ีเกี่ยวของกับเทคนิคใหมๆ ท่ีสวนราชการมีผูรูในดานนั้นๆ พรอมมูลอยูแลว 

  1.3.3. เปนกลไกในการสงเสริมและพัฒนาสังคม แตเดิมนั้น ระบบบริหารราชการมิได

มีความสําคัญตอชีวิตประชาชนมากนัก หากมีบทบาทเปนเพียงเครื่องมือของรัฐในการดูแลใหเกิด

ความเปนระเบียบในสังคมและศัตรูภายนอก แตทุกวันนี้ หนวยงานของรัฐมีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึนท้ังใน

ดานเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม สาธารณสุข ดังนั้น ระบบบริหารราชการจึงมิใชมีบทบาทจํากัดแต

เพียงรักษาความสงบเรียบรอยท้ังภายนอก ภายในอีกตอไป แตจะมีบทบาทมาเปนผูท้ังใหความ

ชวยเหลือ ผูผลิต ผูแจกจาย และผูรับใชประชาชน ฉะนั้น ความกาวหนาสมบูรณพูนสุขของสังคม สวน

หนึง่จึงข้ึนอยูกับในการบริหารงานของรัฐ 

  1.3.4. เปนองคการบริหารท่ีดี กลาวคือระบบบริหารราชการไดนําระบบกิจการบริหาร

บานเมืองและสังคมท่ีดีมาใช หรือท่ีเรียกวา Good Governance ประกอบดวยหลักคุณธรรม หลักนิติ

ธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา การนําหลัก

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมาใชทําให สามารถบริการประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มี

คุณภาพ เสมอภาค และสรางความพึงพอใจของผูรับบริการสูงสุด 

 อาจกลาวไดวา ระบบบริหารราชการนั้นเขามาเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของแตละบุคคล

เปนอยางมากต้ังแตเกิดจนตาย โดยเมื่อแรกเกิดก็จะตองแจงตอทางราชการถึงความเปนบุคคล และ

เวลาตอมารัฐก็จะตองจัดหาบริการท่ีจําเปนพื้นฐาน เชน สถานพยาบาล โรงเรียน ส่ิงสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการตาง ๆ ไวใหเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางสะดวกสบายตามอัตภาพ เปนตน 

 นอกจากนี้บทบาทในระบบบริหารราชการท่ีมีตอชีวิตประจําวันของประชาชนนั้นนับวันจะ

เพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนากาวหนาทางดานเทคโนโลยีและความกระจายของกิจกรรม
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ตาง ๆ ทําใหรัฐจะตองเขามามีบทบาท มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ มากเปนเงาตามตัวไปดวย จึง

กลาวไดวาระบบบริหารราชการของรัฐจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

2. หนาท่ีของระบบบริหารราชการ 

 เมื่อกลาวถึงหนาท่ีของระบบบริหารราชการนั้นเราอาจพิจารณาไดหลายลักษณะ เชน 

หนาท่ีพื้นฐานของรัฐ หนาท่ีดานความมั่นคง หนาท่ีดานเศรษฐกิจ หนาท่ีในดานการควบคุมและจัด

ระเบียบ หนาท่ีดานการสงเสริมและอนุรักษ ระบบวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เปนตน 

 Bernstien and Hara (1979 : 47-49) ไดจัดแบงหนาท่ีของระบบบริหารราชการออกเปน 

4 ประเภท ดังนี้ 

 2.1 หนาท่ีประเภทการใหบริการ ไดแก งานท่ีมีวัตถุประสงคในการผลิตสินคาท่ีเปนบริการ

ของสังคมหรือหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะท่ัวไป เชน การบริการในดานการดูแลความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน บริการคุมครองปองกันการรุกรานและการละเมิดเอกราชและ

บูรณภาพแหงดินแดนจากรัฐอื่น บริการปกปองผลประโยชนและทรัพยสินของชาติ บริการดาน

สาธารณสุข บริการดานการศึกษา บริการดานการสาธารณูปโภคตาง ๆ ตลอดจนบริการในดาน ความ

บันเทิง และการพักผอนหยอนใจของประชาชน 

 2.2 หนาท่ีประเภทการควบคุมและจัดระเบียบ ไดแกงาน ท่ีมีวัตถุประสงคในการ

แทรกแซงการตลาดการคาเพื่อรักษาไวซึ่งความเปนธรรมในการแขงขันทางการคาระหวางหนวยผลิต

หรือกลุมผูผลิต หนวยงานนี้จะทําหนาท่ีควบคุมโดยการกําหนดระเบียบหรือโดยกิจกรรม เชนการออก

ใบอนุญาตการลงทะเบียน การสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ การดูแลเกษตรกร ชาวไร ชาวนา มิ

ใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางเปนตน 

 นอกจากนั้นการควบคุมและจัดระเบียบ ยังหมายรวมไปถึงการกําหนดแนวทางหรือ

มาตรการในการปฏิบัติใหบุคคลหรือผูประกอบการถือปฏิบัติเพื่อมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ หรือ

เปนผลรายตอประชาชน เชน กิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการท่ีอาจสงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

ตลอดจนกิจการท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็กและเยาวชน เชน สถานบริการบางประเภท การควบคุมส่ือ

ลามกตาง ๆ เปนตน 

 2.3 หนาท่ีในการสนับสนุน ไดแก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานราชการซึ่งเปน

หนวยงานท่ีไมไดทําภารกิจในการใหบริการแกประชาชนโดยตรง แตทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุนให

หนวยงานประเภทอื่นๆของรัฐดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หนวยงานสนับสนุนดาน

งบประมาณ ไดแก สํานักงบประมาณหรือกระทรวง ทบวงกรมตางๆ หนวยงานสนับสนุนดานบุคลากร

และอัตรากําลังตลอดจนกําหนดหลักเกณฑวิธีการในดานการบริหารงานบุคคลของหนวยราชการ

ตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือหนวยงานดานการวางแผนการพัฒนา

ประเทศ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดานความมั่นคง เชน 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ เปนตน 
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 2.4 หนาท่ีประเภทสงเคราะหและใหความชวยเหลือ ไดแก หนวยงานซึ่งทําภารกิจในดาน

การสงเคราะหและชวยเหลือประชาชนจากความสูญเสียตาง ๆ หรือชวยใหประชาชนไดมีโอกาสใน

ชีวิตท่ีดีข้ึน หรือชวยใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข เชน สํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 

ซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม ซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงาน เปนตน 

 อยางไรก็ตามการแบงประเภทเชนนี้เปนการแบงในลักษณะกวาง ๆ ตามภารกิจเพื่อความ

สะดวกในการจัดประเภทของงานเทานั้น แตในทางปฏิบัติหนวยงานบางหนวยอาจทําภารกิจหลาย

ภารกิจในเวลาเดียวกันหรือในภารกิจเดียวกันอาจมีหนวยงานหลายหนวยงานรวมทําภารกิจนั้นก็ได 

เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาจทําภารกิจท้ังในดานการใหบริการและการควบคุมจัดระเบียบ หรือ

การสงเคราะหชวยเหลือในเวลาเดียวกัน ในขณะท่ีภารกิจดานการควบคุมจัดระเบียบอาจมีหนวยงาน

หลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของ เชน การจัดระเบียบสถานบริการอาจมีท้ังกระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุเขามาเกี่ยวของดวยก็ได 

 สําหรับระบบบริหารราชการไทย นอกจากหนาท่ีของรัฐหรือระบบราชการท่ีไดแบงอยาง

กวาง ๆ ในเชิงของกรอบแนวคิด ดังขางตนแลว ส่ิงท่ีควรพิจารณาเพิ่มข้ึนคือหนาท่ีของรัฐหรือระบบ

ราชการ ท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศหรืออีกนัยหนึ่งเปนหลักการหรือกติกาแหงการปกครองประเทศ ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีของรัฐ

เอาไวใน หมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยกําหนดหนาท่ีของรัฐออกเปน 9 ดาน ดังนี ้

  1) แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 

  2) แนวนโยบายดานระบบบริหารราชการแผนดิน 

  3) แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 

  4) แนวนโยบายดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  5) แนวนโยบายดานการตางประเทศ 

  6) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

  7) แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  8) แนวนโยบายดานดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน 

  9) แนวนโยบายดานดานการมีสวนรวมของประชาชน  

 นอกจากหนาท่ีในกฎหมายรัฐธรรมนูญแลว หนาท่ีของระบบราชการยังปรากฏอยูใน

กฎหมายอื่น ๆ เชน พระราชบัญญัติตาง ๆ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ระเบียบ คําส่ัง นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 นอกจากหนาท่ีประเภทตาง ๆ ท่ีไดอธิบายขางตนแลว รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 12-

13) และ Tyagi (1975 : 10-12) ไดใหขอสังเกตท่ีคลายกันในประเด็นสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการ



 9 

ดําเนินการตามภารกิจของราชการคือการใหบริการโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ เพราะ

แมความพึงใจจะเปนส่ิงท่ีวัดไดยากหรือใหคําจํากัดความไดลําบาก แตก็อาจพิจารณาไดกวาง ๆ วา 

องคประกอบท่ีจะชวยสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ ประกอบดวย 

  1) ความเทาเทียม หมายถึง การใหบริการท่ีเทาเทียมกันทุก ๆ คน โดยไมแบงแยกใน

ดานเศรษฐกิจ สังคมหรือดานอื่นใด 

  2) เวลาท่ีเหมาะสม หมายถึง บริการท่ีดําเนินไปนั้นควรอยูในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เชน 

บริการดับเพลิงท่ีรวดเร็วฉับพลันทันตอเหตุการณ การประกันราคาขาวในชวงเวลาท่ีชาวนายังมิไดขาย

ขาวของตนใหกับโรงสีหรือพอคาคนกลาง 

  3) ปริมาณท่ีเหมาะสม การบริการท่ีมากเกินความจําเปนก็จะถูกมองวาดวยคุณคา 

บริการท่ีนอยก็หลีกเลียงการถูกครหาวาเลือกท่ีรักมักท่ีชังเพราะทําไดไมท่ัวถึง จึงตองคํานึงถึงปริมาณ

ท่ีเหมาะสมดวย 

  4) ความตอเนื่อง บริการของราชการควรดําเนินไปโดยตอเนื่อง ไมทํา ๆ หยุด ๆ ตาม

ความพอใจของผูรับผิดชอบ เปนตนวา งานส่ือสาร งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจําพวกนี้รัฐตอง

จัดใหมีความตอเนื่อง ไมขาดตอน มิฉะนั้นจะขาดประสิทธิภาพและเปนความเดือดรอนของประชาชน

ผูใชบริการ  

  5) ความทันสมัย บริการจากทางราชการควรมีการปรับปรุงใหกาวหนาทันสมัยหรือมา

กับความเจริญเติบโตของสังคม 

  6) ความรับผิดชอบตอประชาชน ความรับผิดชอบตอประชาชนเปนคานิยมพื้นฐาน

สําหรับระบบบริหารราชการในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งจะตองทําหนาท่ีภายใตการช้ีนําทางการเมือง

จากตัวแทนของประชาชนและจะตองสามารถใหบริการท่ีมีลักษณะตอบสนองตอมติของมหาชน 

 ดังนั้นหนาท่ีท่ีระบบบริหารราชการจึงมีความเกี่ยวของกับประชาชนในประเทศ ท้ังดานการ

บริการ การควบคุมและจัดระเบียบ การสนับสนุน การสงเคราะหและใหความชวยเหลือ ซึ่งเปนหนาท่ี

ท่ีจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในลักษณะรูปแบบตาง ๆ สําหรับประเทศไทยนอกเหนือจาก

หนาท่ีตามประเภทตาง ๆ แลว ยังมีหนาท่ีท่ีรัฐตองจัดทํากิจการสาธารณะโดยอยูในกรอบของ

รัฐธรรมนูญท่ีกําหนดไวในหมวดท่ีวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอีกดวย 

3. องคประกอบของระบบบริหารราชการ 

 การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลป แหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือจาก

หลายฝาย ลักษณะท่ีสําคัญของระบบบริหารราชการท่ี Max Weber ไดกําหนดหลักการในการสราง

องคการแบบราชการซึ่งมีองคประกอบท่ีมีสาระสําคัญ ซึ่ง Gerth and Mill (1968 : 198-244) ได

สรุปสาระสําคัญไวดังนี้โดยสรุป ดังนี้ 

  1) จะตองมีการจัดลําดับข้ันการบังคับบัญชา 
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  2) การคัดเลือกบุคคลตองข้ึนอยูกับระบบความสามารถหรือระบบคุณธรรมไมใชระบบ

พรรคพวก 

  3) การปฏิบัติดําเนินงานตองเปนแบบพิธีการ มีการแบงงานออกเปนพิเศษเฉพาะดาน

อยางมีสัดสวนและสัมพันธกัน รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบระบุไวอยางชัดเจน 

  4) ผูท่ีจะดํารงตําแหนงตาง ๆ ตองไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีความรูความสามารถตอ

งานในหนาท่ีนั้น 

  5) ความสัมพันธของบุคคลเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน ตองมีลักษณะไมถือตัวบุคคลเปนหลัก 

และตองแยกทรัพยสินสวนตัวออกจากทรัพยสินขององคการ 

 นอกจากนี้ สมคิด บางโม (2545 : 62-63) ไดแสดงองคประกอบของระบบบริหารราชการ

ไว ดังนี้ 

  1) วัตถุประสงคท่ีแนนอน กลาวคือ จะตองรูวาจะดําเนินการไปทําไม เพื่ออะไร และ

ตองการอะไรจากการดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตจะตองรูวา

จะผลิตเพื่อใคร ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหากไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลวก็ไมมี

ประโยชนท่ีจะบริหาร การดําเนินการตาง ๆ จะไมมีผลสําเร็จเพราะไมมีเปาหมายกําหนดไวแนนอน 

  2) ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพื่อประกอบการดําเนินงานรวมไป

ถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ไดแก 4M คือ มนุษย (Man) เงิน (Money) 

วัสดุอุปกรณ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6M ท่ีมีเครื่องจักร 

(Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเขามาซึ่งในปจจุบันมีความจําเปนมากข้ึน 

  3) การประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือเปาหมาย

และวัตถุประสงครวมท้ังทรัพยากรในการบริหารท้ัง 4Ms หรือ 6Ms ดังกลาวจะตองมีความสัมพันธซึ่ง

กันและเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกลาวไดวาจะตองมีระบบของการทํางานรวมกัน และมีเกิดข้ึน

จริง ๆ ดวย การนําปจจัยท้ังหลายเบ้ืองตนมาไวรวมกันแลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิด

ความสัมพันธระหวางกันการบริหารก็จะไมเกิดข้ึน 

 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นส่ิงท่ีวัดผลสําเร็จของงานวาบรรลุ

เปาหมายของวัตถุประสงคขององคการคือประสิทธิผลขององคการ หมายถึงความสามารถของ

องคการในอันท่ีจะบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการในการใชทรัพยากรขององคการท่ีมีอยู

ระยะส้ัน โดยเปรียบเทียบกับปจจัยและคาใชจายกับปจจัยนําออกและรายไดขององคการ 

 นอกจากนี้ วิชชุกร นาคธน (2550 : 4) ไดกลาวา ระบบบริหารราชการจะประสบผลสําเร็จ 

จําเปนตองมลัีกษณะท่ีดี เชน การจัดการองคการท่ีดี มีการกําหนดวิธีการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดหาคนท่ีมีคุณภาพ มีงบประมาณดําเนินการท่ีเพียงพอ ตลอดถึงการจัดการสภาพแวดลอมท่ีดี 

เปนตน เหลานี้คือปจจัยแหงระบบบริหารราชการท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไวโดย

ประกอบดวยลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้ 

  1) กระบวนการของการบริหารงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 



 11 

  2) กระบวนการของการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหถึง

ประชาชน 

  3) กระบวนการซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกันท้ังดานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ (แต

นักวิชาการบางคนมีความเห็นวาครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของฝายบริหารเทานั้น ไมเกี่ยวของกับฝาย

นิติบัญญัติ และตุลาการ) 

 นอกจากนี้ อนงคทิพย เอกแสงศรี (2544 : 14-15) ไดอธิบายแนวคิดการบริหารองคการ

ราชการของ Max Weber โดยสรุปลักษณะของระบบบริหารราชการท่ีเรียกวา Bureaucracy ไวดังนี้ 

  1) การแบงงานกันทําตามแนวราบ เพื่อใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง 

  2) การแบงงานตามแนวต้ังหรือสายการบังคับบัญชา เพื่อควบคุมงานตามแนวราบให

ถูกตอง และมีผูบังคับบัญชาสูงสุดคอบควบคุมใหการปฏิบัติงานไดประโยชนตรงตามเปาหมายของ

องคการ 

  3) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักลายลักษณอักษร เพื่อการปฏิบัติท่ีแนนอนชัดเจน แมจะมี

การเปล่ียนแปลงตัวผูปฏิบัติงาน ผูมาใหมก็สามารถปฏิบัติงานไดทันที 

  4) ยึดมั่นในกฎระเบียบ เพื่อการปฏิบัติท่ีเปนแบบแผนเดียวกัน 

  5) การเล่ือนตําแหนงยึดหลักความอาวุโสและความสามารถ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและ

หลักประกันแกผูปฏิบัติงานวาจะไดเล่ือนระดับสูงข้ึน เมื่อเปนผูอาวุโสและมีความสามารถ 

  6) แยกผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนขององคการ 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ระบบบริหารราชการ ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ Max Weber ท่ีได

เสนอลักษณะระบบบริหารราชการท่ีตองมีการแบงโครงสราง อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ สายการ

บังคับบัญชา มีระบบคุณธรรมในองคการ มีการปฏิบัติงานอยางเปนทางการและตองมีทรัพยากรใน

การบริหารเพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีองคการ

ต้ังเปาหมายไว 

4. หลักในการจัดระเบียบระบบบริหารราชการ 

 เพื่อใหระบบบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ รัฐตองจัดองคกรของรัฐ

เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมดังกลาว การจัดองคกรของรัฐนี้เรียกวาการจัดระเบียบบริหาร

ราชการ โดยในประเทศตาง ๆ มีการใชหลักการอยู 3 ประการ ซึ่ง นันทวัฒน บรมนันท (2553 : 62-

66) ไดอธิบายไวดังนี้ 

 4.1 หลักการรวมอํานาจการปกครอง 

 การรวมอํานาจการปกครองเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการปกครองประเทศท่ีมีการรวม

อํานาจในการปกครองประเทศท้ังหมดไวท่ี “สวนกลาง” กระทรวง ทบวง กรมของรัฐ และมีเจาหนาท่ี

ของสวนกลางซึ่งข้ึนตอกันตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา เปนผูดําเนินการปกครองตลอดอาณาเขต

ของประเทศ การรวมอํานาจการปกครองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 1) การรวมกําลังในการ
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บังคับตาง ๆ คือกําลังทหารและกําลังตํารวจใหข้ึนตอสวนกลาง 2) มีการรวมอํานาจวินิจฉัยส่ังการไวท่ี

สวนกลาง และ 3) มีลําดับช้ันบังคับบัญชาเจาหนาท่ี 

 การรวมอํานาจการปกครองสามารถจําแนกได 2 แบบคือ การรวมศูนยอํานาจการปกครอง

(Concentration) และการกระจายอํานาจศูนยการปกครอง (Deconcentration) มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1.1 การรวมศูนยอํานาจการปกครอง ไดแก การปกครองภายในประเทศรูปแบบ

หนึ่งท่ีกําหนดใหอํานาจในการตัดสินใจท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการปกครองหรือเกี่ยวกับการจัดทําบริการ

สาธารณะเปนสวนกลางโดยไมมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจในบางเรื่องไปใหแกเจาหนาท่ีของ

สวนกลางท่ีถูกสงไปประจําอยูในภูมิภาค การปกครองประเทศดวยวิธีการรวมศูนยอํานาจการปกครอง

นี้เปนการปกครองท่ี “สรางภาระ” ใหกับสวนกลางเปนอันมาก เพราะสวนกลางจะตองดําเนินการ

ดวยตนเองทุกเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการปกครองและการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก 

  4.1.2 การกระจายการรวมศูนยอํานาจการปกครอง หรือท่ีเรียกกันในช่ืออื่นวา การ

แบงอํานาจการปกครอง หรือการแบงอํานาจใหแกสวนภูมิภาค ไดแกรูปแบบการปกครองท่ีสวนกลาง

ไดมอบอํานาจการตัดสินใจในบางเรื่องบางระดับ ใหแกตัวแทนหรือเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีถูกสงไป

ประจํายังสวนภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยตัวแทนหรือเจาหนาท่ีเหลานั้นสามารถดําเนินการ

วินิจฉัยส่ังการบางอยางไดตามแนวทางท่ีสวนกลางกําหนด 

 หลักการกระจายการรวมศูนยอํานาจการปกครองนี้มีประโยชนสําคัญหลายประการและนับ

ไดวาเปนกาวแรกท่ีจะนําไปสูการกระจายอํานาจการปกครอง เพราะเมื่อมีการมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจในบางเรื่องบางระดับใหแกตัวแทนหรือเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีถูกสงไปประจําสวนภูมิภาค 

ก็เทากับเปนการมอบกิจการใหตัวแทนหรือเจาหนาท่ีนั้นจัดทําเองไดบางสวน นอกจากนี้ การกระจาย

การรวมศูนยอํานาจก็ยังทําใหกิจการตางๆ ดําเนินไปรวดเร็วข้ึน ไมตองสงเรื่องใหสวนกลางตัดสินใจ

ทุกเรื่อง 

 4.2 หลักการกระจายอํานาจการปกครอง 

 การกระจายอํานาจการปกครองเปนอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการปกครองประเทศท่ีรัฐมอบ

อํานาจการปกครองบางสวนใหแกองคการอื่นนอกจากองคการของสวนกลางเพื่อจัดทําบริการ

สาธารณะบางอยางโดยใหมีความเปนอิสระ (Autonomy) ในการดําเนินการและไมอยูในการบังคับ

บัญชาของสวนกลาง แตจะอยูภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง 

 การกระจายอํานาจปกครองประกอบดวยลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) มีการแยก

หนวยงานออกไปเปนองคกรนิติบุคคลจากสวนกลาง 2) มีการเลือกต้ังสภาทองถ่ิน และผูบริหาร

ทองถ่ิน 3) มีความเปนอิสระในการปกครองตนเอง 4) มีเจาหนาท่ีของตนเอง และ5) มีงบประมาณ

และรายไดเปนของตนเอง 

 การกระจายอํานาจการปกครองสามารถจําแนกได 2 แบบคือ การกระจายอํานาจทางพื้นท่ี

และการกระจายอํานาจทางกิจการ 
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  4.2.1 การกระจายอํานาจทางพื้นท่ี หรือนัยหนึ่งเรียกกันวา การกระจายอํานาจทาง

เขตแดน มีท่ีมาจากแนวคิดทางการเมืองซึ่งเนนความสําคัญของการเลือกต้ัง โดยเห็นวาหากเจาหนาท่ี

ท่ีทําการบริหารหรือปกครองทองถ่ินไดรับการแตงต้ังจากสวนกลาง ก็จะเปนการปกครองแบบรวม

อํานาจ (Centralization) มิใชการกระจายอํานาจ (Decentralization) ดังนั้นการกระจายอํานาจทาง

พื้นท่ีจึงตองมีการจัดต้ังองคกรปกครองทางเขตแดน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการเลือกต้ัง

ผูบริหาร มีเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีเปนอิสระจากสวนกลางไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของสวนกลาง แต

จะอยูภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะจัดทํากิจกรรมตางๆ ดวย

ตนเองและมีงบประมาณของตนเพื่อใชในการจัดทํากิจกรรมเหลานั้น 

  4.2.2 การกระจายอํานาจทางกิจการ หรืออีอกนัยหนึ่งเรียกกันวา การกระจายอํานาจ

ทางการบริการ เปนวิธีการกระจายอํานาจโดยมอบบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งใหองคการซึ่ง

มิไดสังกัดของสวนกลางรับไปจัดทําดวยเงินทุนและเจาหนาท่ีขององคการนั่นเองบริการสาธารณะท่ี

แยกมาจัดต้ังนั้นอาจเปนบริการสาธารณะทางดานเศรษฐกิจ สังคม กีฬา หรือวัฒนธรรม วิธีการ

กระจายอํานาจทางกิจการนี้ไมใชการกระจายอํานาจทางการปกครอง แตเปนการ “มอบ” ใหองคการ

ของรัฐบาลไปจัดทําบริการสาธารณะโดยออกมาเปนนิติบุคคลตางหากจากรัฐ มีทรัพยสินของตนเอง

และมีผูบริหารของตนเอง โดยนิติบุคคลกระจายอํานาจนี้จะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐเชนกัน 

 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปกครองสวนทองถ่ินท่ีกลาวมาขางตน

ท้ังหมดนั้น เปนส่ิงท่ีนํามาใชในประเทศตางๆ เพื่อจัดระเบียบราชการบริหารภายในประเทศ โดยหาก

ประเทศใดท่ีสภาพลเมืองยังไมมีความรูความสามารถในการปกครองตนเองได ก็จะใชหลักการรวม

อํานาจปกครอง ในทางตรงกันขามหากประชาชนมีความรูความสามารถท่ีจะปกครองตนเองได ก็จะใช

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง 

 สําหรับประเทศไทยนั้นแมจะมีการจัดระบบการปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลารอยปเศษ

แลวก็ตาม แตก็ปรากฏวาเปนการกระจายอํานาจแตเพียงเล็กนอย เพิ่งจะมีการกระจายอํานาจการ

ปกครองอยางสมบูรณแบบดังท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 นี่เอง 

 4.3 หลักการแบงอํานาจ 

 นอกจากหลักการรวมอํานาจการปกครองและหลักการกระจายอํานาจการปกครองแลว ยัง

มีหลักของการจัดระเบียบราชระบบบริหารราชการแผนดินอีกหลักหนึ่งซึ่งเปนหลักท่ีแทรกอยูใน

หลักการรวมอํานาจการปกครองดังท่ีกลาวไปบางแลวขางตนคือ หลักการแบงอํานาจปกครอง หลัก

ดังกลาวเปนหลักท่ีใชกันอยูบางในบางรัฐ หลักการแบงอํานาจการปกครองนี้ ถูกนํามาใชกับรูปแบบ

ของรัฐท่ีมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดวยหลักการรวมอํานาจท่ีประสบปญหาในการ

ดําเนินงาน ดวยเหตุท่ีวาการรวมอํานาจการปกครองไวท่ีสวนกลางท้ังหมดยอมทําใหการดําเนินงาน

ตาง ๆ ของรัฐเปนไปอยางไมท่ัวถึงอยางเทาเทียมกันท้ังประเทศและในบางครั้งก็เปนไปอยางลาชา จึง

ไดมีการขยายหลักการรวมอํานาจการปกครองออกไปเปนการแบงอํานาจการปกครองใหสวนภูมิภาค 

โดยมีการมอบอํานาจวินิจฉัยส่ังการบางสวนใหแกเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีออกไปประจําในการ
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ปกครองตางๆของประเทศ แตเจาหนาท่ีนั้นยังคงเปนเจาหนาท่ีของสวนกลางและอยูภายใตบังคับ

บัญชาของสวนกลาง การแบงอํานาจจึงเปนสวนหนึ่งของหลักการรวมอํานาจการปกครอง ไมใชเปน

การกระจายอํานาจปกครอง 

 หลักการแบงอํานาจการปกครองแตกตางจากหลักการกระจายอํานาจการปกครองใน

สาระสําคัญตอไปนี ้

  4.3.1 การจัดระเบียบราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามหลักการแบงอํานาจการ

ปกครองนั้น เปนการจัดระเบียบราชการบริหารตามหลักการรวมอํานาจปกครอง มิใชหลักการ

กระจายอํานาจปกครองใหแกทองถ่ิน ท้ังนี้เพราะวาการมอบอํานาจหนาท่ีใหแกเจาหนาท่ีของราชการ

บริหารสวนกลางในสวนภูมิภาค เปนแตเพียงการมอบอํานาจวินิจฉัยส่ังการบางอยางจากกระทรวง 

ทบวง กรม ในสวนกลางไปใหเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีเปนหัวหนาในสวนภูมิภาคเทานั้น อํานาจ

บังคับบัญชาและวินิจฉัยส่ังการข้ันสุดทายยังอยูกับราชการบริหารสวนกลาง แตตามหลักการกระจาย

อํานาจปกครองเปนการตัดอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการบางสวนจากราชการบริหารสวนกลางไปมอบ

ใหแกเจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน ซึ่งมิใชเจาหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง เพื่อใหทองถ่ินดําเนิน

กิจการไดเองโดยตรง ไมตองอยูใตการบังคับบัญชาส่ังการของราชการบริหารสวนกลาง 

  4.3.2 เจาหนาท่ีสวนภูมิภาคเปนเจาหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม อันเปนราชการ

บริหารสวนกลาง ซึ่งราชการบริหารสวนกลางเปนผูแตงต้ังและถอดถอนท้ังส้ิน สวนเจาหนาท่ีของ

ราชการบริหารสวนทองถ่ินตามหลักการกระจายอํานาจปกครองมิไดเปนเจาหนาท่ีของราชการบริหาร

สวนกลาง แตเปนเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ินนั้นเอง การแตงต้ังเจาหนาท่ีสวนภูมิภาคก็

ถือหลักการแตงต้ัง (Nomination) เปนเกณฑไมถือหลักการเลือกต้ัง (Election) เหมือนกับการ

กระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน ซึ่งตามหลักการเปนผูท่ีไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในทองถ่ินนั่นเอง เชน

สมาชิกสภาเทศบาล เปนตน 

 นอกจากนี ้กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2559 : 12) และ โกวิทย พวงงาม (2555 : 28-30) ได

อธิบายหลักการพื้นฐานของการจัดระเบียบการปกครองหรือระบบบริหารราชการแผนดินของแตละ

ประเทศในประเด็นลักษณะคลายกัน สรุปไดดังนี้ 

  1) หลักการรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวมอํานาจการตัดสินใจและการ

ดําเนินการตาง ๆ ไวท่ีราชการสวนกลาง คือรับบาลและคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมและ

เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีสังกัดราชการสวนกลางท่ีสามารถใชอํานาจบริหารครอบคลุมท่ัวประเทศ เปนหลัก

ท่ีถือเอาสิทธิขาดในการปกครองเปนท่ีต้ัง 

  2) หลักการแบงอํานาจ (De concentration) เกิดจากขอจํากัดของการรวมอํานาจใน

เรื่องของความลาชาและไมท่ัวถึงของทุกทองท่ีพรอมๆ กัน ราชการสวนกลางจึงแบงมอบอํานาจการ

ตัดสินใจทางการบริหารในบางเรื่องใหเจาหนาท่ีของราชการสวนกลางท่ีสงไปประจําปฏิบัติหนาท่ีใน

ภูมิภาค/เขตการปกครองตาง ๆ (Field office) สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุนโยบายและวัตถุประสงค

ของราชการสวนกลาง 
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  3) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนวิธีการท่ีรัฐ/ราชการสวนกลางโอน

อํานาจการปกครองหรือบริหารบางสวนบางเรื่องเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะใหองคการหรือนิติ

บุคคลอื่นรับไปดําเนินการแทนภายในอาณาเขตของแตละทองถ่ินดวยงบประมาณและเจาหนาท่ีของ

ทองถ่ิน โดยมีอิสระพอสมควร ราชการสวนกลางเพียงกํากับดูแล (มิใชบังคับบัญชา) เปนหลักท่ีถือเอา

เสรีภาพของประชาชนท่ีจะปกครองตนเองเปนท่ีต้ัง 

 สําหรับประเทศไทยในปจจุบันมีการใชหลักการท้ัง 3 แบบผสมผสานกัน คือการรวมอํานาจ

การปกครองในราชการบริหารสวนกลาง การแบงอํานาจการปกครองในราชการบริหารสวนภูมิภาค

และการกระจายอํานาจการปกครองในราชการบริหารสวนทองถ่ิน  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินในประเทศตาง ๆ 

รวมท้ังในประเทศไทยมีลักษณะการจัดระเบียบราชการโดยแบงเปน 3 ลักษณะคือ หลักการรวม

อํานาจ หลักการแบงอํานาจและหลักการกระจายอํานาจ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบการปกครองและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศนั้น ๆ วาจะกาํหนดระบบบริหารราชการแผนดินไวในลักษณะใด 

5. ความสัมพันธระหวางระบบบริหารราชการกับศาสตรสาขาตาง ๆ 

 ระบบบริหารราชการมักจะมีความเกี่ยวของกับศาสตรสาขาตาง ๆ เพราะจะตองบูรณาการ

ใหเขากับบริบทสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ความสัมพันธของระบบบริหารราชการซึ่งจะเกี่ยวของกับ

ศาสตรสาขาตาง ๆ นั้นไดมีนักวิชาการท่ีสําคัญไดอธิบายไว ดังนี้ 

 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2540 : 31-35) และวิชชุกร นาคธน (2550 : 22-

26) ไดอธิบายความสัมพันธระบบบริหารราชการซึ่งมีความสัมพันธกับศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ใน

ลักษณะคลายกันสามารถสังเคราะหแลวสรุปได ดังนี้ 

 5.1 สาขาวิชารัฐศาสตร 

 สาขาวิชารัฐศาสตรนั้นนับเปนวิชาแมบทของระบบบริหารราชการ เพราะแตเดิมอาจกลาว

ไดวาท้ังระบบบริหารราชการและรัฐศาสตรตางพยายามศึกษาและมุงคนหาคําตอบในการแกไขปญหา

เกี่ยวกับการปกครองบานเมือง ดังนั้นท้ังสองฝายจึงมีเนื้อหาสาระ ขอบขาย และจุดสนใจรวมกันเปน

จํานวนมาก และเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปของนักบริหารราชการวา “ไมมีระบบบริหารราชการใด ๆ 

เลยท่ีจะปลอดพนจากการเมือง” (Public Administration Never Exists In Political Vacuum) 

ดวยเหตุนี้ จํานวนนักระบบบริหารราชการจึงมีความใกลชิดกับรัฐศาสตร เพราะมีความสัมพันธกับ

การเมือง ความเปนสาธารณะและองคการทางราชการ เปนตน เพราะความรูเปนฐานดานรัฐศาสตร 

จะชวยใหเขาใจ และเปนประโยชนในการปฏิบัติราชการซึ่งตองสอดคลองกับบริบทของหลักการทาง

รัฐศาสตร เชน อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมืองและการบริหาร กลุมการเมืองท่ีมีบทบาท

ในการควบคุมและมีอิทธิพลรัฐบาล เปนตน 

 ดังนั้นกลาวไดวา วิชารัฐศาสตรเปนพื้นฐานท่ีจะนําทางวิชาระบบบริหารราชการเปนไปได

อยางชัดเจน และสมบูรณยิ่งข้ึน 
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 5.2 สาขาวิชาสังคมวิทยา 

 สังคมวิทยา เปนผลจากการผสมผสานระหวางสาขาวิชาประวัติศาสตรและมานุษยวิทยา 

เปนการศึกษาปญหาโดยท่ัว ๆ ไป และการศึกษาถึงเหตุและผลของปญหาตาง ๆ ในสังคมมนุษย 

หัวขอการศึกษา ไดแก เรื่องสถาบันตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันการเมือง สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางสถาบันสังคมเหลานั้นดวย นอกจากนี้ยังมีประเด็น

ศึกษา ไดแก ชุมชน ชนช้ันวรรณะ ครองครัว กลุมเครือญาติ สถานภาพและบทบาท เปนตน ท้ังยัง

สนใจในสภาพแวดลอมของระบบความรวมมือ (Cooptation) ของมนุษย ซึ่งสภาพแวดลอมจะเปน

ปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดระบบความรวมมือ ดวยเหตุนี้ระบบราชการและการนําศาสตรไปปรับใช

ในการบริหารงานของรัฐนั้นจะตองพึ่งพาอาศัยความรูและหลักวิชาทางสังคมวิทยาเปนอยางมาก ซึ่ง

รวมถึงการเปนองคการท่ีเปนทางการหรือเรียกวาองคการรูปนัย (Formal Organization) และ

องคการท่ีไมเปนทางการหรือท่ีเรียกวา องคการอรูปนัย (Informal Organization) เพราะในระบบ

บริหารราชการนั้นจะตองเปนการปฏิบัติท่ีจัดข้ึนในสวนราชการตามกฎหมายท่ีสอดคลองกับรูปนัย

นั่นเอง ซึ่งจะมีองคการอรูปนัยซอนอยูในองคการรูปนัย องคการอรูปนัยนี้จะถือความสําคัญสวนตัว

เปนสําคัญ การศึกษาทําความเขาใจองคการท้ังแบบรูปนัยและแบบอรูปนัย จึงเปนพื้นฐานท่ีจะทําให

เกิดความเขาใจในระบบบริหารราชการยิ่งข้ึน 

 5.3 สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม 

 จิตวิทยาสังคม เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ความคิด ความรูสึกของบุคคลหรือ

ปฏิสัมพันธของบุคคล ซึ่งเกิดจากความสัมพันธกับคนอื่น หรือกลุมคน เชน ศึกษาสังคมความรัก ความ

เกลียด การทํางาน การชวยเหลือ ความเช่ือ การส่ือสาร เปนตน หรืออาจกลาวไดวา จิตวิทยาสังคม 

คือการศึกษาถึงความคิดความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่นหรือสังคม 

 ระบบบริหารราชการนั้น ขาราชการท้ังหลายจะเปนหนวยพื้นฐานท่ีสําคัญของสวนราชการ

ซึ่งจะตองปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นรอบขางอยางใกลชิด ดังนั้นความรูในจิตวิทยาสังคมจึงมีความจําเปน

ในการชวยทําใหเกิดความเขาใจในสัมพันธภาพระหวางบุคคลไมวาจะเปนขาราชการผูมาติดตอ หรือ

ความสัมพันธระหวางขาราชการในหนวยงาน ซึ่งอาจเปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน เปนตน 

 5.4 สาขาวิชาจิตวิทยา 

 จิตวิทยา เปนสาขาท่ีมุงศึกษาความเขาใจในปจเจกบุคคล (Individual) เปนสําคัญ อาจ

กลาวไดวา จิตวิทยานั้นศึกษาเรื่องเดียวกันกับสาขาสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม แตเปนการศึกษา

บุคคลในตางระดับ นั้นคือจิตวิทยาจะเนนศึกษาบุคคลในระดับปจเจกบุคคล จิตวิทยาสังคมจะเนน

ศึกษาบุคคลในกลุม (Group) สวนสังคมวิทยาจะเนนการศึกษาในระดับสังคม (Society) ซึ่งเปนระดับ

ท่ีกวางและสูงกวาตามลําดับ 

 5.5 สาขาวิชาปรัชญาตรรกวิทยา และจริยศาสตร 
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 สาขาวิชาปรัชญาตรรกวิทยา และจริยศาสตร เปนการศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาความจริง

และการหาเหตุผล ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติงานใด ๆ นั้น ตองพยายามยึดหลักของเหตุผลระบบบริหาร

ราชการ จึงเนนเปนการบริหารท่ีมิไดทําตามอารมณหรือความรูสึกเปนท่ีต้ัง การคิด การวินิจฉัยส่ังการ 

และการออกคําส่ังตองอาศัยเหตุผลเชิงตรรกวิทยาเปนสําคัญ ในปจจุบันศาสตรดานการบริหารภาครัฐ

ใหความสําคัญเกี่ยวกับคานิยม อุดมการณทางปรัชญา คําสอนทางศาสนา ในการพัฒนาจิตใจ

ขาราชการใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส และมี

ประสิทธิภาพในการบริหาร และประโยชนสุขโดยธรรมแกประชาชน  

 นอกจากนี้ ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2550 : 15-16) ยังไดอธิบายถึงระบบบริหารราชการท่ีของกับ

สาขาอื่นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 5.6 สาขาวิชามานุษยวิยา 

 มานุษยวิทยา เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย ผลงานและพฤติกรรมของมนุษย ชาติพันธุ

ของมนุษย รวมท้ังวัฒนธรรม ซึ่งคาบเกี่ยวกับสังคมวิทยา 

ความสัมพันธของระบบบริหารราชการกับสาขามานุษยวิทยานั้น แตเดิมสาขามานุษยวิทยามักจะ

ศึกษาสังคมในอดีตและสังคมงาย ๆ ไมสลับซับซอน ภายหลังนักมานุษยวิทยาไดหันมาสนใจศึกษา

สังคมชนบท สังคมเมือง ซึ่งตรงกันกับการบริหารของรัฐ ดังนั้น ระบบบริหารราชการจึงไดหยิบยืม

หลักมานุษยวิทยามาใช โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริหาร นอกจากนั้นยังเกี่ยวของกับ

บุคคลดานภูมิหลังเกี่ยวกับความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ซึ่ง

ทําใหผูบริหารสามารถเขาใจและสรางวิธกีารบริหารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมดานคนอีกดวย 

 5.7 สาขาวิชานิติศาสตร 

 สาขาวิชานิติศาสตร เปนวิชาเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการ

บริหารบานเมือง และกําหนดความประพฤติ และความสัมพันธของมนุษยในสังคม กฎหมายจึงมี

ความสําคัญท้ังในแงท่ีเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ เครื่องมือในการปกครองปองกันและแกไข

ปญหาสังคม รวมท้ังเปนเครื่องปองกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปกครองหรือการบริหาร

บานเมืองไมอาจกระทําไดโดยปราศจากกฎหมาย 

 ระบบบริหารราชการจึงมีความสัมพันธกับนิติศาสตรในดานการบริหารภาครัฐ เกี่ยวของกับ

ภารกิจของรัฐ องคกรของรัฐ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนโดยรวมแกประชาชน

ของรัฐ จําเปนตองอยูภายใตกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ี ดังนั้น

สาขาวิชานิติศาสตรจึงมักคูกับระบบบริหารราชการอยางมิอาจแยกจากกันได 

 5.8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เปนการศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อผลิต

สินคาและบริการ และจําแนกแจกจาย แบงสันปนสวนไปสูประชาชน เพื่อใหประชาชนอยูดีกินดีอยาง

ท่ัวถึง ดังนั้นเพื่อใหบรรลุผลดังกลาว นักบริหารราชการจําเปนตองนําความรูดานเศรษฐศาสตรมา
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ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการของรัฐดวย ขณะเดียวกันกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของรัฐจะกาวหนามากนอยเพียงไรจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถและการ

สนับสนุนของฝายการเมือง และฝายราชการในการประสานงานใหเกิดการพัฒนายิ่งข้ึน 

 5.9 สาขาวิชาประวัติศาสตร 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร เปนการศึกษาประวัติความเปนมา เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

อดีตวามีลักษณะอยางไร มีขอบกพรองผิดพลาดอยางไร และสงผลกระทบโดยรวมอยางไร และความรู

จากอดีตนั้นสามารถนํามาประกอบการวิเคราะหการบริหารงานของรัฐในอนาคตได และนอกจากนั้น

เหตุการณท่ีเคยเกิดยอมอาจเกิดข้ึนไดอีกในลักษณะท่ีเรียกไดวา “ประวัติศาสตรซ้ํารอย” วิธีระบบ

บริหารราชการจําเปนตองเรียนรูประวัติศาสตรในอดีต เพื่อพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึนไป 

 5.10 ความสัมพันธระหวางระบบบริหารราชการกับศาสตรสาขาอื่น ๆ 

 ความสัมพันธระหวางระบบบริหารราชการกับศาสตรสาขาตาง ๆ นั้น มีมากมาย ท้ังนี้ 

เพราะระบบบริหารราชการนั้นเปนการบริหารภาครัฐท่ีตองเกี่ยวของกับประชาชนในพื้นท่ีตาง ๆ ท่ีมี

อีกท้ังดานกายภาพและดานความเช่ือ คานิยมท่ีแตกตางออกไปตามแตละภูมิประเทศ ซึ่งตอง

เกี่ยวของกับศาสตรตาง ๆ เชน ภูมิศาสตร คณิตศาสตร และสถิติ วิศวกรรมศาสตร การบริหารธุรกิจ 

เปนตน 

 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ระบบบริหารราชการนั้น จะตองเกี่ยวของกับสาขาวิชาเกือบทุก

สาขาอยางกวางขวางและลึกซึ้งท้ังในดานการเสริมสรางอุดมการณ ความรู ทักษะ ใหแกผูศึกษาและ

ปฏิบัติ 

6. สภาพแวดลอมของระบบบริหารราชการ 

 เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาความสําเร็จของการบริหารมิไดข้ึนอยูกับการบริหารอยางเดียว 

แตยังข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ประกอบดวย ในการศึกษาระบบบริหารราชการนั้นเปนการศึกษา

เรื่องงานละวิธีการทํางานเมื่อนําไปปฏิบัติจริง ๆ แลวมักจะประสบปญหาอยูเสมอวา การบริหารมี

อุปสรรคขัดของหรือขอจํากัดมากมายหลายประการอันทําใหการบริหารงานเกิดเกิดการเบ่ียงเบนไป

จากเปาหมายท่ีตองการ การศึกษาทําความเขาใจปจจัยแวดลอมตาง ๆ จึงเปนส่ิงจําเปนท่ีนักบริหาร

ตองรูและเขาใจเพื่อจะไดเปนประโยชนตอการบริหาร 

 6.1 ความหมายของสภาพแวดลอม 

 การท่ีจะเขาใจระบบบริหารราชการไดดีจําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆ ทางการบริหารและ

ปจจัยแวดลอมประกอบความสัมพันธตางๆ ตลอดจนเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนภายในและระหวางองคการ

ตางๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เนื่องจากระบบบริหารราชการเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบ คน เงิน วัสดุ
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อุปกรณตางๆ รวมท้ังวิธีการทํางาน สําหรับสภาพแวดลอมนั้น ไดมีผูใหความหมายในลักษณะตาง ๆ 

ไว ดังนี้ 

 Caldwell (1965 : 425) ไดใหคําจํากัดความของสภาพแวดลอมไววา หมายถึงแหลงรวม

ปจจัยทางชีววิทยา กายภาพ จิตวิทยา และสังคมซึ่งมีปฏิกิริยาโตตอบกับคนและสังคม 

 Hicks (1967 : 70) ไดใหความหมายของสภาพแวดลอมไววา หมายถึง ผลรวมของปจจัย

ตาง ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ องคการ เชน สงครามและสันติภาพ วัฒนธรรม จริยธรรม ทัศนคติทางดาน

การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศของประเทศพันธมิตร รูปแบบทางดานจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรม สภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับทองถ่ิน และระดับประเทศสหภาพแรงงาน 

ทัศนคติของประชาชน และผลประโยชนของกลุมผูบริโภค ผูถือหุนและประชาชนท่ัวไป 

 Brown and Moberg (1980 : 29) ใหความหมายของสภาพแวดลอมไววา หมายถึง ส่ิงของ 

บุคคล และองคกรอื่น ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ องคกรเปาหมาย ท้ังนี้รวมท้ังส่ิงแหลงท่ีองคการเหลานั้นไดอาศัย

วัตถุดิบ และตลาดท่ีองคการเหลานั้นใชเปนท่ีจําหนายสินคาและบริการอีกดวย 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ และสมพร เฟองจันทร (2548 : 93) ไดอธิบายเพิ่มเติมจากความหมาย

สภาพแวดลอมซึ่งเกี่ยวของกับระบบบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจไววา สภาพแวดลอมของการ

บริหารรัฐกิจมีความแตกตางออกไปจากสภาพแวดลอมอื่น ๆ หลายดาน เพราะสภาพแวดลอมของ

การบริหารรัฐกิจเปนปฏิกิริยาระหวางมนุษยในแวดวงการบริหาร การเมือง และปจจัยอื่น ๆ ปฏิกิริยา

เหลานนี้เปนสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการบริหารท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ โดยไดจําแนกเปน

ปจจัยแวดลอมภายในระบบการเมือง ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป และปจจัยสภาพแวดลอม

เกี่ยวกับงาน ท้ังนี้โดยอธิบายวา ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการเมือง คือปจจัยท่ีเกี่ยวกับการเมือง

หรือปจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองปจจัยเกี่ยวกับผูนํา ปจจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา และปจจัย

เกี่ยวกับการบริหาร สําหรับสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปคือปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม ปจจัย

สภาพแวดลอมทางการเมือง ในความหมายของการใชอิทธิพลและควบคุมสาธารณะ ปจจัย

สภาพแวดลอมทางกฎหมาย ปจจัยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ปจจัยสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 

ปจจัยสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรและปจจัยสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี สวนปจจัย

สภาพแวดลอมกับงานท่ีสําคัญ คือ คูแขงขัน ลูกคา ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูควบคุมกํากับสหภาพแรงงาน

และกลุมสหพันธหรือองคการใหม ท่ีเกิดข้ึนในระยะหลัง 

 สรุปไดวา สภาพแวดลอมหมายถึง ส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมท้ังภายในและภายนอก 

และรอบ ๆ องคการ และในทางกลับกัน ส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมดังกลาวก็มิอิทธิพลเหนือ

โครงสราง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารดวย สภาพแวดลอมท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม

ตางๆ เชนสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ประชากร เทคโนโลยีกายภาพและชีวภาพ กาประดิษฐคิดคน

ทางสังคม ไดแกสหภาพแรงงานและกลุมผลประโยชน อุดมการณ อารยธรรมทางธุรกิจ บรรษัท 

ปจเจกชนนิยม ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเปนตน 

 6.2 ประเภทสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับระบบบริหารราชการ 
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 ปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอระบบบริหารราชการมีหลายประการแตกตางกันไป เพราะ

ตามหลักแนวคิดเชิงระบบและแนวคิดเชิงสถานการณ องคการท่ีเปนระบบเปด (Open System) ท่ีมี

ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกหลายทาง เมื่อเทียบกันระหวางองคการภาครัฐและเอกชนแลว 

องคการท้ังสองแบบมีปฏิสัมพันธกับภายนอกคลายกัน แตองคการภาครัฐอยูในสภาพท่ีไมแนนอนมาก

วา เชน ไดรับอิทธิพลทางการเมือง ถูกตรวจสอบจากส่ือมวลชน ถูกบังคับใหทําตามกฎระเบียบหรือ

ขอบังคับ หรือตองเปล่ียนแปลงการทํางานไปตามความคิดเห็นและความตองการของนักการเมืองซึ่ง

เปนพฤติกรรมหนึ่งของสังคม ซึ่จะมีวิวัฒนาการผันแปรและถูกปรุงแตงจากสภาพแวดลอมตางๆดังมี

นักวิชาการไดแบงประเภทสภาพแวดลอมทางดานระบบบริหารราชการไว ดังนี้ 

 สมยศ นาวีการ (2523 : 64) ไดแบงปจจัยแวดลอมทางดานบริหารราชการไว 2 ประเภท 

คือ 

  1) ปจจัยแวดลอมภายนอก จะอยูภายนอกองคการท่ีเปนทางการ และแบงออกอีกเปน 

2 ชนิด คือ 

   1.1) ปจจัยแวดลอมท่ัวไป โดยท่ัวไปประกอบข้ึนดวยปจจัยแวดลอม สังคม 

วิทยาการเศรษฐกิจและกฎหมาย/การเมือง 

   1.2) ปจจัยแวดลอมเฉพาะอยาง ประกอบข้ึนดวยปจจัยการผลิต ลูกคา และคู

แขงขัน ซึ่งปจจัยแวดลอมเหลานี้จะมีผลกระทบโดยตรงตอองคการ 

  2) ปจจัยแวดลอมภายใน คือระบบองคการท่ีเปนทางการ อันไดแก โครงสรางองคการ 

กระบวนการตัดสินใจ การติดตอส่ือสารและการควบคุม รวมถึงวิทยาการขององคการ 

 สวน ไตรรัตน โภคพลากรณ (2551 : 92) ไดแบงปจจัยแวดลอมทางระบบบริหารราชการ

ได 2 ประเภทดวยกัน ไดแก 

  1) ปจจัยแวดลอมภายนอก หมายถึง ปจจัยแวดลอมท่ีอยูภายนอกองคการท่ีเปน

ทางการท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานขององคการ ปจจัยเหลานี้ ไดแก 

   1.1) ปจจัยดานสังคม ปจจัยทางดานสังคมมีความซับซอนและมีความสําคัญตอการ

บริหารเนื่องจากการบริหารเกี่ยวของกับมนุษยท้ังภายในและภายนอกองคการ ความสําคัญของปจจัย

ดานสังคมจึงเห็นไดชัดเจน ปจจัยทางดานสังคมถูกกําหนดข้ึนมาโดยวัฒนธรรม ประเพณี นิสัย ความ

เช่ือ ศาสนา ครอบครัว และส่ิงสําคัญตอระบบบริหารราชการมากท่ีสุดคือ คานิยมของสังคมท่ีกําลัง

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วละมีผลกระทบตอการบริหารอยางเห็นไดชัด 

   1.2) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จขององคการเชนเดียวกับปจจัยทางดานสังคม ความสําคัญของปจจัยแวดลอมทางดาน

เศรษฐกิจจะเห็นไดชัดเจนเมื่อมีการจัดทํางบประมาณ กลาวคือเมื่อเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง องคการ

สวนใหญจะดําเนินงานอยางราบรื่น แตในกรณีท่ีมีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าแลว องคการสวนใหญจะ

ประสบความยุงยากในการดําเนินงาน นอกจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานของ

องคการแลวยังมีปจจัยดานอื่น ๆ อีก เชนทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน เปนตน 
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   1.3) ปจจัยทางดานการเมือง นอกจากปจจัยท้ังสองประการดังกลาวขางตนแลว 

ปจจัยทางดานการเมืองก็เปนส่ิงท่ีนักบริหารในองคการตาง ๆ จะตองพิจารณาประกอบดวย เชน

นโยบายของรัฐบาล กฎหมายตางๆ เปนตน แตถาเปนองคการภาคธุรกิจแลว นโยบายของรัฐบาล

อาจจะเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธหรือปรับกลยุทธบางประการขององคการ รัฐบาลอาจมี

นโยบายในการสงเสริมหรือควบคุมในกิจการบางอยางก็ได สวนองคการรัฐบาลหรือระบบราชการแลว

ถือวาฝายการเมืองจะเปนผูกําหนดนโยบายเพื่อใหระบบราชการนํานโยบายนั้นมาปฏิบัติใหบรรลุผล

ตามเจตนารมณของฝายการเมืองซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน 

  2) ปจจัยแวดลอมภายใน ปจจัยแวดลอมภายในหมายถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีอยูภายใน

องคการท่ีสงผลตอการดําเนินงานขององคการ ปจจัยเหลานี้แบงไดเปน 4 ประการ ไดแก 

   2.1) คน หมายถึง บุคคลท่ีอยูภายในองคการและปฏิบัติงานใหแกองคการ เปน

เจาหนาท่ีหรือพนักงานขององคการ ซึ่งคนนี้เปนทรัพยากรท่ีสําคัญขององคการท่ีจะทําหนาท่ีเปนผู

ประสมประสานทรัพยากรอื่น ๆ 

   2.2) โครงสรางหรือระบบงาน อันไดแก โครงสรางขององคการ วิธีการทํางาน การ

วางแผน การจัดองคการ การพนักงาน การอํานวยการ และการควบคุม 

   2.3) งาน หมายถึง ลักษณะงานท่ีองคการจะตองทํา 

   2.4) เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องจักร วิทยาการตางๆ ท่ีองคการนํามาใชในการผลิต

สินคาและบริการตาง ๆ 

 สําหรับ Chohen and Brand (1993 : 62-65) ไดแบงสภาพแวดลอมระบบบริหารราชการ

ไว 4 ดานคือ 1) สภาพแวดลอมทางดานการเมือง 2) สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 3) 

สภาพแวดลอมทางดานสังคม และ 4) สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี 

 จากปจจัยสภาพแวดลอมดังกลาวท่ีอาจสรุปไดวามีปจจัยแวดลอมสามารถแบงเปน 2 ดาน

คือสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกดังกลาวมา มีสวนสําคัญท่ีจะทําใหระบบบริหาร

ราชการสามารถดํารงคงอยูภายใตสถานการณในสภาพแวดลอมตางๆ เพราะความสําเร็จของระบบ

บริหารราชการมิไดข้ึนอยูกับปจจัยทางดานบริหารแตเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอม

อื่นๆ อีกดวย การทําความเขาใจในสภาพแวดลอมทางการบริหารจะทําใหเขาใจเหตุและผลของ

พฤติกรรมขององคการแตละประเภท และทําใหองคการราชการมีความสามารถในการรับมือกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาไดซึ่งจะเปนประโยชนท่ีสําคัญตอระบบบริหารราชการอันทําให

การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล 

7. คุณลักษณะของระบบบริหารราชการท่ีดี 

 คุณลักษณะระบบบริหารราชการท่ีดี เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหระบบบริหารราชการมี

ศักยภาพท่ีพรอมใหบริการประชาชนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม คุณลักษณะของ
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ระบบบริหารราชการท่ีดีนั้น ไดมีนักวิชาการตาง ๆ ไดอธิบายไวในลักษณะท่ีหลากหลาย มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 สมาน รังสิโยกฤษฏ (2546 : 12) ไดเสนอ คุณลักษณะของระบบบริหารราชการท่ีดี (Good 

Governance) หรือ “ธรรมาภิบาล” ท่ีเปนสากลนั้นมีดังตอไปนี้ 

 7.1 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 

 เปนระบบบริหารราชการท่ีประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยาง

เทาเทียมกัน (Equity) ไมวาจะเปนโอกาสในการเขารวมในทางตรงหรือทางออม โดยผานกลุม

ผูแทนราษฎรท่ีไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนโดยชอบธรรม การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

อยางเสรีนี้ รวมถึงการใหเสรีภาพแกส่ือมวลชนและประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอยาง

สรางสรรค คุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งท่ีประชาชนจะมีสวนรวมก็คือ การมีรูปแบบการปกครอง

และการบริหารงานท่ีกระจายอํานาจ (Decentralization) 

 7.2 การมีความสุจริตและโปรงใส (Honesty and Transparency) 

 เปนระบบบริหารราชการท่ีมีความสุจริตและโปรงใส ซึ่งรวมถึงการมีระเบียบและการ

ดําเนินงานท่ีเปดเผยตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารอยางเสรี เปน

ธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการท่ีผูเกี่ยวของท้ังหมด ไมวาจะเปนหนวยงานกํากับ

ดูแลและประชาชนสามารถเขาตรวจสอบและติดตามผลได 

 7.3 การมีพันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) 

 เปนระบบบริหารราชการท่ีมีความรับผิดชอบในภาระหนาท่ีและบทบาทท่ีมีตอสาธารณชน 

โดยมีการจัดองคการหรือการกําหนดกฎเกณฑท่ีเนนการดําเนินงานเพื่อสนองตอบความตองการของ

กลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนธรรมตามปกติ การท่ีจะมีพันธะความรับผิดชอบตอสังคมเชนนี้ องคกร 

หนวยงาน และผูท่ีเกี่ยวของตองพรอมและสามารถท่ีจะถูกตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานท้ังใน

เชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใชงาน 

 7.4 การมีกลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) 

 เปนระบบบริหารราชการท่ีมีองคประกอบของผูท่ีเปนรัฐบาลหรือผูท่ีเขารวมบริหารประเทศ

ท่ีมีความชอบธรรม เปนท่ียอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไมวาจะโดยการแตงต้ังหรือเลือกต้ัง แต

จะตองเปนรัฐบาลท่ีไดรับการยอมรับจากประชาชนวา มีความสุจริต มีความเท่ียงธรรม และมี

ความสามารถท่ีจะบริหารประเทศได 

 7.5 การมีกฎเกณฑท่ียุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predict-

Ability) 

 เปนระบบบริหารราชการท่ีมีกรอบของกฎหมายท่ียุติธรรมและเปนธรรมสําหรับกลุมคนตาง 

ๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑท่ีมีการบังคับใช สามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนกฎเกณฑท่ี

ชัดเจน ซึ่งคนในสังคมทุกสวนเขาใจ สามารถท่ีจะคาดหวังและรูวาจะเกิดผลอยางไรหรือไม เมื่อ
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ดําเนินการตามกฎเกณฑของสังคม ส่ิงเหลานี้เปนการประกันความมั่นคง ศรัทธา และความเช่ือม่ัน

ของประชาชน 

 7.6 การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 

 เปนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนดานการจัดกระบวนการ

ทํางาน การจัดองคการ การจัดสรรบุคคล และมีการใชทรัพยากรสาธารณะอยางคุมคาและเหมาะสม 

มีการดําเนินการและการใหบริการประชาชนท่ีใหผลลัพธเปนท่ีนาพอใจและกระตุนการพัฒนาของ

สังคมทุกดาน ไมวาจะเปนดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

 นอกจากนี้ นราธิป ศรีราม (2551 : 305) ยังไดอธิบายวา สําหรับประเทศไทย เพื่อให

สอดคลองกับคุณลักษณะระบบบริหารราชการท่ีดีดังกลาวขางตน รัฐบาลจึงไดมีการออก “ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารราชการและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542” และพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีระบบบริหารราชการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ใหสังคมสามารถมีสวนรวมและรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการดังกลาว 

ดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารและใหโอกาสตรวจสอบได ตลอดจนขยายการใหบริการภาครัฐไปสู

ประชาชนอยางรวดเร็วท่ัวถึง และเปนธรรม โดยในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีนั้น ควร

จัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญท่ีเรียกวา “หลักการบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดี” อยางนอย 6 ประการ ดังนี ้

  1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และขอบังคับเหลานั้น 

โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

  2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพ

สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

  3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมาโดยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

  4) หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม รับรูและเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาจะเปนการแจงความเห็น การไต

สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 

  5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิ หนาท่ี ความสํานึกในความ

รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา

ตลอดจนการเคารพในความเห็นท่ีแตกตาง และความกลัวท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
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  6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา

และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษา พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ

ยั่งยืน 

 ในการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาใชในระบบบริหารราชการไทยก็เพื่อให

ระบบบริหารราชการบรรลุเปาหมาย 7 ประการ คือ (1) เกิดประโยชนสุขแกประชาชน (2) เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไมมี

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและ (7) มีผลการ

ปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 สําหรับนักวิชาการตางประเทศ ไดมีผูกลาวถึงคุณลักษณะของระบบบริหารราชการท่ีดีไว 

ดังนี้ 

 White (1949 : 235) กลาววา ระบบบริหารราชการท่ีดีตองมีกฎระเบียบและแบบอยาง

การปฏิบัติท่ีจะควบคุมการดําเนนิงานของเจาหนาท่ีรัฐได 

 Pfiffner and Presthus (1960 : 3) อธิบายวา ระบบบริหารราชการท่ีดีมีสวนเกี่ยวกับการ

กระทําของขาราชการในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน เพราะเมื่อขาราชการไดปฏิบัติ

หนาท่ีอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรมแลว ยอมสงผลท่ีดีตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชน

สาธารณะ 

 จะเห็นไดวาท้ัง White และ Pfiffner and Presthus แสดงถึงมุมมองในดานระบบท่ีเปน

แบบแผนการทํางานของเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานภายใตกฎระเบียบและพฤติกรรมของเจาหนาท่ีท่ีตอง

ปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบสาธารณะ โดยมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอประชาชนดวย 

 เมื่อกลาวโดยสรุปแลวคุณลักษณะของระบบบริหารราชการท่ีดีตองมีท้ังระบบและกลไกใน

การบริหาร กรณีในประเทศไทยไดนําหลักธรรมาภิบาลหรือวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดีมาใชในการ

พัฒนาระบบราชการโดยไดมีพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีระบบบริหารราชการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาเปนหลักสําคัญ นอกจากนี้ลักษณะสําคัญของระบบบริหารราชการท่ีดี

ตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและเจาหนาท่ีรัฐตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและตอ

การใหบรกิารประชาชน 

สรุป 

 ระบบบริหารราชการ หมายถึง การบริหารงานของหนวยงานของรัฐในการจัดทําบริการ

สาธารณะตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดโดยนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายตาง ๆ ซึ่งกําหนด

อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ ของสังคม 

และภายในหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ระบบบริหารราชการของหนวยงาน
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เหลานั้นจะตองมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อการทําภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด ภายใตองคความรูและเครื่องมือท่ีระบบ

ราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐมีอยู ระบบราชการมีความสําคัญและสัมพันธกับวิถีการดํารงชีวิต

ของประชาชนแตละประเทศสูงมาก หากประเทศใดมีระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพ

ของสังคมและประชาชนของประเทศนั้นก็ยอมดีตามไปดวย 

 หนาท่ีของระบบราชการแบงออกเปนลักษณะกวาง ๆ 4 ลักษณะ คือ หนาท่ีประเภทการ

ใหบริการ หนาท่ีประเภทการควบคุมจัดระเบียบ หนาท่ีประเภทใหการสนับสนุน และหนาท่ีประเภท

สงเคราะหและชวยเหลือ หรืออาจแบงเปนหนาท่ีในการใหบริการข้ันพื้นฐาน หนาท่ีในดานสังคมและ

หนาท่ีในดานเศรษฐกิจ เพราะระบบบริหารราชการมีหลักการและวิธีการท่ีแตกตางไปจากการ

บริหารธุรกิจคอนขางมาก การบริหารธุรกิจมีเปาหมายท่ีกําไร วิธีการทางการบริหารไมถูกควบคุม

อยางเขมงวดและไมอยูภายใตนโยบายทางการเมือง แตอยูภายใตระบบกลไกตลาดและกฎหมาย

เอกชนเปนประการสําคัญ สวนระบบบริหารราชการมีเปาหมายท่ีมิไดมุงเนนกําไร แตเปนเรื่องของ

การใหบริการสาธารณะ ซึ่งถูกกําหนดโดยกฎหมายมหาชน นโยบายทางการเมืองท่ีถูกกําหนดโดย

รัฐบาลและสภาพปญหาของประชาชน วิธีการในระบบบริหารราชการถูกกําหนดและควบคุมโดย

กฎหมายมหาชนอยางเครงครัด ภายใตกรอบแนวคิดขององคการแบบราชการของ Max Weber 

 สภาพแวดลอมท้ังภายในองคการและภายนอกองคการท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองมีผลกระทบโดยตรงตอระบบราชการ ดังนั้นระบบบริหารราชการสมัยใหมจึงจําเปนตองใช

องคความรูหลายดาน เชน เศรษฐศาสตร การบริหาร จิตวิทยา กฎหมาย รัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร และสังคมวิทยา เปนตน 

 นอกจากนี้คุณลักษณะของระบบบริหารราชการท่ีดีตองมีท้ังระบบและกลไกในการบริหารท่ี

ดีมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบบริหารราชการไทยนอกจากมีระเบียบในการปฏิบัติตามข้ันตอนทาง

กฎหมายแลวยังไดนําหลักธรรมาภิบาลหรือวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดีมาใชในการพัฒนาระบบ

ราชการเพื่อสรางประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจแหงรัฐ  

คําถามทายบท 

 1. จงอธิบายความหมายของคําวา ระบบบริหารราชการ และการบริหารราชการนั้นมีความ

เกี่ยวของกับประชาชนในประเทสอยางไร 

 2. จงอธิบายหนาท่ีของระบบราชการวามีหนาท่ีในดานใดบาง 

 3. หลักการใชอํานาจในระบบบริหารราชการนั้นมีอะไรบาง สําหรับประเทศไทยไดใช

หลักการใดในการบริหารราชการ 

 4. จงวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางระบบบริหารราชการกับศาสตรสาขาตาง ๆ 

อยางนอย 4 ศาสตร 



 26 

 5. สภาพแวดลอมของระบบบริหารราชการหมายถึงอะไร มีความสําคัญกับระบบบริหาร

ราชการอยางไร 

 6. จงอธิบายลักษณะระบบบริหารราชการท่ีดีวามีลักษณะเปนอยางไร 
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