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  มื่อเอ่ยถึงองค์การขนาดใหญ่ที่มีระเบียบ 
  แบบแผนหรือองค์การแบบเป็นทางการ 
   (Bureaucracy) ผูท้ีม่คีวามรูห้รอืนกัศกึษา 
ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
บรหิารธรุกจิ กค็งจะรูจ้กัและมคีวามเขา้ใจเปน็อยา่งด ี
สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ศึกษามาในสาขาวิชาเหล่านี้
อาจนกึเลยเถดิไปถงึหนว่ยงานราชการทีเ่ปรยีบเหมอืน 
ฝาแฝดกันไปแล้วกับองค์การแบบเป็นทางการ 
และเมื่อเอ่ยถึง Bureaucracy ก็ย่อมที่จะมีชื่อ
บุคคลผู้หนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นของคู่กัน บุคคล 
ผู้นี้ถือได้ว่าเป็นกูรูขององค์การแบบเป็นทางการ 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งองค์การแบบเป็น

ทางการ (Father of Bureaucracy) นั่นคือ แมกซ์ เวเบอร์ (Max 
Weber ค.ศ.๑๘๖๔–๑๙๒๐)  อย่างไรก็ตามในห้วงของกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงองค์การขนาดใหญ่ รวมทั้งองค์การในภาคราชการที่มีการ
ดำเนินการปรับโครงสร้างและกรรมวิธีการบริหารเพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการตอบสนองความต้องการ
ของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนั้น มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีองค์การ 
(Organization Theory) มาใช้ในการบริหารงานสาธารณะที่รวมถึง
การบริหารภาครัฐที่มีการจัดโครงสร้างองค์การแบบมีลำดับขั้นของการ
บังคับบัญชา (Hierarchy) และเน้นการควบคุมซึ่งเป็นแนวความคิดใน
แบบดั้งเดิม (Traditional)  
 องค์การแบบเป็นทางการของเวเบอร์ที่เป็นต้นแบบของการ 
จัดโครงสร้างตามที่กล่าวมาแล้ว มักจะตกเป็นเป้าหมายแรกของการ 
วิพากษ์วิจารณ์๑ ทำให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยว่า เราในฐานะผู้ทำงานใน

องคก์ารไดâนเสาร์(Bureaucracy):
เราเข้าใจเวเบอร์ดีพอหรือยัง?

นาวาเอกชยากรพันธ์หล้า

  มื่อเอ่ยถึงองค์การขนาดใหญ่ที่มีระเบียบ 
  แบบแผนหรือองค์การแบบเป็นทางการ 
   (Bureaucracy) ผูท้ีม่คีวามรูห้รอืนกัศกึษา
ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
เ

	 ๑	 Denhart,	 Robert	 B.,	 Public	 Administration	 Theory	 :	 The	 State	 of	 the	
Discipline,	pp.	49-50.
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หน่วยงานภาครัฐที่มักถูกสบประมาทว่าเป็นองค์การไดโนเสาร์ ไม่ยอม

พฒันาใหท้นักบักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก เราไดท้ำการศกึษาทฤษฎ ี

และทำความเข้าใจแนวความคิดของเวเบอร์เพียงพอแล้วหรือไม่ บริบท

ทางสงัคมในขณะทีเ่วเบอรท์ำการศกึษานัน้เปน็อยา่งไร ซึง่จะสง่ผลกระทบ 

ตอ่แนวความคดิของเวเบอร ์ และองคก์ารแบบเปน็ทางการนัน้ตายไปแลว้ 

อย่างที่ถูกกล่าวอ้างกันเสมอจริงหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้มีการค้นคว้าหา  

คำตอบเพิ่มเติมให้กับตนเองก็คงจะเป็นเรื่องน่าอายที่จะพูดได้ว่า เป็นผู้ 

ทำงานในภาครฐัเพื่อตอบสนองตอ่ประชาชนและกจ็ะเขา้ทำนองเดยีวกบั 

ในกรณทีีว่า่ ในหว้งเวลาของความนยิมแนวความคดิของ Milton Friedman 

ได้มีการกล่าวว่า หมดยุคของเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์แล้ว (Keysian 

Economics) กอ่นทีจ่ะตอบตรงนีไ้ดเ้ราตอ้งทำความเขา้ใจกบัแนวความคดิ 

ของ John Maynard Keynes ที่ปรากฏในหนังสือ The General 

Theory เสียก่อน ถ้าเราไปสอบถามผู้ที่เราคิดว่ามีความรู้หรือถาม  

นักศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ว่า ใจความสำคัญของ The General 

Theory คอือะไร กค็งจะไดร้บัคำตอบทีห่ลากหลาย ไมใ่ชป่ระเดน็ทีแ่ทจ้รงิ 

ซึ่งก็คือการว่าจ้าง๒ ตามชื่อเต็มของหนังสือคือ The General Theory 

of Employment, Interest, and Money เช่นเดียวกับชื่อ The Ideal 

Type of Bureaucracy ของเวเบอร์ ที่มักจะถูกกล่าวถึงแต่ย่อ ๆ 

เพยีง Bureaucracy ดงันัน้บทความนีจ้งึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทำความเขา้ใจ 

และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับองค์การอย่างเป็นทางการในอุดมคติ เพื่อก่อ

ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และต่อยอดแนวความคิดที่ถูกต้องต่อไป โดยมี

ขอบเขตของการนำเสนอ เริ่มจากคำจำกัดความ ตัวแบบในอุดมคติ   

รูปแบบของอำนาจ ความคงอยู่ขององค์การแบบเป็นทางการ 

ปัญหาของคำจำกัดความ
 ในการศึกษาเรื่ององค์การอย่างเป็นทางการให้มากขึ้น เราควร

จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องคำจำกัดความของคำว่า Ideal เสียก่อน 

เพื่อที่จะได้มีภาพในการมองปัญหาเป็นภาพเดียวกัน ซึ่ง Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary ได้ให้ความหมายของคำว่า Ideal 

ดังนี้ 

	 ๒ ปรีชา  ทิวะหุต, เล่าเรื่องเศรษฐกิจภาพรวม Keysian Economics พิมพ์ครั้งที่ 4. 
(กรุงเทพ : แม่มูลวรรณศิลป์ ๒๕๔๙)  
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 “Ideal adj. 1 ~ (for sth) perfect; most  suitable : 

This beach is ideal for children.  ◊ She’s the ideal candidate   

for the job. ◊ The trip to Paris will be an ideal   

opportunity to practise my French. 2 [only before noun] 

existing only in your imagination or as an ideal; not likely to 

be real : the search for ideal love ◊ In an ideal world  

there would be no poverty and disease.” 

 ในส่วนของภาษาไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า อุดมคติ คือ 

 “อุดมคติ น. จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี 

ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมาย

แห่งชีวิตของตน” 

 จากความหมายทัง้ในสว่นของภาษาองักฤษและภาษาไทย จะเหน็ 

ได้ว่ามีหลายนัย แต่ความหมายที่น่าจะเป็นสิ่งที่เวเบอร์นำมาใช้กับ   

The Ideal Type ของตนเองนั้น น่าจะเป็นในส่วนของความหมายแรก

คือในเรื่องของความเหมาะสม และความสมบูรณ์พร้อมของตัวแบบที่

นำเสนอในลักษณะที่ถือเป็นมาตรฐาน และเป็นเป้าหมายมากกว่าสิ่งที่

เกิดขึ้นในอุดมคติหรือในจินตนาการเท่านั้น เพราะเวเบอร์อยู่ในยุคที่

สงัคมมคีวามสบัสนวุน่วายทางการเมอืง ซึง่จะไดก้ลา่วถงึเรือ่งนีใ้นภายหลงั 

ต่อไป อย่างไรก็ตามได้มีข้อโต้แย้งว่าเวเบอร์เองก็ได้ให้ความหมายของ 

The Ideal Type ว่าคือ a Utopia และ an Artificial 

Construction ซึ่งเป็นความหมายในเชิงอุดมคติ และตรงกันข้ามกับ

ความเป็นจริงเชิงประจักษ์ (Empirical) ของสังคมวิทยา ในประเด็น  

ขอ้โตแ้ยง้นีก้ม็ขีอ้เสนอทีแ่กต้า่งใหก้บัเวเบอรว์า่ ไดม้กีารทำวจิยัเชงิประจกัษ ์

ทางสังคมวิทยาเช่นกัน และเวเบอร์ได้ใช้ Ideal Types หลาย ๆ ชนิด

ในงานของตนเอง รวมทั้งได้เสนอว่า ในความเป็นจริง Ideal Type 

สามารถเกดิขึน้ไดเ้ปน็บางครัง้ แตไ่มเ่สมอไป ดงันัน้ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น 

จากแนวความคิดเดิมของเวเบอร์จึงอาจเกิดขึ้นได้๓  

 เพื่อเป็นการรักษาเนื้อหาที่เวเบอร์ตั้งใจจะใช้ในงานเขียนของ

ตนเอง และความหมายตามตัวอักษรจึงขอใช้คำว่า “ตัวแบบในอุดมคติ” 

	 ๓	Kuckartz, Udo, Ideal Type or Empirical Types : The Case of Max Weber’s 
Empirical Research in Bulletin de Methodologies Sociologique, N. 31, (September 1991), 
pp. 44-53.
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สำหรับ “Ideal Type” ในบทความนี้ แต่ขอให้เข้าใจว่ามิใช่เป็นอุดมคติ 

ที่แท้ซึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง แต่เป็นอุดมคติในลักษณะที่เหมาะสม 

สมบูรณ์พร้อม เป็นมาตรฐาน และมีโอกาสเป็นไปได้ สำหรับตัวของ  

เวเบอรซ์ึง่เปน็นกัสงัคมวทิยาทีถ่อืไดว้า่มมีมุมองตา่งไปจากนกัสงัคมวทิยา 

รุน่กอ่นหนา้ตวัเขาเองทีส่นใจวเิคราะหส์งัคมในเรือ่งโครงสรา้ง แตเ่วเบอร ์

สนใจในเชิงอัตวิสัยที่บุคคลเป็นผู้กระทำ และแบ่งการกระทำทางสังคม

ออกเป็น ๔ ประเภท คือ การกระทำอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

การกระทำอยา่งมเีหตผุลเพือ่บรรลคุา่นยิม การกระทำทีเ่กดิจากแรงจงูใจ 

ทางอารมณ์ และการกระทำที่เป็นประเพณี๔ ซึ่งการจัดประเภทการ

กระทำทางสงัคมตามทีก่ลา่วมานีม้ปีระโยชน ์ ทำใหส้ามารถชีค้วามแตกตา่ง 

ของตัวแบบในอุดมคติ (Ideal Type) ต่าง ๆ ได้ สำหรับตัวแบบใน

ความคิดของเวเบอร์นั้นจะได้กล่าวถึงโดยเฉพาะต่อไป   

ตัวแบบในอุดมคติ(TheIdealType)
 เวเบอร ์ เชือ่วา่ ไมม่รีะบบทีเ่ปน็วทิยาศาสตรร์ะบบใดทีส่ามารถ 

แสดงถึงความเป็นจริงได้ทุกแง่มุมอย่างหลากหลายและครอบคลุม 

ศาสตร์ทุกศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเลือกสรร (Selection) และการสร้าง

นามธรรม (Abstraction) ทำให้เวเบอร์พัฒนาความคิดรวบยอดที่

สำคัญในการวิเคราะห์ขึ้นมา คือ “ตัวแบบในอุดมคติ” ๕ อันเป็นผล  

สืบเนื่องมาจากการที่นักสังคมศาสตร์ในยุคนั้นยังมีปัญหาในการตัดสินใจ

เลอืกเครือ่งมอืวเิคราะห ์ กลา่วคอื เมือ่ความคดิรวบยอดของนกัสงัคมศาสตร ์

กว้างมากก็มีความเป็นไปได้สูงที่ลักษณะอันสำคัญที่สุดของสิ่งที่จะ

ทำการวเิคราะหจ์ะถกูละเลยไป แตห่ากเขาใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบดัง้เดมิ 

ของนกัประวตัศิาสตรแ์ละศกึษาเฉพาะปรากฏการณใ์ดปรากฏการณห์นึง่ 

ก็เป็นการปิดกั้นโอกาสให้มีการเปรียบเทียบปรากฏการณ์นั้นกับ

ปรากฏการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุเหล่านี้ ความคิดรวบยอด   

“ตัวแบบในอุดมคติ” จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ 

 “ตวัแบบในอดุมคต”ิ เปน็ความคดิรวบยอดสำหรบัการวเิคราะห ์

ซึ่งเปรียบเสมือนมาตรวัดที่ช่วยผู้ศึกษาวัดปรากฏการณ์ในสังคมว่ามี

	 ๔ Coser, Lewis A., Masters of Sociogical Thought นักปราชญ์ระดับโลก, 
สถาบันวิถีทรรศน์, ๒๕๔๗, กาญจนพรรษ (อังกาบ) กอศรีพร และคณะ, น. ๓๕๔ - ๓๕๖.
	 ๕ Coser, pp. 368 - 371.
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ความคล้ายคลึงกัน และมีความแตกต่างจากตัวแบบในอุดมคติมากน้อย

เพียงใด การใช้ตัวแบบในอุดมคติเป็นวิธีการพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษา

เปรยีบเทยีบ รวมทัง้การตคีวามเพือ่หาสาเหตทุีม่า แนวทาง และผลลพัธ์ 

โดยการเนน้ทรรศนะหนึง่หรอืทรรศนะจำนวนหนึง่ และโดยการสงัเคราะห ์

ปรากฏการณแ์ตล่ะกรณ ีซึง่เปน็ปรากฏการณท์ีอ่าจเกดิทัว่ไป หรอืเกดิขึน้ 

เฉพาะแห่ง หรืออาจเกิดขึ้นบ้าง ไม่เกิดขึ้นบ้างเข้าด้วยกันเป็นระบบ

ความคดิรวบยอดเพือ่การวเิคราะหร์ะบบหนึง่ ทัง้นีโ้ดยใชท้รรศนะทีต่อ้งการ 

จะเน้นเป็นหลักในการสังเคราะห์ ตัวแบบนี้มิได้หมายความเฉพาะเพียง

อุดมคติว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเท่านั้น เราสามารถสร้างตัวแบบในอุดมคติ

ของสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีโดยเน้นลักษณะพฤติกรรมที่

เป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบฉบับ ตัวแบบในอุดมคติของเวเบอร์หลายแบบ

เกีย่วกบักลุม่สงัคมมากกวา่เกีย่วกบัการกระทำทางสงัคมของปจัเจกบคุคล 

แต่ความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มสังคมต่าง ๆ มักเกิดขึ้นได้เสมอโดยมี

รากฐานจากการคาดคะเนว่า สมาชิกในกลุ่มสังคมนั้น ๆ น่าจะแสดง

การกระทำทางสังคมตามที่ถูกคาดหวังให้แสดง ตัวแบบในอุดมคติ  

แตล่ะแบบจะไมต่รงกบัความเปน็จรงิ แตจ่ะตา่งออกไปนอ้ยกวา่ขัน้หนึง่เสมอ 

อย่างไรก็ตามตัวแบบในอุดมคติที่ถูกสร้างขึ้นและถูกจัดรวมเป็นระบบที่มี

สว่นประกอบเกีย่วพนักนัอยา่งแนน่อนและถกูตอ้งตามหลกัตรรกวทิยานัน้ 

ไม่เคยได้พบตรงตามนั้นทุกประการในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

จริง ๆ ในสังคมไม่เคยมี “จริยธรรมแบบโปรเตสแตนต์” ตามตัวแบบ

ในอุดมคติ ไม่เคยมี “ผู้นำที่มีอำนาจบารมี” ตามตัวแบบในอุดมคติ 

หรือ “ศาสดา” ตามตัวแบบในอุดมคติ 

 การใช้ตัวแบบในอุดมคติทำให้ผู้ศึกษาสามารถสร้างสมมติฐาน

เกี่ยวกับเงื่อนไขที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ  หรือกรณีหนึ่ง ๆ 

หรือเกี่ยวกับผลลัพธ์จากปรากฏการณ์หรือกรณีนั้น หากเราต้องการ 

รากฐานทางศาสนาของทุนนิยมสมัยใหม่ ก็สมควรที่จะสร้างตัวแบบเชิง

นามธรรมของนกิายโปรเตสแตนตโ์ดยยดึลกัษณะเดน่ ๆ ของนกิายเลก็ ๆ 

ที่มีความเห็นแตกแยกจากนิกายหลักและที่เกิดขึ้นมาในสมัยที่มีการ

ปฏริปูศาสนาครสิตใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่ ๑๖  เมือ่มตีวัแบบในอดุมคตแิลว้  

เราก็จะสามารถพิจารณาจากข้อเท็จจริงได้ เช่นว่า พฤติกรรมของผู้ถือ

นิกายโปรเตสแตนต์ในอังกฤษสมัยศตวรรษที่ ๑๗  ที่จริงนั้นมีลักษณะ

ใกลเ้คยีงกนั ตวัแบบในอดุมคตนิีย้งัชว่ยใหเ้ราแยกความแตกตา่งระหวา่ง 
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พฤติกรรมของผู้ที่นับถือนิกายคาทอลิกกับพฤติกรรมของผู้ที่นับถือนิกาย

โปรเตสแตนตไ์ดอ้กีดว้ย  จากนัน้เราจงึสามารถดำเนนิการหาความสมัพนัธ ์

และความเป็นเหตุเป็นผลกัน ระหว่างการเกิดนิกายทั้งสองซึ่งจะถูกมอง 

ฐานะทีเ่ปน็ตวัแบบในอดุมคต ิ ดงันัน้การทีต่วัแบบในอดุมคตมิใิชป่รากฏการณ ์

ทีเ่กดิขึน้จรงิ จงึมสีว่นดใีนแงท่ีเ่ปน็ความคดิรวบยอดทีช่ว่ยเราวดัปรากฏการณ ์

ที่เป็นจริง และช่วยให้ทราบถึงลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดของความ

จริงนั้น 

 ตัวแบบในอุดมคติทั้งสามประเภทของเวเบอร์๖ มีระดับความ

เป็นนามธรรมต่างกัน ประเภทแรกเป็นตัวแบบในอุดมคติที่มีรากฐาน  

มาจากประวัติศาสตร์แง่ใดแง่หนึ่ง เช่น “สังคมเมืองในตะวันตก” 

“จริยธรรมแบบโปรเตสแตนต์” หรือ “ทุนนิยมสมัยใหม่” ซึ่งบ่งชี้ถึง

ปรากฏการณ์ประเภทที่สอง เป็นตัวแบบเชิงนามธรรมเกี่ยวกับลักษณะที่

เป็นรูปธรรมของข้อเท็จจริงทางสังคม เช่น “ระบบบริหารแบบเป็น

ทางการ (Bureaucracy)” หรือ “ระบบศักดินา (Feudalism)” ซึ่งอาจ

ปรากฏอยู่ในเวลาและในสถานที่ต่าง ๆ กัน และประเภทสุดท้ายเป็น  

ตัวแบบเชิงนามธรรมที่เรมอนด์ อารอน เรียกว่า “การสร้างรูปแบบ

พฤตกิรรมประเภทใดประเภทหนึง่ใหมโ่ดยใชห้ลกัเหตผุล (Rationalizing 

Reconstructions of a Particular Kind of Behavior)” ยกตัวอย่าง

เชน่ เวเบอรเ์หน็วา่ขอ้เสนอ (Proposition) ทัง้หมดในทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ 

จัดอยู่ในตัวแบบในอุดมคติประเภทที่สาม ซึ่งหมายถึงพฤตกิรรมตา่ง ๆ 

ที่มนุษย์จะแสดงออกมาหากว่าถูกกำหนดโดยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ

ประการเดียว นั่นคือ ในฐานะที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ (Economic Men)    

แบบชนิดของอำนาจหน้าที่(TypesofAuthority)
 อำนาจหน้าที่หรืออาจเรียกว่าอำนาจอันชอบธรรมนั้นมี  

ความหมายถงึ อำนาจทีจ่ะสัง่ (Power to Command) ใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัติาม 

เป็นอำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่งและเป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ของ

องค์การเท่านั้น อำนาจหน้าที่ต่างจากอำนาจ (Power) ในประเด็นของ

การได้มา โดยการได้มาซึ่งอำนาจหน้าที่นั้น มาโดยตำแหน่งหรือมีกฎ

ระเบียบรองรับ และอำนาจมีความหมายรวมถึงการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น

	 ๖ Weber-The Work-Ideal Type, http://cf.ac.uk/socsi/undergraduate/	
introsoc/webrw3.html
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เพื่อให้ทำตามที่เราต้องการ๗ เวเบอร์ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ตัวแบบใน

อุดมคติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งแสดงถึงการจัดแยกแบบ

ชนดิของการกระทำทางสงัคม การพจิารณาเรือ่งความสมัพนัธท์างอำนาจ

อันชอบธรรมนั้น๘ เวเบอร์ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดมนุษย์จึงอ้างสิทธิที่จะ

ใช้อำนาจและรู้สึกว่าตนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะคาดหวังให้ผู้อื่นเต็มใจ

เชื่อฟังคำสั่งสอนของตน แนวคิดของเวเบอร์อธิบายโดยพิจารณาใน

บริบทของยุคสมัยที่เวเบอร์มีชีวิตอยู่ จะเห็นได้ว่าในยุคนั้น (ค.ศ.๑๘๖๔–

๑๙๒๐) การเมืองมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตและผลงานทางวิชาการของ

เวเบอร์๙  

 ในยุคของปรัสเซีย (ก่อนหน้าที่จะรวมเป็นเยอรมัน) นั้น 

เจ้าของที่ดิน (Junkers) เป็นผู้ที่มีบทบาทมากจนกระทั่งบิสมาร์คได้รวม

ประเทศเมื่อ ค.ศ.๑๘๗๑ และได้ประสานผลประโยชน์ระหว่างบรรดา

เจ้าของที่ดินกับนักอุตสาหกรรมจนก่อให้ เกิดการขยายตัวของ

อตุสาหกรรม การเมอืงเยอรมนัในยคุนัน้ไมม่คีวามเปน็เสรแีละประชาธปิไตย 

ยังตกอยู่ภายใต้การปกครอง/บริหารของกษัตริย์ นักการทหาร และ  

นักอุตสาหกรรม สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในห้วงชีวิตของ

เวเบอร์ ทำให้เขาเกิดความรู้สึกในแง่ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการบรรลุถึงความ

เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของชาต ิ สิง่เหลา่นีน้า่จะเปน็เหตหุนึง่ทีท่ำใหเ้วเบอร ์

มองหาองค์การในอุดมคติที่มีหลักความเป็นเหตุเป็นผลและการควบคุม  

ที่ชัดเจน นอกจากบริบททางสังคมแล้ว ควรจะมีการคำนึงถึงทฤษฎี

เกีย่วกบัความครอบงำ (Domination)๑๐ โดยผูท้ีจ่ะปกครองคนได ้จะตอ้ง 

ได้รับการยินยอมจากถูกปกครองที่จะให้ผู้อื่นมามีอำนาจเหนือตน ซึ่ง

เรยีกวา่อำนาจอนัชอบธรรม (Legitimation of Power) เวเบอรจ์ดัแบง่ 

รูปแบบหลักในการอ้างอำนาจอันชอบธรรมออกเป็น ๓ แบบ  

 l แบบแรก อำนาจอันชอบธรรมซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี (Traditional Authority)  ซ่ึงเป็นลักษณะเด่น 

	 ๗ ธงชัย  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร : Organization and Management, 
พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช) น. ๒๖๖.
	 ๘ Coser, pp. 375-377.
	 ๙ Sociology 250-Note on Max Weber September 30, 1999, http://uregina.
ca/~gingrich/s30f99.htm
	 ๑๐ อุทัย  เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. 
(กรุงเทพฯ : เสมาธรรม) น. ๑๒๐.
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ในสังคมก่อนสมัยใหม่ (Premodern) ข้ึนอยู่กับความเช่ือในความชอบธรรม 

ของประเพณีหรือสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา เป็นอำนาจอันชอบธรรมที่มิได้ถู

กตราไว้เป็นกฎ แต่หยั่งลึกอยู่ในจิตใจของบุคคลซึ่งอาจได้รับจากการถ่าย

ทอดมา หรือจากการส่ังการของบุคคลท่ีมีอำนาจอันชอบธรรมมากกว่า ส่วน

การปฏิบัติตามเกิดจากความเกรงกลัวในความเชื่อหรือประเพณี

 l แบบที่สอง อำนาจอันชอบธรรมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ 

บารมี (Charismatic Authority) ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่ดึงดูดของ 

ผู้นำ เช่น มีคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าจะเป็นในแง่จริยธรรม ความกล้าหาญ 

หรือในแง่ศาสนา ที่จะดึงดูดให้เกิดความศรัทธา

 l อำนาจอันชอบธรรมแบบที่สาม อาจตั้งอยู่บนรากฐาน

ของเหตุผลหรือระเบียบข้อมูลที่ถูกตราหรือกำหนดขึ้นเป็นพันธสัญญา 

อำนาจอันชอบธรรมแบบน้ีเรียกว่า อำนาจอันชอบธรรมท่ีต้ังอยู่บนรากฐาน 

ของเหตุผลและกฎข้อบังคับ (Rational – Legal Authority) ซึ่งได้ 

กลายมาเป็นลักษณะเด่นของความสัมพันธ์ตามลำดับสูงต่ำในสังคมสมัยใหม่ 

 เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า ในที่นี้เวเบอร์กำลังพรรณนาถึง

อำนาจของตัวแบบในอุดมคติเช่นเดียวกับในงานชิ้นอื่น ๆ เวเบอร์เอง

ตระหนักว่าในความเป็นจริงแล้ว อำนาจอันชอบธรรมอาจมีรากฐาน  

มาจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น แม้ว่าการที่ฮิตเลอร์ กลายเป็นผู้นำจะ

ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนตนที่ก้าวร้าวและมีความเข้าใจในการหา

โอกาสให้กับตนเองในการปลุกเร้าความรู้สึกชาตินิยมมวลชน โดยอาศัย

ลัทธิชาติสังคมนิยม (National Socialism) จนกลายเป็นการคลั่งชาติที่

ก่อให้เกิดอำนาจบารมีของเขาไม่น้อย แต่ก็มีรากฐานมาจากเหตุผลและ

กฎขอ้บงัคบัในกฎหมายเยอรมนั และภาวะตกตำ่ของประเทศหลงัสงคราม 

รวมทัง้รากฐานอกีประการหนึง่ คอืการอา้งถงึประเพณดีัง้เดมิของเยอรมนั 

(Germanic Volk Tradition) หรือตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน

ปัจจุบันกรณีอดีตผู้นำในหลาย ๆ ประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปที่อาศัย

พื้นฐานทางธุรกิจและเครือข่ายของระบบราชการเข้ามาดำเนินกิจกรรม

ทางการเมืองในลักษณะธุรกิจการเมือง สร้างบารมีและความมั่นคงให้

ตนเองและพวกพอ้ง หรอืสรา้งความนยิมผา่นโครงการประชานยิมตา่ง ๆ 

โดยใช้งบประมาณของแผ่นดิน รวมทั้งปรับแก้กฎระเบียบหรือนโยบาย

ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตน เป็นต้น 

 ตวัแบบในอดุมคตเิกีย่วกบัความสมัพนัธใ์นแงอ่ำนาจอนัชอบธรรมนี้

มีความสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่สังคมวิทยานั้น   
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เวเบอร์ต่างกับนักทฤษฎีรัฐศาสตร์หลายคนในแง่ที่เขามองอำนาจ  

อันชอบธรรมทุกรูปแบบว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับ  

ผู้ตาม แทนที่จะเป็นลักษณะของผู้นำเพียงด้านเดียว แม้ความคิด  

ของเขาเกี่ยวกับบารมีอาจไม่มีคำนิยามที่รัดกุม แต่ที่สำคัญคือ เวเบอร์ 

พัฒนาความคิดที่ว่า ผู้นำได้รับบทบาทการนำเพราะผู้ตามเชื่อในแง่

อำนาจอันชอบธรรมของเขา ผู้นำก็คือผู้ที่กฎหมายเห็นว่าเหมาะสมที่จะ

มาปฏบิตัหินา้ทีน่ี ้  เพราะฉะนัน้ผูน้ำจะมหีนา้ทีเ่ทา่ทีก่ฎหมายใหอ้ำนาจไว ้

สว่นระบบบรหิารทีจ่ะมารองรบัคอื สิง่ทีเ่วเบอรเ์รยีกวา่องคก์ารขนาดใหญ ่

ทีม่รีะเบยีบแบบแผน (Bureaucracy)๑๑ หรอืองคก์ารทีม่รีปูแบบในลกัษณะ 

ที่ผู้บริหารหรือผู้นำจะทำหน้าที่หรือมีความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น 

ระบบบริหารแบบองค์การขนาดใหญ่ที่มีระเบียบแบบแผน
(Bureaucracy)

 ความสนใจของเวเบอร์ในเรื่องอำนาจและอำนาจอันชอบธรรม 

รวมทัง้ความหมกมุน่อยูก่บัแนวโนม้การใชเ้หตผุลมากขึน้ในสงัคมสมยัใหม ่

ทำให้เขาเกิดความสนใจเกี่ยวกับการทำงานของกิจการขนาดใหญ่  

สมัยใหม่ในวงการการเมือง การบริหาร และเศรษฐกิจ การประสาน

กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการบริหารแบบองค์การเป็นลักษณะเด่นในสังคม

ยุคใหม่ องค์การจะถูกบริหารตามหลักเหตุผล สำนักงานจะถูกจัดเป็น

ระดับต่าง ๆ และการดำเนินงานจะเป็นไปตามกฎที่เป็นทางการ ผู้ดำรง

ตำแหน่งต่าง ๆ จะถูกจัดอย่างมีหลักเกณฑ์ให้มีขอบเขตอำนาจและ

หน้าที่ที่แน่นอน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งขึ้นอยู่กับความสามารถ

เฉพาะด้านมากกว่าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ได้มาเอง การใช้ระบบบริหาร

แบบองค์การในการดำเนินงานของบุคลากรจำนวนมากได้กลายเป็น

ลักษณะโครงสร้างที่เด่นขององค์การสมัยใหม่ การใช้กลไกการจัดระบบ

แบบนี้ ทำให้การวางแผนงานขนาดใหญ่ทั้งในรัฐสมัยใหม่และระบบ

เศรษฐกิจสมัยใหม่เป็นไปได้ การใช้ระบบบริหารแบบองค์การเท่านั้นที่

จะทำให้ผู้นำรัฐสามารถระดมอำนาจรวมศูนย์ต่าง ๆ ทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจซึ่งในช่วงก่อนสมัยใหม่มิได้ถูกนำมาใช้ก็จะถูกระดมมาใช้ด้วย

	 ๑๑ อุทัย เลาหวิเชียร, น. ๑๒๑-๑๒๒. 
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วิธีบริหารแบบองค์การ การจัดระบบบริหารแบบองค์การเป็นเครื่องมือที่

มีประโยชน์พิเศษในการสร้างระบบรัฐแบบสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจ

สมัยใหม่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ของสมัยนั้น) การจัดระเบียบ

บริหารแบบองค์การเป็นแบบที่เหนือกว่าการบริหารแบบอื่นหากมอง  

ในแง่เทคนิควิธี เช่นเดียวกับที่การผลิตด้วยเครื่องจักรมีความเหนือกว่า

การผลติดว้ยมอื ดงันัน้จงึมกีารเรยีกแนวความคดิในลกัษณะนีว้า่เปน็ทฤษฎ ี

ระบบราชการในแง่บวกหรือทฤษฎีระบบราชการของเวเบอร์๑๒ (ในที่นี้

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนด้านการสื่อความหมายระบบราชการจะมี

ความหมายเดียวกันกับระบบองค์การขนาดใหญ่ที่มีระเบียบแบบแผน) 

และอาจจะแบ่งออกได้เป็นลักษณะทางด้านโครงสร้างและลักษณะทาง

ด้านพฤติกรรมดังนี้  

 ลักษณะด้านโครงสร้าง ได้แก่ 

  - การมีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันลงมาเป็น

ลำดับ (Hierarchy) 

  - การมีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญ (Division 

of  Labor) 

  - การมีระบบกฎเกณฑ์ (System Rules) 

 ลักษณะด้านพฤติกรรม ได้แก่ 

  - การไม่คำนึงถึงตัวบุคคล (Impersonality) 

  - การใช้เหตุผล (Rationality) 

  - การมุ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Rule Orientation) 

 แม้กระนั้นเวเบอร์ก็ได้กล่าวถึงลักษณะในด้านลบของการจัด

ระบบบริหารแบบองค์การ ในส่วนของความสามารถที่จะคำนวณผลได้

ล่วงหน้า (Calculability of  Results)๑๓ นั้น นอกจากจะเป็นส่วนดี  

ที่สำคัญแล้ว ยังเป็นส่วนเสียด้วย คือ ทำให้องค์กรไม่มีความคล่องตัวที่

จะปฏบิตัติอ่บคุคลเปน็กรณเีฉพาะ นัน่คอื ระบบสมยัใหมท่ีใ่ชห้ลกัเหตผุล 

และหลักการบริหารแบบองค์การจะไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับกรณี

	 ๑๒ อ้างต่อ H.H. Gerth and C.W. Mills, From Max Weber, New York: 
Oxford University Press, 1958, passim. See also R. Bebdix, Max Weber:  	
An Intellectual Portrait, New York: Doubleday&Co., 1960, passim ใน ตนิ  ปรขัญพฤทธิ,์	
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ: เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕) น.๖๐. 
	 ๑๓ Coser, pp. 384-385. 
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พิเศษที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป ดังตัวอย่างเช่น ระบบยุติธรรมแต่เดิมที่

สามารถทำได้ เวเบอร์กล่าววิจารณ์ไว้ในข้อเขียนเกี่ยวกับระบบกฎหมาย

ของภาคพื้นยุโรปในส่วนของผู้พิพากษา ว่าเป็นเหมือนตู้หยอดเหรียญ 

คำร้องทั้งหลายจะถูกหยอดเข้าไปพร้อมกับค่าธรรมเนียม แล้วตู้ก็จะส่ง

คำพิพากษากลับออกมาพร้อมกับเหตุผลที่ดึงออกมาจากตัวบทกฎหมาย

ด้วยเครื่องซึ่งจะคล้ายกับระบบของเครื่องจักรกล เช่นเดียวกับลักษณะ

ของความเปน็เครือ่งจกัรกลขององคก์ารแบบมแีบบแผน บคุลากรแตล่ะคน 

เปน็เพยีงฟนัเฟอืงตวัเลก็ ๆ ตวัหนึง่ในเครือ่งจกัรทีม่ฟีนัเฟอืงตวัใหญก่วา่ 

ขึ้นไปตามลำดับ ควบคุมการหมุนอีกทีหนึ่งซึ่งมีอัตราการหมุนที่ช้ากว่า

ตามลำดับ ไปจนถึงเฟืองตัวสุดท้ายที่แทบจะไม่หมุนหรือหมุนน้อยมาก 

แต่ก่อให้เกิดการหมุนที่มากกว่าในเฟืองตัวรอง ๆ ลงไป และเนื่องจาก

ตระหนักในข้อนี้ บุคลากรในองค์การเหล่านั้นจึงมีความกังวลหมกมุ่นอยู่

เพยีงประการเดยีว วา่จะสามารถเปน็ฟนัเฟอืงตวัใหญข่ึน้ไดห้รอืไม ่  เวเบอร์ 

ได้ให้ข้อควรคำนึงว่า๑๔ 

 “ระบบราชการนั้นเป็นสิ่งที่ดีในตัวมันเอง แต่ถ้าจะให้ระบบนี้

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมระบบนี้ (เช่น 

นักการเมือง หรือกษัตริย์ในสมัยโบราณ) จะต้องถือว่าระบบราชการ

เป็นเพียงเครื่องมืออันหนึ่งซึ่งจะต้องควบคุมให้ได้  หากผู้ควบคุมใช้หรือ 

ควบคุมระบบนี้ไม่ดีแล้ว แทนที่ระบบราชการจะปฏิบัติงานตามคำสั่ง

ของผู้ควบคุมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบราชการ

จะสนองตอบความต้องการของตนเอง ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุม

ดแูลระบบราชการกจ็ะมลีกัษณะเปน็เพยีงผูค้วบคมุ ‘จอมปลอม’ (Dilettante) 

เทา่นัน้ กลา่วคอื จะถกูระบบราชการบอ่นทำลายอยูต่ลอดเวลา ซึง่แทนที ่

ผู้ควบคุมจะเป็นนายของระบบนี้ กลับเป็นเพียงบ่าวเท่านั้นเอง” 

 เมือ่นกัการเมอืงทีไ่รจ้รยิธรรม รว่มมอืกบัขา้ราชการทีข่าดคณุธรรม 

และนักธุรกิจที่เห็นแก่ได้ก็จะก่อให้เกิดความหายนะแก่ประเทศชาติตาม

ทีห่ลายประเทศไดป้ระสบมา ดงันัน้การจะทำความเขา้ใจในระบบองคก์าร 

แบบเป็นทางการและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น เราควรจะต้องแยก  

ให้ออกระหว่างความรู้สึกเชิงนามธรรมกับรูปธรรมของระบบองค์การ

แบบเป็นทางการเสียก่อน๑๕ (Abstract and Concrete Senses of 

	 ๑๔ ติน  ปรัชญพฤทธิ์, น. ๖๑. 
	 ๑๕ Toye, John, Modern Bureaucracy, Research Paper 2006/52, United 
Nations University-World Institute for Development Economics Reaserch, May 
2006, p.11. 
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Bureaucracy) ในส่วนของความรู้สึกเชิงนามธรรมขององค์การแบบ

เป็นทางการนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับ

ลักษณะที่ไม่ดีต่าง ๆ ในส่วนของความเป็นรูปธรรมนั้น ในบางครั้ง

องค์การแบบเป็นทางการก็จะเป็นคำที่ถูกใช้แทนองค์การราชการ 

(Organized Civil Service) ซึ่งได้ทำความเข้าใจในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว 

และไมจ่ำเปน็ตอ้งมลีกัษณะทีไ่มด่ ี ดงัเชน่ความรูส้กึของความเปน็นามธรรม 

ดังนั้นถ้าเราสามารถแยกแยะดังนี้แล้ว ก็จะสามารถบอกได้ว่า ยังคงมี

องค์การแบบเป็นทางการที่ไม่จำเป็นต้องมีข้อเสียแบบระบบราชการ

ทั้งหมด และองค์การในลักษณะนี้ยังคงสามารถใช้ได้ดีในบางที่และยัง

ไม่ได้ล้าสมัยถ้ามีความเข้าใจและให้ความเป็นธรรมในการมองระบบ

องค์การเพียงพอ 

องคก์ารขนาดใหญท่ีม่รีะเบยีบแบบแผนตายไปแลว้จรงิหรอื?
 นักวิชาการด้านองค์การมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การที่มี

แบบแผนในสองมุมมอง มุมมองแรก คือพวกที่ต่อต้านซึ่งมองว่า

องคก์ารแบบเปน็ทางการกำลงัจะหมดไป และมมุมองทีส่องเหน็วา่เปน็การ 

พูดเกินจริงเกี่ยวกับการหมดยุคขององค์การแบบเป็นทางการ๑๖ สำหรับ

พวกแรกนำโดย วอเรน เบนนิส ซึ่งมีความเห็นว่า ในแต่ละยุคสมัยได้มี

การพัฒนารูปแบบองค์การที่เหมาะสมกับห้วงเวลาออกมาและองค์การ

แบบเป็นทางการถูกนำมาใช้ในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ และ

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มากนัก จึงควรที่จะหมดยุคในสังคมร่วมสมัยแล้ว อีกทั้งโครงสร้าง

องค์การแบบเครื่องจักรไม่เหมาะกับองค์การสมัยใหม่ที่ต้องการการ  

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  

ยงัมปีจัจยัอกี ๔ ประการทีม่ผีลตอ่องคก์ารแบบนี ้ ไดแ้ก ่ การเปลีย่นแปลง 

อย่างรวดเร็วและไม่คาดหมาย ขนาดที่ใหญ่โตเกินไปขององค์การ   

ความหลากหลายของงานทีม่ากขึน้ และการเปลีย่นพฤตกิรรมการบรหิาร 

 สำหรบัพวกทีม่คีวามคดิเหน็แยง้กบัพวกแรกนัน้ โรเบริต์ มวีาลด ์

เห็นว่า องค์การแบบเป็นทางการสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

	 ๑๖ Robbins, Stephen P., Organization Theory : Structure Design and 
Applications, Chapter 10 Bureaucracy : A Closer Look, 2nd edition, Englewood 
Cliff : Prentice-Hall, 1987, pp.240-242. 
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ที่เปลี่ยนแปลงและมีความเป็นพลวัตได้ นอกจากนี้ แนวความคิดเรื่อง

รูปแบบองค์การอย่างเป็นทางการของเวเบอร์เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการ

วิเคราะห์ปัญหาองค์การในสังคมที่กำลังปรับตัวสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 

และเวเบอร์ไม่เคยบอกว่าตัวแบบในอุดมคตินั้นเป็นตัวแบบที่สากล 

(Universal) และนิรันดร์ (Eternal) และมุ่งประสงค์จะให้การทำงาน

ของคนในองค์การสามารถจะคำนวณได้อย่างมีเหตุผล องค์การอย่าง

เป็นทางการก็ได้มีการปรับตัวเองดังจะเห็นได้จาก องค์การอย่างเป็น

ทางการแบบมืออาชีพ (Professional Bureaucracy)  

 ในฐานะผู้ที่ได้ทำการศึกษาเรื่ององค์การแบบเป็นทางการ   

คงต้องหาคำตอบให้กับตัวเองว่าจะเลือกอยู่กับแนวความคิดแบบใด   

แต่มีข้อที่ควรคำนึงอย่างหนึ่งว่า ระบบองค์การแบบเป็นทางการนั้นมีอยู่

ทุกแห่งหน๑๗  องค์การขนาดใหญ่ส่วนมากแล้วจะมีโครงสร้างอย่างเป็น

ทางการ และในองค์การเหล่านี้ มีบ้างที่แสดงให้เห็นว่า องค์การแบบ

เป็นทางการเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดองค์การ   

ความคดิเหน็ในลกัษณะนีอ้าจจะขดักบัความรูส้กึถงึขอ้ดอ้ยในเรือ่งตา่ง ๆ 

อาทิ ความไม่ยืดหยุ่น โครงสร้างที่เทอะทะ และอื่น ๆ ที่มองเห็นได้ชัด

ขององค์การในลักษณะนี้ และคำถามว่า ทำไมรูปแบบอย่างเป็น

ทางการนี้ยังคงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน จึงเป็นคำถามที่ตอบให้ถูกใจของ

ทุกฝ่ายได้ยาก เนื่องจากมีสองขั้วแนวความคิด ดังนั้น รอบบินส์ จึง

สรุปออกมาเป็นคำอธิบายได้ ๗ ประการ๑๘ คือ 

 ๑. องค์การแบบเป็นทางการสามารถทำงานได้ดีสำหรับ

องค์การต่าง ๆ (It Works) ถ้าไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัย เทคโนโลยี   

สภาพแวดล้อม และอื่น ๆ 

 ๒. ความได้เปรียบของขนาด (Large Size Prevails) 

องค์การที่มีขนาดที่ใหญ่ มีโอกาสอยู่รอดสูง 

 ๓. การคัดสรรตามธรรมชาติเป็นผลดีต่อองค์การแบบเป็น

ทางการ (Natural Selection Favors Bureaucracy) ตามลักษณะ

ของรูปแบบนิเวศวิทยาประชากร (The Population Ecology Model) 

 ๔. ค่านิยมทางสังคมไม่เปลี่ยนแปลง (Societal Values Are 

Unchanging) 

	 ๑๗ Robbins, p.243. 
		 ๑๘ Robbins, pp. 243-245. 
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 ๕. กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เป็นการ

กล่าวเกินจริง (Environmental Turbulence Is Exaggerated) 

 ๖. การเกิดขององค์การอย่างเป็นทางการแบบมืออาชีพ   

(The Professional Bureaucracy Has Emerged) 

 ๗. ระบบองค์การแบบเป็นทางการคงไว้ซึ่ งการควบคุม 

(Bureaucracy Maintains Control)  การมมีาตรฐานทีส่งูและรวมอำนาจ 

เป็นที่ต้องการสำหรับผู้ที่อยู่ในอำนาจ เพราะจะสามารถควบคุมองค์การ 

ขนาดใหญ่ได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ตาม แต่ก็

เป็นการปรับโครงสร้างให้เข้ากันและเสริมการควบคุม 

บทสรุป
 การพิจารณาระบบองค์การขนาดใหญ่ที่มีระเบียบแบบแผนของ

เวเบอร์นั้น เราได้ละคำเอาไว้ให้เข้าใจสั้น ๆ เพียงแค่ Bureaucracy 

โดยละคำว่า The Ideal Type เอาไว้ในฐานที่เข้าใจในหมู่นักคิด   

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจก่อให้เกิดความ

เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเมื่อนำไปใช้กับนักการเมือง (ที่อาจจะมีหรือไม่มี

ความรูท้างดา้นนีเ้ลยซึง่สว่นใหญจ่ะเปน็กรณหีลงัมากกวา่) ประชาชนทัว่ไป 

หรือแม้แต่นักศึกษาทางด้านนี้เองก็ตาม อาจเกิดความสับสนขึ้นได้   

เช่นเดียวกับตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของ The General 

Theory (of Employment Interest and Money) ของเคนส์ ซึ่งการ

ไม่รู้จริง หรือการไม่ศึกษาในบริบทจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การปฏิเสธ

แนวความคดิทีบ่างครัง้อาจมขีอ้ด ี หรอือาจเปน็หนทางออกใหก้บัองคก์าร 

เพื่อความอยู่รอด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเราด่วนปฏิเสธเสียแต่แรก

ด้วยทัศนคติที่ไม่ดีส่วนตน ตลอดช่วงชีวิตของเวเบอร์ สถานการณ์

ทางการเมืองอยู่ในภาวะที่สับสน ตลอดจนการผ่านเหตุการณ์ความเป็น

ประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่ ๑ ทำให้เราสามารถสังเกตเห็นได้ถึง

ความสำคญัในเรือ่งของอำนาจอนัชอบธรรมและการควบคมุตามลำดบัขัน้ 

เวเบอร์ไม่เคยกล่าวอ้างว่าองค์การในอุดมคติของตนเป็นสากลและ  

นรินัดร ์ ความตัง้ใจของเขาเพือ่ทำใหก้ารทำงานของคนสามารถทีจ่ะคดิคำนงึ 

เชิงเหตุผลได้ เวเบอร์ไม่ใช่คนในลักษณะที่ไร้ความเป็นมนุษย์ เพียงแต่   

มีความเชื่อในหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล และต้องปฏิบัติตาม  

เมือ่ความเปน็เหตเุปน็ผลนัน้ถกูตราเปน็กฎ ถา้พจิารณาจากเทคโนโลยใีน 
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ศตวรรษที ่๑๙  และลกัษณะของคนเยอรมนัแลว้ กค็งไมน่า่ประหลาดใจ 

กับการที่เขาอธิบายองค์การแบบเป็นทางการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง

รูปแบบองค์การที่เป็นเหตุเป็นผลและมีประสิทธิภาพ แต่ตัวเวเบอร์เอง

น่าที่จะต้องประหลาดใจกับการที่แนวความคิดของเขาได้มีอิทธิพล และ

ถูกนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหลาย ๆ องค์การ  

 องค์การขนาดใหญ่ที่มีแบบแผนตายไปแล้วจริงหรือไม่ เรื่องนี้

แมแ้ตน่กัวชิาการดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์ ยงัยดึเปน็หวัขอ้ในการโตแ้ยง้กนั 

ถ้ามองในมุมของเวเบอร์ เมื่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปจากที่ได้

เคยเป็นกรอบในการกำหนดแล้ว รูปแบบของ The Ideal Type 

Bureaucracy ก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพที่

เปลี่ยนไปด้วย จึงสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นล้าสมัย อย่างนี้

จึงจะยุติธรรมกับการตัดสินแนวความคิดของเวเบอร์  

  ดังนั้น ไดโนเสาร์จึงน่าที่จะปรับตัวและยังมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ 


