การจัดองค์ การ
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
แต่ ละหน่ วยงานจะมีการจัดระบบและการจัดองค์ การ
แตกต่ างกันเพือ่ ให้ สามารถดําเนินกิจกรรมให้ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ การจัดองค์ การเกิดขึน้ เมือ่ มนษย์
ุ มารวมกล่ มุ
สั งคม (Social Group) สํ าหรับการดํารงชีวติ และปฏิบัติ
หน้ าทีก่ ารงาน กล่ ุมสั งคมมีความสํ าคัญสํ าหรับการศึกษา
พฤติกรรมองค์ การ( Organizational behavior OB)
เป้ าหมายสํ าคัญสํ าหรับการศึกษาพฤติกรรมมนษย์
ุ ในองค์ การ
คือการศึกษาการรวมกล่ ุมสั งคมด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ ทดสอบข้ อสมมติุ ฐาน พฤติกรรมองค์ การศึกษาหลาย
สาขา
ใช้ ความรู้ ด้านพฤติกรรมและสั งคมศาสตร์ และ
ประยกต์
ุ ใช้ กบั สถานการณ์ ในโลกทีเ่ ป็ นจริง สาเหตทีุ ต่ ้ อง
ศึกษาพฤติกรรมองค์ การเพราะมนษย์
ุ ต้องดําเนินชีวติ ใน
องค์ การทําให้ ต้องเข้ าใจว่ าทําไมมนษย์
ุ จงึ ต้ องแสดง
พฤติกรรมในองค์ การเพือ่ พัฒนาความสามารถในการผลิต
ความเข้ าใจพฤติกรรมองค์ การเพือ่ สามารถสร้ าง
ความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและคาดหวังพฤติกรรมเพือ่ น
ร่ วมงานในองค์ การได้
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พฤติกรรมในองค์ การ เช่ น พฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน
เครื่องมือเครื่องใช้ ในสํ านักงาน
พฤติกรรมการแต่ ง
เครื่องแบบ พฤติกรรมการติดต่ อสื่ อสาร พฤติกรรมการใช้
ภาษา เป็ นพฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปตามกฎระเบียบขององค์ การ
โดยไม่ คาํ นึงถึงเพศ อายุ ซึ่งเป็ นลักษณะส่ วนบคคล
เมือ่ เข้ า
ุ
มาอย่ ูในองค์ การทกคนปฏิ
บัตหิ น้ าทีม่ พี ฤติกรรมตาม
ุ
ตําแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายหรือรายละเอียดของงาน
(Job description) มนษย์
ุ มกี ารรวมกล่ ุมสั งคมหลายประเภท
ดังต่ อไปนี้
1. กล่ ุมปฐมภมิู (Primary group) หมายถึงกล่ ุมขนาด
เล็กที่สามารถนั บจํานวนสมาชิ กภายในกล่ ุมได้ เป็ นกล่ ุมที่
มนษย์
ุ มีความผกพั
ู นมากที่สุ ดมากกว่ ากล่ ุมประเภทอื่นกล่ ุม
ปฐมภมิู มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ทางกายภาพ
(Face to face) มีบทบาทในชี วิตมนษย์
ุ ต้ังแต่ เกิดจนตาย
เมื่อใดก็ตามที่มนษย์
ุ มีความสขุ มีความเศร้ า ประสบปัญหาที่
ร้ ายแรงทีส่ ุ ด กล่ มุ ปฐมภมิู จะมีบทบาทสํ าคัญในการช่ วยเหลือ
คํ้าจนทํ
ุ าให้ มนษย์
ุ มกี ําลังใจ ถ้ ามนษย์
ุ ไม่ สามารถสร้ างควา
ผกพั
ู นในกล่ ุมปฐมภมิู หรื อเมื่อใดที่กล่ ุมปฐมภมิู มีบทบาท
น้ อยลงไป จะทําให้ มนษย์
ุ หมดกําลังใจขาดภมิู คุ้มกันในการ

3

ป้ องกันชีวติ สั งคมจะต้ องสนับสนนให้
ุ กล่ ุมปฐมภมิู มีบทบาท
ความสํ าคัญในสั งคมด้ วยเหตผลดั
ุ งกล่ าวข้ างต้ น กล่ ุมปฐมภมิู
มีบทบาทสํ าคัญในองค์ การเนื่องจากมนษย์
ุ มีกล่ ุมปฐมภมิู เป็ น
แรงบันดาลใจและผลักดันทําให้ เกิดกําลังใจในการทํางานมาก
ที่ สุ ด กล่ ุ ม ปฐมภมิู มี บ ทบาทด้ า นการระดมทนของสั
ง คม
ุ
(Capital of Society) โดยเฉพาะอย่ างยิง่ กล่ ุมสกลที
ุ ่เป็ นผู้นํา
ทางสั งคม หรือกล่ ุมสกลผ้
เป็ น
ุ ูประกอบธรกิ
ุ จชั้นนําในชมชน
ุ
กิจการในครอบครั วเป็ นผ้ ูประกอบการธรกิ
ุ จขนาดเล็กหรื อ
วิสาหกิจชมชน
(SMCE –Small and medium community
ุ
enterprise) กล่ ุ ม ปฐมภมิู ยั ง มี บ ทบาทเป็ นภมิู ปั ญ ญาทาง
สั งคมหรือทนทางสั
งคม (Social Capital) เป็ นภมิู ปัญญาทาง
ุ
สั งคมที่สะสมความร้ ู ให้ กับชมชน
กล่ ุมปฐมภมิู แบ่ งออกเป็ น
ุ
หลายประเภท เช่ น
ก.กล่ ุมสองคน ( Dyad group) คือกล่ ุมทวิภาคี เป็ นกล่ ุม
เพื่อนร่ วมใจ เพื่อนคู่ หู คู่ ชีวิต เป็ นกล่ ุมพื้นฐานของมนษย์
ุ
มนษย์
่ใกล้ ชิดคน
ุ เลือกจะดํารงชี วิต ฝากชี วิตไว้ กับบคคลที
ุ
หนึ่ง เช่ น สามีกบั ภรรยา ในระบบนิเวศวิทยา กล่ ุมสองคนทํา
ให้ เกิดการสื บเผ่ าพันธ์ ุขนึ้ เกิดจากความสั มพันธ์ ระหว่ างหญิง
กับ ชายมาสมรสกัน ทํ า ให้ เ กิด บตรชายหญิ
ง เข้ า แทนที่ ใน
ุ
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ระบบนิ เ วศวิ ท ยา เมื่ อ ชายหญิ ง ผ้ ู เ ป็ นบคคลร่
ุ
ุ นพ่ อ แม่
เสี ยชี วิตลง การลงทนทํ
ุ ากิจกรรมธรกิ
ุ จขนาดเล็กเริ่มต้ นด้ วย
การลงทนกล่
ุ ุมเพื่อนที่เคยเรี ยนด้ วยกัน เป็ นเพื่อนบ้ านกันมา
ก่ อน กล่ มุ สองคนเริ่มต้ นธรกิ
ุ จทีเ่ ป็ นธรกิ
ุ จขนาดเล็กและมี
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ความใกล้ ชิดกับชมชนมากที
่สุ ด ความสั มพันธ์ กล่ ุมสองคน
ุ
ดังเช่ นในแผนภมิู
แผนภูมิ แสดงลักษณะกล่ ุมสองคนหรือกล่ ุมทวิภาคี
การสมรส
พ่ อ –ผู้ชาย

แม่ -ผ้ ูหญิง

ข.กล่ ุมสามคน (Triad group ) หรือกล่ ุมไตรภาคี มี
สมาชิกเพิม่ ขึน้ อีก 1 คน กล่ าวคือเมื่อชายหญิงสมรสกันทําให้
เกิดบตรขึ
ุ ้น กล่ ุมไตรภาคีมีบทบาททําให้ มีการคานอํานาจ
เป็ นการถ่ วงดลอํ
ุ านาจ (Balance of power) ในกล่ ุมการเมือง
หรื อกล่ ุมการต่ อรองแรงงานในกล่ ุมครอบครั วการมีบุตรทํา
ให้ ชายหญิงผู้เป็ นบิดามารดามีความผกพั
ู น มีความอดทนต่ อ
ปั ญหาต่ าง ๆ ที่มากระทบต่ อกล่ ุมครอบครั ว นักสั งคมวิทยา
พบว่ าคนที่เป็ นโสดและคู่สมรสที่ไม่ มีบุตรมีอัตราการฆ่ าตัว
ตายมากกว่ าคู่สมรสที่มีบุตร บตรจึ
ุ งเป็ นเสมือนกําลังใจทําให้
บิดามารดามีกาํ ลัง ใจต่ อส้ ู และอดทน อดกลั้นต่ อปัญหาต่ าง ๆ
มากกว่ าเมือ่ ครั้งยังเป็ นคู่รักและคู่สมรสกล่ ุมสามคนมีลกั ษณะ
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ดั ง แผนภมิู แ สดงความสั ม พั น ธ์ ข องชาย หญิ ง ที่ เ ป็ นสามี
ภรรยามีบุตรชายเป็ นสายเลือด 1 คน กล่ ุมสามคนเป็ นการ
ขยายกล่ มุ ธรกิ
ุ จเมื่อมีครอบครัวเพิม่ มากขึน้ ก็จะมีสมาชิกเพิม่
มากขึน้ มีแรงงานมากขึน้
แผนภมิู แสดงลักษณะกล่ ุมสามคนหรือกล่ ุมไตรภาคี
=
บตร
ุ
ค.กล่ ุมครอบครัว( Family group) หมายถึงกล่ ุม
ประกอบด้ วยพ่ อ แม่ บตรชาย
บตรหญิ
ง ประกอบขึ้นเป็ น
ุ
ุ
ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) บตรชาย
บตรสาวเป็
น
ุ
ุ
บตรผ้
ุ ู สื บ สายเลื อ ด ในกรณี ที่ บุ ตรชายสมรสมี บุ ตรสะใภ้
(Daughter – in- law )หรือมีลูกเขยเป็ นญาติตามกฎหมาย
ไม่ ใช่ เป็ นสายเลือด ครอบครัวเดี่ยวเป็ นสถาบันสั งคมพืน้ ฐาน
เพื่อสร้ างค่ านิยม ประเพณี วัฒนธรรม เป็ นกล่ ุมที่ทําให้ เกิด
เผ่ าพันธ์ ุในร่ ุนต่ อไป กล่ ุมครอบครัวมีลกั ษณะดังในแผนภมิู
แผนภมิู แสดงลักษณะกล่ ุมครอบครัวเดีย่ ว
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=
=
ลกชาย
ลกูสะใภ้ ลกสาว
ลกเขย
ู
ู
ู
ง.กล่ ุมขนาดเล็ก (Small group) เป็ นกล่ ุมสั งคมที่มี
ขนาดใหญ่ มีจํานวนสมาชิ กมากขึ้น แม้ ว่ าจะมีสมาชิ กมาก
สมาชิ ก ในกล่ ุ ม ก็ รู้ จั ก คุ้ น เคยกั น ดี เช่ น ครอบครั ว ขยาย
(Extended family) เป็ นกล่ ุมสั งคมขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย
สมาชิกอย่ างน้ อย 3 ร่ ุ นอายุ (Generation) คือ คนร่ ุ นที่ 1 ร่ ุ น
ป่ ู ย่ า ตายาย ร่ ุ นที่ 2 ร่ ุ นพ่ อ แม่ ร่ ุ นที่ 3 ร่ ุ นลกู โดยนับเครือ
ญาติจากร่ ุ นลกู ลกชายเรี
ยกว่ าเป็ นศนย์
ู
ู กลางเครือญาติ (Ego)
ดังแผนภมิู
แผนภมิู แสดงลักษณะกล่ ุมขนาดเล็ก
=
ร่ ุนอายทีุ ่ 1
ป่ ู
ย่ า
ร่ ุนที่
2 ลงุ = ป้ า ป้ า= ลงุ พ่ อ = แม่ น้ า = น้ า
ญาติ ญาติ ลกชาย
ลกสาว
ู
ู

ญาติ

ร่ ุนที่ 3
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กล่ ุ ม ปฐมภมิู เป็ นกล่ ุ ม ที่ มี ส มาชิ ก มี ค วามสนิ ท สนม
คุ้ น เคย สามารถทํ า งานแทนกั น ได้ มี ค วามผกพั
ู น ตาม
สายเลือ ด หรื อ เป็ นสามี ภรรยามี ลัก ษณะใกล้ ชิ ด สามารถ
เสี ยสละ ร่ วมทกข์
ุ สุ ขกันได้ สถานภาพและบทบาทเกิดจาก
ลักษณะชี วภาพที่ติดตัวมาแต่ กําเนิด (Ascribed
status)
ผ้ ูชายต้ องดํารงสถานภาพเป็ นพ่ อ ผู้หญิงเป็ นแม่ แม้ ว่าต้ อง
แยกทางหย่ าร้ างตามกฎหมาย ขาดการเป็ นสามีและภรรยา
ตามกฎหมาย ต่ อ ต้ อ งดํ า รงสถานภาพความเป็ น พ่ อ แม่
ตลอดชีวติ
แผนภมิู แสดงโครงสร้ างกล่ ุมครอบครัวในบริษทั
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กิจกรรมขนาดเล็ก (Small enterprise) เริ่ มต้ นจาก
ครอบครั วเดี่ยวขยายเป็ นครอบครั วขยายเมื่อมีสมาชิ กเพิ่ม
มากขึน้ มีแรงงานมากขึน้ มักทักษะความสามารถแตกต่ างกัน
ก็ จ ะแบ่ ง งานกั น ทํ า ตามความถนั ด มี ก ารคั ด สรรค์ ค นเข้ า
ทํ า งานตามความถนั ด มากขึ้น เป็ นการขยายกิจ กรรมทาง
ธรกิ
ุ จออกไปมากขึ้น ดังแผนภมิู บริ ษัทผลิตเครื่ องหนังเป็ น
อตสาหกรรมในครอบครั
ว มีประธานกล่ ุมบริษัทเป็ นผ้ ูชายมี
ุ
คนงานทั้งหมด 70 คน มีคุณแม่ ประธานบริษัทเป็ นประธาน
กิตติมศักดิ์ มีครอบครัวแรกมีบุตร 5 คน หลาน 8 คน ลกชาย
ู
คนโตทํากิจกรรมผลิตไวน์ และทําสวนอง่ ุนเป็ นกิจการใหม่
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ลกชายคนที
่ 2 ทํางานกิจการครอบครัวต่ อรวมทั้งลกสาวที
่
ู
ู
ทํ า งานด้ า นค้ า ปลี ก (Retail) ให้ บ ริ ษั ท ครอบครั ว พี่ น้ อ ง
ประธานกล่ ุมบริษัทมี 6 คน มีลูกหลาน 25 คน ได้ รับเลือกให้
ทํางานร่ วมกับบริ ษัทเพียง 3
คน เป็ นตัวอย่ างกิจการ
อตสาหกรรมในครอบครั
วและการเลือกสรรบคคลเข้
าทํางาน
ุ
ุ
ในกิจกรรมบริ ษัทที่ไม่ เลือกลกหลานทกคนเข้
าทํางาน แต่ ให้
ู
ุ
ทํางานตามความถนัดของแต่ ละคน
2. กล่ ุมทติุ ยภมิู (Secondary group) หรือกล่ ุมขนาด
ใหญ่ คือกล่ ุมที่มีสมาชิกจํานวนมาก มีความสั มพันธ์ กนั ตาม
กฎหมาย สมาชิ กมารวมกล่ ุมกันตามเป้ าหมายเฉพาะที่มีการ
วางแผนไว้ กล่ ุมขนาดใหญ่ มีระเบียบการรวมกล่ ุมที่แน่ นอน
เพื่อป้ องกันไม่ ให้ เกิดปัญหาเมื่อมนษย์
ุ มารวมกันอย่ ูในพืน้ ที่
หนึ่งเป็ นจํานวนมาก กฎและระเบียบจะแบ่ งบคคลออกเป็
น
ุ
กล่ ุมย่ อย แบ่ งหน้ าที่กันทําตาม เพศ ตามความสามารถพิเศษ
กําหนดรายละเอียดพฤติกรรม รายละเอียดของงาน กําหนด
ความสั มพั น ธ์ สถานภาพและบทบาทอย่ างชั ดเจน
กฎระเบียบในกล่ ุมขนาดใหญ่ เกิดจากเหตผล
ุ ไม่ ได้ เกิดจาก
อารมณ์ หรื อความพึงพอใจส่ วนตัวเหมือนกล่ ุมปฐมภมิู ซึ่ ง
เกิดจากความพึงพอของชายหญิงที่มาอย่ ูร่วมกัน เป็ นคู่รัก คู่
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สมรส คู่ ส ามี ภ รรยา กล่ ุ ม ทติุ ย ภมิู ป ระกอบด้ ว ยกล่ ุ ม คน
จํ า นวนมากทั้ ง เพศชายและหญิ ง ไม่ ส ามารถนั บ จํ า นวน
สมาชิกได้ แน่ นอนได้ เหมือนกล่ มุ ปฐมภมิู
นักสั งคมวิทยาได้ กาํ หนดสั ญลักษณ์ ในการรวมกล่ ุมต่ าง
กับกล่ ุมปฐมภมิู ดังแสดงในแผนภมิู แสดงการรวมกล่ ุมของ
บริ ษั ท นํ้ า มัน ผู้ จ ดั การ อาจเป็ นผู้ ห ญิง หรือ ผู้ ช ายก็ไ ด้
ประกอบด้ วยด้ วยงานหลัก (Line) หมายถึงบคลากรผ้
ุ
ูทํางาน
ประจํ า ในสํ า นั ก งานตามชั่ ว โมงการทํ า งาน หน่ ว ยงานที่
ปรึ กษา (Staff) เป็ นหน่ วยงานที่บุคลากรไม่ ทํางานประจํา
บคลากรแต่
ละฝ่ ายทํางานตามหน้ าที่ซึ่งได้ รับมอบหมาย เช่ น
ุ
ฝ่ ายตลาด ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายบริหาร บคลากรแต่
ุ
ละฝ่ ายมีจํานวนไม่ เท่ ากันขึน้ อยู่กบั ปริมาณงาน และหน้ าที่ใน
กล่ ุม แสดงให้ เห็นในระดับ (Level) ที่แตกต่ างกัน เป้ าหมาย
ของกล่ ุมเกิดจากผลประโยชน์ และกําไรร่ วมกัน เป็ นเหตผล
ุ
และแรงจงใจในการรวมกล่
ู
ุ ม ความสั ม พั น ธ์ ขึ้ น อย่ ู กั บ
ตํา แหน่ ง หน้ า ที่ก ารงาน มี ก ฎหมายกํา หนดเงิน เดือ น การ
บรรจแต่
ุ งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ ง การเลิกจ้ างไว้ แน่ นอน เมื่อ
บริษัทขาดทนุ เลิกกิจการบคลากรก็
ไม่ ต้องมาปฏิบัติงาน เป็ น
ุ
การจบวงจรกล่ ุ ม ในช่ วงเวลาหนึ่ ง เมื่ อ บคคลกล่
ุ
ุ ม อื่ น มี
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แผนการ มีผลประโยชน์ ร่วมกันใหม่ เกิดขึน้ ก็จะมารวมกล่ ุม
กั น วางแผนการทํ า งานร่ วมกั น ใหม่ อี ก ครั้ ง ในช่ วงเวลาที่
แตกต่ างกันไปตามที่กล่ ุมกําหนดขึน้ กล่ ุมทติุ ยภมิู เป็ นการ
รวมกล่ ุมทําธรกิ
ุ จขนาดใหญ่ มีการใช้ เทคโนโลยีการสื่ อสารที่
ทันสมัยในโลกาภิวัตน์ ทําให้ ไม่ สามารถติดต่ อสื่ อสารด้ วย
วิ ธี ก ารแบบเป็ นส่ วนตั ว หรื อ เผชิ ญ หน้ ากั น ได้ อี ก ต่ อ ไป
เนื่องจากกล่ ุมขนาดใหญ่ ขึน้ มีกจิ กรรมแตกต่ างกันมากขึน้ มี
การแบ่ งงานกันทํามากขึน้ เงื่อนไขการติดต่ อสื่ อสารมีมากขึน้
ก็จําต้ องเลือกทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานมากกว่ า
กิจกรรมส่ วนตัว
โครงสร้ างขององค์ การจะแสดงสิ่ งสํ าคัญ 5 ประการ คือ
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1.แบ่ ง
หน่ วยงาน
5.ระดับ
การจัดการ

4.ประเภทของ
งานทีป่ ฏิบัติ

ลักษณะ
โครงสร้ าง
องค์ การ

2.ผู้นําหรือ
หัวหน้ างาน

3.แบ่ งกล่ มุ
งาน

1. มีการแบ่ งหน่ วยงาน คือกําหนดหน่ วยงานว่ าประกอบ
ไปด้ วยหน่ วยงานใดบ้ าง เช่ น หน่ วยงานบริหาร หน่ วยงาน
ด้ านการเงินและบัญชี หน่ วยงานด้ านบคลากร
หน่ วยงานด้ าน
ุ
การตลาด เป็ นต้ น
2. มีผู้นําหรือผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ างานแต่ ละกล่ มุ
งานพร้ อมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของหัวหน้ างาน
ให้ สอดคล้ องกับบทบาทความสํ าคัญของหน่ วยงาน
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3. มีการแบ่ งงานเป็ นกล่ มุ เพือ่ ความสะดวกโดยเริ่มตั้งแต่
การแบ่ งงาน แบ่ งสายงาน แบ่ งอํานาจหน้ าที่ให้ สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้ สอดคล้ องกัน
4. ประเภทของงานทีต่ ้ องปฏิบัตริ วมทั้งขอบเขตอํานาจ
หน้ าทีข่ องงานแต่ ละชนิด รายละเอียดของงาน รวมทั้ง
ขอบข่ ายความสั มพันธ์ เพือ่ สามารถสื่ อสารสํ าหรับสร้ างความ
ร่ วมมือและการประสานงานของหน่ วยงานภายนอกและ
ภายในองค์ การ
5. ระดับของการจัดการ คือระดับของการจัดการตั้งแต่
ระดับล่ าง ระดับกลางและระดับสงสด
ู ุ กําหนดความสั มพันธ์
ของระดับการจัดการภายในหน่ วยงาน
แผนภมิู แสดงลักษณะและการจัดองค์ การในกล่ ุมทติุ ยภมิู
ผ้ ูจดั การ
หน่ วยงานประจํา

ฝ่ ายตลาด
1

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายบริหาร
1
1
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2
3

ระดับ

2
3

2
3

4

4

4

5

5
กล่ ุมและองค์ การขนาดใหญ่ ในโลก

ในปี

ค.ศ.2008

ฟอร◌ิ◌์ บส์ (Forbes) ได้ จดั อันดับบริษทั ทีเ่ ป็ นองค์ การ
ธรกิ
ุ จขนาดใหญ่ ในโลกดังนี้
1.

Wal-Mart Stores

ร

บริษทั ค้ าปลีกวอล-มาร์ ท มี CEO Chief Executive
Office ชื่อ เอช. ลี สกอตต์ ( H. Lee Scott Jr.)มีบุคลากร
2,055,000
คน
ทีอ่ ยู่
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702 S.W. Eighth St.Bentonville, Arkansas 72716
Country:
U.S.
Website: www.walmartstores.com
2.

Exxon Mobil

บริษทั กลัน่ นํา้ มันมี CEO ชื่อเรกซ์ ดับบลิว. ทิลเลอร์ ซัน
( Rex W. Tillerson) มีบุคลากร 107,100 คน ที่อยู่
5959
Las
Colinas
Blvd.
Irving,
Texas 75039
U.S.
Country:
Website: www.exxonmobil.com
3. Royal Dutch Shell
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บริ ษทั เชลล์มี CEO ชื่อ Jeroen van der Veer
มี 10 บุคลากร 4,000 คน ที่อยู่ Carel van Bylandtlaan 30
The Hague 2596 Country: Netherlands Website:
www.shell.com
4. BP

บริษทั กลัน่ นํา้ มันมี CEO ชื่อแอนโธนี บี. เฮย์ วาร์ ด
(Anthony B. Hayward ) มีบุคลากร 97,600 คน ทีอ่ ย่ ู
1
St.
James
Sq.
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London SW1Y
Country:
Website: www.bp.com

4PD
Britain

5. Toyota Motor

บริษทั โตโยต้ า มี CEO ชื่อ Fujio Cho
มีบุคลากร
316,121
คน
ทีอ่ ยู่
1Toyota-cho Toyota 471-8571 Country: Japan
Website: www.toyota.co.jp
6. Chevron
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บริษทั กลัน่ นํา้ มัน มี CEO ชื่อเดวิด เจ. โอ’ไรลี( David J.
O'Reilly
)
มีบุคลากร
65,035
คน
ทีอ่ ยู่
6001
Bollinger
Canyon
Rd.
San
Ramon,
California 94583
Country:U.S.Website: www.chevron.com
7. ING Group

กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ มี CEO ชื่อมิเชล ทิลมานท์(Michel
Tilmant
)
มีบุคลากร
120,282
คน
ที่อยู่
Amstelveenseweg 500 Amsterdam 1081Country:
Netherlands
Website: www.ing.com
8. Total
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บริษทั กลัน่ นํา้ มัน มี CEO
Margerie
มีบุคลากร
96,442
2
Pl.
de
Courbevoie 92400
Website: www.total.com

ชื่อ Christophe de
คน

ทีอ่ ยู่
la
Coupole
Country:France

9. General Motors

บริษทั รถยนต์ มี CEO ชื่อ G. Richard Wagoner Jr.
มีบุคลากร266,000
คน
ทีอ่ ยู่

21

300 Renaissance Center Detroit, Michigan 48265
Country: U.S. Website : www.gm.com
10. ConocoPhillips

บริษทั กลัน่ นํา้ มัน มี CEO ชื่อเจมส์ เจ. มัลวา (James J.
Mulva
)
มีบุคลากร
32,600
คน
ทีอ่ ย่ ู
600 N. Dairy Ashford Rd. Houston, Texas 77079
Country:U.S.Website: www.conocophillips.com
บทบาทความสํ าคัญของกล่ มุ
ความสั มพันธ์ ในกล่ ุมขนาดเล็กสามารถศึกษาได้ จาก
สั งคมมิติ (Sociometric)
ศึกษาความสั มพันธ์ ทแี่ ท้ จริง
ระหว่ างบคลากรภายในองค์
การทีเ่ ป็ นทางการและไม่ เป็ น
ุ
ทางการ เช่ น ในหน่ วยงานแห่ งหนึ่งดังแผนภมิู
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A เป็ นหัวหน้ างานผ้ ูชาย
B เป็ นพนักงานอาวโสหญิ
งแต่ ไม่ มวี ุฒิการศึกษาทีจ่ ะเลือ่ น
ุ
ตําแหน่ งเป็ นหัวหน้ างานได้
C พนักงานชายอาวโสรองลงมามี
วฒิ
ุ
ุ การศึกษาสมควรได้
เลือ่ นตําแหน่ งเป็ นหัวหน้ างาน
D พนักงานชายมีความสามารถทํางานได้ หลายอย่ าง
E พนักงานหญิงคนใหม่
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F-N เป็ นพนักงาน
หัวหน้ างานอาจอย่ ูอย่ างโดดเดียว
่
ผู้นําอย่ างไม่ เป็ น
ทางการ(Informal Leader) อาจไม่ มคี ุณวฒิ
ุ ทางการศึกษาแต่
เป็ นศนย์
ู กลางของกล่ ุมให้ คาํ ปรึกษาด้ านการงาน เรื่องส่ วนตัว
เนื่องจากมีประสบการณ์ ทาํ งานมากกว่ าแต่ ไม่ สามารถดํารง
ตําแหน่ งเป็ นผ้ ูนําทีเ่ ป็ นทางการ (Formal Leader) ได้
เนื่องจากขาดคณสมบั
ติตามทีร่ ะบไว้
ุ
ุ ในองค์ การ
องค์ การ
องค์ การ (Organization) คือระบบการทํางานหรื อ
ความสั ม พัน ธ์ ของกล่ ุ ม สั ง คม ที่ มีเ ป้ าหมาย แน่ น อน เช่ น
เป้ าหมายทางชี วสั งคม หรื อเป้ าหมายการทํางานที่กําหนด
เป็ นกฎหมาย หรือเป็ นทางการหรือไม่ เป็ นทางการ องค์ การ
เป็ นระบบการทํางานที่มีจุดม่ ุงหมายกําหนดการแบ่ งงานให้
สมาชิกเหมือนกับการทํางานของอวัยวะ (Organ) ที่ทําหน้ าที่
ต่ างกันในตัวมนษย์
ุ เมือ่ มนษย์
ุ มารวมกล่ ุมกันก็จะแบ่ งงานกัน
ทําเหมือนกับการแบ่ งงานของอวัยวะต่ าง ๆ สมาชิ กปฏิบัติ
หน้ าที่ด้วยความซื่ อสั ตย์ มีคุณธรรม ในฐานะเป็ นมนษย์
ุ ใน
สั งคมคนหนึ่ง องค์ การแบ่ งเป็ นประเภทต่ าง ๆ คือ
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1.องค์ การอรปนั
ู ย (Informal organization) เป็ นการ
จั ด ระบบการทํ า งานในกล่ ุ ม ขนาดเล็ ก หรื อ กล่ ุ ม ปฐมภมิู
ลักษณะชี วภาพกําหนดสถานภาพและบทบาท ตําแหน่ งบิดา
เป็ นผู้ชาย ตําแหน่ งมารดาเป็ นผู้หญิง ตําแหน่ งป่ ูเป็ นผ้ ูชายที่มี
อายมากกว่
า พ่ อ น้ า เป็ นผ้ ู ช ายที่ อ ายนุ้ อ ยกว่ า แม่ เป็ นต้ น
ุ
องค์ การอรปนั
ู ยกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับตําแหน่ งหน้ าที่ไว้
เป็ นพิเศษ เช่ น ในกล่ ุมเพือ่ น (Peer) กําหนดบคลิ
ุ กภาพทาง
กายภาพ เช่ น ผิวดํา รปร่
ู างอ้ วน เป็ นต้ น เนื่องจากเป็ นกล่ ุม
เล็กจึงสามารถกําหนดรายละเอียดสมาชิกในกล่ ุมได้ มากที่สุ ด
ในขณะทีก่ ล่ ุมใหญ่ ทาํ ได้ ยาก
กิ จ การขนาดเล็ ก อตสาหกรรมในครอบครั
ว หรื อ
ุ
วิสาหกิจชมชนเป็
นระบบการทํางานที่ต้องการความร่ วมมือ
ุ
ระหว่ า งสมาชิ ก ในกล่ ุ ม ต้ อ งการถ่ า ยทอดภมิู ปั ญ ญาการ
ทํางานจากคนร่ ุ นหนึ่งไปยังอีกกล่ ุมชนร่ ุ นหนึ่ง จําเป็ นต้ อง
จัดระบบการทํางานแบบอรปนั
ู ยเพือ่ สร้ างความผกพั
ู น ความ
รับผิดชอบและการทํางานที่ครอบครัวหรือชมชนสร้
างขึน้ มา
ุ
ให้ สื บต่ อเนื่ อ งกั น ตามภาวะแวดล้ อมหรื อ บริ บ ทของ
ครอบครัวและชมชน
ุ
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2. องค์ การรปนั
ู ย (Formal organization) เป็ นระบบ
การทํางานของกล่ ุมสั งคมขนาดใหญ่ หรือกล่ ุมทติุ ยภมิู
กฎหมายกําหนดสถานภาพและบทบาทของบคลากรให้
ุ
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้
เหมาะสํ าหรับการจัด
องค์ การหน่ วยงานขนาดใหญ่ ทสี่ ามารถควบคมบคลากร
ุ ุ
จํานวนมากให้ ทํางานตามเป้ าหมายขององค์ การ ด้ วยการใช้
กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ควบคมพฤติ
กรรมบคลากรให้
ุ
ุ
ปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ามรายละเอียดของงานทีร่ ับผิดชอบให้ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากทีส่ ุ ด
หน่ วยงานสามารถแบ่ งโครงสร้ างองค์ การ
(Organizational Structure) ออกเป็ นประเภทต่ างได้ 3
ประเภทใหญ่ คือ ประเภทแรก การแบ่ งองค์ การตามหน้ าที่
(functional structure) ประเภททีส่ อง การแบ่ งโครงสร้ าง
ตามหน่ วยงานย่ อย (Divisional structure) และประเภทที่
สามโครงสร้ างแบบแถวเรียงลําดับ Matrix structure. แต่ ละ
โครงสร้ างจะมีจุดเด่ นและจดด้
ุ อยในโครงสร้ างคือ
ประเภทแรกการแบ่ งองค์ การตามหน้ าทีล่ ูกจ้ างหรือ
บคลากร
ปฏิบัตงิ านในหน่ วยงานขึน้ อย่ ูกบั ว่ าทําหน้ าทีอ่ ะไร
ุ
เช่ นทําหน้ าทีว่ จิ ยั และพัฒนา (Research & Development)
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ฝ่ ายผลิต (Manufacturing) ฝ่ ายการตลาด (Marketing) ฝ่ าย
ทรัพยากรมนษย์
(Human resources –HR)
ุ หรือฝ่ ายบคคล
ุ
ฝ่ ายการเงิน (Finance) และฝ่ ายจัดหา(Procurement) เป็ น
ต้ น

โครงสร้ างขององค์ การแบ่ งตามประสบการณ์ การทํางานของ
บคลากรแต่
ละฝ่ าย
ปฏิบัตหิ น้ าทีอ่ ยู่ในทีทํ่ างานเดียวกัน
ุ
สามารถแลกเปลีย่ นความร้ ูและช่ วยเหลือสนับสนนซึ
ุ ่งกันและ
กันได้ การแบ่ งหน่ วยงานเป็ นแบบประหยัดมีหน่ วยงานน้ อย
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แต่ มขี ้ อเสี ยคือลักษณะโครงสร้ างทําให้ ไม่ สามารถทํางาน
ร่ วมกันหรือประสานงานระหว่ างหน่ วยงานได้ เนื่องจากอย่ ูใน
หน่ วยงานต่ างกัน
เนื่องจากใช้ หลักการรวบอํานาจเข้ าสู่
ส่ วนกลาง (Decentralization) ทําให้ ไม่ มอี สิ ระและไม่ มคี วาม
คล่ องตัวในการปฏิบัติงาน
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โครงสร้ างแบบหน่ วยย่ อยเน้ นกิจกรรมด้ านผลผลิต/ลกค้
ู า
ภมิู ภาค/เขตภมิู ศาสตร์ เช่ น สาขา หรือบริษทั ข้ ามชาติ แต่ ละ
หน่ วยงานจะมีความรับผิดชอบเฉพาะงานผลิตและมี
หน่ วยงานรับผิดชอบเฉพาะทางด้ านการวิจยั และพัฒนา การ
ผลิต การตลาด และการเงิน มีคลังสิ นค้ าและการดแลรั
ู กษา
หน่ วยงานเอง
โครงสร้ างแบบนีเ้ ป็ นการกระจายอํานาจ
(Decentralized structure ) ทําให้ หน่ วยงานยืดหย่ ุนและ
ปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงสิ่ งแวดล้ อมได้ รวดเร็ว
หน่ วยงานสามารถสร้ างและคิดค้ นนวัตกรรมและมี
ยทธศาสตร์
การทํางานต่ างกันได้ การแบ่ งโครงสร้ างแบบนี้
ุ
อาจสิ้นเปลืองงบประมาณ เช่ น ไม่ สามารถใช้ คลังสิ นค้ า
ร่ วมกันได้ ต้ องมีทรัพยากรแยกออกจากกัน บคลากรไม่
ุ
สามารถแลกเปลีย่ นความรู้ ระหว่ างกันได้
โดยเฉพาะ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ทาํ งานแบบเดียวกัน เพราะแต่ ละ
คนทํางานต่ างหน่ วยงานกัน
โครงสร้ างองค์ การแบบแมทตริก Matrix structure
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โครงสร้ างแบบแมทตริกผสมโครงสร้ างทั้งสอง คือโครงสร้ าง
แบบหน้ าทีบ่ ุคลากรและมอบหมายให้ ผู้จดั การแต่ ละ
หน่ วยงานผลิตดแลการผลิ
ตแต่ ละหน่ วยด้ วย บคลาก
ู
ุ รบาง
ตําแหน่ งอาจมีผู้จัดการดแลสองคน
คือผู้จดั การตําแหน่ ง
ู
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งานตรงและผ้ ูจดั การฝ่ ายผลิต
( functional manager
and product manager) โครงสร้ างแบบนีพ้ ยายามใช้
ประโยชน์ จากโครงสร้ างด้ านหน้ าทีแ่ ละโครงสร้ างหน่ วยย่ อย
ในทางปฏิบัตอิ าจทําได้ ยากเพราะมีอาํ นาจหน้ าทีท่ บั ซ้ อน แต่
อาจมีประโยชน์ ในบริษทั ข้ ามชาติ
การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารหรื อ แผนภมิู ข ององค์ ก าร
(Organization chart) สามารถแบ่ งโครงสร้ างองค์ การตาม
ลักษณะการสื่ อสารขององค์ การได้ ดงั ต่ อไปนี้
1.โครงสร้ างแนวดิ่ง (Vertical structure) หรื อ
โครงสร้ างแบบพีระมิด มีการสั่ งการจากเบือ้ งบนลงมา (Topdown) โครงสร้ างแนวดิ่งเป็ นรปแบบการรวบอํ
านาจเข้ าส่ ู
ู
ส่ วนกลาง (Centralization) เป็ นโครงสร้ างที่เหมาะสํ าหรับ
ระบบการทํางานประจํา ไม่ ใช่ งานโครงการหรื องานที่เกิด
จากการริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ โครงสร้ า งแนวดิ่ ง ทํ า ให้ ก ล่ ุ ม คน
ขนาดใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ป็ นระเบี ย บแบบเดี ย วกั น มี
พฤติ ก รรมเหมื อ นกั น เช่ น ระบบราชการ เป็ นระบบที่
ควบคมพฤติ
กรรมการทํางานของคนจํานวนมากที่มารวมตัว
ุ
กันทํางานในสํ านักงานในพืน้ ทีห่ รือเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
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แผนภมิูแสดงโครงสร้ างสั งคมแบบแนวดิง่

เบือ้ งบน
ระดับ 1

เบือ้ งล่ าง
2. โครงสร้ างแบบแนวราบ (Horizontal structure )
เป็ นการกระจายอํานาจ ฟั งความคิดจากบคลากร
ระดับล่ าง
ุ
(Bottom -up) เป็ นโครงสร้ างที่เหมาะสมสํ าหรับการทํางาน
โครงการใหม่ ที่มุ่งระดมความร้ ู ความคิด ของนักวิชาการ ผู้รู้
ที่แท้ จริ ง เพื่อมาทํางานใหม่ งานบกเบิ
ุ ก ซึ่ งแตกต่ างกันการ
ทํางานประจํา โครงสร้ างแนวราบเป็ นรปแบบการทํ
างานของ
ู
กล่ ุมคนจํานวนน้ อยที่มีความร้ ู ความสามารถ อทิุ ศตนเพื่อ
การศึ ก ษาสิ่ ง ใหม่ ๆ เช่ นในการวิ จั ย และพั ฒ นา เมื่ อ
จั ด ระบบการทํ า งานใหม่ ๆ หรื อ งานบกเบิ
ุ ก งานริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ ให้ สามารถปฏิบัติได้ ในระยะยาว มีความมั่นคง
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พอสมควรแล้ ว อาจเปลี่ยนแปลงการจัดโครงสร้ างสั งคมเป็ น
แบบแนวดิง่ แบบแรกก็ได้
แผนภมิูแสดงโครงสร้ างสั งคมแบบแนวราบ
เบือ้ งบน

เบือ้ งล่ าง
ในทางปฏิ บั ติ ห น่ วยงานอาจใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารตาม
โครงสร้ างองค์ การทั้งแนวดิ่งและแนวราบในเวลาเดียวกัน
ผ้ ู บ ริ ห ารอาจใช้ ก ารสั่ ง การจากเบื้อ งบนส่ ู เบื้อ งล่ า งโดยส่ ง
บันทึกช่ วยจําให้ พนักงาน ส่ งรายงาน ประกาศคณะกรรมการ
ข่ าวสารภายในและคู่มือองค์ การให้ พนักงานได้ รับร้ ู ข่าวสาร
จากองค์ การ ส่ วนการสื่ อสารแบบแนวราบผ้ ูบริ หารอาจให้
พนั กงานแนะนํ าโครงการที่มีประโยชน์ สําหรั บการพัฒนา
งาน ผู้ บ ริ ห ารอาจรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานโดยมี
นโยบายเปิ ดประตรัู บ ฟั ง ความคิด เห็ น ของพนั ก งานเมื่ อ มี
ปั ญหาหรื อเกิดสถานการณ์ ขึ้น ผ้ ูบริ หารอาจใช้ การจัดการ
ด้ วยวิธีการรั บฟั งความคิดเห็นของผ้ ูปฏิบัติการที่เสนอแนะ
ความคิดขึน้ มา ผ้ ูบริ หารอาจรั บฟั งความคิดเห็นของลกจ้
ู าง
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พนักงาน รวมทั้งอาจเปิ ดการประชมรั
ุ บฟังความคิดเห็นโดย
ให้ มกี ารประชมร่
ุ วมกันระหว่ างผ้ ูบริหารและพนักงานทัว่ ไป

3. โครงสร้ างแบบภมิู ภาค (Spatial area) เป็ นโครงสร้ าง
ที่ นํ า เอาการจั ด ระบบการทํ า งานแบบรวบอํ า นาจและการ
กระจายอํ า นาจนํ า มาจั ด ระบบการทํ า งานในยคโลกไร้
ุ
พรมแดน หรือโลกาภิวตั น์ เน้ นการทํางานที่ไม่ คาํ นึงถึงพืน้ ที่
เชื้อชาติ ภาษา หรือวัฒนธรรม โครงสร้ างภมิู ภาคถือว่ ามนษย์
ุ
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เป็ นพลเมื อ งของโลกร่ ว มกัน มนษย์
ุ ทุ กคนไม่ ว่ า จะนั บ ถื อ
ศาสนาใด อยู่ในภมิู ภาคใด มีสิทธิเข้ าร่ วมกันทํางานร่ วมกัน
เพื่อทํางานให้ สังคมโลกได้ ประโยชน์ สู งสดุ โครงสร้ างแบบ
ภมิู ภาคมีระบบการจัดโครงทีส่ ํ าคัญ คือ
ก. โครงสร้ างแบบทวิภาคี เป็ นโครงสร้ างความสั มพันธ์
เกิดจากผลประโยชน์ และความสนใจร่ วมกันของกล่ ุม หรื อ
สถาบั น สองฝ่ าย ที่อ าจอย่ ู ห่า งไกลกัน แต่ ล ะภมิู ภ าคในโลก
เนื่องจากมีความสนใจร่ วมกัน มีกจิ กรรมคล้ ายกัน จึงร่ วมมือ
กันจัดโครงสร้ างทางสั งคมทํางานร่ วมกัน เช่ น ความร่ วมมือ
ระหว่ าง มหาวิทยาลัยจับคู่แบบทวิภาคีทํากิจกรรมร่ วมกัน
ประเทศที่มีกิจกรรมที่เอือ้ ประโยชน์ อาจประชมร่
ุ วมมือกัน
ทํากิจกรรมแบบทวิภาคีเฉพาะคู่ค้า โครงสร้ างแบบทวิภาคีจะ
เป็ นพื้นฐานทําให้ มีการจัดโครงสร้ างขนาดใหญ่ เช่ น กล่ ุม
อาเซียน กล่ มุ อาฟต้ า เป็ นต้ น
แผนภมิู แสดงโครงสร้ างแบบทวิภาคี
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สถานการณ์ การค้ าในปี 2550 (ม.ค. –พ.ค.) ไทยเป็ นฝ่ าย
เกินดลการค้
ากับประเทศคู่เจรจา FTA ได้ แก่ ออสเตรเลีย
ุ
นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และบิมสเทค ดังนี้
มลค่
ู าการค้ าระหว่ างไทยกับประเทศคู่ค้าเจรจา FTA ปี 2550
(ม.ค. – พ.ค.)
่ : ล้านบาท
หนวย
ประเทศ

การส่งออก
2550
(ม.ค.– พ.ค.)

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อินเดีย

การนําเข้ า
%ป.ป

2550
(ม.ค.– พ.ค.)

78,263.53

30.15

8,050.45
34,703.52

ดุลการค้ า

การค้ ารวม

%ป.ป

2550
(ม.ค.– พ.ค.)

2550
(ม.ค.– พ.ค.)

%ป.ป

%ป.ป

52,072.12

-2.02

26,191.41

-

130,335.66

15.06

14.55

5,056.44

20.40

2,994.00

-

13,106.89

16.74

44.99

28,025.50

20.90

6,678.02

-

62,729.01

33.14

10.58

-30,553.34

-

409,147.52

12.46

จีน

189,297.09

14.73 219,850.43

ญี่ปนุ่

256,718.67

3.28 389,357.58

-3.98 -132,638.91

-

646,076.26

-1.22

สหรัฐฯ

268,984.75

-8.21 129,736.36

-5.16

139,248.38

-

398,721.11

-7.24

เปรู

1,075.15

25.09

1,714.04

80.52

-638.89

-

2,789.19

54.19

บาห์เรน

1,241.96

1.44

1,484.05

-69.59

-242.09

-

2,726.00

-55.35
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บิมสเทค

59,586.56

27.41

39,313.23

-30.05

20,273.34

-

98,899.79

-3.95

เอฟตา

21,108.22

19.81

25,544.22

15.16

-4,435.99

-

46,652.44

-2.80

สั ดส่ วนการส่ งออกของไทยไปประเทศคู่เจรจา
2550(ม.ค.-พ.ค.)

FTA

ปี

สั ดส่ วนการนําเข้ าของไทยจากประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2550(
ม.ค.-พ.ค.)
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ข. โครงสร้ างแบบกล่ ุม (Set) มีบริษัทแม่ (Mother or
center) และกล่ ุมในเครื อ เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ ผลิตสิ นค้ า
ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายเดีย วกัน เช่ น สิ นค้ า ประเภทเครื่ อ งดื่ม
รถยนต์ โครงสร้ างแบบกล่ ุมทําให้ เกิดระบบการทํางานขนาด
ใหญ่ ร่ วมมือแลกเปลี่ยนความคิดและเทคโนโลยีระหว่ างชาติ
ทําให้ มีการพัฒนาความร้ ู และการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ
อย่ างกว้ างขวาง กล่ ุมขนาดใหญ่ ทําให้ สามารถร่ วมทนุ รวม
กิจการขนาดใหญ่ ลดความเสี่ ยงในการประกอบการ โลกยคุ
ปั จ จบัุ น มี ก ารจั ด โครงสร้ า งแบบกล่ ุ ม เป็ นจํ า นวนมากเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี ยหายที่อาจเกิดขึน้ เป็ นเงื่อนไขที่อย่ ูเหนือ
การควบคมและความสามารถของมนษย์
ุ
ุ เป็ นปั ญหาเฉพาะ
หน้ า เช่ น วิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิจในเอเชี ย ทําให้ ม นษย์
ุ
เล็งเห็นความเสี่ ยงที่เกิดจากการจัดโครงสร้ างเน้ นเฉพาะการ
รวมกล่ ุมกันทํากิจกรรมภายในสั งคม ทําให้ มีการร่ วมมือกัน
จั ด ระบบการทํ า งานระหว่ า งชาติ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นความร้ ู
ความสามารถ หาทางร่ วมกันทํากิจกรรมให้ เกิดความเสี่ ยงภัย
น้ อยลง
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แผนภมิูแสดงโครงสร้ างแบบกล่ มุ
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ค.โครงสร้ างแบบเครือข่ าย (Net work) ประกอบด้ วย
สมาชิ กในเครื อที่มีความสํ าคัญเท่ าเทียมกับในแต่ ละภมิู ภาค
เช่ น การจัดโครงสร้ างแบบเครื อข่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information technology IT) เน้ นความเสมอภาค ความเท่ า
เที ย มกั น ร่ วมมื อ กั น แบบพหภาคี
พลโลกมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ร้ ู
ุ
โครงสร้ างแบบ
ข่ าวสารร่ วมกันไม่ ว่าจะอย่ ูที่ใดในโลก
เครื อข่ ายไม่ มีศู นย์ กลางหรื อบริ ษัทแม่ เหมือนกับโครงสร้ าง
แบบกล่ ุ ม เนื่ องจากเน้ น ความเท่ า เที ย มกั น ในการได้ รั บ
ข่ าวสาร พหภาคี
ุ มอี สิ ระในตัวเองสามารถจัดการ จัด
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โครงสร้ างตามความแตกต่ างของภมิู ภาค เน้ นความความร้ ู
ความสามารถของแต่ ล ะภมิู ภ าค เน้ น ความเป็ นภมิู ปั ญ ญา
ท้ องถิน่ โครงสร้ างแบบเครือข่ ายจึงเป็ นระบบกระจายอํานาจ
ความหลากหลายของภมิู ปัญญาและเผ่ าพันธ์ ุมนษย์
ุ
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แผนภมิู แสดงเครือข่ ายทางสั งคม

แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นักสั งคมวิทยาชาว
เยอรมันได้ ศึกษาระบบราชการ ( Bureaucracy) เป็ นต้ นแบบ
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Maximilian Carl Emil Weber (21 April 1864 – 14 June 1920)

การจัดองค์ การรปนั
ยกว่ า
ู ย โดยศึ กษาจากข้ อมลเอกสารเรี
ู
รปแบบอดมคติ
(Ideal type) ปัจจบัุ นพบว่ าสั งคมสมัยใหม่ มี
ู
ุ
การจั ด องค์ ก ารแบบระบบราชการตามแนวความคิ ด ของ
แมกซ์ เวเบอร์ มากที่สุ ด นอกจากนี้ยังมีการกล่ าวอ้ างอิงใน
การศึ ก ษาทางวิช าการเกี่ย วกับ ต้ น แบบองค์ ก ารทางสั ง คม
อย่ างแพร่ หลายด้ วย องค์ ประกอบที่สําคัญของระบบราชการ
มีดงั นี้
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1.การแบ่ ง
งาน
2.จัดสาย
บังคับบัญชา

6.ทํางาน
เต็มเวลา
โครงสร้ าง
ระบบราชการ

5.คณสมบั
ติ
ุ
บคลา
ุ กร

3.พฤติกรรม
องค์ การ

4.ไม่ ยดึ ตัว
บคคล
ุ

1. แบ่ งงานกันทํา (Division of labour) เป็ นหลักการ
แรกทําให้ สมาชิ กร้ ู จักหน้ าที่ เมื่อมารวมกล่ ุมกัน บคลา
ุ กรมี
ความพร้ อมสามารถปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ามทีอ่ งค์ การมอบหมาย
2.มี ส ายบั ง คั บ บั ญ ชา (Hierarchy)
กํ า หนด
ความสั มพันธ์ ของบคลากรในองค์
การตามหน้ าที่ ตําแหน่ ง
ุ
สถานภาพและบทบาทที่ได้ รับมอบหมาย เมื่อเข้ ามาอย่ ู ใน
องค์ ก ารจะมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารเฉพาะสมาชิ ก ที่ มี ห น้ า ที่
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เกี่ยวข้ องกันเท่ านั้น ผ้ ูที่ไม่ มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกันไม่ สามารถมี
การติดต่ อสื่ อสารกันตามกฎระเบียบขององค์ การ
3. กําหนดพฤติกรรมในองค์ การ (Behavior in
organization) เช่ น พฤติกรรมการปฏิบัติงาน เครื่ องมือ
เครื่ อ งใช้ ในสํ า นั ก งาน พฤติ ก รรมการแต่ งเครื่ อ งแบบ
พฤติกรรมการติด ต่ อ สื่ อสาร พฤติกรรมการใช้ ภาษา เป็ น
พฤติ ก รรมที่ เ ป็ นไปตามกฎระเบี ย บขององค์ ก าร โดยไม่
คํานึงถึงเพศ อายุ ซึ่งเป็ นลักษณะส่ วนบคคล
ุ เมื่อเข้ ามาอย่ ูใน
องค์ การทกคนปฏิ
บัติหน้ าที่มีพฤติกรรมตามตําแหน่ งงานที่
ุ
ได้ รับมอบหมายหรือรายละเอียดของงาน (Job description)
4. ความสั มพันธ์ ไม่ ยดึ ตัวบคคล
ุ (Impersonal) เมื่อเข้ า
มาอย่ ูในองค์ การจะต้ องละทิง้ ความเป็ นส่ วนตัว เช่ น การเป็ น
เพศชายหญิง การเป็ นญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อทําให้ เกิดระบบ
คณธรรม
(Merit system) โดยไม่ เกิดระบบอปถั
ุ
ุ มภ์ (Spoiled
system) เวเบอร์ มีความเห็นว่ าคณธรรมในองค์
การควรอย่ ู
ุ
เหนือความเป็ นส่ วนตัว แม้ ว่าจะต้ องขัดกับกฎธรรมชาติ หรือ
สั ญชาตญาณขั้นพืน้ ฐานก็ตาม มนษย์
ุ จะต้ องมีหลักคณธรรม
ุ
เป็ นเหตผลที
ุ ่ แ ตกต่ า งกั บ สั ต ว์ ทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารเป็ น
เครื่องมือในการทํางานเพือ่ พัฒนาสั งคมร่ วมกัน
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5. กําหนดคณสมบั
ติของบคลากร
(Personnel) บคลากร
ุ
ุ
ุ
ต้ อ งได้ รั บ การฝึ กอบรมในระบบโรงเรี ย นในสายวิ ช าชี พ
(Professional)
หรื อมีความเชี่ ยวชาญพิเศษเฉพาะด้ าน
(Specialist) ระบบโรงเรียนจะเป็ นสถาบันทางสั งคมที่ทํา
หน้ า ที่ ฝึ กอบรมการเรี ย นรู้ ฝึ กความพร้ อ มให้ กับ บคลากร
ุ
ระดั บ ต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามร้ ู ความสามา รถทํ า งานในระบบ
บคลากรต้
องเป็ นผ้ ูบรรลนิุติภาวะ มีร่างกายและจิตใจสมบรณ์
ุ
ู
ไม่ เ ป็ นผ้ ู พิก ารหรื อ ไร้ ค วามสามารถ เป็ นผ้ ู ใ หญ่ ผู้ อ ย่ ู ใ นวัย
แรงงาน ไม่ ใ ช่ เ ด็ ก หรื อ คนแก่ บคลากรคื
อ บคคลผ้
ุ
ุ
ู มี ค วาม
พร้ อมทั้งร่ างกายและจิตใจสามารถปฏิบัติหน้ าที่ในองค์ การ
ให้ บรรลเปุ้ าหมายทีว่ างไว้
6. เป็ นข้ าราชการ (Official) หมายถึงบุคลากรผ้ ูทาํ งาน
ประจํา (Career) เป็ นผู้ทํางานเต็มเวลา (Full time) ไม่ ใช่ เป็ น
ผ้ ูทาํ งานบางเวลา (Part time) หรือทํางานล่ วงเวลา (Over
time) จดม่
ุ ุงหมายก็เพือ่ สามารถคํานวณหาเงินเดือน (Salary)
ทีเ่ หมาะสม ซึ่งจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่ างกับค่ าจ้ าง (Wage) คือ
ค่ าตอบแทนทีก่ าํ หนดช่ วงเวลาสั้ นๆ เนื่องจากทํางานบางเวลา
หรือทํางานล่ วงเวลาแตกต่ างกับเงินเดือน
ซึ่งมีช่วง
กําหนดเวลายาวนาน บคลากรมี
ขวัญกําลังใจมากกว่ าการ
ุ
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ได้ รับค่ าตอบแทนเป็ นค่ าจ้ าง บคลากรข้
าราชการต้ องมาจาก
ุ
การแต่ งตั้งไม่ ใช่ เลือกตั้ง

