
กล่มุ และองค์การกบัจริยธรรมทางธรกจิุ  
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

  
มนษย์มีการรวมกล่มสังคม ุ ุ (Social Group) สําหรับการดาํรงชีวติ

และปฏิบัตหิน้าทีก่ารงาน กล่มสังคมมีความสําคญัสําหรับการศึกษาุ
พฤตกิรรมองค์การ( Organizational behavior OB) เป้าหมายสําคญั
สําหรับการศึกษาพฤตกิรรมมนษย์ในองค์การุ คอืการศึกษาการรวมกล่มุ
สังคมด้วยวธีิการทางวทิยาศาสตร์เพือ่ทดสอบข้อสมมตฐิาน พฤตกิรรมุ
องค์การศึกษาหลายสาขา ใช้ความร้ด้านพฤตกิรรมและสังคมศาสตร์และู
ประยกต์ใช้กบัสถานการณ์ในโลกทีเ่ป็นจริง สาเหตทีต้่องศึกษาุ ุ
พฤตกิรรมองค์การเพราะมนษย์ต้องดาํุ เนินชีวติในองค์การทาํให้ต้อง
เข้าใจว่าทาํไมมนษย์จึงต้องแสดงพฤตกิรรมในองค์การเพือ่พฒันาุ
ความสามารถในการผลติ ความเข้าใจพฤตกิรรมองค์การเพือ่สามารถ
สร้างความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและคาดหวงัพฤตกิรรมเพือ่น
ร่วมงานในองค์การ
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ได้

 
จริยธรรมทางธรกจิในกล่มต่าง ๆ ขององค์การุ ุ

จาํเป็นต้องมจีริยธรรมเกีย่วกบักล่มการจดัการ การเงนิ กล่มุ ุ
ทรัพยากรมนษย์ การตลาด รวมทั้งการใช้จริยธรรมด้านุ
เทคโนโลย ีถอืว่าเป็นตวัอย่างจริยธรรมทางธรกจิในกล่มอย่างุ ุ
หน่ึง 
 พฤตกิรรมในองค์การ เช่น พฤตกิรรมการปฏิบัตงิาน  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในสํานักงาน พฤตกิรรมการแต่ง
เคร่ืองแบบ  พฤตกิรรมการตดิต่อส่ือสาร  พฤตกิรรมการใช้
ภาษา เป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นไปตามกฎระเบียบขององค์การ 
โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อาย ซ่ึงเป็นลกัษณะส่วนบคคล เมือ่เข้าุ ุ
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มาอย่ในองค์การทกคนปฏบัิตหิน้าทีม่พีฤตกิรรมตามู ุ
ตาํแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายหรือรายละเอยีดของงาน 
(Job description) มนษย์มกีารรวมกล่มสังคมหลายประเภทุ ุ
ดงัต่อไปนี ้
 1.  กล่มปฐมภมิ  ุ ู (Primary group) หมายถึงกล่มขนาดุ
เล็กที่สามารถนับจํานวนสมาชิกภายในกล่มได้ เป็นกล่มทีุ่ ุ
มนษย์มีความผกพันมากที่สดมากกว่ากล่มประเภทอื่นกล่มุ ู ุ ุ ุ
ปฐมภูมิมีการติดต่อส่ือสารกันอย่างใกล้ชิดทางกายภาพ 
(Face to face) มีบทบาทในชีวิตมนษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ุ
เมื่อใดก็ตามที่มนษย์มีความสข มีความเศร้า ประสบปัญหาทีุ่ ุ
ร้ายแรงทีส่ด กล่มปฐมภมิจะมีบทบาทสําคญัในการช่วยเหลอืุ ุ ู
คํ้าจนทําให้มนษย์มกีําลงัใจ  ถ้ามนษย์ไม่สามารถสรุ ุ ุ ้ างควา
ผกพันในกล่มปฐมภมิ หรือเมื่อใดที่กล่มปฐมภมิมีบทบาทู ุ ู ุ ู
น้อยลงไป จะทําให้มนษย์หมดกําลังใจขาดภมิค้มกันในการุ ู ุ
ป้องกนัชีวติ สังคมจะต้องสนับสนนให้กล่มปฐมภมิมีบทบาทุ ุ ู
ความสําคญัในสังคมด้วยเหตผลดงักล่าวข้างต้นุ  กล่มปฐมภมิุ ู
มบีทบาทสําคญัในองค์การเน่ืองจากมนษย์ุ มีกล่มปฐมภมิเป็นุ ู
แรงบันดาลใจและผลกัดันทําให้เกิดกําลังใจในการทํางานมาก
ที่สด กล่มปฐมภมิมีบทบาทด้านการระดมทนของสังคม ุ ุ ู ุ



 4

(Capital of Society) โดยเฉพาะอย่างยิง่กล่มสกลที่เป็นผ้นําุ ุ ู
ทางสังคม หรือกล่มสกลผ้ประกอบธรกจิช้ันนําในชมชน เป็นุ ุ ู ุ ุ
กิจการในครอบครัวเป็นผ้ปรู ะกอบการธรกิจขนาดเล็กหรือุ
วสิาหกจิชมชน ุ (SMCE –Small and medium community 
enterprise) กล่มปฐมภมิยังมีบทบาทเป็นภมิปัญญาทางุ ู ู
สังคมหรือทนทางสังคม ุ (Social Capital) เป็นภมิปัญญาทางู
สังคมที่สะสมความร้ให้กับชมชนู ุ  กล่มปฐมภมิแบ่งออกเป็นุ ู
หลายประเภท เช่น 

ก.กล่มสอุ งคน ( Dyad group) คอืกล่มทวภิาค ีเป็นกล่มุ ุ
เพื่อนร่วมใจ เพื่อนค่ห ค่ชีวิต เป็นกล่มพื้นฐานของมนษย์  ู ู ู ุ ุ
มนษย์เลือกจะดํารงชีวิต ฝากชีวิตไว้กับบคคลที่ใกล้ชิดคนุ ุ
หน่ึง เช่น สามีกบัภรรยา ในระบบนิเวศวทิยา กล่มสองคนทําุ
ให้เกดิการสืบเผ่าพนัธ์ขึน้ เกดิจากความสัมพนัุ ธ์ระหว่างหญิง
กับชายมาสมรสกันทําให้เกิดบตรชายหญิงเข้าแทนที่  ในุ
ระบบนิเวศวิทยา  เมื่อชายหญิงผ้เป็นบคคลร่นพ่อ  แม่ ู ุ ุ
เสียชีวิตลง การลงทนทํากิจกรรมธรกิจขนาดเล็กเร่ิมต้นด้วยุ ุ
การลงทนกล่มเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกัน เป็นเพื่อนบ้านกันมาุ ุ
ก่อน กล่มสองคนเร่ิมต้นธรกจิทีุ่ ุ เป็นธรกจิขนาดเลก็และมีุ  
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ความใกล้ชิดกับชมชนมากที่สด  ความสัมพันธ์กล่มสองคนุ ุ ุ
ดงัเช่นในแผนภมิู  
แผนภม ิแสดงลกัษณะกล่มสองคนหรือกล่มทวภิาคีู ุ ุ  
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ข.กล่มสามคน ุ (Triad group  ) หรือกล่มไตรภาค ีมีุ
สมาชิกเพิม่ขึน้อกี 1 คน กล่าวคอืเมื่อชายหญิงสมรสกนัทําให้
เกิดบตรขึ้น กล่มไตรภาคีมีบทบาททําให้มีการคานอํานาจ ุ ุ
เป็นการถ่วงดลอาํนาจ ุ (Balance of power) ในกล่มการเมืองุ
หรือกล่มการต่อรองแรงงานในกล่มครอบครัวการมีบตรทําุ ุ ุ
ให้ชายหญิงผ้เป็นบิดามารดามีความผกพนั มีความอดทนู ู ต่อ
ปัญหาต่าง ๆ ที่มากระทบต่อกล่มครอบครัว นักสังคมวิทยาุ
พบว่าคนที่เป็นโสดและค่สมรสที่ไม่มีบตรมีอัตราการฆ่าตัวู ุ
ตายมากกว่าค่สมรสที่มีบตร บตรจึงเป็นเสมือนกําลังใจทําใหู้ ุ ุ
บิดามารดามีกาํลงั ใจต่อส้และอดทน อดกลั้นต่อปัญหาต่าง ๆ ู
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มากกว่าเมือ่คร้ังยงัเป็นค่รักและคู่ ูสมรสกล่มสามคนมีลกัษณะุ
ดังแผนภมิแสดงความสัมพันธ์ของชายหญิงที่ เป็นสามีู
ภรรยามีบตรชายเป็นสายเลอืด ุ 1 คน  กล่มสามคนเป็นการุ
ขยายกล่มธรกจิเมื่อมีครอบครัวเพิม่มากขึน้กจ็ะมีสมาชิกเพิมุ่ ุ
มากขึน้ มแีรงงานมากขึน้ 

 
แผนภมิ แสดงลกัษณะกล่มสามคนหรือกล่มไตรภาคีู ุ ุ  

 

    
ค.กล่มครอบครัวุ ( Family group) หมายถึงกล่มุ

ประกอบด้วยพ่อ แม่ บตรชาย บตรหญิง  ประกอบขึ้นเป็นุ ุ
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ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family)  บตรชาย บตรสาวเป็นุ ุ
บตรผ้สืบสายเลือด ในกรณีที่บตรชายสมรสมีบตรสะใภ้ ุ ู ุ ุ
(Daughter – in- law )หรือมีลกเขยเู ป็นญาติตามกฎหมาย
ไม่ใช่เป็นสายเลอืด ครอบครัวเดี่ยวเป็นสถาบันสังคมพืน้ฐาน
เพื่อสร้างค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม เป็นกล่มที่ทําให้เกิดุ
เผ่าพนัธ์ในร่นต่อไป กล่มครอบครัวมลีกัษณะดงัในแผนภมิุ ุ ุ ู  
แผนภม ิแสดงลกัษณะกล่มครอบครัู ุ วเดีย่ว 
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 ง.กล่มขนาดเล็ก ุ (Small group) เป็นกล่มสังคมที่มีุ
ขนาดใหญ่มีจํานวนสมาชิกมากขึ้น แม้ว่าจะมีสมาชิกมาก  
สมาชิกในกล่มก็ร้จักค้นเคยกันดี  เ ช่น  ครอบครัวขยาย ุ ู ุ
(Extended family)  เป็นกล่มสังคมขนาดใหญ่ประกอบด้วยุ
สมาชิกอย่างน้อย 3 ร่นอาย ุ ุ (Generation)  คอื คนร่นที่ ุ 1 ร่นุ
ป่ ย่า ตายาย ร่นที่ ู ุ 2 ร่นพ่อ แม่ ร่นที่ ุ ุ 3 ร่นลก โดยนับเครือุ ู
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ญาติจากร่นลก ลกชายเรียกว่าเป็นศนย์กลางเครือญาติ ุ ู ู ู (Ego)  
ดงัแผนภมิู  
 
 

        

 

                
  กล่มปฐมภมิ เป็ุ ู นกล่มที่มีสมาชิกมีความสนิทสนมุ
ค้นเคย  สามารถทํางานแทนกันได้  มีความผกพันตามุ ู
สายเลือด หรือเป็นสามี ภรรยามีลักษณะใกล้ชิด สามารถ
เสียสละ ร่วมทกข์สขกันได้ สถานภาพและบทบาทเกิดจากุ ุ
ลักษณะชีวภาพที่ติดตัวมาแต่กําเนิด (Ascribed  status) 
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ผ้ชายต้องดํารงสถานภาพเป็นพ่อ ผู้ ูหญิงเป็นแม่ แม้ว่าต้อง
แยกทางหย่าร้างตามกฎหมาย  ขาดการเป็นสามีและภรรยา
ตามกฎหมาย ต่อต้องดํารงสถานภาพความเป็น พ่อ แม่ 
ตลอดชีวติ 

แผนภมแิสดงโครงสร้างกล่มครอบครัวในบริษทัู ุ  
 

 
กิจกรรมขนาดเล็ก (Small enterprise)หรือ

อตสาหกรรมในครัวเรือนุ เร่ิมต้นจากครอบครัวเดี่ยวขยาย
เป็นครอบครัวขยายเมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึน้ มีแรงงานมาก
ขึ้น มักทักษะความสามารถแตกต่างกันก็จะแบ่งงานกันทํา
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ตามความถนัดมีการคัดสรรค์คนเข้าทํางานตามความถนัด
มากขึน้ เป็นการขยายกิจกรรมทางธรกิจออกไปมากขึน้ ดังุ
แผนภมิบริษัทผลติเคร่ืองหนังู เป็นอตสาหกรรมในครอบครัว ุ
มีประธานกล่มบริษัทเป็นผ้ชายมีคนงานทั้งหมด ุ ู 70 คน มี
คณแม่ประธานบริษัทเป็นประธานกิตติมศักดิ์ุ  มีครอบครัว
แรกมีบตร ุ 5 คน หลาน 8 คน ลกชายคนโตทํากจิกรรมผลติู
ไวน์และทําสวนอง่นเป็นกิจการใหม่ ลกชายคนที่ ุ ู 2 ทํางาน
กิจการครอบครัวต่อรวมทั้ งลกสาู วที่ทํางานด้านค้าปลีก 
(Retail) ให้บริษัทครอบครัว  พี่น้องประธานกล่มบริษัทมี ุ 6 
คน มีลกหลาน ู 25 คน ได้รับเลือกให้ทํางานร่วมกับบริษัท
เพียง 3 คน เป็นตัวอย่างกิจการอตสาหกรรมในครอบครัวุ
และการเลือกสรรบคคลเข้าทํางานในกิจกรรมบริษัทที่ไมุ่
เลือกลกหลานทกคนเข้าทํางาน แตู่ ุ ให้ทํางานตามความถนัด
ของแต่ละคน การจ้างเครือญาติในครอบครัวและการจ้างงาน
บคลากรภายนอกครอบครัวเป็นจริยธรรมทางธรกิจทําให้มีุ ุ
การจ้างงาน ทําให้มีงานทําในระหว่างกล่มเครือญาติและญาติุ
ใกล้ชิด 

2. กล่มทติยภมิ ุ ุ ู (Secondary group) หรือกล่มขนาดุ
ใหญ่ คอืกล่มที่มีสมาชิกจํานุ วนมาก มีความสัมพนัธ์กนัตาม
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กฎหมาย สมาชิกมารวมกล่มกันตามเป้าหมายเฉพาะที่มีการุ
วางแผนไว้ กล่มขนาดใหญ่มีระเบียบการรวมกล่มที่แน่นอนุ ุ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อมนษย์มารวมกันอย่ในพืน้ทีุ่ ู
หน่ึงเป็นจํานวนมาก กฎและระเบียบจะแบ่งบคคลออกเป็นุ
กล่มย่อย แบ่งหน้าทีุ่ กันทําตาม เพศ ตามความสามารถพเิศษ 
กําหนดรายละเอียดพฤติกรรม รายละเอียดของงาน  กําหนด
ความ สัมพัน ธ์  สถานภาพและบทบาทอ ย่ าง ชัด เจน  
กฎระเบียบในกล่มขนาดใหญ่เกิดจากเหตผล ไม่ได้เกิดจากุ ุ
อารมณ์ หรือความพึงพอใจส่วนตัวเหมือนกล่มปฐมภมิ ซ่ึงุ ู
เกิดจากความพึงพอของชายหญิงที่มาอยู่ร่วมกัน เป็นค่รัก คู่ ู
สมรส  ค่สามีภรรยา  กล่มทติยภมิประกอบด้วยกล่มคนู ุ ุ ู ุ
จํานวนมากทั้ งเพศชายและหญิง ไม่สามารถนับจํานวน
สมาชิกได้แน่นอนได้เหมอืนกล่มปฐมภม ิุ ู  
 นักสังคมวทิยาได้กาํหนดสัญลกัษณ์ในการรวมกล่มต่างกบัุ
กล่มปฐมภมิ ดงัแสดงในแผนภมิแสดงการรวมกล่มของุ ู ู ุ
บริษทันํา้มนั   ผ้จดัการ  อาจเป็นผ้หญงิหรือผ้ชายกไ็ดู้ ู ู
ประกอบด้วยด้วยงานหลกั (Line) หมายถงึบคลากรผ้ทาํงานุ ู
ประจาํในสํานักงานตามช่ัวโมงการทาํงาน หน่วยงานที่
ปรึกษา (Staff) เป็นหน่วยงานทีบ่คลากรไม่ทํางานประจาํ ุ
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บคลากรแต่ละฝ่ายทาํงานตามหน้าทีซ่ึ่งได้รับมอบหมาย  เช่น ุ
ฝ่ายตลาด   ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายบริหาร  บคลากรแตุ่
ละฝ่ายมีจาํนวนไม่เท่ากนัขึน้อย่กบัปริมาณงาน และหน้าทีใ่นู
กล่มุ  แสดงให้เห็นในระดบั (Level) ทีแ่ตกต่างกนั เป้าหมาย
ของกล่มเกดิจากผลประโยชน์และกาํไรร่วมกนั เป็นเหตผลุ ุ
และแรงจงใจในการรวมกล่ม ความสัมพนัธ์ขึน้อยู่ ุ ูกบั
ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงาน  มกีฎหมายกาํหนดเงนิเดอืน การ
บรรจแต่งตั้ง การเลือ่นตําแหน่ง การเลกิจ้างไว้แน่นอน เมื่อุ
บริษทัขาดทน เลกิกจิการบคลากรกไ็ม่ต้องมาปฏิบัตงิาน เป็นุ ุ
การจบวงจรกล่มในช่วงเวลาหน่ึง เมือ่บคคลกล่มอืน่มีุ ุ ุ
แผนการ มีผลประโยชน์ร่วมกนัใหม่เกดิขึน้กจ็ะมารวมกล่มุ
กนัวางแผนการทํางานร่วมกนัใหม่อกีคร้ัง ในช่วงเวลาที่
แตกต่างกนัไปตามทีก่ล่มกาํหนดขึนุ้  กล่มทตยิภมเิป็นการุ ุ ู
รวมกล่มทาํธรกจิขนาดใหญ่ มกีารใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารทีุ่ ุ
ทนัสมยัในโลกาภิวตัน์ ทาํให้ไม่สามารถตดิต่อส่ือสารด้วย
วธีิการแบบเป็นส่วนตวัหรือเผชิญหน้ากนัได้อกีต่อไป
เน่ืองจากกล่มขนาดใหญ่ขึน้ มีกจิกรรมแตกต่างกนัมากขึน้ มีุ
การแบ่งงานกนัทํามากขึน้ เงือ่นไขการตดิต่อส่ือสารมมีากขึน้
กจ็าํต้องเลอืกทาํกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการทาํงานมากกว่า
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กจิกรรมส่วนตวั กล่มขนาดใหญ่หรือกล่มทตยิภมสิร้างุ ุ ุ ู
จริยธรรมทางธรกจิด้านการลุ งทนและการสร้างงานและการุ
แบ่งงานอย่างเป็นธรรม 
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 กล่มและองค์การขนาดใหญ่ในโลก ในปี คุ .ศ.2008 ฟอ

รบส์ (Forbes) ได้จดัอนัดบับริษทัทีเ่ป็นองค์การธรกจิุ

ขนาดใหญ่ในโลกดงันี ้
1. Wal-Mart Stores 

ร  

บริษทัค้าปลกีวอล-มาร์ท มี CEO Chief Executive 
Office ช่ือ เอช. ล ีสกอตต์ (  H. Lee Scott Jr.)มีบคลากรุ  
2,055,000 คน ทีอ่ยู่  
 702 S.W. Eighth St.Bentonville, Arkansas  72716 
Country: U.S. 
Website: www.walmartstores.com 

2. Exxon Mobil 
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บริษทักลัน่นํา้มันม ีCEO ช่ือเรกซ์ ดบับลวิ. ทลิเลอร์ซัน
( Rex W. Tillerson) มีบุคลากร 107,100 คน ท่ีอยู ่ 
 5959 Las Colinas Blvd. 
Irving, Texas  75039 
Country: U.S. 
Website: www.exxonmobil.com 
3. Royal Dutch Shell 
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บริษทัเชลลมี์ CEO ช่ือ Jeroen van der Veer  
มี 10 บุคลากร 4,000 คน ท่ีอยู ่ Carel van Bylandtlaan 30 
The Hague  2596 Country: Netherlands Website: 
www.shell.com 

4. BP 

 

บริษทักลัน่นํา้มันม ีCEO ช่ือแอนโธนี บี. เฮย์วาร์ด 
(Anthony B. Hayward ) มบีคลากร ุ 97,600 คน ทีอ่ยู่ 
 1 St. James Sq. 
London  SW1Y 4PD 
Country: Britain 
Website: www.bp.com 
5. Toyota Motor 
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บริษทัโตโยต้า มี CEO ช่ือ Fujio Cho  
มบีคลากร ุ 316,121 คน ทีอ่ยู่ 
1Toyota-cho Toyota  471-8571 Country: Japan 
Website: www.toyota.co.jp 
6. Chevron 

 

บริษทักลัน่นํา้มัน  ม ีCEO ช่ือเดวดิ เจ. โอ’ไรล(ี David J. 
O'Reilly ) 
มบีคลากรุ  65,035 คน ทีอ่ยู่ 
 6001 Bollinger Canyon Rd. 
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San Ramon, California  94583 
Country:U.S.Website: www.chevron.com 
7. ING Group 

 

กลุมธนาคารพาณิชย ์ มี ่ CEO ช่ือมิเชล ทิลมานท(์Michel 
Tilmant ) 
มีบุคลากร 120,282 คน ท่ีอยู ่ 
 Amstelveenseweg 500 Amsterdam  1081Country: 
Netherlands 
Website: www.ing.com 

8. Total 
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บริษทักลัน่นํา้มัน  ม ีCEO  ช่ือ Christophe de 
Margerie  
มบีคลากรุ  96,442  คน ทีอ่ยู่ 
 2 Pl. de la Coupole 
Courbevoie  92400 Country:France 
Website: www.total.com 

9. General Motors 

 

บริษทัรถยนต์ มี CEO ช่ือ G. Richard Wagoner Jr.  
มบีคลากรุ 266,000 คน ทีอ่ยู่ 
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 300 Renaissance Center Detroit, Michigan  48265 
Country: U.S. Website : www.gm.com 
10. ConocoPhillips 

 

บริษทักลัน่นํา้มัน  ม ีCEO ช่ือเจมส์ เจ. มลัวา (James J. 
Mulva ) 
มบีคลากร ุ 32,600 คน ทีอ่ยู่ 
 600 N. Dairy Ashford Rd. Houston, Texas  77079 
Country:U.S.Website: www.conocophillips.com 
 
บทบาทความสําคญัของกล่มุ  
 ความสัมพนัธ์ในกล่มขนาดเลก็สามารถศึกษาไดุ้ จาก
สังคมมิต ิ (Sociometric)  ศึกษาความสัมพนัธ์ทีแ่ท้จริง
ระหว่างบคลากรภายในองค์การทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นุ
ทางการ เช่น ในหน่วยงานแห่งหน่ึงดงัแผนภมิู  
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A เป็นหัวหน้างานผ้ชายู  

B เป็นพนักงานอาวโสหญงิแต่ไม่มวีฒิการศึกษาทีจ่ะเลือ่นุ ุ
ตาํแหน่งเป็นหัวหน้างานได้ 

C พนักงานชายอาวโสรองลงมามวีฒิการศึกษาสมควรไดุ้ ุ
เลือ่นตาํแหน่งเป็นหัวหน้างาน 

D  พนักงานชายมคีวามสามารถทํางานได้หลายอย่าง 

E พนักงานหญงิคนใหม่ 



 25

F-N เป็นพนักงาน 

 หัวหน้างานอาจอย่อย่างโดดเดีย่ว ผ้นําอย่างไม่เป็นู ู
ทางการ(Informal Leader) อาจไม่มคีณวฒิทางการศึกษาุ ุ แต่
เป็นศนย์กลางของกล่มให้คาํปรึกษาด้านการงาน เร่ืองส่วนตวัู ุ
เน่ืองจากมปีระสบการณ์ทาํงานมากกว่าแต่ไม่สามารถดาํรง
ตาํแหน่งเป็นผ้นําทีเ่ป็นทางการ ู (Formal Leader) ได้
เน่ืองจากขาดคณสมบัติตามทีร่ะบไว้ในองค์การุ ุ  

การจดัองค์การ 
 องค์การ (Organization) คือระบบการทํางานหรือ
ความสัมพันธ์ ของกล่มสังคม ที่มีเป้าหมาย แน่นอน เช่นุ
เป้าหมายทางชีวสังคม  หรือเป้าหมายการทํางานที่กําหนด
เป็นกฎหมาย หรือเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  องค์การ
เป็นระบบการทํางานที่มีจดม่งหมายกําหนดการแบ่งงานใหุ้ ุ
สมาชิกเหมือนกบัการทํางานของอวยัวะ (Organ) ที่ทําหน้าที่
ต่างกนัในตวัมนษย์ เมือ่มนษย์มารวมกล่มกนักจ็ะแบ่งงานกนัุ ุ ุ
ทําเหมือนกับการแบ่งงานของอวัยวะต่าง ๆ สมาชิกปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์  มีคณธรรม ในฐานะเป็นมนษย์ในุ ุ
สังคมคนหน่ึง  องค์การแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คอื 
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1.องค์การอรปนัย ู (Informal organization) เป็นการ
จดัระบบการทาํงานในกล่มขนาดเลก็หรือกล่มปฐมภม ิ ุ ุ ู
ลกัษณะชีวภาพกาํหนดสถานภาพและบทบาท ตําแหน่งบิดา
เป็นผ้ชาย ตาํแหน่งมารดาเป็นผ้หญงิ ตาํแหน่งป่เป็นผ้ชายทีม่ีู ู ู ู
อายมากกว่าพ่อ น้าเป็นผ้ชายทีอ่ายน้อยกว่าแม่ เป็นต้น ุ ู ุ
องค์การอรปนัยกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัตาํแหู น่งหน้าทีไ่ว้
เป็นพเิศษ เช่น ในกล่มเพือ่น ุ (Peer) กาํหนดบคลกิภาพทางุ
กายภาพ เช่น ผวิดาํ รปร่างอ้วน เป็นต้น เน่ืองจากเป็นกล่มู ุ
เลก็จงึสามารถกาํหนดรายละเอยีดสมาชิกในกล่มได้มากทีส่ดุ ุ
ในขณะทีก่ล่มใหญ่ทาํได้ยากุ องค์การขนาดเลก็หรือองค์การ
อรปนัยสร้างจริยธรรมทางธรกจิดู้ ุ านการสร้างบรรยากาศ
ความเป็นสมาชิกในระหว่างเครือญาตทิาํให้เกดิความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในสายเลอืดในการปฏิบัติงานภายในกล่มุ  
  2. องค์การรปนัย ู (Formal organization) เป็นระบบ
การทาํงานของกล่มสังคมขนาดใหญ่หรือกล่มทตยิภม ิุ ุ ุ ู
กฎหมายกาํหนดสถานภาพและบทบาทของบคลากรใหุ้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว้ ดงัเช่นในบริษทันํา้มั
ดงักล่าวองค์การรปนัยจัดระบบการทาํงานโดยเน้นระเบียบู
กฎเกณฑ์มากกว่าการจัดองค์การแบบอรปนัยทาํให้เกดิู
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จริยธรรมทางธรกจิด้านการจดัระบบการแบ่งแรงงานตามุ
เป้าหมายมากกว่าการยดึถอืความเป็นเครือญาตใิกล้ชิด 

หน่วยงานสามารถแบ่งโครงสร้างองค์การ
(Organizational Structure) ออกเป็นประเภทต่างได้ 3 
ประเภทใหญ่ คอื ประเภทแรก การแบ่งองค์การตามหน้าที ่
(functional structure) ประเภททีส่อง การแบ่งโครงสร้าง
ตามหน่วยงานย่อย (Divisional structure) และประเภทที่
สามโครงสร้างแบบแถวเรียงลาํดบั Matrix structure. แต่ละ
โครงสร้างจะมีจดเด่นและจดด้อยในโครงสร้างคอื ุ ุ  

ประเภทแรกการแบ่งองค์การตามหน้าทีล่กจ้างหรือู
บคลากรปฏบัิตงิานในหน่วยงานขึน้อย่กบัว่าทาํหน้าทีอ่ะไร ุ ู
เช่นทาํหน้าทีว่จิยัและพฒันา (Research & Development) 
ฝ่ายผลติ (Manufacturing) ฝ่ายการตลาด (Marketing) ฝ่าย
ทรัพยากรมนษย์หรือฝุ่ ายบคคล ุ (Human resources –HR) 
ฝ่ายการเงนิ (Finance) และฝ่ายจดัหา(Procurement) เป็น
ต้น 
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โครงสร้างขององค์การแบ่งตามประสบการณ์การทํางานของ
บคลากรแต่ละฝ่าย ปฏบัิตหิน้าทีอ่ย่ในทีท่าํงานเดยีวกนัุ ู
สามารถแลกเปลีย่นความร้และช่วยเหลอืสนัู บสนนซ่ึงกนัและุ
กนัได้ การแบ่งหน่วยงานเป็นแบบประหยดัมหีน่วยงานน้อย 
แต่มข้ีอเสียคอืลกัษณะโครงสร้างทําให้ไม่สามารถทํางาน
ร่วมกนัหรือประสานงานระหว่างหน่วยงานได้เน่ืองจากอย่ในู
หน่วยงานต่างกนั เน่ืองจากใช้หลกัการรวบอาํนาจเข้าสู่
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ส่วนกลาง (Decentralization) ทาํให้ไม่มอีสิระและไม่มคีวาม
คล่องตวัในการปฏบัิติงาน  

 
โครงสร้างแบบหน่วยย่อยเน้นกจิกรรมด้านผลผลติ/ลกค้าู  
ภมภิาคู /เขตภมศิู าสตร์ เช่น สาขา หรือบริษทัข้ามชาต ิแต่ละ
หน่วยงานจะมคีวามรับผดิชอบเฉพาะงานผลติและมี
หน่วยงานรับผดิชอบเฉพาะทางด้านการวจิยัและพฒันา  การ
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ผลติ การตลาด และการเงนิ มคีลงัสินค้าและการดแลรักษาู
หน่วยงานเอง โครงสร้างแบบนีเ้ป็นการกระจายอาํนาจ
(Decentralized structure ) ทาํให้หน่วยงานยดืหย่นและุ
ปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อมได้รวดเร็ว 
หน่วยงานสามารถสร้างและคดิค้นนวตักรรมและมี
ยทธศาสตร์ุ การทาํงานต่างกนัได้ การแบ่งโครงสร้างแบบนี้
อาจส้ินเปลอืงงบประมาณ เช่น ไม่สามารถใช้คลงัสินค้า
ร่วมกนัได้ ต้องมทีรัพยากรแยกออกจากกนั บุคลากรไม่
สามารถแลกเปลีย่นความร้ระหว่างกนัไดู้  โดยเฉพาะ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทาํงานแบบเดยีวกนั เพราะแต่ละ
คนทาํงานต่างหน่วยงานกนั  

โครงสร้างองค์การแบบแมทตริก Matrix structure 
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โครงสร้างแบบแมทตริกผสมโครงสร้างทั้งสอง คอืโครงสร้าง
แบบหน้าทีบ่คลากรและมอบหมายให้ผ้จดัการแต่ละุ ู
หน่วยงานผลติดแลการผลติแต่ละหน่วยด้วยู   บคลากรบางุ
ตาํแหน่งอาจมีผ้จัดการดแลสองคน      คอืผ้จดักาู ู ู รตาํแหน่ง
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งานตรงและผ้จดัการฝ่ายผลติ       ู ( functional manager 
and product manager) โครงสร้างแบบนีพ้ยายามใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างด้านหน้าทีแ่ละโครงสร้างหน่วยย่อย 
ในทางปฏบัิตอิาจทาํได้ยากเพราะมอีาํนาจหน้าทีท่บัซ้อน แต่
อาจมีประโยชน์ในบริษทัข้ามชาต ิ

การจัดโครงสร้างองค์การหรือแผนภมิขององค์การ ู
(Organization chart) สามารถแบ่งโครงสร้างองค์การตาม
ลกัษณะการส่ือสารขององค์การได้ดงัต่อไปนี ้
1.โครงสร้างแนวดิง่ (Vertical structure) หรือโครงสร้าง
แบบพรีะมดิ  มกีารส่ังการจากเบือ้งบนลงมา (Top-down)  
โครงสร้างแนวดิง่เป็นรปแบบการู รวบอาํนาจเข้าส่ส่วนกลาง ู
(Centralization)  เป็นโครงสร้างทีเ่หมาะสําหรับระบบการ
ทาํงานประจาํ  ไม่ใช่งานโครงการหรืองานทีเ่กดิจากการริเร่ิม
สร้างสรรค์ โครงสร้างแนวดิง่ทาํให้กล่มคนขนาดใหญ่มีุ
พฤตกิรรมทีเ่ป็นระเบียบแบบเดยีวกนั มพีฤตกิรรม
เหมอืนกนั  เช่น ระบบราชการ เป็นระบบทีค่วบคมุ
พฤตกิรรมการทํางานของคนจาํนวนมากทีม่ารวมตวักนั
ทาํงานในสํานักงานในพืน้ทีห่รือเวลาหน่ึงโดยเฉพาะการจัด
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โครงสร้างแบบแนวดิง่สร้างจริยธรรมทางธรกจิด้านการเพิมุ่
อาํนาจให้กบัผ้นําเน้นการส่ังการจากเบือ้งบนส่เบือ้งล่างู ู  
 

 
 

2. โครงสร้างแบบแนวราบ (Horizontal structure ) 
เป็นการกระจายอํานาจ  ฟังความคิดจากบคลากรระดับล่าง ุ
(Bottom -up) เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมสําหรับการทํางาน
โครงการใหม่ ที่ม่งระดมความร้ ความคดิ ของนักวชิาการ ผ้รุ้ ู ู ู
ที่แท้จริง เพื่อมาทํางานใหม่ งานบกเบิก ซ่ึงแตกต่างกันการุ
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ทาํงานประจาํ  โครงสร้างแนวราบเป็นรปแบบการทํางานของู
กล่มคนจํานวนน้อยที่มีความร้ความสามารถ อทิศตนเพื่อุ ู ุ
การศึกษาส่ิงใหม่  ๆ   เ ช่นในการวิจัยและพัฒนา     เมื่อ
จัดระบบการทํางานใหม่  ๆ  หรืองานบกเบิก  งานริเ ร่ิมุ
สร้างสรรค์ให้สามารถปฏิบัติได้ในระยะยาว มีความมั่นคง
พอสมควรแล้ว อาจเปลี่ยนแปลงการจัดโครงสร้างสังคมเป็น
แบบแนวดิ่ง แบบแรกก็ได้โครงสร้างแนวราบสร้างจริยธรรม
ทางธรกิจด้านการกระจายอํานาจให้อํานาจผ้ตามเสนอความุ ู
คดิเห็นไปยงัผ้นําู    
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 ในทางปฏิบัติหน่วยงานอาจใช้วิ ธีการส่ือสารตาม
โครงสร้างองค์การทั้งแนวดิ่งและแนวราบในเวลาเดียวกัน 
ผ้บริหารอาจใช้การส่ังการจากเบื้องบนส่เบื้องล่างโดยส่งู ู
บันทกึช่วยจาํให้พนักงาน ส่งรายงาน ประกาศคณะกรรมการ 
ข่าวสารภายในและค่มือองค์การให้พนักงานได้รับร้ข่าวสารู ู
จากองค์การ ส่วนการส่ือสารแบบแนวราบผ้บริหารอาจใหู้
พนักงานแนะนําโครงการที่มีประโยชน์สําหรับการพัฒนา
งาน ผ้บริหารอาจรับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยมีู
นโยบายเปิดประตรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเมื่อมีู
ปัญหาหรือเกิดสถานการณ์ขึ้น ผ้บริหารอาจใช้การจัดการู
ด้วยวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผ้ปฏิบัติการที่เสนอแนะู
ความคิดขึน้มา ผ้บริหารอาจรับฟัู งความคิดเห็นของลกจ้างู
พนักงาน รวมทั้งอาจเปิดการประชมรับฟังความคิดเห็นโดยุ
ให้มกีารประชมร่วมกนัระหว่างผ้บริหารและพนักงานทัว่ไปุ ู  



 36

 
 3. โครงสร้างแบบภมิภาค ู (Spatial area) เป็นโครงสร้าง
ที่นําเอาการจัดระบบการทํางานแบบรวบอํานาจและการ
กระจายอํานาจนํามาจัดระบบการทํางานในยคโลกไรุ้
พรมแดน หรือโลกาภิวตัน์  เน้นการทํางานที่ไม่คาํนึงถึงพืน้ที ่
เช้ือชาต ิภาษา หรือวฒันธรรม โครงสร้างภมิภาคถือว่ามนษย์ู ุ
เป็นพลเมืองของโลกร่วมกัน มนษย์ทกคนไม่ว่าจะนับถือุ ุ
ศาสนาใด อย่ในภมิภาคใด มีสิทธิเข้าร่วมกันทํางานร่วมกัน ู ู
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เพือ่ทํางานให้สังคมโลกได้ประโยชน์สงสดู ุ การจัดองค์การใน
ยคโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างจริยธรรมทางธรกิจควรจัดองค์การุ ุ
แบบภมิภาคเน้นความร่วมมือระหว่างภมิภาคู ู  โครงสร้าง
แบบภมภิาคมรีะบบการจดัโครงทีสํ่าคญั คอืู  
 ก. โครงสร้างแบบทวภิาค ี เป็นโครงสร้างความสัมพนัธ์
เกิดจากผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันของกล่ม หรือุ
สถาบันสองฝ่าย ที่อาจอย่ห่างไกลกันแต่ละภมิภาคในโลกู ู  
เน่ืองจากมีความสนใจร่วมกนั มีกจิกรรมคล้ายกนั จึงร่วมมือ
กันจัดโครงสร้างทางสังคมทํางานร่วมกัน เช่น ความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยจับค่แบบทวิภาคีทํากิจกรรมร่วมกัน ู
ประเทศที่มีกิจกรรมที่เอือ้ประโยชน์ อาจประชมร่วมมือกันุ
ทํากจิกรรมแบบทวภิาคเีฉพาะค่ค้า โครงสร้างแบบทวภิาคจีะู
เป็นพื้นฐานทําให้มีการจัดโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น กล่ม ุ
อาเซียน กล่มอาฟต้า เป็นต้น ุ  
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สถานการณ์การค้าในปี 2550 (ม.ค. –พ.ค.) ไทยเป็นฝ่าย
เกนิดลการค้ากบัประเทศค่เจรจา ุ ู FTA ได้แก่ ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ อนิเดยี สหรัฐอเมริกา และบิมสเทค ดงันี ้
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มลค่าการค้าระหว่างไทยกบัประเทศค่ค้าเจรจา ู ู FTA ปี 2550 
(ม.ค. – พ.ค.) 
                                                                                                                             หนวย่ : ลา้นบาท 

ประเทศ การสง่ออก การนําเข้า ดลุการค้า การค้ารวม 

  
2550 

(ม.ค.– พ.ค.)  %ป.ป 
2550 

(ม.ค.– พ.ค.)  %ป.ป 
2550 

(ม.ค.– พ.ค.)  %ป.ป 
2550 

(ม.ค.– พ.ค.)  %ป.ป 

ออสเตรเลีย 78,263.53 30.15 52,072.12 -2.02 26,191.41 - 130,335.66 15.06 

นิวซีแลนด์ 8,050.45 14.55 5,056.44 20.40 2,994.00 - 13,106.89 16.74 

อินเดีย 34,703.52 44.99 28,025.50 20.90 6,678.02 - 62,729.01 33.14 

จีน 189,297.09 14.73 219,850.43 10.58 -30,553.34 - 409,147.52 12.46 

ญ่ีปุ่ น 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 

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 

 

สัดส่วนการส่งออกของไทยไปประเทศค่เจรจาู  FTA ปี  
2550(ม.ค.-พ.ค.) 
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สัดส่วนการนําเข้าของไทยจากประเทศค่เจรจาู  FTA ปี 2550(
ม.ค.-พ.ค.) 

 

 
 ข. โครงสร้างแบบกล่ม ุ (Set) มีบริษัทแม่ (Mother  or 
center) และกล่มในเครือุ  เป็นบริษัทข้ามชาติ ผลิตสินค้า
ภายใต้เคร่ืองหมายเดียวกัน เช่น สินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม 
รถยนต์  โครงสร้างแบบกล่มทําให้เกดิระบบการทํางานขนาดุ
ใหญ่ ร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดและเทคโนโลยีระหว่างชาต ิ
ทําให้มีการพฒันาความร้ และการศึกษาวิจัยเทคโนโลยใีหม่ ๆ ู
อย่างกว้างขวาง  กล่มขนาดใหญ่ทําให้สามารถร่วมทน รวมุ ุ
กิจการขนาดใหญ่ ลดความเส่ียงในการประกอบการ โลกยคุ
ปัจจบันมีการจัดโครงสร้างแบบกล่มเป็นจํานวนมากเพื่อุ ุ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้   เป็นเงื่อนไขที่อย่เหนือู
การควบคมและความสามารถของมนษย์ เป็นปัญหาเฉพาะุ ุ
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หน้า เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชีย ทําให้มนษย์ุ
เล็งเห็นความเส่ียงที่เกิดจากการจัดโครงสร้างเน้นเฉพาะการ
รวมกล่มกันทํากิจกรรมภายในสังคม ทําให้มีการร่วมมือกันุ
จัดระบบการทํางานระหว่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความสามารถ หาทางร่วมกนัทํากจิกรรมให้เกดิความเส่ียงภัย
น้อยลง 
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 ค.โครงสร้างแบบเครือข่าย  (Net  work) ประกอบด้วย
สมาชิกในเครือที่มีความสําคัญเท่าเทียมกับในแต่ละภมิภาค ู
เช่น การจัดโครงสร้างแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information technology  IT) เน้นความเสมอภาค ความเท่า
เทียมกัน ร่วมมือกันแบบพหภาคี  พลโลกมีสิทธิได้รับรุ้ ู
ข่าวสารร่วมกันไม่ว่าจะอย่ที่ใดในโลกู  โครงสร้างแบบ
เครือข่ายไม่มีศนย์กลางหรือบริษัทแม่เหมือนกับโครงสร้างู
แบบกล่ม  เน่ืองจากเน้นความเท่าเทียมกันในการได้รับุ
ข่าวสาร พหภาคมีีุ อสิระในตวัเองสามารถจดัการ จดั 
โครงสร้างตามความแตกต่างของภมิภาค เน้นความความรู้ ู
ความสามารถของแต่ละภมิภาค เน้นความเป็นภมิปัญญาู ู
ท้องถิน่  โครงสร้างแบบเครือข่ายจึงเป็นระบบกระจายอาํนาจ  
ความหลากหลายของภมปัิญญาและเผ่าพนัธ์มนษย์ ู ุ ุ  
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แผนภมิู แสดงโครงสร้างแบบเครือข่าย 
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แผนภมิแสดงเครือข่ายทางสังคมู  

 

 
 
 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาว
เยอรมนัได้ศึกษาระบบราชการ ( Bureaucracy) เป็นต้นแบบ 
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Maximilian Carl Emil Weber  (21 April 1864 – 14 June 1920) 
การจัดองค์การรปนัย โดยศึกษาจากข้อมลเอกสารเรียกว่าู ู
รปแบบอดมคติ ู ุ (Ideal type) ปัจจบันพบว่าสังคมสมัยใหม่มีุ
การจัดองค์การแบบระบบราชการตามแนวความคิดของ 
แมกซ์ เวเบอร์มากที่สด นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างอิงในุ
การศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับต้นแบบองค์การทางสังคม
อย่างแพร่หลายด้วย องค์ประกอบที่สําคัญของระบบราชการ
มดีงันี ้ 
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 1. แบ่งงานกนัทํา (Division  of  labour) เป็นหลกัการ
แรกทําให้สมาชิกร้จักหน้าที่ เมื่อมารวมกล่มกัน บคลากรมีู ุ ุ
ความพร้อมสามารถปฏบัิตหิน้าทีต่ามทีอ่งค์การมอบหมาย 
 2.มีสายบังคับบัญชา (Hierarchy) กําหนด
ความสัมพันธ์ของบคลากรในองค์การตามหน้าที่ ตําแหน่ง ุ
สถานภาพและบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเข้ามาอย่ในู
องค์การจะมีการติดต่อส่ือสารเฉพาะสมาชิกที่มีหน้าที่

6. เป็น
ขา้ราชการ 

5.บคลากรุ  

4.ไม่ยดึตวั
บคคลุ  

3.พฤตกิรรม
องค์การ 

2 .สายบงัคบั
บญัชา 

1.การแบง่
งานกนทาํั  
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เกี่ยวข้องกันเท่าน้ัน  ผ้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันไม่สามารถมีู
การตดิต่อส่ือสารกนัตามกฎระเบียบขององค์การ    
 3. กําหนดพฤติกรรมในองค์การ (Behavior in 
organization) เช่น พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  เคร่ืองมือ
เค ร่ืองใช้ในสํานักงาน  พฤติกรรมการแต่งเค ร่ืองแบบ  
พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร  พฤติกรรมการใช้ภาษา เป็น
พฤติกรรมที่เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์การ โดยไม่
คํานึงถึงเพศ อาย ซ่ึงเป็นลักษณะส่วนบคคล เมื่อเข้ามาอย่ในุ ุ ู
องค์การทกคนปฏิบัติหน้าที่มีพฤติกรรมตามตําแหน่งงานทีุ่
ได้รับมอบหมายหรือรายละเอยีดของงาน (Job description) 
 4. ความสัมพนัธ์ไม่ยดึตัวบคคล ุ (Impersonal) เมื่อเข้า
มาอย่ในองค์การจะต้องละทิู้ งความเป็นส่วนตัว เช่น การเป็น
เพศชายหญิง การเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อทําให้เกิดระบบ
คณธรรม ุ (Merit system) โดยไม่เกดิระบบอปถัมภ์ ุ (Spoiled 
system) เวเบอร์มีความเห็นว่าคณธรรมในองค์การควรอยุ่ ู
เหนือความเป็นส่วนตวั แม้ว่าจะต้องขดักบักฎธรรมชาติ หรือ
สัญชาตญาณขั้นพืน้ฐานกต็าม  มนษย์จะต้องมีหลกัคณธรรมุ ุ
เป็นเหตผลที่แตกต่างกับสัตว์ทั่วไป เพื่อให้องค์การเป็นุ
เคร่ืองมอืในการทาํงานเพือ่พฒันาสังคมร่วมกนั 
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 5. กาํหนดคณสมบัติของบคลากร ุ ุ (Personnel) บคลากรุ
ต้องได้รับการฝึกอบรมในระบบโรงเรียนในสายวิชาชีพ 
(Professional) หรือมีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน 
(Specialist)  ระบบโรงเรียนจะเป็นสถาบันทางสังคมที่ทํา
หน้าที่ฝึกอบรมการเรียนร้ ฝึกความพร้อมให้กับบคลากรู ุ
ระดับต่าง  ๆ  ให้มีความร้ความสามาู รถทํางานในระบบ 
บคลากรต้องเป็นผุ้ ูบรรลนิตภิาวะ มร่ีางกายและจิตใจสมบรณ์ ุ ู
ไม่เป็นผ้พิการหรือไร้ความู สามารถ เป็นผ้ใหญ่ผ้อย่ในวัยู ู ู
แรงงาน ไม่ใช่เด็กหรือคนแก่ บคลากรคือบคคลผ้มีความุ ุ ู
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ
ให้บรรลเป้าหมายทีว่างไวุ้  
 6. เป็นข้าราชการ (Official) หมายถงึบคลากรผ้ทาํงานุ ู
ประจาํ (Career) เป็นผ้ทํางานเต็มเวลา ู (Full time) ไม่ใช่เป็น
ผ้ทาํงานบางเวลา ู (Part time) หรือทาํงานล่วงเวลา (Over 
time) จดม่งหมายกเ็พือ่สามารถคาํนวณหาเงนิเดอืน ุ ุ (Salary) 
ทีเ่หมาะสม ซ่ึงจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกบัค่าจ้าง (Wage) คอื
ค่าตอบแทนทีก่าํหนดช่วงเวลาส้ันๆ เน่ืองจากทาํงานบางเวลา 
หรือทาํงานล่วงเวลาแตกต่างกบัเงนิเดอืน ซ่ึงมช่ีวง
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กาํหนดเวลายาวนาน บคลากรมขีวญักาํลงัใจมากกว่าการุ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง 

 

 
 
 


