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 Barnard ไดเขียนหนังสือเลมนี้ ซ่ึงถือกันวาเปนหนังสือเลมแรกที่ไดนําเสนอทฤษฎีที่เกีย่วกับ
พฤติกรรมความรวมมือ (theory of cooperative behavior) ภายในองคการที่ไดจดัตั้งอยางเปนทางการ 
(formal organizations) ซ่ึงการนําเสนอในหนังสือเลมนี้ไดถูกนําเสนออยางเปนระบบและคลอบคลุม
ภาพรวมที่สําคัญขององคการไดอยางนาสนใจ   

โดยนักวิชาการในสมัยกอนหนานีน้ั้น สวนใหญมักจะนําเสนอแนวความคิดทั้งทางดานการจดั
การและองคการอยางเปนเสีย่งเสี้ยวและไมประติดประตอเปนองครวม โดยมักจะนําเสนอเปนกระบวน
การ หรือไมกม็ักจะนําเสนอเปนลักษณะหนาที่เปนอยางๆไป อยางเชน หนาที่ของผูบริหารจัดการ คือ 
การวางแผน การจัดองคการ การควบคุม หรืออ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงงานวิชาการเหลานั้นไมไดตอบคําถามพื้น
ฐานที่สําคัญๆ คือ ทําไมเราจึงจําเปนทีจ่ะตองมีองคการ และอะไรคือสาระสําคัญขององคการ ซ่ึงคําถาม
เหลานี้มักจะถูกละเลยในการแสวงหาคําตอบในงานวิชาการกอนหนานี้   

แตในขณะที ่ Barnard ไดตระหนกัถึงความสําคัญที่วา ถาปราศจากการตอบคําถามเหลานี้และ
ไมสามารถคนหาธรรมชาติพื้นฐานขององคการไดแลวละก็ เราจะขาดพื้นฐานทีแ่ข็งแกรงตอการคนหา
คําตอบของคําถามที่สําคัญอื่นๆที่เกี่ยวของกับสิ่งที่อยูภายในองคการ 

ส่ิงหนึ่งที่ถือวาเปนคุณประโยชนของ Barnard ที่ไดใหแกวงการวชิาการ ก็คือ การไดช้ีใหเหน็
ถึงภาวะของการมีส่ิงที่เรียกวา ความรวมมือ (cooperation) และความรวมมือนี้เปนธรรมชาติพื้นฐาน
อยางหนึ่งขององคการ ซ่ึงนับไดวา Barnard เปนคนแรกที่ไดยนืยันในการมอียูของระบบความรวมมือ 
(cooperative system) ภายในองคการ ดวยเหตนุี้ ความรวมมือ จึงเปนสารัตถะหรือแกนสารอันแทจริง
ของการเปนองคการ  ดวยเหตุนี้ Barnard จึงมีความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญ ก็คือ องคการสามารถอยูรอดได
หรือไม จึงขึ้นอยูกับระดับภาวะของการมีอยูของความรวมมือภายในองคการ (ดังจะเห็นไดจากเนื้อหา
ภายในหนังสือเลมนี้ Barnard แทบจะกดีกันหรือไมกลาวถึงภาวะบางอยางอนัเปนที่นาสนใจในปจจุบนั 
เชน ภาวะความขัดแยง ความสัมพันธเชิงอํานาจบังคับบัญชา หรือ แรงจูงทางการเงิน เปนตน)  

จากจุดยืนทางความคิดที่ชัดเจนและแข็งแกรงของ Barnard ในเรือ่งความรวมมอืนี้ (ซ่ึงแนนอน
วาคงไมเปนทีน่ิยมซักเทาไรในปจจุบนั) นักวิชาการไดใหเกียรติแก Barnard ในฐานะที่เปนผูคนพบวา 
องคการ ก็คือ ระบบความรวมมือ (cooperative system) ซ่ึงสิ่งนี้นําไปสูการตีความภายใตรมเงาของ 
ทฤษฎีสัญญาทางสังคม (contract theory) ไดดังนี้ คอื องคการจะมีอยูหรือไม ขึ้นอยูกับภาวะของการ
รักษาคํามั่นสญัญาระหวางสมาชิกภายในองคการ หรือ คํามั่นสัญญาที่สมาชิกทุกๆคนเห็นพองตองกัน 
ซ่ึงจะนําไปสูระดับภาวะของความรวมมือภายในองคการ 



ประเด็นสําคัญอยางหนึ่งในงานเขียนชิน้นี้ของ Barnard ก็คือ การลดทอนความสําคัญของระดับ
ปจเจกบุคคลภายในองคการ เนื่องจาก Barnard ไดมุงเนนไปยังระดับความรวมมือภายในองคการ ดวย
เหตุนี้  Barnard จึงมององคการในลกัษณะที่ไมใชตัวบุคคล  ยกตัวอยางเชน Barnard ไดช้ีใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางตัวบุคคลภายในองคการ และบุคลิกภาพขององคการ เชน ขอเขียนทีว่า “ลูกจาง (บุคคล
ภายในองคการ) มีบุคลิกภาพอยูสองดาน คือ บุคลิกภาพขององคการ และบุคลิกภาพของแตละบคุคล”  
(an employee has dual personality – an organization personality and an individual personality)  อยาง
ไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีสัญญาเชิงสังคม จะเหน็ไดวา บุคลิกภาพในระดบัปจเจกบุคคล ไมได
เปนสาระสําคัญแตประการใดในการอธิบายปรากฏการณดานความรวมมือภายในองคการ โดยในความ
เปนจริง บุคคลแตละบุคคลจะทําการตดัสินใจใหความรวมมือหรือไม ขึ้นอยูกับความนิยมและความพึง
พอใจเปนการสวนตัว ดวยเหตุนี้ ความรวมมือ จะสามารถดํารงอยูไดนานเทาใด จึงขึ้นอยูกับลักษณะ
ของสัญญาที่ไดตกลงกันภายในองคการ  วาจะสามารถตอบสนองผลประโยชนแกสมาชิกภายในองค
การไดมากนอยเพยีงไรเมื่อใหความรวมมอื 

นอกจากนี้ Barnard ยังมีความเชื่อวาองคการมีความสูงสงกวาปจเจกบุคคล ยกตัวอยางเชน องค
การเปนสิ่งที่มเีหตุผล ในขณะที่ตัวบุคคลนัน้ไม  (Organizations are rational, while individuals are not.)  
(ในประเด็นนีน้ับวานาสนใจ เพราะวาในทฤษฎีเศรษฐศาสตรสมัยใหมสวนใหญมักจะมีสมมุติฐานวาแต
ละบุคคลมีเหตุมีผลในการตดัสินใจ และถาเรานําบุคคลแตละบุคคลมารวมกันใหเปนกลุม การรวมเปน
กลุมนั้นก็ไมจาํเปนเสมอไปที่จะมีเหตุมีผลในการตัดสนิใจ ถึงแมวาสมาชิกในกลุมทุกคนจะมีเหตุผลก็
ตาม ซ่ึงแนวความคิดนี้มาจากแนวความคดิของการรวมกลุม หรือ aggregation view) อยางไรก็ดี แนว
ความคิดของ Barnard ก็ไมไดมีอะไรผิด เพราะวาเมื่ออานไปใหดี ก็จะพบวา Barnard ที่มองวาในระดับ
ปจเจกไมมีเหตุผล ก็เพราะวา Barnard ไดมองวาบุคคลแตละบุคคลมีการใชเหตุผลอยางมีขอจํากัดตาม
ประสบการณของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ปจเจกบุคคลมีการใชเหตผุลอยางมีขอบเขตจํากัด
เกินไป จนเปรียบเสมือนหนึ่งวาไมมเีหตผุล เมื่อเปรียบเทียบกับองคการ  ทั้งนี้เนื่องจากองคการมตีัวตน
อยูไดดวยความรวมมือของสมาชิกภายในองคการ และความรวมมือนั้นเกดิมาจากการทําสัญญาเชิง
สังคมระหวางสมาชิกภายในองคการเพื่อตอบสนองผลประโยชนพืน้ฐานบางอยางรวมกัน ซ่ึงกอใหเกิด
ความนิยมและพึงพอใจแกสมาชิกแตละคน  ดังนั้นเมื่อพิจารณาในแงนี้ ก็จะเห็นไดวา องคการจะมีการ
ใชเหตุผลสูงกวาปจเจกบุคคล  แตอยางไรก็ดี Barnard ก็ยอมรับวา มันเปนการยากที่จะนิยามวาอะไรคือ 
พฤติกรรมเชิงเหตุผลขององคการ 

ประเด็นสําคัญถัดมาที่ Barnard ไดกลาวถึง ก็คอื เปาประสงคขององคการ ดงันั้นถาวัตถุ
ประสงคของการมีอยูขององคการ คือ การสรางความรวมมือภายในองคการ รวมทัง้สมาชิกภายในองค
การมีขอผูกมัดอันเนื่องมาจากสัญญาเชิงสังคมแลว ประเด็นปญหา ก็คอื ประการแรก เปนการยากมากที่
จะกําหนดขอบเขตอันชัดเจนขององคการในเชิงความหมายของคําวาความรวมมือ เพื่อใหบรรลุเปา



ประสงค  ประการที่สอง สมมุติวาถาเรากาํหนดขอบเขตขององคการได ประเด็นถัดมาก็คือ สมาชิกภาย
ในองคการตางก็มีเปาประสงคที่แตกตางกนั เชน ลูกจางตองการเงินเดือนและประสบการณ ในขณะที่
นายจางตองการขายสินคาและกําไร ลูกคาตองสินคาที่มีคุณภาพดี  ดวยเหตุนี้ องคการจึงเกดิขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองเปาประสงคหลายๆเปาประสงคที่แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อมองขอเท็จจริงเหลานี้ จะพบวา การ
ดาํรงอยูขององคการ ก็เพื่อตอบสนองเปาประสงคเพื่อสรางความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มิ
ฉะนั้น ผูที่ไมไดรับความพึงพอใจกจ็ะปฏิเสธการใหความรวมมือ ดังนั้นเมื่อเรากลาวถึง เปาประสงค
ขององคการ จึงมิไดหมายความเชิงแคบเพยีงแค ความตองการของผูเปนเจาของ (รวมท้ังผูถือหุน) แตยัง
หมายรวมไปถึง ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสยีดวย  

นอกจากนี้ Barnard  ไดนยิามคําวา อํานาจหนาที่ (authority) ใหม กลาวคือ จากมุมมองที่วา องค
การ คือ ระบบของความรวมมือ ดังนั้น อํานาจหนาที่จึงมาจากสวนลาง ซ่ึงในสมัยนัน้ นักวิชาการสวน
ใหญกอนหนานี้ มักจะมีความคิดวา อํานาจหนาที่ควรจะกําหนดมาจากสวนบนหรือจากระดับสงูของ
องคการ หรือกลาวอีกนยัหนึ่งก็คือ ผูที่อยูในระดับสูงควรจะมีอํานาจหนาที่มากกวาผูที่อยูในระดบัลาง 
ในขณะที่ Barnard กลับเห็นวา ผูทีอยูในระดับลางตางหากที่ทําการตัดสินใจทีจ่ะมอบหมายใหอํานาจแก
ผูที่อยูในระดบับนภายในองคการ ดังนั้น ถาผูที่อยูในระดับลางไมยอมรับ และไมตดัสินใจใหอํานาจแก
ผูที่อยูในระดบัสูงแลว ผูที่อยูในระดับกย็อมไมมีอํานาจหนาที่ แนวคดิดังกลาวขางตนนี้ นับวาเปนสาระ
สําคัญของทฤษฎีสัญญาเชิงสังคม  ซ่ึงในประเดน็นี้ Barnard ไดเขยีนเอาไวอยางชัดเจนวา อํานาจหนาที่
ที่เหนือกวา เปนสิ่งที่ถูกประดิษฐขึ้น (fiction of the superior authority)  ดังนั้น การที่องคการใดกลาววา
ไดไลสมาชิกภายในองคการออก  ในประเด็นนี้ Barnard ไดแสดงความคิดเห็นวา จริงๆแลว การโดนไล
ออก มาจากการตัดสินใจของผูที่อยูใตบังคบับัญชา (firing is essentially a decision of the employees) 
กลาวคือ ถาผูใตบังคับบัญชาทราบวา พฤติกรรมแบบใดที่อาจจะกอใหเกิดการถูกไลออก แลวยังเลือกที่
จะประพฤติพฤติกรรมแบบนั้นอีก แสดงวาจริงๆแลวเขาไดตัดสินใจทีจ่ะเลือกใหถูกไลออก 

จากทฤษฎีองคการเชิงระบบความรวมมือนี้ ไดทําให Barnard คนพบคําตอบของคําถามสําคัญ 
คือ อะไรคือหนาที่ของผูบริหารจัดการ  จากตรรกะทีไ่ดนําเสนอมาทัง้หมดขางตน Barnard ไดสรุปวา 
หนาที่ของผูบริหารจัดการ คือ การรับใช เพื่อรักษา ความเพียรพยามยาม ใหเกดิระบบของความรวมมอื 
(the executive functions serve to maintain a system of cooperative effort.)  นอกจากนี้ Barnard ยงัให
ความเหน็เพิ่มเติมอีกวา มนัเปนการไมถูกตองที่กลาววา หนาที่ของผูบริหารจัดการ คือ การจัดการ 
(manage) เพื่อกอใหเกิดระบบความรวมมือ ทั้งนี้เนื่องจากวา โดยภาพรวมทั้งหมดแลว ระบบ (ความรวม
มือ) จะจัดการตัวของมันเอง ไมใชจากผูบริหารจัดการ (ซ่ึงจริงๆแลวเปนเพียงแคสวนหนึ่งของระบบเทา
นั้นเอง) ดวยเหตุนี้ Barnard จึงกลาวอยางชัดเจนวา การควบคมุ (control) จงึเชื่อมโยงโดยตรงตอหนาที่
ของระบบทั้งหมดภายในองคการ ไมใชเปนเพียงแคหนาที่ของผูบริหารจัดการ กลาวอยางงายๆ ก็คือ 
การควบคุม เปนหนาที่ของระบบความรวมมือภายในองคการ ไมใชเปนหนาที่ของผูบริหารจัดการ ดัง



นั้นในความเปนจริง การควบคุม จะอยูเหนือตําแหนงผูบริหาร ทั้งนี้เนื่องมาจาก ความสําเร็จของระบบ
ความรวมมือ จะมาจากการพึ่งพากันอยางเหนยีวแนนภายในระบบ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะอยูเหนืออํานาจหนาที่
ของผูบริหารจัดการ 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน Barnard จึงไดขยายความจากขอสรุปของหนาที่ผูบริหาร ออกเปน 3
ประการดวยกนั คือ 

1) พัฒนา และรักษาระบบการสือ่สาร (the maintenance of organization communication) ใน
สวนนี้ จะเกีย่วของกบัองคการในภาพรวมเสียเปนสวนใหญ เชน สรางผังองคการ การ
กําหนดลักษณะงานในแตละตําแหนง กําหนดสายบังคับบัญชา และสายรายงาน  และรวม
ทั้งการบริหารจัดการบุคลากร เชน การคดัเลือกบุคลากร เงินเดือน สวัสดิการ การจูงใจ 
เปนตน  

2) สนับสนุนเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวาแตละบุคคลจะเปนบุคลากรที่สําคัญขององคการ ใน
การกอใหเกิดผลผลิต (the securing of essential service from individuals) ในสวนนี้ จะ
สามารถแบงออกไดเปน 2  หนาที่ยอยดวยกันคือ ประการแรก คือ การชักนํา หรือ นําเอา
บุคลากรใหเขาไปสูระบบความรวมมือภายในองคการ และ ประการทีส่อง คือ การพยายาม
กอใหเกิดผลลัพธที่ประสงค พรอมทั้งเก็บเกี่ยวผลลัพธที่เกิดขึ้นใหมากที่สุด ภายหลังจากที่
ไดนําบุคลากรเขาไปสูระบบแลว และระบบไดใหผลผลิตที่ตรงกับเปาประสงคขององค
การอันเนื่องมาจากการผานระบบความรวมมือภายในองคการ 

3) กําหนดทิศทางขององคการอยางชัดเจนในประเดน็เรื่อง เปาประสงค วัตถุประสงค ผลลัพธ  
(the formulation of purposes and objectives) 

 
หนาที่แรกของผูบริหารจัดการในสายตาของ Barnard ก็คือ หนาที่ทางการสื่อสาร ซ่ึง Barnard 

ไดระบุชัดเจนวา ชองทางการสื่อสารภายในองคการนั้น มีทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ การสื่อ
สารจะเปนเครือ่งมือที่กอใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางสมาชิกภายในองคการ และนําไปสูระดับ
ความรวมมือทีเ่พิ่มมากขึ้น นอกจากนี ้ Barnard มองวาขาวสารภายในองคการ ควรจะใหสมาชกิทุกคน
รับทราบเทาเทียมกัน เนื่องจากทุกคนทํางานภายในเปาประสงคเดียวกันขององคการ ดังนั้น จงึไมมี
ความจําเปนใดๆที่จะปดบังขอมูลขาวสาร ดวยเหตุนี้ หนาที่ของผูบริหารจัดการ กค็ือ การรวบรวมขาว
สาร และทําการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล และแจงใหทุกคนทราบ เพื่อกอใหเกดิความรวมมืออยาง
เปนระบบ (ในประเดน็นี้ Barnard มุงเนนในการสรางความรวมมือเปนหลักใหญ จึงมองวาทุกคนควรจะ
ทราบทุกๆขาวสาร ทั้งๆที่ในบางหนาทีก่ไ็มจําเปนทีจ่ะตองรูขาวสารทุกอยางภายในองคการก็ได และ
แนวคดินี้คอนขางที่จะตรงกนัขามกับ agency theory  ที่จําเปนจะตองปดบังขอมูลขาวสารบางอยางเพื่อ



สรางอํานาจในการตอรอง และการประสานงานจะเกิดขึ้นกต็อเมื่อผลประโยชนของทั้งสองฝายเปนที่
ยอมรับ) 

หนาที่ที่สองของผูบริหารจัดการ คือ การกระทําเพื่อกอใหเกดิความมั่นใจวาจะไดผลผลิตทีด่ี
จากระบบความรวมมือ ในประเด็นนี้ Barnard ไดมุงเปาไปที่การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรภายใน
ระบบ เพื่อกอใหเกดิความรวมมือ ในสวนนี้ Barnard ไดตัง้คําถามที่นาสนใจคําถามหนึง่ คือ แลวผู
บริหารจดัการควรจะชดเชย หรือจายคาตอบแทนเพื่อการนี้สักเทาไร โดยในสวนนี้ Barnard ไดแนะนํา
วา คาชดเชย หรือ ผลตอบแทนนัน้ ควรพิจารณาจากบทบาทหนาที่ ทั้งบทบาทหนาที่ตามกาลเทศะ 
(incidental) และตามลักษณะขอบเขตของงาน (superficial) ดวยเหตนุี้ ผูบริหารระดับสูง จึงควรมีผล
ตอบแทนมากกวาผูบริหารในระดับลาง  นอกจากนั้น Barnard ไดแสดงความเหน็วา ผลผลิตที่สําคัญ
ประการหนึ่งของผูบริหารจัดการตอองคการ ก็คือ ความจงรักภักดีตอองคการ 

หนาที่ที่สามของผูบริหารจัดการ คือ การกําหนดเปาประสงค และวัตถุประสงคอยางชัดเจน ใน
สวนนี้ Barnard ใหความสําคัญกับการสื่อสารแบบตอกย้ําเพื่อใหเกิดการซึมซับ และเนนความมีศีลธรรม
อันดี ทั้งนี้เนื่องจากเปาประสงค และวัตถุประสงคขององคการ คือส่ิงที่สมาชิกทุกคนภายในองคการจํา
เปนที่จะตองรับรูรวมกัน และระบบทั้งระบบจะมุงไปเพือ่กอใหเกิดผลผลิตเพื่อตอบสนองเปาประสงค
และวัตถุประสงคขององคการโดยรวม ดงันั้น การตอกย้ําเพื่อใหเกดิการซึมซับจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อกอ
ใหเกิดความเขาใจอยางเปนเนื้อเดียวกนั ดวยเหตุนี้ ผูบริหารจัดการ จึงจําเปนที่จะตองตอกย้ําเปาประสงค
ขององคการอยางตอเนื่อง และมีความคงเสนคงวา (ไมเปลี่ยนแปลงบอยๆ)  นอกจากนั้น ถาเปาประสงค
ขององคการขัดกับหลักศีลธรรมอันดีงามแลว แนนอนวา สมาชิกโดยสวนใหญยอมไมใหความรวมมือ 
ทั้งนี้เนื่องจากจะขัดกับหลักศีลธรรมประจําใจของตนเอง  อีกประการหนึ่ง ที่นาสนใจในประเด็นนี ้ก็คือ 
Barnard ไดเสนอแนะวา แนวทางหนึ่งที่สมาชิกภายในองคการจะใหความรวมมือ กค็ือ การที่ใหสมาชิก
ในระดบัลางขององคการมีสวนรวมในการตัดสินใจ แตอยางไรก็ดี ในกรณีที่ระดับลางยังมีความรู ความ
เขาใจในระดับต่ํา ความจําเปนประการแรกกอนที่จะใหมสีวนรวมในการตัดสินใจ ก็คอื ความจําเปนใน
การใหการศึกษาเสยีกอน เพื่อกอใหเกิดความรูความเขาใจ แลวจึงใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อ
กําหนดเปาประสงคและวตัถุประสงคขององคการ 

จะเห็นไดวาหนาที่ทั้งสามของผูบริหารจัดการในความคิดของ Barnard นั้น ไดมุงเนนเพื่อกอให
เกิดระบบความรวมมือที่เขมแข็ง ทั้งนี้เนื่องจาก Barnard มีความเชื่อวา องคการก็คือระบบความรวมมือ 
ดังนั้น ถาระบบความรวมมือเขมแข็ง  องคการก็ยอมมีความเขมแข็งไปดวย  

หนังสือเลมนีข้อง Barnard ในทางวิชาการแลวนับวาเปนหนังสือที่ทรงอิทธิพลทางความคิด 
และมีความโดดเดนเปนอยางยิ่ง เพราะในยุคสมัยนัน้แทบไมมีใครที่จะตั้งคําถามเพื่อหารากฐาน หรือ
ภาวะความมีอยูขององคการมากอน และจากพื้นฐานนี ้ Barnard จึงไดขอสรุปที่สําคัญวา อะไรจงึควร
เปนหนาที่ทีแ่ทจริงของผูบริหารจัดการ  โดยพิจารณาจากความมีตวัตนขององคการ  



นอกจากนั้น แนวความคิดของ Barnard ไดสงผลตอ หรือมีอิทธิพลตอความคิดของนักวชิาการ
ในรุนหลังตอมา  นับวาความคิดของ Barnard เปรียบเสมือนเมลด็พันธที่ไดเตบิโตแตกกิ่งกานสาขาออก
มามากมาย โดยเฉพาะ 3 แนวคิดสําคญัทางการศึกษาทฤษฎีองคการ คือ ไดสงผลตอแนวความคิดเชิง
สถาบัน (institutional school) โดยมี Philip Selznick เปนแกนนํา  และก็ไดสงผลตอแนวคิดการตัดสินใจ 
(decision-making school) โดยมี Herbert Simon เปนแกนนํา รวมถึง ไดสงผลตอแนวคดิมนษุยสัมพันธ 
(human relations school) ซ่ึงในแนวคิดนีม้ีผูนําหลายคน 

โดยสรุป หนังสือ The Functions of the Executive ของ Chester I. Barnard มีแนวทางการศึกษา
เพื่อตอบคําถามที่สําคัญคือ อะไรคือหนาที่ของผูบริหารจัดการ  แตกอนทีจ่ะตอบคําถามนี้ไดนัน้ 
Barnard ไดยอนกลับมาถามคําถามสําคัญวา องคการมีอยูหรือไม  ถามอียู อะไรเปนสิ่งที่ทําใหองคการมี
อยู  ดวยเหตุนี ้  ในมุมมองและโลกทัศนของ Barnard  พบวา องคการมีตัวตน และสิ่งที่ทําใหองคการมี
ตัวตนก็คือ ระบบความรวมมือภายในองคการ เมื่อไดคําตอบพื้นฐานแลว Barnard จึงไดพยายามตอบคาํ
ถามที่วา หนาที่ของผูบริหารจัดการภายในองคการควรเปนอยางไร  จากตรรกะทางความคิดที่วา องค
การคือ ระบบความรวมมือ และเปาประสงคขององคการ คือ ผลผลิตของระบบความรวมมือ ดังนัน้ ถา
จะนําองคการใหบรรลุเปาประสงค ผูบริหารจัดการควรจะมีหนาที่ที่สําคัญ 3 ประการ โดยหนาที่ทั้ง 3 
ประการนี้ จะพุงเปาไปที่การพัฒนาระบบความรวมมือใหมีความเขมแข็ง ดังนั้นหนาที่ประการแรก ก็คือ 
การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคการ หนาที่ประการที่สองของผูบริหารจัดการ คือ การกระทาํเพื่อ
กอใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตที่ดีจากระบบความรวมมือ และสดุทาย คือการกําหนดเปาประสงค
และวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

 
 


