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1. บอกความหมายขององคกรได 6. จําแนกชนิดของทฤษฎีองคกรได

2. อธิบายวัตถุประสงคขององคกรได 7. อธิบายหลักการจัดองคกรได
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ความหมายขององคกร วัตถุประสงคขององคกร ความสําคัญของการจัดองคกร ทฤษฎี

การจัดองคกร แนวความคิดของทฤษฎีการจัดองคกร ชนิดของทฤษฎีองคกร หลักการจัด

องคกร ความสําคัญของการโครงสรางองคกร โครงสรางองคกร และบทสรุป

1

 
(Organization)

ู

ความมมมมรูคคคคควววววาาาาามมมมเขขขขขาาาาาใจจจจวตัตตตถถถุปปปรรระะะสสสสสงคของออองคคคคกกกรรร

ความมมรรรรููููคคคควววววาาาามมมมมเขขขาาาาาใจจจจควววววาามมสสําาาาคญัญญญขขอองงงงกาาารจจจจัดดอองงคคคคกร

ความรรรรรูคคคคคววววาาาามมมมมเเเเขขขขขาใจจจจททฤฤษษฎฎีกกาารรรรรจัดองคกกกกกรร
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1.1 ความหมาย (Meaning) 

รูปที่ 1.1 องคการสหประชาชาติ

ที่มา : http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/united–nations.html

องคกรหมายถงึ หนUวยสังคมของคนท่ีมโีครงสรางและการบรหิารจดัการเพื,อตอบสนอง

หรือเพื,อใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ตั้งไว ทุกองคกรมีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปน

ตวักาํหนดความสัมพนัธระหวางกจิกรรมตางๆ และสมาชกิทีแ่ตกตางกนั รวมทัง้แบงบทบาท 

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจในการดําเนินงานที่แตกตางกัน 

องคกรหมายถึง หนUวยงานที่ประกอบไปดวยหลายๆ คน เชน สถาบัน หรือสมาคม 

ซึ่งมีเปาหมายรวมกันและถูกเชื,อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก

องคกรหมายถึง กลุมของคนท่ีไดจัดตั้งเปนระบบดวยวัตถุประสงคเฉพาะ เชน ภาค

ธุรกิจหรือภาคเอกชน ตัวอยางเชน ปจจุบันมีองคกรมากมายหลายพันองคกรในทุกสวนของ

โลกนี้

องคกรในความหมายโดยทั่วไปหมายถึง องคกรในรูปแบบที่งาย (และองคกรที่เปน

นิติบุคคล เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด กระทรวง และกรม) องคกรอาจเปนบุคคลหรือกลุม

คนที่จงใจจัดตั้งขึ้นเพื,อบรรลุเปาหมายโดยรวม เปาหมายทั่วๆ ไป องคกรธุรกิจประกอบดวย

บุคคลหนึ่งคนหรือหลายๆ หมื,นคน

องคกรมีความหมายกวางๆ โดยรวมถึงธุรกิจและกลุมอื,นๆ ทางสังคมที่ไมใชองคกร

ทางธุรกิจ องคกรจะมีโครงสรางและการบังคับบัญชาโดยเฉพาะ กลุมคนที่อยูในองคกรจะ

สรางวัฒนธรรมภายในองคกรและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน องคกรที่แตกตางกันจะม ี

นโยบายรูปแบบการทํางานและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน

จลุลลลลล ววววงงงงงตตตาาาามมมมมเเเเเปปปปปปาหหหหมมมาาายยยททท่ีตตั้ททท งงไไไไไวั้  ทุกออองงงงงคคคกกกรรรมมมีโโคคคครรงงงงงสสรราาางงงกกกกาาาาารรรรรบริหา

สัมพพพพนันนนนธธธธธรรรระหหหหหววววาาาาางกกกกิิิจกรรมตตตตตางงงงๆๆ แลลลละะะสมาชิิิกทททท่ีีแตตตกกตางกนันนน รรวววววมท

ามรรรรัััับบบบบผผผผผิิิิิดดดชชชชชอออออบบบบแลลลละะออําานนาาจจใใใใในการดําาาาาเเนนินนงงาานนทททท่ีีีีีแแแแแตตกกตตาางงงงงกกกกกันนนนน
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1.2 วัตถุประสงคขององคกร (Objectives of the Organization)

วัตถุประสงคหมายถึง ผลลัพธซึ่งคนหรือระบบที่มีจุดมุงหมายเพื,อใหบรรลุเปาหมาย

ภายในกรอบเวลาดวยทรัพยากรทีม่อียู โดยทัว่ไปวตัถปุระสงคมคีวามเฉพาะเจาะจงมากและ

งายตอการวัด วัตถุประสงคเปนเครื,องมือพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการวางแผนทั้งหมดและ

กิจกรรมตางๆ เชิงกลยุทธ โดยวัตถุประสงคทําหนาที่เปนพื้นฐานสําหรับการสรางนโยบาย 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอยางบางสวนของวัตถุประสงคทางธุรกิจ เชน การ

ลดคาใชจาย หรือการทํากําไร

ตัวอยางวัตถุประสงคทางธุรกิจ มีดังนี้

1. เพื,อสรางภาพลักษณขององคกรสูสายตาประชาชน

2. เพื,อสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชน

3. เพื,อสรางสินคาใหมสูผูบริโภค

4. เพื,อสรางผลกําไรกลับคืนสูองคกรอยางมีคุณธรรม

ตัวอยางวัตถุประสงคภาครัฐบาล มีดังนี้

1. เพื,อสรางความสงบสุขสูประชาชน

2. เพื,อความมั่นคงของประเทศชาติ

3. เพื,อความผาสุกของประชาชน

4. เพื,อความกินดีอยูดีของประชาชน

5. เพื,อสรางเสริมเศรษฐกิจสูชุมชนอยางยั่งยืน

6. เพื,ออนาคตของเยาวชน

7. เพื,อเสริมสรางสุขภาพของประชาชน

ตัวอยางวัตถุประสงคของมูลนิธิที่ไมหวังผลประโยชนทางการคา มีดังนี้

1. เพื,อชวยเหลือผูยากไร

2. เพื,ออนุเคราะหเด็กและคนพิการ

3. เพื,อชวยเหลือศพไรญาติ

4. เพื,อชวยเหลือผูพิการทางรางกาย สติปญญา และผูทุพลภาพ

ู ุ

งวัััตตตตถถถถุุุุปปปปปรรรรระะะะะสสสสงคคภาาาาคคครรรัฐฐฐบบบบบาาาาาลลล มมมีดดดดังงงนี้้้้

สราางงงงงคคคคควววาามสสสสสงงงงบบบบสสสสุุุขสููปประชาาาาาชน
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1.3 ความสําคัญของการจัดองคกร (Importance of Organization)

การจัดองคกรมีความสําคัญโดยสามารถชวยใหแตละคนหรือกลุมคนปฏิบัติงานไดมี

ประสทิธภิาพมากข้ึน และยังชวยใหคนหาขอมลูและแกปญหาไดรวดเร็วมากยิง่ขึน้ รวมทัง้มี

การรวมกลุมเพื,อการทาํงานรวมกันโดยปราศจากการสญูเสยีเวลา เพราะฉะนัน้การจดัองคกร

จึงมีความสําคัญดังนี้

1. กลไกในการบริหารจดัการในการปฏบิตังิาน องคกรไมไดเปนเพยีงแผนภมู ิแต

เปนกลไกในการบริหารจัดการสําหรับการปฏิบัติงาน ดังนั้นการบริหารจัดการหลายๆ อยาง 

เชน การกํากับงาน การจูงใจ การประสานงาน การสื,อสาร การสั่งการ การวางแผนและการ

ควบคมุ ซ่ึงกจิกรรมตางๆ เหลานีจ้ะชวยใหการบรหิารจดัการธรุกจิหรอืเปนไปตามวตัถปุระสงค

ขององคกรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน การจัดองคกร

เกีย่วของโดยทางตรงหรอืโดยทางออมกบัการกาํหนดรปูแบบการทาํงานของเจาหนาที ่ความ

รบัผดิชอบ และการจดัการ ผูจดัการและพนกังานคนอื,นๆ จะไดรบัประโยชนจากกจิกรรมการ

ทํางานที่เหมาะสม โดยชวยใหการบริหารจัดการราบรื,นและมีประสิทธิภาพ

3. การมอบหมายท่ีมปีระสทิธิภาพ ทกุระดบัของการทาํงานตองมผีูรบัผดิชอบและ

ทาํการตัดสนิใจในแตละระดบั เพื,อความเหมาะสมและเกดิประโยชนตอองคกร เพราะฉะนัน้

การมอบหมายหนาทีค่วามรบัผดิชอบจึงเปนสวนทีส่ําคญัในโครงสรางขององคกร โดยทําการ

วัดประสิทธิภาพของงานท่ีไดมอบหมาย

4. การเจริญเติบโตและความหลากหลาย การจัดองคกรสามารถแบงไดอยาง

ชดัเจนในดานการทาํงาน การมอบหมายอาํนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ ความสมัพนัธระหวาง

ทรพัยากรตางๆ กจิกรรมเหลานีส้ามารถชวยในการเจรญิเตบิโตและความหลากหลายในหนาที่ 

5. การใชที่เหมาะสมของทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี การใชแหลงทรัพยากร

ดานเทคโนโลยีตางๆ เชน อปุกรณ เครื,องมือ และเครื,องจกัร ซึง่จะชวยในการพฒันาปรบัปรงุ

วัสดุอุปกรณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

6. การใชทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรมนุษยจะตองใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

การจัดองคกรสามารถชวยใหการทํางานตรงตามความถนัดของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหเกิด

ประสทิธภิาพในการทํางาน การพัฒนาและสรางแรงจงูใจเปนเครื,องมอืทีส่าํคญัทีส่ดุของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

การจดัดดดกกกกกาาารรรรร ผผผผููููจัผผผ ดกกกกาารรแแลละะพพนนนนักงานคคคคคนนออืนนๆๆ จจะะะะไไไไดรรัดดดดด บบปปปรระะะะโโโโโยชนั จา

สม โโโโดดดดยยยยยชชชชชวววววยยยยยใใใใหกาาาารรรบบบบรรริหหหาาารรรรรจัดดดดดกกกาาารรรรรราาาบรรรรืื,,,นนนแแแลลละะะะมีปปประสิทธิิิิิภภภภาพพพพพ

อบหหมมมมมาาาายยยยทททท่่่่ีมมมมมีีีีทททท ปปปรรรระะสสิสสททธธสสส ภิภาาาาพ ทกุระะะะะดดบับขขอองงกกาาาารรรรทททททําางงาานนนนนตตตตตออออองมีผูรัม
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7. ความยดืหยุน องคกรอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความตองการของสภาพแวดลอม

และสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โครงสรางขององคกรที่ตองมีความยืดหยุนเพื,อชวยในการ

ปรับสภาพภายนอกเชนเดียวกับสภาพแวดลอมภายใน

8. ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น เมื,อไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหกับพนักงานทุกคน 

ซึง่พนกังานในแตละระดับสามารถทาํการตดัสนิใจในการทาํงานและทรพัยากรไดอยางเหมาะสม 

โดยเปนหนาที่ที่สําคัญซึ่งทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิต

1.4 ทฤษฎีการจัดองคกร (Organizational Theories)

ทฤษฎีการจัดองคกรศึกษาถึงการจัดองคกรเพื,อระบุรูปแบบโครงสรางที่ใช ในการแก

ปญหาภายในองคกร โดยบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มผลผลิตใหตอบ

สนองความตองการของผูมสีวนไดสวนเสียขององคกร ทฤษฎกีารจดัองคกรใชรปูแบบเหลานี้ 

กําหนดทฤษฎีเชิงบรรทัดฐานเปนวิธีที่ดีที่สุดของหนาที่ในการจัดองคกร เพราะฉะนั้นทฤษฎี

การจัดองคกรถูกใชเพื,อศึกษาเรียนรู ในการขับเคลื,อนองคกรหรือวินิจฉัยการจัดองคกร ซึ่งมี

การบริหารจัดการในแตละวิธีที่มีแนวโนมสูความสําเร็จ

ผูถือผลประโยชนรวม

ภายใน

ผูถือผลประโยชนรวมภายนอก

ผูจัดการ

เจาของ

ซัพพลายเออร

ลูกจาง

สังคม

รัฐบาล

เจาหนี้

ลูกคา

ผูถือหุน

รูปที่ 1.2 แผนภูมิทฤษฎีการจัดองคกรและผูถือผลประโยชนรวม

ทฤษฎกีารจัดองคกรสามารถใช ใหเกดิประโยชนไดหลายประการทัง้องคกรและสงัคม

ที่มีขนาดใหญ ขณะท่ีหลายๆ องคกรมุงมั่นในการพัฒนาเพื,อเปนองคกรทุนนิยม ตัวอยาง

หนึง่ของการพัฒนาองคกรซึง่สงผลกระทบตอยคุสมยัใหมผานภาคการผลติทางอตุสาหกรรม 

ถูกใชเพอศกษาเรยนรู ในการขบเคลอนองคกรหรอวนจฉยการ

การรรรรใใใใในนนนนแแแแตลลลละะะะววววิิิิิธีทททท่ีีีีมแีแแแนนนวววโโโนนนมมมมมสูความมมสาําาาเเเรรร็จจจ

โ 
ผถือผลประโโโยชนรวมภายนอก
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แนวคดิของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไดถกูขยายการผลติในภาพรวม และไดยอมใหมี

การแบงจัดระเบียบของการใชแรงงานภายในองคกร 

เฮนรี ่ฟอรด ไดออกแบบนวัตกรรมและนาํไปใชเพื,อปรบัปรงุสภาพการทาํงานในโรงงาน

อตุสาหกรรม และสรางสายการผลิตทีย่งัคงใชในโรงงานอตุสาหกรรมหลายๆ แหง การปรบัปรุง 

พัฒนาเหลานี้ยังชวยทําใหงายในการผลิตสินคาหรือบริการ และสงเสริมแรงจูงใจในการ 

รวมกนัพัฒนาองคกรตอไป

ตารางท่ี 1.1 ตัวอยางของการประยุกตใชทฤษฎีการจัดองคกร

ตัวอยางของการประยุกตใชทฤษฎีการจัดองคกร

กลยุทธ/การเงิน การปรับปรุงภาพลักษณของบริษัทตองรูวิธีที่ทําใหองคกรประสบ 

ผลสําเร็จในเปาหมาย การกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานโดย

ตองเขาใจวิธีที่ทําใหประสบผลสําเร็จโดยการจัดกิจกรรมตางๆ และ

ออกแบบกระบวนการของการจัดองคกร

นักการตลาด ตองรูวิธีการสรางความสําเร็จในแบรนดของบริษัท โดยสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับองคกรคืออะไร และวิธีทํางานเพื,อสรางความมุงมั่น  

โดยสรางกลยุทธใหเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได

เทคโนโลยีดานขอมูล วิธีการทําใหขอมูลไหลผานองคกรที่สงผลกระทบตอกระบวนการทํางาน 

และผลลัพธขององคกร ดังนั้นการเขาใจทฤษฎีการจัดองคกรสามารถ

ชวยใหเกิดความเชี่ยวชาญ เขาใจ และทําหนาที่เพื,อตอบสนองความ

ตองการขอมูลขององคกร ที่ไดออกแบบและสงเสริมการใชระบบขอมูล

การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการหวงโซคุณคาไดถูกสรางตามความตองการสําหรับ 

ผูบริหารในการปฏิบัติงาน เพื,อประสานสัมพันธกระบวนการตางๆ 

ภายในองคกรกับผูจัดจําหนUายและลูกคา ทฤษฎีการจัดองคกรไมเพียง

แตสนับสนุนเทคนิคที่คาดหวังของการปฏิบัติงานและการบูรณาการ

ระบบ แตอธิบายถึงสังคมวัฒนธรรมตามท่ีคาดหมายไวเปนอยางดี

ทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีการจัดองคกรสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญซึ่งตองการความรูลึกๆ เพื,อจัดเตรียม

บริบทสําหรับโปรแกรมการฝกอบรมในดานการบริหารงาน

การสืLอสาร ผูเชี่ยวชาญดานการสื,อสารขององคกรตองเขาใจกระบวนการสื,อความ

หมายของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร และตองจัดการปญหาในสวน

ตางๆ ขององคกรที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และสภาพแวดลอมเพื,อ

ที่จะออกแบบระบบการสื,อสารท่ีมีประสิทธิภาพ หรือการวินิจฉัยใหตรง

ตามความตองการขององคกร

ตตตตตองรูููววววิธธีกกาารรสสรราางงงงงความสาําาาาเเรร็จจใใในนแแบบรรนนนนดดดดดขขอองงบบรรริษษษษษัททททท โดยสรรรร

เเขขขขาาาใจจจจเกกกก่่่่ีีีียยยวววกกกับบบอออองคคคคคกกกรรรคคคือออออออะไไไรรรร แแแลลละะะววววิธีทํํํางงานเพืืื,,อสสสสราาาางคว

โโโโโดยยยยสสสสราาาางกลยุุทธใใใใหเปปนปรรระโโโโยชนและสสสามมมมารถปปปปปฏฏฏฏฏิบบบบบัตตตตติิิิไไไได

ขอมล วิธีการทําใหขอมลไหลผานองคกรท่่่ีสงผลกระทบตอกระบ
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1.5 แนวความคิดของทฤษฎีการจัดองคกร

การจดัองคกรหมายถงึ ระบบของกิจกรรมตางๆ ทีม่กีารทาํงานรวมกนัระหวางคน 2 คน 

หรือมากกวาคน 2 คน

การจดัองคกรหมายถงึ ลักษณะของมนุษยทกุคนทีม่กีารประสานงานเพื,อใหไดผลสาํเร็จ

ตามวัตถุประสงคทั่วๆ ไปขององคกร

การจัดองคกรหมายถึง กระบวนการวินิจฉัยและการจัดกลุมการทํางานเพื,อใหเกิด

ประสิทธิภาพ การกําหนดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ และจัดสรางความสัมพันธ

สําหรับจุดมุงหมายของคนใหทํางานโดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดพรอมกับบรรลุผลสําเร็จใน

วัตถุประสงคทั่วๆ ไป

นักทฤษฎีดานการจัดองคกรใชรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 1.3 เหลานี้เปนตัวแทนในชุด

ของความคดิและความสัมพนัธของการจัดองคกร ตวัอยางเชน วธิขีองการสื,อสารในคําจาํกดั

ความของการจดัองคกร เชน เทคโนโลยีตางๆ โครงสรางทางสังคม โครงสรางทางวัฒนธรรม

และกายภาพ ซึ่งมีอยูภายในองคกรและตอบสนองสภาพแวดลอม 

สภาพแวดลอม

วัฒนธรรม

โครงสราง

ทางสังคม

โครงสราง

ทางกายภาพ

เทคโนโลยี

รูปที่ 1.3 รูปแบบสําหรับแนวความคิดของการจัดองคกร

ซึ่งมมมมมีีีอออยยยยยูภภภภภาาาายยยยใใใใในนนนนองงคคคคกกกรรรแแแลลละะะะะตอบสนนนองงงงสสสภภภาาาพพพแแแแวววดลลลลอออมมมม 

สสภภภภาพแวดดดดดลลออมม
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1.6 ชนิดของทฤษฎีองคกร (Type of Organization Theory)

ทฤษฎีองคกรสมัยใหมมรีากฐานมาจากแนวความคดิในการพฒันา ตลอดชวงของการ

ปฏวิตัทิางอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2343 และชวงตนป พ.ศ. 2443 และเกดิระบบการจดัองคกร 

แบบใหมหลายๆ วิธีรวมถึงทฤษฎี Y ของอูชิ (Ouchi) ซึ่งเปนการจัดการบริหารผสมผสาน

ระหวางการบริหารแบบประเทศญี่ปุนกับการบริหารแบบประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทฤษฎี

นี้เปนทฤษฎีที่เก็บขอมูลไดอยางชัดเจนใชหลักธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุงเนน

ความรับผิดชอบสวนบุคคลรวมกับประเทศญี่ปุนที่มุงการตัดสินใจรวมกัน มีความรับผิดชอบ

สูง และมีความสัมพันธกันในลักษณะแบบครอบครัว

ทฤษฎีองคกรหมายรวมถึง มุมมองระบบอยางมเีหตผุล การแบงงานกนัทาํ ทฤษฎคีวาม

ทันสมัย ทฤษฎีระบบราชการ และทฤษฎีเชิงสถานการณ ขณะที่มีการนําทฤษฎีองคกรหลาย

ชนดิเขาไปประยกุตใช ในองคกร เพื,อปรบัปรงุองคกรใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุโดยมกีารนาํ

ทฤษฎรีะบบราชการ ทฤษฎีความเปนเหตเุปนผล (การจดัการเชงิวทิยาศาสตร) และการแบง

งานกันทํา โดยทฤษฎีแตละทฤษฎีมีทั้งขอดีและขอเสียที่แตกตางกันออกไป

1.6.1 ทฤษฎีองคกรแบบด้ังเดิม (Classical Organization Theory)

ทฤษฎีองคกรสมยัใหมมกีารจดัการองคกรอยางเปนทางการและเพิม่ประสทิธภิาพของ

การจัดการ โดยเฟรดเดอริก ดับเบิลยู. เทยเลอร (Frederic W. Taylor) วิศวกรเครื,องกล

ชาวอเมริกัน ไดนําเสนอแนวความคิดในการจัดการทางวิทยาศาสตรและทําการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม และเขาไดเขียนหนังสือทฤษฎีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร 

สวน แมก็ซ เวเบอร (Max Weber) นักเศรษฐศาสตรการเมอืงและนักสงัคมวทิยาชาวเยอรมนั 

สนใจในลักษณะของอํานาจโดยนําเสนอลักษณะความแตกตางที่พบในระบบราชการที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูความมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การควบคุมทรัพยากร การ

ปกปองคนงาน และความสําเร็จในเปาหมายขององคกร และสําหรับเฮนรี ฟาโยล (Henri 

Fayol) วศิวกรเหมอืงแรชาวฝรัง่เศสไดนาํเสนอหนาที ่5 ประการ สาํหรบัการบริหารจดัการคอื

1. การวางแผน

2. การจัดองคกร

3. การบังคับบัญชา

4. การประสานงาน

5. การควบคุม

ฤ ฎ ฤ ฎ

ฤษษษษษฎฎฎฎีีีีีอออองงงงงคคคคกกกกรรรรรแบบบบบบบบบดด้้้ังงเเดดดดดิิมมมม ((CCCClaaasssssiiccaall Orrgganizaaaaatiooooon 

คกรสมััััยัใใหมััั มีม การจัััดการองคกรอยางเปปปนทางการและเพ่ิมประ
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นอกจากนี้แลวฟาโยลยังไดนําเสนอทฤษฎีการบริหาร 14 ขอดวยกันคือ

1. การแบงงานกันทํา

2. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

3. ระเบียบวินัยขององคกร

4. ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา

5. ความเปนเอกภาพในการอํานวยการ

6. ความยุติธรรมของบุคลากร

7. ผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนขององคกร

8. การผสมผสานอยางเหมาะสม ทั้งการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ

9. สั่งการบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน

10. ความเที่ยงธรรม ความโปรงใส

11. ความมั่นคงในตําแหนUงหนาที่การทํางาน

12. ความคิดริเริ่มควรไดรับการสงเสริมสนับสนุน

13. หลักความสามัคคี ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ตอองคกร

14. สงเสริมจิตวิญญาณของทีมงานจะชวยสรางความสามัคคีภายในองคกร

1.6.2 ทฤษฎีองคกรตามแบบแผนใหม  

 (Neoclassical Organization Theory)

จากการพฒันาการเพิม่ผลผลติและการปรับปรงุระดบัการศกึษาของพนกังาน กฎเกณฑ

ทีเ่ขมงวดและกลไกขององคกร ซึง่เปนสาเหตใุหเกดิความไมเขาใจในการสื,อสารภายในองคกร 

ตลอดจนเกิดความขัดแยงภายในองคกรบอยครั้งมากขึ้น ทําใหมีการพัฒนาองคกรโดยมี

แนวคดิสรางทฤษฎีใหมขึน้ เพื,อตอบสนองความตองการขององคกรโดย เอลตนั เมโย (Elton 

Mayo) นักจิตวิทยาชาวออสเตรเลีย นักวิจัยอุตสาหกรรม นักทฤษฎีการจัดองคกรและเปน 

ผูมีชื,อเสียงจากการศึกษาทดลองท่ีชื,อวา ฮาวทอรน สตัดดี้ (Hawthorne Studies) ซึ่งตรวจ

สอบผลกระทบความสัมพนัธทางสงัคม แรงจูงใจ ความพงึพอใจของพนักงานและเปนเครื,อง

บงชี้ถึงจิตวิทยาอุตสาหกรรม ถึงแมวาจะมีการวิพากษวิจารณถึงผลงานของเขาโดยผลงาน

ของ เอลตัน เมโย ไดนาํเสนอความคดิเกีย่วกบัปจจยัภายนอกทีเ่กีย่วกบัแสงสวาง อณุหภมูซิึง่

มนียัสาํคญันอยกวาในการกาํหนดระดบัของการผลติและปจจยัทางสงัคม เชน ความสมัพนัธ

ามมนคงในตาแหนงหนาทการทางาน

ามคคคคิิิดดดดรรรริิิิเเเเเรรรริ่มมมมมคคคคควววรไดดดดรรรรัััับบบกกกาาารรรสสสสสงเเเสสสรรริมมมมสนนนับบบบสสสนนนุนนน

กควววววาาาาาามมมมสสสสาาาามมมมัััััคคคคคคคคคีีีี คคคความภาคภภภภภูมิใจ ควววามจงรัักภภภภักกกดีีีี ตอองงงงงคคคคคกร



20    การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ในการทํางานกลุมและความรูสึกของการเปนเจาของ เมโยและคนอื,นๆ ไดขยายความคิดนี้

เขามาในองคกรทางสังคมที่มีขนาดใหญและเพิ่มคุณคาทฤษฎีของการจัดการ

แนวความคิดของเมโยถูกนําไปใช ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผูบังคับบัญชา 

เพื,อนรวมงาน สงเสริมการทํางานเปนทีม การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจในการทํางาน

1.6.3 ทฤษฎีองคกรสมัยใหม (Modern Organization Theory)

ทฤษฎีใหมมีแนวโนมอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่วาองคกรเปนระบบที่มีการปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง ในทฤษฎีสมยัใหมการจดัองคกรถกูกาํหนดใหเปนกระบวนการ

ทางโครงสรางและออกแบบ ซ่ึงแตละคนมีปฏิสัมพันธตอวัตถุประสงค (Hicks and Gullet, 

1975) วธิกีารรวมสมัยกบัการจดัองคกรแบบสหวชิาชพี เชน นกัวทิยาศาสตรจากหลากหลาย

สาขามสีวนรวมในการพัฒนา โดยเนนการสื,อสารแบบพลวัตและความสําคญัในการบูรณาการ

ของแตละคนและผลประโยชนขององคกร

ลักษณะที่โดดเดนของทฤษฎีองคกรสมัยใหมมีดังนี้

1. มุมมองระบบ

2. กระบวนการพลวัตและการปฏิสัมพันธ

3. สหสาขาวิชาชีพ

4. ความหลากหลายมิติและหลากหลายระดับ

5. หลากหลายตัวแปร

6. คําพรรณนา

7. การปรับตัว

8. ความเปนไปได

9. แรงจูงใจหลากหลาย

ทฤษฎีองคกรสมัยใหมจําแนกไดกวางๆ ดังนี้

โดดดดดเดดดดนนนนนขขขขขอออองงงททททฤษษษษฎฎฎฎีีีีออองงงคคคกกกกรสสสสสมมมัยยยใใใใหหหหมมมมมมมีีีีดดดััังงงนนนีีี้

งระะะะะบบบบบบบบบ
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1. วิธีการที่เปนระบบ องคกรเปนระบบที่เชื,อมตอกันและตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

องคกรประกอบดวยสวนประกอบพ้ืนฐาน 3 ดานดวยกันคือ

 (1) สวนประกอบซ่ึงมีสวนท่ีพึ่งพาซึ่งกันและกันพื้นฐาน 5 ประการคือ

   เฉพาะบุคคล

   องคกรท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

   รูปแบบของพฤติกรรมท่ีเกิดจากบทบาทความตองการขององคกร

   บทบาทความเขาใจของแตละบุคคล

   สภาพแวดลอมทางกายภาพในที่แตละบุคคลทํางาน

 (2) กระบวนการตางๆ ที่เชื,อมโยง สวนตางๆ ที่แตกตางกันขององคกรถูกกําหนด

เพื,อการปฏิบตังิานในองคกรและมีลกัษณะทีเ่ชื,อมโยงกนั การปฏสิมัพนัธในระหวางกจิกรรม

ตางๆ จะเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการเชื,อมโยง ซึ่งประกอบดวยการสื,อสาร ดุลยภาพ และ

การตัดสินใจ

 (3) เปาหมายขององคกรมีการเจริญเติบโต มีความมั่นคงและการมีปฏิสัมพันธ 

การทาํงานรวมกนัหมายถึง วิธกีารทีด่ทีีส่ดุทีส่มาชกิขององคกรสามารถโตตอบกบัคนอื,นเพื,อ

ประโยชนรวมกันของพวกเขา

2. ทฤษฎีเทคนิคสังคม วิธีการท่ีระบบทางเทคนิคสังคมมีพื้นฐานอยูบนสมมติฐาน

ที่วาทุกองคกรประกอบดวยคน ระบบทางเทคนิค และสิ่งแวดลอม (Pasmore, 1988) คน 

(ระบบสังคม) การใชเครื,องมือเทคนิคและความรู (ระบบทางดานเทคนิค) ในการผลิตสินคา

หรอืบรกิารทีม่มีลูคาโดยผูบริโภคหรือผู ใช (ซึง่เปนสวนหน่ึงของสภาพแวดลอมภายนอกของ

องคกร) ดังนั้นสมดุลของระบบสังคม ระบบทางเทคนิคและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปนที่จะ

ทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. วิธีการตามสถานการณ วิธีการตามสถานการณ (Selznick, 1949; Burns and 

Stalker, 1961; Woodward, 1965; Lawrence and Lorsch, 1967) ตระหนักถึงระบบ

ขององคกรเปนความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งหลายและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 

ตองใชความสัมพันธขององคกรที่แตกตางกันสําหรับการทํางานที่มีประสิทธิภาพขององคกร 

วิธีการตามสถานการณ (Hellriegel and Slocum, 1973) แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมที่

แตกตางกนัตองมคีวามสมัพนัธกบัองคกรทีแ่ตกตางกนั เพื,อใหเกดิประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุโดย

คํานึงถึงปจจัยทางสังคม กฎหมาย การเมือง ทางเทคนิค และเศรษฐกิจ

เปปปาหหหหมมมมาาาาายยยยขขขขขออออององงงงคคกกรรมมีกกาาารรรเจริญเเเเเตติบบโโโตต มมีคคคควววววาามมมมันนนนคคคคคงงงงงและก

มกันนนนหหหหหมาาาาายยยยยถถถถถึึึงึงงงง วิิิธีว กาาาารรรททท่ีดดดทีทททท่ีสุททท ดดดดดทททีส่สสมมมมาชชชิกกกกขขขออองงงอออองคกกรรสามารรรรถถถถโโโโโตตอ

กันขขขขขอออองงงงพพพพวววววกกกกเเเเขขขขา
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1.7 หลักการจัดองคกร (Principles of Organization)

หลักการจัดองคกร มีดังนี้

1.7.1 หลักการเอกภาพในวัตถุประสงค 

เปาหมายขององคกร เปาหมายของแผน เปาหมายสวนบุคคลตองกําหนดไวอยาง

ชัดเจน เปาหมายทั้งหมดและวัตถุประสงคตองมีความเปนเอกภาพ เมื,อมีความขัดแยงเกิด

ขึ้นระหวางระดับที่แตกตางกันของเปาหมาย ทําใหเปาหมายท่ีตองการไมประสบผลสําเร็จ 

เพราะฉะนั้นความเปนเอกภาพในวัตถุประสงคเปนสิ่งที่จําเปน สถานประกอบการตองมี

วตัถุประสงคทีช่ดัเจน วัตถปุระสงคอาจแบงเปนวตัถปุระสงคของแผนกหรอืวตัถปุระสงคของ

องคกร โดยความเปนเอกภาพของวัตถุประสงคจะใหทิศทางที่ชัดเจนขององคกร นอกจากนี้

แลว วัตถุประสงคที่ชัดเจนกับผูที่เกี่ยวของท้ังหมด สามารถชวยใหทุกคนทําสิ่งที่ดีที่สุด เพื,อ

ใหประสบผลสําเร็จในวัตถุประสงค

1.7.2 หลักการของความเชี่ยวชาญ

คาํวาความเชีย่วชาญมีความเกีย่วของกบัการทาํงานและพนกังาน ซึง่เมื,อพนกังานเปน

บุคลากรผูเชี่ยวชาญดานความรูและทักษะในพื้นที่ใดๆ เปนที่รูจักกันคือ ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจ

สมัยใหม องคกรตองการผูเชี่ยวชาญดานทักษะและความรู

1.7.3 หลักการแบงงานกันทําและความเช่ียวชาญ

การแบงงานกันทํานําไปสูความเชี่ยวชาญ โดยทุกแผนกขององคกรควรกําหนดหนาที่

ของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงทําใหเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและคุณภาพการทํางานขององคกร ใน

เวลาเดียวกันหลักการความเช่ียวชาญและหลักการจัดแบงแผนกงานไมควรสงผลกระทบ 

ทางลบตอระบบบูรณาการโดยรวม และตองมีการประสานงานกิจกรรมตางๆ ระหวางแผนก

ตางๆ หลักความเช่ียวชาญมีความจําเปนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรทั้งหมด 

หนาทีท่ีก่าํหนดในแตละแผนกควรกาํหนดเพียงประเภทเดยีว พนกังานควรไดรบัการกาํหนด

หนาที่ตางๆ ในแผนกตางๆ ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ และคุณสมบัติ เปนตน

ลักกกกกกาาาาารรรรรขขขขขอออองงคคคคคววววามมมมเเเชชชี่่ยยยวววววชาญ

มเชชชชช่ีีีียวววววชชชชาญญญญญญมีคคคควาาาามมมมมเเกกีีย่ยววขขออออองกับัการรรททททํํําําางงาานนแแลลลลละะะพนนนนักกงงงงาาาาานนนนน ซซซซซึง่งงงเมื,

ชาญดานความรและทักษะในพื้นท่ีใดๆ เปนที่รจักกันคืปป อ ผเชี่ยผ
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1.7.4 หลักการประสานงาน

ในองคกรมีเครื,องมือหลากหลายชนดิทีถ่กูใชเพื,อการประสานงาน ซึง่การประสานงาน

นาํไปสูการบูรณาการในหนาทีพ่ืน้ฐานของการบรหิารจดัการ หลกัของการประสานงานเปนสิง่

สําคัญ ซึ่งอํานวยความสะดวกใหประสบผลสําเร็จในวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร และ

นาํความเปนเอกภาพในการปฏบิตังิานในองคกร การประสานงานไมไดเกดิขึน้อยางอตัโนมตัิ 

เพราะฉะนั้นมนุษยสัมพันธในการทํางานตองสรางขึ้นภายในองคกร

1.7.5 หลักการของอํานาจหนาที่

อํานาจหนาที่คือ ประเภทของสิทธิและอํานาจที่เปนแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติ 

ดงันัน้เปาหมายองคกรสามารถบรรลผุลสาํเรจ็โดยเชื,อมโยงกบัการตดัสนิใจ โดยทัว่ไปอาํนาจ

หนาที่ถูกกําหนดโดยสถาบันและเปนกฎขอบังคับซึ่งมาจากระดับสูงไปยังระดับที่ตํ่าของการ

บริหารจัดการ ดังเชน

1. หัวหนางาน

2. ผู ใตบังคับบัญชา

3. เพื,อนรวมงาน

1.7.6 หลักการของความรับผิดชอบ

โครงสรางท่ีแทจริงของการจัดองคกรคือ การบริหารจัดการระดับบนสุดเพื,อบังคับ

บญัชาผู ใตบงัคบับญัชาโดยตรง ผูจดัการแผนกและบคุลากรอื,นๆ ใชการควบคมุจากผูบรหิาร

ระดบัสงูในการดาํเนนิงาน อาํนาจเปนสิง่ท่ีจาํเปนในการทาํงาน ดงันัน้ภาระหนาที่ในการปฏบิตัิ

หนาทีแ่ละงานทีเ่ปนทีรู่จกักนัคอื ความรบัผดิชอบ อาํนาจหนาทีข่องผูจดัการควรถกูกาํหนดไว

อยางชดัเจน อยางไรกต็าม ควรกําหนดขอบเขตในการมอบหมายความรบัผดิชอบ ผูควบคมุ

ตองรับผิดชอบสําหรับการกระทําของผู ใตบังคับบัญชาโดยไมสามารถหนีความรับผิดชอบ

1.7.7 หลักการของการมอบหมายอํานาจหนาที่

กระบวนการถายโอนอํานาจหนาท่ีและสรางสรรคความรับผิดชอบระหวางผูควบคุม

และผู ใตบงัคบับญัชา เพื,อใหประสบผลสําเรจ็ในการทาํงานถกูเรียกวา การมอบหมายอํานาจ

หนาที่ อํานาจหนาที่เปนเพียงการมอบหมายอํานาจหนาที่ไมใชความรับผิดชอบในทุกระดับ

ของการบริหารจัดการ 

นางาน

บังคคคคับบบบบบบบบบัญญญญญชชชชชาาาาา

นรวววมมมมมงงงงงาาน
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ความหมายของการมอบหมายอํานาจหนาที่ โดยทุกกิจกรรมไมสามารถปฏิบัติได

เพียงลําพัง เพราะฉะน้ันการมอบหมายอํานาจหนาที่ควรจัดเตรียมใหกับผู ใตบังคับบัญชา 

กระบวนการถายโอนอาํนาจหนาทีแ่ละการสรางสรรคความรบัผดิชอบระหวางผูบงัคบับญัชา

กับผู ใตบังคับบัญชา

1.7.8 หลักการของประสิทธิภาพ

ในทกุองคกรมีการใชทรพัยากรตางๆ แตการใชทรพัยากรใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุเปน

สิ่งที่สําคัญ เพราะสามารถชวยลดคาใชจายภายในองคกร เมื,อองคกรบรรลุวัตถุประสงคแต

มีคาใชจายในการดําเนินงานนอยแสดงถึงความมีประสิทธิภาพขององคกรนั้น

1.7.9 หลักการความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา

ผู ใตบังคับบัญชาควรจะไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือกวาเพียงระดับเดียว 

และผู ใตบังคับบัญชาทุกคนควรจะมีความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา ถาหากมีผูบังคับ

บญัชามากทําใหผู ใตบงัคบับญัชาสบัสนในการทาํงานอนัเนื,องมาจากคาํสัง่จากผูบงัคบับญัชา

หลายๆ คน

1.7.10 หลักการชวงของการควบคุม

หลกัการชวงของการควบคุมนัน้ถกูกาํหนดขอบเขตของการควบคมุของผูบงัคบับญัชา

ใหทําการควบคุมผู ใตบังคับบัญชาไดมากนอยเพียงใด โดยปกติไมกําหนดหนาที่การควบคุม

ใหมากเกิน 6 หนUวยงาน

1.7.11 หลักการของความสมดุล

กิจกรรมตางๆ หรืออํานาจหนาที่ตางๆ การรวมอํานาจ การกระจายอํานาจควรมีความ

สมดุลในองคกร ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนความทาทายในการบริหารจัดการภายในองคกร

1.7.12 หลักการสืLอสาร

การสื,อสารเปนกระบวนการถายทอดขอมลูจากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่ในระดบั

ที่แตกตางกัน โดยรวมทั้งกระบวนการท่ีเปนระบบและตอเนื,อง ไมวาจะเปนการพูด การฟง 

ความเขาใจในการแสดงความคิดเห็น และประสิทธิภาพของการสื,อสารเปนสิ่งที่สําคัญ

ผู ใตตตตตบบบบััััตตตตต งงงงคคคคคับบบบบบบบััััญัญญญญชาาาาสับัสนใในนกกกการทัั าํงาาานอัันเนืื,องงงงมมมาจากคํํํําสสสสส่ังงงงจาก
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1.7.13 หลักการของความสามารถสวนบุคคล

สําหรับองคกรน้ันทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เพราะฉะนั้นความ

สามารถของมนุษยในองคกรท่ีไดรับการพัฒนาชวยสงเสริมความรูความสามารถใหมีทักษะ

ที่ชํานาญหรือเชี่ยวชาญ

1.7.14 หลักการของความยืดหยุน

องคกรตองมีความยดืหยุนตามสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงขององคกร โดย

อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีองคกรตองยอมรับสภาพของการเปลี่ยนแปลงได

1.7.15 หลักการของความเรียบงาย 

หลักการนี้เนนความเรียบงายของการจัดโครงสรางองคกร โครงสรางขององคกรควร

งายมีจํานวนของระดับชั้นในการบังคับบัญชาที่นอยไมซับซอนมาก ซึ่งจะทําใหสมาชิกของ

องคกรเขาใจบทบาทหนาที่และอํานาจ

1.8 ความสําคัญของการโครงสรางองคกร  

 (Importance of Organization Structure)

บริษัทหรือสถานประกอบการขนาดเล็กสวนใหญใชการจัดโครงสรางองคกรหนึ่งหรือ

สองชนิดโดยอาจจัดตามการแบงหนาทีแ่ละตามผลติภณัฑ โครงสรางองคกรแบบตามหนาที่ 

เชน ฝายการตลาดหรือฝายวิศวกรรมรายงานโดยตรงตอประธานบริษัท สวนโครงสราง

ตามผลิตภัณฑนั้นสวนใหญใชกับบริษัทที่มีผลิตภัณฑมากๆ และมีฝายขายทําการขายสินคา 

ซึ่งสินคานั้นมีความหลากหลายเพื,อตอบสนองความตองการของลูกคา เพราะฉะนั้นการ 

จัดโครงสรางขององคกรข้ึนอยูกับความตองการหรือวัตถุประสงคของบริษัทหรือสถาน

ประกอบการ

โครงสรางขององคกรประกอบดวยหนาที่ดังตอไปนี้

1. หนาที่ลักษณะการทํางานในตําแหนUงตางๆ 

2. การสื,อสารภายในองคกร

3. การประเมินประสิทธิภาพการทํางาน

4. เปาหมายที่ประสบผลสําเร็จขององคกร

5. การปองกันและการแกไขปญหา

สําคคคคัััััญญญญญขขขขออออองกกกกกาาาารรรรรโโโโโคครรงงงงงสสสสรราางงงงอองคคคคกกรร  สส

rtance of OOOOrganiization SStructure))
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1.9 โครงสรางองคกร (Organization Structure)

โครงสรางองคกรหมายถึง ระบบท่ีใช ในการกําหนดลําดับชั้นภายในองคกร โดยจะ

ระบแุตละหนาทีก่ารทํางานและรายงานภายในองคกร โครงสรางน้ีถกูพฒันาขึน้เพื,อสรางวธิี

การทีอ่งคกรดําเนนิการและชวยใหองคกรบรรลเุปาหมายขององคกรเพื,อใหเกดิการเตบิโตใน

อนาคต โครงสรางจะแสดงดวยภาพประกอบโดยใชแผนภูมิการจัดองคกร

ผูบรหิารขององคกรตองเขาใจวาองคกรนัน้มอียู 2 ชนดิคอื องคกรทีเ่ปนทางการ และ

องคกรท่ีไมเปนทางการ องคกรทีเ่ปนทางการโดยปกตแิลวสามารถอธบิายไดโดยแผนภมูกิาร

จัดองคกรและคําพรรณนาการทํางาน การรายงานอยางเปนทางการมีความสัมพันธอยาง

ชัดเจนและเปนที่รูจักกันของผูจัดการทุกคน 

1.9.1 โครงสรางขององคกรแบบไมเปนทางการ

องคกรแบบไมเปนทางการคอื ชดุของความสมัพนัธและรปูแบบการปฏสิมัพนัธของมนษุย

ภายในองคกรซ่ึงไมเปนทางการ ลักษณะโครงสรางขององคกรแบบไมเปนทางการมีดังนี้

1. สมาชิกรวมมือกันเพื,อใหเกิดความพึงพอใจในความตองการสวนบุคคล

2. เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื,อง

3. การมีสวนรวมของสมาชิกองคกรจากระดับที่หลากหลาย

ขอดีขององคกรแบบไมเปนทางการ

1. ชวยใหเกิดผลสําเร็จในการทํางานที่รวดเร็วกวา

2. ชวยกําจัดความออนแอในโครงสรางแบบเปนทางการ

3. ทดแทนความรุนแรงของการจัดองคกรแบบเปนทางการ

4. เพิ่มชองทางในการสื,อสาร

5. สงเสริมการจัดการที่ดี

ขอเสียขององคกรแบบไมเปนทางการ

1. อาจทํางานซํ้ากับจุดมุงหมายขององคกรที่เปนทางการ

2. ลดระดับของการควบคุม

3. ลดจํานวนทางเลือกในการปฏิบัติ

4. เพิ่มเวลาที่ตองทํากิจกรรมใหสําเร็จลุลวง

งไมเปนทางการ ลกษณะโครงสรางขององคกรแบบไมเปนทา

กรวมมมมมมมมืืืืือออออกกกกันนนนเเเพพพพืืืื,,อใใใใหเเเเกิิิดความพึงพอใใใจจจจใใใในความตตตองงการสสสสสววววนนนนบุคค

นแปปปปปลลลลงงงงอออออยยยยาาาาางงงงงตตตตออออเเเเนื,ออออองง

่
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1.9.2 โครงสรางองคกรที่เปนทางการ

โครงสรางองคกรที่เปนทางการจําแนกไดดังนี้

1. โครงสรางองคกรตามสายงานหลกั (Line Organisational Structure) ดงั

แสดงในรูปที่ 1.4

โครงสรางองคกรตามสายงานหลกั มลีกัษณะความสมัพนัธในแนวตัง้โดยตรงระหวาง

ระดับที่แตกตางกันอยางม่ันคงเปนรูปแบบการจัดองคกรที่เกาแกที่สุดแบบหน่ึง ซึ่งสาย

การบังคับบัญชานั้นแบงระดับอยางชัดเจน เชน ตัวอยางการแบงสายการบังคับบัญชา

ระหวางผูจัดการฝายผลิตกับผูจัดการฝายการตลาด ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาในระดับลาง

ที่มีคุณลักษณะของพนักงานที่แตกตางกัน โดยฝายผลิตมีผู ใตบังคับบัญชาเปนโฟรแมนจน

กระทั่งถึงระดับลางซึ่งเปนแรงงาน แตฝายการตลาดมีผู ใตบังคับบัญชาเปนพนักงานขาย 

ผูจัดการ

(ฝายผลิต)

ประธาน

คณะเจาหนาที่บริหาร

ผูจัดการ

(ฝายการตลาด)

โฟรแมน

(ฝายผลิต)

โฟรแมน

(ฝายประกอบ)

เจาหนาที่

ฝายขาย (A)

เจาหนาที่

ฝายขาย (B)

คนงาน คนงาน พนักงานขาย พนักงานขาย
 

รูปที่ 1.4 โครงสรางองคกรตามสายงานหลัก



คคณณะะะะะเจาหนาททททท่ีบบรริหหาารร
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ขอดีของโครงสรางองคกรตามสายงานหลัก

1. ทําใหเขาใจงายและชัดเจนในอํานาจหนาที่ ความสัมพันธของความรับผิดชอบและ

ภาระหนาที่ ซึ่งสามารถอธิบายใหพนักงานทุกคนเขาใจไดอยางชัดเจน

2. สงเสริมการตัดสินใจอยางรวดเร็ว

3. ความรับผดิชอบในการทาํงานถกูกาํหนดอยางแนUนอนเปนแบบแผนตามโครงสราง

4. ควบคุมและกํากับดูแลไดเปนอยางดี

5. ยืดหยุนโดยปรับเปลี่ยนตามสถานการณไดอยางรวดเร็ว

ขอเสียของโครงสรางองคกรตามสายงานหลัก

1. ขาดแคลนผูเชีย่วชาญในการวางแผน โดยชนดิของงานทีแ่ตกตางกนัตองถกูควบคุม

โดยหวัหนางาน ปจจุบนัธรุกจิทีซ่บัซอนหรือโรงงานอตุสาหกรรมตองการผูเชีย่วชาญในแตละ

ดานเพื,อทํางานในองคกร

2. การบริหารจัดการในแตละระดับมีภาระงานมาก เพราะชนิดของงานที่แตกตางกัน

ในแตละระดับ โดยมีหลายๆ สิ่งที่ตองทําการบริหารอยางอิสระ ระดับของประสิทธิภาพไม

เหมือนกัน ซ่ึงทําใหเวลาสวนมากของกิจกรรมตางๆ ในองคกรตองเสียเวลาตอภาระงานที่

มากเกิน

3. เกิดความลาชาในการบังคบับัญชา เพราะผูที่เปนหัวหนางานสูงสุดมีอํานาจสั่งการ

เพียงผูเดียว ซึ่งกวาจะสั่งการถึงผู ใตบังคับบัญชาเกิดความลาชาในการปฏิบัติตามคําสั่ง

4. การสื,อสารไมเพียงพอ เมื,อมีการสื,อสารจากระดับบนสุดถึงระดับลางสุดอาจเกิด

ขอผิดพลาดในการสื,อสาร เพราะมีระดับชั้นที่แตกตางกันอยางมากในแตละระดับ หากเปน

องคกรขนาดใหญจะทําใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได

2. โครงสรางองคกรแบบแบงตามหนาทีก่ารงาน (Staff or Functional Authority 

Organisational Structure) ดังแสดงในรูปที่ 1.5

โครงสรางองคกรแบบแบงตามหนาที่การงานน้ันมีลักษณะของการทํางานภายใน

องคกร ซ่ึงจดัแบงการทาํงานตามสายงานหลกั (เสนดาํทบึ) สวนสายงานสนบัสนนุ (เสนประ)  

ซึง่การทาํงานมสีายการบังคบับญัชาจากระดับสงูสดุลงมายงัระดบัลางเปนชัน้ของการบงัคบั

บัญชาตามอํานาจหนาท่ีที่รับผิดชอบ แตท่ีแตกตางกันคือ มีสายงานสนับสนุนทํางานเพื,อ

สนับสนุนในสายงานที่อยูในระดับการบังคับบัญชาตางกันในแนวตั้งของการบังคับบัญชา

โดยยยยยมมมหหหหหลลลลลาาาายยยยๆๆๆๆ ส่ิงงงงทททท่่่ีตตตออองงงทททําาาากกการบริหหหารรรรอออยยยาาางงงออออิสส สสรรระะะะ รรระะะะดดดดับขขขขขอออองปดดดดด

าใหหหหหเเวววววลาาาาสสสสสววววนนนนนมมมมาาาากขขขขขอองงกกิจจจจจกรรรรรรมมตตตตางงงๆๆๆๆ ใในนอองงงงคกกกรตตองเสสสสีสสยยยยยเวววววลา
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ผูอํานวยการ

(ฝายวิจัยและพัฒนา)

ผูอํานวยการ

(ฝายบุคคล)

ผูอํานวยการ

(ฝายผลิต)

ผูจัดการทั่วไป

(ฝายผลิต)

ผูจัดการ

โฟรแมน

ผูอํานวยการ

(ฝายการเงิน)

ผูตรวจสอบ

วิศวกร 

(ควบคุมคุณภาพ)

ผูจัดการ 

(ควบคุมคุณภาพ)

ผูจัดการทั่วไป 

(ควบคุมคุณภาพ)

สนับสนุนการผลิต

สายการบังคับบัญชา

สนับสนุนการผลิต

กรรมการ

ผูจัดการ

คนงาน

ผูอํานวยการ

(ฝายควบคุมคุณภาพ)

รูปที่ 1.5 โครงสรางองคกรแบบแบงตามอํานาจหนาที่

งานหรือตําแหนXงในองคกรสามารถจําแนกไดเปนดังนี้

1. ตาํแหนUงสายงานหลกัมสีายการบงัคบับญัชาโดยตรง ซึง่รบัผดิชอบตอผลสาํเรจ็ของ

เปาหมายองคกร

2. ตําแหนUงของสายงานสนับสนุนเพื,อจัดหาหรือจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนํา

ปรึกษาและสนับสนุนในตําแหนUงสายงานหลัก

ในสายงานขององคกรน้ีผูจัดการไมใชผูที่มีความเช่ียวชาญในทุกๆ หนาที่ แตใน

โครงสรางองคกรนี้พนักงานเปนผูเชี่ยวชาญในบางสาขาที่กําหนดไว ในตําแหนUงหนาที่ หลัก

ของความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา

ขอดีของโครงสรางองคกรแบบแบงตามหนาท่ีการงาน

1. พนักงานถูกจัดเปนกลุมตามความรูความสามารถ ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในระดับ

สูงสุดของการปฏิบัติงาน

2. พนักงานมีโอกาสในการเลื,อนตําแหนUงที่สูงขึ้นภายในกรอบตําแหนUงของงาน

ผูตรวจสอบ
คนงงงาน

รรรรรูปปปปปททททท่่่ีีีีี 1111.5555 โโโโโคคคคครรงงสสรราางงงงงองคกรแแแบบบบบแแบบงงตตาามมมมมอออํํํานนนนาาจจหหหหนนนนนาททททท่ี
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3. พนกังานสามารถทาํงานรวมกับแผนกอื,นๆ เพื,อใหเกดิการแบงปนความรูประสบการณ

เพื,อประโยชนขององคกร

4. พนักงานมีทักษะและประสิทธิภาพมาก เพราะวาไดทํางานในลักษณะเดิมจนมี

ประสบการณและเกิดประสิทธิภาพอยางดี

5. ขัน้ตอนการบงัคบับญัชามคีวามชดัเจน ไมมชีัน้ของการบงัคบับญัชามากมาย ทาํให

การสื,อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสียของโครงสรางองคกรแบบแบงตามอํานาจหนาท่ี

1. โครงสรางขององคกรมีขนาดใหญอาจบริหารจัดการยาก

2. ความขัดแยงที่เปนผลมาจากความรุนแรงของหลักความเปนเอกภาพในการบังคับ

บัญชา

3. มีแนวโนมในการคงอํานาจไวที่ระดับสูงในองคกร

4. พนักงานทํางานซํ้าๆ อาจเกิดอาการเบื,อและอาจสูญเสียความกระตือรือรนในการ

ทํางาน

5. หากการประเมินผลไมยุติธรรม พนักงานเกิดความรูสึกไมดีตอองคกรหรือขัดแยง

ตอผูบังคับบัญชา ทําใหลําบากในการปกครอง

6. เมื,อองคกรมีขนาดใหญทําใหยากตอการบริหารจัดการ

3. โครงสรางองคกรแบบมคีณะทีป่รกึษา (Staff Organisational Structure) 

สวนใหญขององคกรแบบน้ีมคีวามสมัพนัธแนวต้ังโดยตรง ระหวางระดบัทีแ่ตกตางกนัและมี

ผูเชีย่วชาญรบัผดิชอบในการใหคาํแนะนาํและชวยเหลอื แตละองคกรมทีัง้สายงานหลกัและ

ฝายที่ปรึกษา โดยคณะท่ีปรึกษามีหนาที่ในการใหคําแนะนําชวยเหลือ ตัวอยางเชน คณะที่

ปรกึษาของประธานบรษิทั ซึง่มีหนาทีแ่นะนําใหคาํปรกึษาในการบริหารจดัการใหเกดิประโยชน

สูงสุดขององคกร

พนกังานบางคนปฏบิตัหินาทีเ่พยีงหนาทีเ่ดยีว แตพนกังานบางคนปฏบิตัหินาทีห่ลายๆ 

หนาที่ดวยกัน ขอดีเบื้องตนคือ ได ใชประสบการณของความเปนผูเชี่ยวชาญโดยการทํางาน

ตามสายงาน ชวงของการควบคุมในสายงานของผูจัดการเพิ่มขึ้นเพราะวามีความเชื,อมั่นใน

หนาที่ตางๆ ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติงานเพื,อชวยเหลือสนับสนุนสายงานหลัก

รปปปปปรระะะะะเมมมมินนนนผผผผผลไไไไไมยยยยุตตตตติม ธธรรรรมม พพพพนนักกงงงาาาานนนเกกกกิดดคคววาาาามรููสึรร กกกไมดีตตตตม ออออออออองคก

า ทําใใใใใหหหลลลําาาาบากในการปปกครอง
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ลักษณะของโครงสรางองคกรแบบมีคณะที่ปรึกษา ดังแสดงในรูปที่ 1.6

1. สายงานหลักและพนักงานมคีวามสมัพนัธแนวตัง้โดยตรงระหวางระดบัทีแ่ตกตางกนั

2. พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนําและชวย

เหลือสายงานผูจัดการ/พนักงานในพื้นที่เฉพาะ

3. หนาที่ของคณะท่ีปรึกษามีดังนี้คือ

 (1) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื,อการบริหาร การวิจัยดําเนินงาน การ

ศึกษาเชิงปริมาณ วิศวกรรมอุตสาหการ และการวางแผน เปนตน

 (2) บริการเกี่ยวกับการบํารุงรักษา การจัดซื้อ การจัดเก็บ การเงิน และการตลาด 

เปนตน

 (3) ควบคุมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคาใชจาย และการตรวจ

ประเมิน เปนตน

ขอดีบางประการของโครงสรางองคกรแบบมีคณะท่ีปรึกษา

1. ถงึแมวาโครงสรางชนดินีจ้ะยอมใหมคีวามยดืหยุนสงูกวาและมคีวามเฉพาะ ซึง่อาจ

สรางความขัดแยงระหวางสายงานหลักกับพนักงาน

2. ใชประสบการณของผูเชี่ยวชาญ

3. ชวงของการควบคุมเพิ่มมากขึ้น

4. คณะกรรมการท่ีปรึกษาตัดสินใจไดดีกวาการตัดสินใจของแตละคน

5. การปฏิสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางสมาชิกในคณะกรรมการและนําไปสูการประสานงาน

ของกิจกรรมตางๆ ดีขึ้น

6. สมาชิกในคณะกรรมการสามารถสรางแรงจูงใจเพื,อมีสวนรวมในการตัดสินใจของ

กลุม

7. การตัดสินใจของกลุมนําไปสูความคิดสรางสรรค

ขอเสียบางประการของโครงสรางองคกรแบบมีคณะท่ีปรึกษา

1. คณะกรรมการมีความลาชาในการตัดสินใจและใชเวลามากขึ้น

2. การดําเนินการของกลุมอาจนําไปสูการประนีประนอมและไมสามารถตัดสินใจได

3. ความขัดแยงระหวางสายงานหลักกับพนักงานยังคงเกิดขึ้นได

วม าาาาาโโโโคคคครรรรรงงงงสสสสรรรรางงงงงชนนนนรร ิิิดิดดดนนน้้ีจจจะะะยยยอออมมมมให้ มีห ควววามมมมยยยืดดดหหหยยยุยยยนนนนสสสูููงกกกกวววาาาแแแแแลลลลละะะมมมมคีวา

แยยยยยงงงรรรรระหววววาาาาางงงงสสสสาาาายยยยงาาาาานนหหลลักกกกกกััับบบบพพนนนนััักกงงงานนนน

ระสบการณของผเช่่ียวชาญ
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4. การประสานงานระหวางสายงานหลักกับพนักงานอาจยากขึ้น

5. คาใชจายในการนัดประชุมสูงเพราะตองใชงบประมาณในการปรึกษาหารือสมาชิก

ของคณะกรรมการ

ประธานบริษัท

ที่ปรึกษาฝาย 

พัฒนาและวิจัย
ผูจัดการท่ัวไป

เจาหนาที่ฝาย

ประชาสัมพันธ

ผูจัดการ 

ฝายบุคคล ผูจัดการฝายผลิต
ผูจัดการ

ฝายการเงิน

ที่ปรึกษาควบคุม

การผลิต

ผูจัดการฝายผลิต

หัวหนานักเคมี

หัวหนาคนงาน

คนงาน

รูปที่ 1.6 โครงสรางองคกรแบบมีคณะที่ปรึกษา

4. โครงสรางองคกรแบบงานหลักและงานท่ีปรึกษา (Line and Staff  

Organisational Structure) ดังแสดงในรูปที่ 1.7

ุ

ปรกึกกษษษษษษาาคคคคคววววบบบบคคคคุุุุมมม

ิ
หหัววหหนนนนนาาาาานนนััััักเคมี
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ประธานบริษัท

ที่ปรึกษา

ฝายกฎหมาย

รองประธานบริษัท

(ฝายขาย)

รองประธานบริษัท

(ฝายผลิต)

รองประธานบริษัท

(ฝายการเงิน)

หัวหนา

ฝายผลิต

หัวหนา

ฝายผลิต

หัวหนา

แผนก

หัวหนา

แผนก

สายบังคับบัญชา

สนับสนุนการผลิต

รูปที่ 1.7 โครงสรางองคกรแบบงานหลักและที่ปรึกษา

โครงสรางองคกรแบบงานหลักและงานที่ปรึกษาสวนใหญเปนองคกรที่มีขนาดใหญ 

โดยลักษณะขององคกรมีความสัมพันธโดยตรงแนวตั้งระหวางระดับที่แตกตางกัน และมี 

ผูเชีย่วชาญรบัผดิชอบในการใหคาํแนะนาํและคอยชวยเหลอืผูจดัการในสายงานหลกั แตละ

องคกรมแีผนกทีป่รึกษาและแผนกงานหลัก แผนกทีป่รกึษามหีนาที่ในการจัดเตรยีมบคุลากร

ใหคําแนะนําและความชวยเหลือในพื้นที่เฉพาะ เชน ใหคําแนะนําในแผนกควบคุมคุณภาพ 

และแผนกผลิต เปนตน

คุณลักษณะของโครงสรางชนิดนี้

1. งานหลักและงานที่ปรึกษามีความสัมพันธโดยตรงแนวตั้งระหวางระดับที่แตกตาง

2. ผูเชี่ยวชาญรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือผูจัดการสายงาน

หลักและเจาหนาที่ในพื้นที่เฉพาะ

3. หนาที่พิเศษของท่ีปรึกษาคือ

 (1) ที่ปรึกษา เชน ระบบสารสนเทศเพื,อการจัดการ การดําเนินงานการวิจัย การ

ศึกษาเชิงปริมาณวิศวกรรมอุตสาหการ และการวางแผน เปนตน

 (2) การบริการ เชน การบํารุงรักษา การจัดซื้อ การจัดเก็บ การเงินและการตลาด 

เปนตน

 (3) การควบคุม เชน การควบคุมคณุภาพ การควบคมุคาใชจาย และการตรวจสอบ 

เปนตน 

างองคกรแบบงานหลกและงานทปรกษาสวนใหญเปนองคก

องออออองคคคคคกรมมมมีคคควววววามมมมสสสสัมมมพพพันนนธธธโโโโโดยตรงแนนนนวววตตต้ังงงรรระะะะหหหวาาาางงงรรระะะะะดดดดดับบบบทททท่ีีีีแตก

ผดิดดดดชชชอออออบใใใในนนนนกกกกการรรรใหหหหคคคคคํห าาแแนนะะะะนาําาาแแลละะะะคอออยยยยชชววยยเเหหหหลือออผููููจัผผ ดการรรรรใใใใในนนนนสายั

กทีป่รึึึกึษาและแผนกงานหลกั แผนกท่ีีปปปรึึกึษามีีีีีหนาท่ีีีีใใใใในการจดั
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ขอดีของโครงสรางองคกรแบบงานหลักและงานท่ีปรึกษา

1. การตัดสินใจของคณะกรรมการจะดีกวาตัดสินใจของแตละบุคคล

2. การมีปฏสิมัพนัธทีด่รีะหวางสมาชกิในคณะกรรมการจะนาํไปสูการทาํงานทีด่ีในการ

ประสานงานของกิจกรรม

3. คณะกรรมการสามารถสรางแรงจูงใจใหมีสวนรวมในการตัดสินใจของกลุม

4. การอภิปรายกลุมนําไปสูความคิดสรางสรรค

ขอเสียของโครงสรางองคกรแบบงานหลักและงานท่ีปรึกษา

1. คณะกรรมการมคีวามลาชาในการตดัสนิใจ ทาํใหตองใชเวลามากขึน้และมคีาใชจาย

มากข้ึน

2. การดําเนินการของกลุมอาจนําไปสูการประนีประนอมและไมกลาตัดสินใจ

3. ทีป่รกึษาไมมอีาํนาจในการสัง่การบงัคบับญัชา มแีตการมอบแนวความคดิเพื,อบรหิาร

จัดการ

5. โครงสรางองคกรแบบตามแผนกงาน (Divisional Organisational Structure) 

ลกัษณะโครงสรางข้ึนอยูกบักจิกรรมของแผนก โดยโครงสรางขององคกรชนดินีก้ารจดัองคกร

มีความแตกตางกันบนพื้นฐานของแตละแผนก เชน หนาที่และผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

ทีมงานในแนวนอนหลายๆ ทีมงาน และมุงเนนทําการผลิตสินคาชนิดเดียวหรือการบริการ

เดียว เชน การผลิตรถยนตในคายของเจนเนอรัล มอเตอร หรือไมโครซอฟต เปนตน

ขอดีของโครงสรางองคกรแบบตามแผนกงาน

1. หัวหนางานแตละแผนกสามารถดูแลรับผิดชอบหนาที่ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑเหลานั้น เชน การจัดซื้อ การขาย การผลิต การโฆษณา และการเงิน เปนตน ซึ่ง

ชวยในการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลายของหัวหนางานแตละแผนก

2. กิจกรรมตางๆ ทั้งหมดของแผนกสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ 

3. การตัดสินใจเปนไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงผูจัดการของแตละแผนกสามารถตัดสินใจใน

การบริหารจัดการเพียงลําพัง โดยไมตองปรึกษาหารือกับผูจัดการแผนกอื,นๆ 

4. เหมาะสมสําหรับองคกรที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ และมีความสัมพันธซึ่งกัน

และกันทุกๆ แผนก ทําใหบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายรวมกัน

รางงงงอออองงงงคคคคครร กกกกกรรรรรแแแแบบบบบบบบตาาาามมมแแแผผผผนนนนนกกกกกงงงาาานนนน (DDDiiivvvviiisssiiiooonnnnal Orrganissssaaaattttiiiiona

างขขขขข้้้้ึึึึึนนนนออออยยยยูกกกกัยยยยย บบบบบกกกกิิิิจิจจจจกกกกรรรรรมมมมมขขอองงแแผผผผผนก โดยยยโคคคครรงงสสรราาางงงงงขของงงงออองงคคคคครรรร กกกกกรรชชชชชชนิดนี

ั ื้    ี่ ิ ั 
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5. ใชแหลงทรัพยากรไดสูงสุด โดยแตละแผนกสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การผลิตและการบรกิารไดอยางเชีย่วชาญดวยการประสานงานและแบงปนทรพัยากรระหวาง

แผนก ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน

ขอเสียของโครงสรางองคกรแบบตามแผนกงาน

1. แหลงของความขัดแยงโดยโครงสรางองคกรแบบนีถ้กูแบงออกเปนแผนกตางๆ ซึง่

เปนสาเหตุของการสรางความขัดแยงระหวางแผนกตางๆ และตองใชเวลาในการแกปญหา

ความขัดแยง

2. ในองคกรทีม่หีลายๆ แผนกซึง่ถูกสรางใหอยูบนพืน้ฐานของธรรมชาตแิละขนาดของ

ธุรกิจ ผูจัดการรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมทั้งหมดในแตละแผนก และอาจเกิดปญหาสําหรับ

ผูจัดการระดับบนในการควบคุมการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางทั่วถึง

3. คาใชจายในการบริหารจัดการสูง ซึ่งไมเหมาะสมสําหรับองคกรที่มีขนาดเล็ก

4. ยากในการประสานงานระหวางแผนกตางๆ โดยถาขาดความสมัพนัธระหวางแผนก 

ผูจัดการตองทําการอุทิศเวลาเพื,อประสานใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ

(1) การจดัแผนกงานตามหนาทีก่ารทํางาน (Departmentation by Function) 
ดังแสดงในรูปที่ 1.8

ผูจัดการ 

ฝายการเงิน

ผูจัดการ 

ฝายการตลาด

ผูจัดการ 

ฝายผลิต

ผูจัดการ 

ฝายวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ

รูปที่ 1.8 การจัดแผนกงานตามหนาที่การทํางาน

ลกัษณะของการจดัแผนกงานตามหนาทีก่ารทาํงานเหมาะสาํหรบัธรุกจิขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ซ่ึงผูบริหารสามารถประสานงานกบัผูจดัการแตละฝายไดและผูบรหิารระดบัสงูเปน

ผูรับผิดชอบในศูนยกลางของอํานาจหนาที่ตางๆ 

าการรรรอออออุุุททททิศศศศศเเเเวววววลาเเพพพพืออปปรระะสสาาาาานใหการรรรรททําางงาานนเเกกกิดดปปปปปรระะสสิททททธธธธธิภภภภภาพ

รจัดดดดดแแแแแผผนนนนกกกกกงงงงาานนนนตตตตาาาามมมมมหหนนาาาาาที่่่่ก่กกกาารรททททําางาาาานน (((DDDeeeepaaarrtmentttttaaaatttttiiiionํ
ท่ี 1.8888
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ขอดีของการจัดแผนกงานตามหนาที่การทํางาน

1. งายในการประสานงานระหวางฝายตางๆ 

2. งายในการเขาใจถึงโครงสรางของการจัดการแตละแผนกงาน

3. งายในการจัดกิจกรรมกลุม

ขอเสียของการจัดแผนกงานตามหนาท่ีการทํางาน

1. รวบอํานาจไวที่ผูบริหารระดับสูงและอาจตัดสินใจลาชา

2. ไมเหมาะสมทางภูมิศาสตร

3. อาจนําไปสูความขัดแยงระหวางฝายตางๆ 

(2) การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ (Departmentation by Products) ดัง

แสดงในรูปที่ 1.9

ผูจัดการฝาย

ผลิตภัณฑเครื,องเสียง

ผูจัดการฝาย

ผลิตภัณฑโทรทัศน

ผูจัดการฝาย

ผลิตภัณฑวิดีโอ

ผูอํานวยการ

รูปที่ 1.9 การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ

การจัดกลุมของกิจกรรมตางๆ อยูบนพื้นฐานของผลิตภัณฑโดยเปนที่นิยมมากกับ

องคกรขนาดใหญที่มีประเภทของผลิตภัณฑที่แตกตางกัน ภายใตวิธีการนี้กิจกรรมทั้งหมด

ที่เกี่ยวของกับประเภทหน่ึงของสินคาอยูภายใตแผนกหนึ่งและภายใตการดูแลของผูจัดการ

ฝายผลิต เชน บริษัทดานอิเล็กทรอนิกสมีหนUวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับโทรทัศน วิทยุ 

ทรานซิสเตอร และคอมพิวเตอร เปนตน

ขอดีของการจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ

1. สรางความมั่นใจในการบริการลูกคาไดดีกวา

2. แกปญหาการประสานงานของการจัดแผนกแบบตามหนาที่การทํางาน

ผผูออออํานวยกาาาารร



บทที่ 1 องคกร (Organization)    37

3. ควบคุมประสิทธิภาพ

4. ยืดหยุนเมื,อตองการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ 

ขอเสียของการจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ

1. มีราคาแพง เพราะความซํ้าซอนของหนาที่ในการใหบริการของแผนกผลิตที่หลาก

หลาย

2. อาจจะไมไดรับการเชื,อมโยงจากลูกคาและตัวแทนจําหนUาย ที่มีความเกี่ยวของกับ

พนักงานขายที่แตกตางกันในองคกรเดียวกัน สําหรับผลิตภัณฑที่แตกตางกัน

3. อาจจะทาํใหเกดิความยากลําบากในการแบงสรรปนสวนคาใชจายทีเ่กดิขึน้โดยทัว่ไป

ขององคกรโดยรวม

(3) การจัดแผนกงานตามทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร (Departmentation by 
Territory) ดังแสดงในรูปที่ 1.10

ผูจัดการฝายขาย 

ภาคใต

ผูจัดการฝายขาย 

ภาคกลาง

ผูจัดการฝายขาย 

ภาคเหนือ

ผูจัดการฝายขาย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูจัดการฝายการตลาด

รูปที่ 1.10 การจัดแผนกงานตามทําเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร

เมื,อกิจกรรมตางๆ ของสถานประกอบการไดมีการกระจายไปยังพื้นที่ตางๆ ซึ่งตองมี

การการจัดแผนกงานตามทําเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตรโดยทุกๆ กิจกรรมตองเชื,อมโยงกับพื้นที่

โดยเฉพาะและอาจจัดเปนกลุมภายใตการบังคับบัญชาของผูจัดการ

ขอดีของการจัดแผนกงานตามทําเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร

1. ตอบสนองความตองการของประชากรในทองถิ่น

2. สงผลใหการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ

3. อํานวยความสะดวกอยางมีประสิทธิภาพในการประสานงานของกิจกรรมตางๆ 

ภายในพื้นที่

ผผผูููจจจัดดดกกกกการฝายกกการรรรตตตลลลาาาดดด
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ขอเสียของการจัดแผนกงานตามทําเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร

1. เปนวิธีการที่มีราคาแพงในการสรางหนUวยงานและคาโสหุยจะเพิ่มขึ้น

2. นําไปสูความซ้ําซอนของกิจกรรมตางๆ ซึ่งสรางความสับสนและเก่ียวของกับ 

คาใชจาย

3. ประสานงานในแผนกตางๆ ที่หลากหลายในแตละพื้นที่เปนเรื,องยาก

(4) การจดัแผนกงานตามชนดิของลกูคา (Departmentation by Customer) 
ดังแสดงในรูปที่ 1.11

สินเชื,อเพื,อที่อยูอาศัย

และอสังหาริมทรัพย
ธนาคารเพื,อการเกษตร

ธนาคาร

เพื,อความรวมมือ

ธนาคาร

เพื,อการศึกษา
ธนาคารสตรี

กรรมการผูจัดการ

รูปที่ 1.11 การจัดแผนกงานตามชนิดของลูกคา

ที่มา : http://edu–article.blogspot.com

ลักษณะของการจัดแผนกงานตามลูกคา ซึ่งกิจกรรมตางๆ ขององคกรมีความพรอม

ในการตอบสนองตอและมีปฏิสัมพันธกับลูกคาที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุมลูกคาทั่วไป รูปแบบ

องคกรนี้จะใชเนนอยางมากกับการมอบความหวังไวกับการบริการอยางมีประสิทธิภาพกับ

ประเภทของลูกคาที่แตกตางกัน

ตัวอยางเชน นักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลากับเรียนบางเวลาในโครงการหลักสูตรธุรกิจ 

บณัฑติในมหาวทิยาลยัตางๆ โดยปกติมคีวามแตกตางกนัในดานความตองการสวนบคุคลและ

ดานสถิติจํานวนของนักศึกษา สําหรับธนาคารดังแสดงในรูปที่ 1.12 จัดแผนกงานตามลูกคา

เพื,อตอบสนองความตองการของลูกคาและเกิดความคลองตัวในการใหบริการ

สินนนนเเเเเชชชชื,อออออเเเเพพพพพืืืื,ออออทททท่ีออออยูอออออาาศศัยย

และอสังหาริมทรัพย
ธธนนาาคคาารรเเเเพพื,อออออกกาารรเเกกกกษษษษษตตตตตรรรร

เเพพืออคคคความรวมมมมมมมืออ เพือก
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ขอดีของการจัดแผนกงานตามลูกคา

1. กระตุนใหเกิดความเอาใจใสตอความตองการของลูกคา

2. ทําใหลูกคารูสึกและเขาใจถึงระบบธนาคาร

3. ประหยัดเวลาของลูกคา

ขอเสียของการจัดแผนกงานตามลูกคา

1. อาจเปนเรื,องยากในการประสานงานการทํางานที่มีการแขงขันตามความตองการ

ของลูกคา

2. ตองการผูจัดการและพนักงานที่มีประสบการณในการแกปญหาลูกคา

3. กลุมลกูคาไมชดัเจน เชน บรษิทัหรอืองคกรขนาดใหญเมื,อเทยีบกบัธรุกจิขององคกร 

อื,นๆ 

(5) การจัดแผนกงานตามกระบวนการ (Departmentation by Process) ดงั

แสดงในรูปที่ 1.12

ผูจัดการฝายผลิต

ผูจัดการ

ฝายทอผา

ผูจัดการ

ฝายสารฟอกสีผา

ผูจัดการ

ฝายปนดาย

ผูจัดการ

ฝายยอมสีผา

รูปที่ 1.12 การจัดแผนกงานตามกระบวนการ

ลกัษณะของการจดัแผนกงานตามกระบวนการอยูบนพืน้ฐานของกระบวนการในระบบ

การผลิตดานอุตสาหกรรม สําหรับทําเลท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับชนิดของ

วตัถุดบิที่ใช ในการผลติในงานอตุสาหกรรม โดยกจิกรรมการทาํงานแยกออกเปนแผนกตางๆ 

เชน แผนกขึน้รปูโลหะ แผนกเชื,อมและประสาน แผนกตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ เปนตน

ขอดีของการจัดแผนกงานตามกระบวนการ

1. กิจกรรมการไหลของงานมีประสิทธิภาพมาก

2. จัดแบงหนาที่การทํางานไดอยางเหมาะสมภายใตกระบวนการผลิตที่แตกตางกัน

3. พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการผลิต ดังนั้นจึงมีความรับผิดชอบอยางชัดเจน

1.12

ผผูจจจจจัดดดการฝายยยผลลลลิิตต
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ขอเสียของการจัดแผนกงานตามกระบวนการ

1. สามารถทําการผลิตผลิตภัณฑที่ไมหลากหลายชนิด

2. อาจเกิดความขัดแยงระหวางผูจัดการในแตละแผนก

3. ปญหาทางเทคนิคในแตละกระบวนการอาจสรางปญหาใหกับกระบวนการทั้งหมด

4. มีความยุงยากมากในการประสานงานระหวางแผนกตางๆ 

6. โครงสรางองคกรแบบเมทริกซ (Matrix Organisational Structure) ดัง

แสดงในรูปที่ 1.13 

โครงสรางองคกรชนิดนี้เปนแบบถาวร โดยถูกออกแบบมาเพื,อใหประสบผลสําเร็จ

เฉพาะ โดยการใชทมีงานทีม่คีวามเช่ียวชาญจากพ้ืนทีต่าํแหนUงหนาทีท่ีแ่ตกตางกนัในองคกร 

แผนภูมิขององคกรแบบเมทริกซ

ผูจัดการทั่วไป

ผูจัดการ

ฝายการเงิน

ผูจัดการฝาย 

การตลาด

ผูจัดการฝาย 

วิจัยและพัฒนา

ผูจัดการ

ฝายผลิต

กลุมผลิต
ผูจัดการ

โครงการ A

ผูจัดการ

โครงการ B

ผูจัดการ

โครงการ C

กลุมผลิต

กลุมผลิต

กลุม 

การเงิน

กลุม 

การตลาด

กลุม 

บุคลากร

กลุม 

การเงิน

กลุม 

การตลาด

กลุม 

บุคลากร

กลุม 

การเงิน

กลุม 

การตลาด

กลุม 

บุคลากร

รูปที่ 1.13 โครงสรางองคกรแบบเมทริกซ

ลกัษณะของโครงสรางองคกรแบบนีเ้ปนการผสมผสานโครงสรางองคกรแบบแบงตาม

อํานาจหนาที่และโครงสรางองคกรแบบตามโครงการ โดยพนักงานอาจตองรายงานไปยัง 

ผูจัดการหลายๆ คน ตัวอยางเชน วิศวกรเครื,องกลทํางานในแผนกที่มีการแบงอํานาจหนาที่

ตองรายงานการปฏิบัติงานไปยังผูจัดการโครงการและหัวหนาแผนกงาน 

ผูจดการทวไป

ผผููจััััััดดดดดดกกาารร

ฝฝฝาาายยยยยยยการเงิน

ผผููจจัดดกกกกการฝฝาาย 

กกกาาารรรตตตตตตลาาาาาาาดดด

ผูจจจจจจจัััััััดกา

วววววววิจจจจจจจัััััััยและ

ผูจจจจจจจัดดดดดดดกาาาาาาาร

ฝฝฝฝฝฝาาาาาาายยยยยยยผผผผผผผลิิตตต
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ขอดีของโครงสรางองคกรแบบเมทริกซ

1. กระจายการตัดสินใจ

2. การผลิตที่ดี/การประสานงานโครงการไดดี

3. การปรับปรุงและกํากับดูแลสภาพแวดลอม

4. รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว

5. มีความยืดหยุนในการใชทรัพยากร

6. ทรัพยากรตางๆ ถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบงปนผูมีประสบการณ 

และใชอุปกรณขามระหวางโครงการได

7. ขอมูลไหลทั้งขามหรือขึ้นตรงระหวางแผนกตางๆ ไดงาย

ขอเสียของโครงสรางองคกรแบบเมทริกซ

1. คาใชจายในการบริหารจัดการสูง

2. ความสับสนของความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ตางๆ 

3. มีโอกาสสูงในการเกิดความขัดแยง

4. ใหความสําคัญมากเกินไปสําหรับการตัดสินใจของกลุม

5. มุงเนนมากเกินไปสําหรับความสัมพันธภายในองคกร

7. โครงสรางองคกรแบบผสมผสาน (Hybrid Organisational Structure) 

ดังแสดงในรูปที่ 1.14

ประธานบริษัท

รองประธาน

ฝายการตลาด

รองประธาน

ฝายวัสดุ

รองประธาน

ฝายทรัพยากรมนุษย

รองประธาน

ฝายการเงิน

รองประธาน

(ตูเย็น)

รองประธาน

(CTV)

รองประธาน

(เครื,องซักผา)

โครงสรางตามหนาท่ี

โครงสรางตามผลิตภัณฑ

รูปที่ 1.14 โครงสรางองคกรแบบผสมผสาน

มสบสนของความรบผดชอบและอานาจหนาทตางๆ ส

กาสสสสสสสสูููููงงงงใใใใในนนนนกกกกกาาาาารรรรเกิดดดดคคคควววาาามมมขขขัดดดดดแแแแแยยยงงง

วามมมมมสสสสสําาาาาคคคคคัญญญญญมมมมาาาาากกกกเกกกกิิิินไไไไไปปสําหรรรรรััับการตัััดสิิิินใใจของงกกกลุุม
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โครงสรางขององคกรแบบผสมผสานเปนโครงสรางผสมผสานระหวางโครงสราง

องคกรแบงตามหนาที่การงานและแบงตามแผนกงาน ซึ่งตองการพนักงานจํานวนมาก

โดยทําให โครงสรางองคกรมีขนาดใหญ และมีการบังคับบัญชาสั่งการเปนลําดับชั้นตางๆ  

จดุแขง็ของโครงสรางนีส้ามารถนาํการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ เพื,อแกปญหาความตองการของลกูคา

ขอดขีองโครงสรางองคกรแบบผสมผสาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยสามารถนําจํานวนของงานที่เหมาะสมกับเวลา

ที่เหมาะสมกัน

2. ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาความรูและทักษะของพนักงานในองคกร

4. ลดคาใชจายขององคกร ซึ่งสามารถแบงปนทรัพยากรภายในองคกร

ขอเสียของโครงสรางองคกรแบบผสมผสาน

1. อาจเกิดความขัดแยงภายในองคกร

2. พนักงานเกิดความสับสนในอํานาจหนาที่ของการบริหารองคกร

3. พนักงานเกิดความสับสนในหนาที่ความรับผิดชอบ

4. คาใชจายในการบริหารจัดการสูง

8. โครงสรางองคกรแบบโครงการ (Project Organisational Structure) ดงั

แสดงในรูปที่ 1.15

ผูจัดการ 

(โครงการ A)

ผูจัดการ 

(โครงการ C)

ผูจัดการ 

(โครงการ D)

ประธานกรรมการ

ผูจัดการ 

(โครงการ B)

รูปที่ 1.15 โครงสรางองคกรแบบตามโครงการ

านเกกกกกิิิิดดดดดควาาามมมมสสสสสััััับสสสสนนนใใใในนนอออําาานนนาาาาาจหนาทีข่ขอออองงงกกกาาารรรบบบรรรริิิหหหารรรรออองงงงคคคคคกกกกกร

านเเเเเกกกิิดดดดคคคคควววาาาาามมมมมมสสััับบบบสสสสนนนนใใใใในนหหนนาาททททท่ีความรรััับผผผผิิิิดดชชออบบ

ใ ิ ั
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ลักษณะของการจัดองคกรแบบโครงการเปนแบบชั่วคราวถูกออกแบบมาเพื,อปฏิบัติ

งานใหเกิดผลสําเร็จในผลลัพธเฉพาะโดยใชทีมงานที่มีความสามารถพิเศษ ตัวอยางเชน 

โครงการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ โครงการสรางหมูบาน โครงการสรางศูนยการคา หรือ

โครงการสรางสะพาน เปนตน

การจัดองคกรแบบโครงการถูกออกแบบมาเปนพิเศษ เพื,อปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโครงการในลักษณะนี้เปนชุดของกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

ผลสําเร็จของผลลัพธในการทํางาน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑหรือโครงการใหมๆ สมาชิก

ของทีมบริหารงานโครงการปราศจากการกํากับดูแลโดยตรงและรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น 

เมื,อหนาทีก่ารทํางานของทมีงานเปนไปดวยด ีความตองการสาํหรบัการควบคมุกน็อยลงดวย 

ขอดีของการจัดองคกรแบบโครงการ

1. เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีความซับซอนสูง

2. องคกรอยูบนพืน้ฐานของการทํางานเปนทมีสงผลใหไดรบัสิง่ทีด่แีละทาํสิง่ทีถ่กูตอง

3. เหมาะสมสําหรับองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่มีปญหา ซึ่งสามารถนําการจัดองคกร

แบบโครงการไปวางแผน และประยุกตใชเพื,อแกปญหา

4. ความคิดสรางสรรคไดรับการพัฒนาผานการมีปฏิสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญตางๆ 

5. นาํไปสูการพฒันาของทีมงานทีแ่ขง็แกรงและทมีงานทีม่ตีวัตนอยางเตม็ทีก่บัเปาหมาย

ของโครงการ

ขอเสียการจัดองคกรแบบโครงการ

1. ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางเจาหนาที่โครงการและหัวหนาหนUวยงานเดิม 

เพราะวาการทับซอนของการมอบหมายหนาที่การทํางาน

2. เมื,อใกลปดโครงการอาจมีความไมมั่นคงในการจางงาน

3. การทํางานที่เปลี่ยนไปตามโครงการตางๆ อาจลดความซื,อสัตยของพนักงาน

าะสมมมมสสสสําาาาาหหหหหรรรรรับบบบบอออองคคคคกกกรรรททที่มมีททท สสภภาาาาพแวดลลลลลอออมมมททที่มมีปปททท ญญญญหหหหหาาา ซซซึ่งงสสสสสาาาาามมมมมารถน

ไปวาาาางงงงงแแแแแผผผผนนนน แแแแและะะะประยุุกตตตตต ใชชชชเพืืื,ออออแกปปปปญญหา

มคิดสสสสสรรรรราาาางงงสสสสสรรรรรรรรคไไไไดดดรรับบกกาารรพพพพพัััฒนาผาาาาานนกกาารรมมีปปฏฏฏฏิิิสสสสสัััมมพพันนธธธธธกกกกกับบบบบผูเชี่ยค
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1.10 สรุป

องคกรมีความหมายกวางๆ โดยรวมถึงธุรกิจและกลุมอื,นๆ ทางสังคมที่ไมใชองคกร

ทางธุรกิจ องคกรจะมีโครงสรางและการบังคับบัญชาโดยเฉพาะ กลุมคนที่อยูในองคกรจะ

สรางวัฒนธรรมภายในองคกรและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน องคกรที่แตกตางกันจะม ี

นโยบาย วัตถุประสงค โครงสราง และรูปแบบการทํางานที่แตกตางกัน เพราะฉะน้ันทฤษฎี

การจัดองคกรก็มีมาแตในอดีต ซึ่งนักวิชาการดานการจัดองคกรไดนําทฤษฎีเหลานั้นมา

ประยุกตใช ใหเหมาะสมกับสภาพของแตละประเทศ ทองถิ่น หรือแตละวัฒนธรรมประเพณี 

โดยนํามาปรับใหเหมาะสมกับองคกรท่ีตองการจัดตั้งขึ้น โดยยึดหลักของการจัดองคกร 

โครงสรางตางๆ ขององคกร เพื,อใหบรรลุผลสําเร็จขององคกร




