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สังคมมนุษยเปนสังคมที่ประกอบดวยองคการหรือหนYวยงานนานาชนิด เราถือกําเนิดมาใน

หนYวยงานโรงพยาบาล ไดรับการศึกษาในหนYวยงานการศึกษา และประกอบอาชีพในหนYวยงาน

ราชการหางราน บริษัทตางๆ ดังนั้นหนYวยงานหรือองคการจึงมิใชสิ่งแปลกใหม แตเปนสิ่งที่มีมา

ตั้งแตสมัยโบราณ องคการเปนที่รวมของคนและงาน งานจะสําเร็จบรรลุเปาหมายหรือไมขึ้นอยู

กับการจัดองคการและบริหารองคการเปนสําคัญ

1.1 ความหมายขององคการ
นกัวชิาการดานการจดัการและการบรหิารไดวเิคราะหศพัทและใหความหมายคําวา องคการ

ไวมากมายหลายแนวคิด ซึ่งมีความหมายคลายคลึงกันดังนี้

แมกซ เวเบอร (Max Weber) กลาววา องคการคือหนYวยสังคมหรือหนYวยงาน ซึ่งมีกลุม

บุคคลกลุมหนึ่งรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื)อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง1

เชสเตอร บารนารด (Chester Barnard) ใหคาํจาํกดัความวา องคการท่ีเปนแบบแผนหมาย

ถงึ ความรวมมอืกนัระหวางบุคคลหลายคน ซึง่มคีวามต้ังใจจรงิทีจ่ะรวมกนัดาํเนนิกจิกรรมใหบรรลุ

วัตถุประสงค2

แทลคอตต พารสันส (Talcott Parsons) มีความเห็นวา บรรดาระบบประสานสัมพันธรวม

มือกันทํางานทุกชนิดของมนุษย จัดเปนองคการไดทั้งนั้น3

เอมิไท อีซิโอนิ (Amitai Ezioni) ใหความหมายวา องคการหมายถึงหนYวยสังคมหรือกลุม

บุคคลที่ตั้งขึ้นอยางจงใจ เพื)อทํางานใหบรรลุเปาหมายที่แนYนอนอยางใดอยางหนึ่ง4

สมบูรณ ศรีสุพรรณดิษฐ ใหคําจํากัดความไววา องคการเปนระบบประสานกิจการของกลุม

คน ซึ่งรวมงานกันเพื)อใหบรรลุเปาหมายรวมภายใตการสั่งการและความเปนผูนํา5

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคการ

1
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ผูเขียน (สมคิด บางโม) มีความเห็นวา องคการคือกลุมบุคคลหลายๆ คนรวมกันทํากจิกรรม

เพื)อใหบรรลุเปาหมายทีต่ัง้ไว การรวมกนัของกลุมตองถาวร มกีารจดัระเบียบภายในกลุมเกีย่วกบัอาํนาจ

หนาทีข่องแตละคน ตลอดจนกําหนดระเบยีบขอบงัคบัตางๆ ใหยดึถอืปฏบิตัิ

จากคําจํากัดความดังกลาวจะเห็นไดวาองคการมีองคประกอบดังนี้

1. มีกลุมบุคคลรวมตัวกันอยางถาวร

2. รวมกันทํากิจกรรม

3. เพื)อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

จากความหมายขององคการดงักลาวแลวจะเหน็วาหางหุนสวน บรษิทั สโมสร หนYวยราชการ 

โรงเรียน โรงพยาบาล มูลนิธิ และชมรม ลวนเปนองคการทั้งสิ้น อนึ่ง คําวา องคการ และองคกร 

มีความหมายเดียวกัน

องคการและองคกร

องคการและองคกรในเชงิวชิาการมีความหมายเหมอืนกนัคอืหนYวยงานนัน่เอง บางทานเรยีก

องคการเปนองคกร เมื)อวิเคราะหดูแลวจะเห็นวามีความแตกตางกันเล็กนอย คําวาองคการนิยม

เรียกหนYวยงานขนาดใหญ มีภารกิจมาก ซับซอน และมีบุคลากรจํานวนมาก เชน องคการไฟฟา

ฝายผลิต องคการทาเรือ กระทรวง กองทัพ เปนตน สวนคําวาองคกรนิยมเรียกหนYวยงานขนาด

เล็ก มีภารกิจและบุคลากรไมมาก เชน กรม กอง บริษัทเล็กๆ หางราน สมาคม เปนตน แตบาง

ทานไมวาหนYวยงานจะเล็กหรือใหญก็เรียกวา องคกร ทั้งนั้น

1.2 ลักษณะขององคการ
นักวิชาการไดศึกษาวิเคราะหองคการในแงมุมตางๆ กันในหลายลักษณะ สรุปไดดังนี้6

1. องคการเปนโครงสรางของความสัมพนัธ แนวคดินีม้ององคการในลักษณะหนYวยงาน

ยอยตางๆ ทีม่คีวามสมัพนัธกนั มีการกาํหนดขอบเขตหนาทีค่วามรบัผดิชอบของแตละหนYวยงานยอย

2. องคการเปนกลุมของบคุคล แนวคดินีม้ององคการวาเปนกลุมบคุคลท่ีมเีปาหมายรวม

กัน บุคคลจะแสวงหาความรวมมือจากบุคคลอื)นๆ เสมอ ทํางานรวมกับบุคคลอื)นก็เพื)อสนองความ

ตองการของตนเอง

3. องคการเปนสวนหนึ่งของการจัดการ แนวคิดนี้มององคการเปนหนาที่สําคัญอยาง

หนึง่ของผูบรหิารทีจ่ะตองทาํการจดัการเพื)อนําปจจยัตางๆ ขององคการมาใชคอื คน เงนิ วสัด ุและ

อุปกรณตางๆ 

4. องคการเปนกระบวนการ แนวคิดน้ีมององคการเปนกระบวนการจัดกลุมงานท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกันมารวมกันไว มีการแบงงานกันทําตามความถนัดและรวมมือกันทํางาน
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5. องคการเปนระบบอยางหน่ึง แนวคดินีม้ององคการเปนระบบเปด ประกอบดวยระบบ

ยอยๆ โดยมีปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) และสิ่งแวดลอม (Environment)

1.3 การจําแนกประเภทขององคการ
การจําแนกประเภทขององคการอาจแบงไดโดยยึดหลักตางๆ ดังนี้

1. การจําแนกองคการโดยยึดวัตถุประสงคขององคการ

ปเตอร บลัว และ ริชารด สกอตต (Peter Blua and Richard Scott) แบงองคการออก

เปน 4 กลุม ดังตอไปนี้7

(1) องคการเพื)อประโยชนของสมาชิก ไดแก องคการทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื)อประโยชนของสมาชกิ

โดยตรง เชน พรรคการเมือง สหกรณ สโมสร สมาคมวิชาชีพ เปนตน

(2) องคการทางธุรกิจ ไดแก องคการที่มุงแสวงหาผลประโยชนหรือกําไร เชน หางราน 

บริษัท ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

(3) องคการเพื)อบริการ ไดแก องคการท่ีมุงสรางประโยชนแกสาธารณชนทั่วไป เชน  

โรงพยาบาล โรงเรียน สมาคมเพื)อการสังคมสงเคราะหตางๆ เปนตน

(4) องคการเพื)อสวัสดภิาพของประชาชน ไดแก องคการท่ีตัง้ขึน้เพื)อประโยชนทีส่วนรวม

ของประชาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม กองทหาร สถานีตํารวจ เปนตน

 เพื)อประโยชนของสมาชิก

 ธุรกิจ

 บริการ

 สวัสดิภาพของประชาชน

 เปนทางการ

 ไมเปนทางการ

 แบบปฐม

 แบบมัธยม

องคการ

เกณฑการแบง

วัตถุประสงค

โครงสราง

การเกิด

ประเภทขององคการ

รูปที่ 1.1 ประเภทขององคการ

2. การจําแนกองคการโดยยึดโครงสราง แบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้

(1) องคการแบบเปนทางการ (Formal Organization) เปนองคการท่ีมกีารจดัโครงสราง

อยางเปนระเบียบแบบแผนแนYนอน การจัดตั้งมีกฎหมายรองรับบางแหงเรียกวา องคการรูปนัย 

เชน บริษัท มูลนิธิ หนYวยราชการ กรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการศึกษาเรื)ององคการและ

การจัดการจะเปนการศึกษาในเรื)องขององคการประเภทนี้ทั้งสิ้น
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(2) องคการแบบไมเปนทางการ (Informal Organization) เปนองคการที่รวมกันหรือ

จัดต้ังขึ้นดวยความพึงใจและมีความสัมพันธกันเปนสวนตัว ไมมีการจัดระเบียบโครงสรางภายใน 

มีการรวมกันอยางงายๆ และเลิกลมไดงาย องคการแบบนี้เรียกวา องคการอรูปนัย หรือองคการ

นอกแบบ เชน ชมรมตางๆ หรอืกลุมตางๆ เปนตน นอกจากน้ีองคการอรูปนยัยงัมลีกัษณะเปนกลุม

อยูภายในองคการรูปนัยซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป

3. การจําแนกองคการโดยยึดการกําเนิด แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

(1) องคการแบบปฐม (Primary Organization) หมายถึงองคการที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ สมาชิกทุกคนตองเกี่ยวของกันมาแตกําเนิด มีกิจกรรมเฉพาะกลุม มีการติดตอสัมพันธ

กนัเปนการสวนตวัดวยใจสมัคร ถือหลกัความมุงหวงัและผลประโยชนอยางเดยีวกนัมากกวาระเบียบ

ขอบังคับที่กําหนดขึ้น องคการแบบปฐม เชน ครอบครัว ศาสนา หมูบาน เปนตน

(2) องคการแบบมัธยม (Secondary Organization) หมายถึงองคการที่มนุษยจัดตั้งขึ้น 

สมาชกิมคีวามสมัพันธกนัดวยเหตผุลและความรูสกึสาํนึกอยางเปนทางการตามขอผกูพนัทีก่าํหนด

ขึน้ในองคการ ความสมัพนัธระหวางสมาชกิในองคการจงึเปนแบบสวนตวั วตัถุประสงคในการจัดตัง้

องคการแบบน้ีมกัจดัตัง้ขึน้เพื)อสนองความตองการของสมาชิกและบุคคลภายนอกองคการไปพรอมๆ 

กนั เชน หนYวยราชการตางๆ หางหุนสวน บรษิทั สมาคม โรงเรยีน สโมสร โรงพยาบาล เปนตน8

1.4 วัตถุประสงคขององคการ
วัตถุประสงคมีอิทธิพลอยางมากตอการดําเนินงานขององคการ เพราะนอกจากจะเปน

แนวทางในการปฏิบัติแลวยังเปนสิ่งแสดงถึงเหตุผลของการปฏิบัติดวย การทํากิจกรรมใดๆ จะได

รับความตั้งใจมากขึ้นเมื)อทราบวาทําไปทําไม นอกจากนี้การกําหนดวัตถุประสงคยังเปนการเตรียม

การขั้นพื้นฐานในการประสานงาน และประการสุดทายยังมีความสําคัญตอการกําหนดมาตรฐาน

สําหรับารควบคุมที่มีประสิทธิภาพดวย

นกับรหิารสวนมากตางตระหนักวา องคการแตละองคการมวีตัถปุระสงคแตกตางกนัออกไป 

แตอยางไรก็ตาม วัตถุประสงคหลักขององคการยอมมีเหมือนๆ กัน 3 ประการดังนี้

1. เพื6อสรางคุณคาที่สังคมปรารถนา องคการที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงคเพื)อ

บริการแกประชาชน สรางสรรคความอยูดีกินดีใหแกประชาชน ตลอดจนคุมครองความปลอดภัย

ตางๆ และพฒันาประเทศ เชน หนYวยราชการตางๆ อาํเภอ จงัหวัด หนYวยทหาร ตาํรวจ โรงพยาบาล 

โรงเรยีน ฯลฯ องคการทีเ่อกชนจดัต้ังขึน้หากเปนองคการทางธรุกจิ วตัถปุระสงคหลกัคอืมุงแสวงหา

กาํไร แตองคการธรุกจิกจ็ะตองใหความรวมมอืกบับคุคลตางๆ ในสงัคม ปฏิบตัตินในฐานะพลเมอืง

ดี เคารพกฎหมายบานเมือง ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ แกสาธารณชน สโมสร หรือสมาคม

ตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื)อชวยเหลือสสรางสรรคสิ่งดีงามแกสมาชิกและสังคม
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2. เพื6อตอบสนองความตองการของสมาชิกแตละคนและกลุมตางๆ ในองคการ 

สมาชิกแตละคนในองคการมวีตัถุประสงคสวนตวัแตกตางกนั แตละคนมุงหวงัจะไดรบัสิง่ทีต่องการ

จากองคการ บางคนมุงหวังไดรับคุณคาทางเศรษฐกิจ คือไดเงินมากๆ บางคนมุงหวังจะไดรับ

เกยีรตยิศ ชื)อเสียง และความพงึพอใจ บางคนเปนสมาชกิเพื)อตองการสรางประโยชนใหแกสงัคม 

หากวตัถุประสงคสวนตวัไดรบัการตอบสนองในระดบัท่ีนYาพอใจแลว สมาชิกเหลาน้ีกจ็ะถอนตวัจาก

องคการ หากองคการตองการความเจรญิและดาํรงอยูได องคการจะตองใหผลตอบแทนแกสมาชิก

อยางสมเหตุสมผล

3. เพื6อความดาํรงอยูและความเจริญขององคการ เมื)อตัง้องคการใดองคการหนึง่ข้ึนมา

แลว วัตถุประสงคอยางหน่ึงทีส่มาชกิในองคการทกุคนควรยดึถอืรวมกันคอื การดาํรงอยูและความ

เจริญขององคการ สมาชิกทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด เพื)อใหองคการ

ของตนบรรลเุปาหมาย องคการของทางราชการกต็องบรกิารประชาชนใหดทีีส่ดุ เพื)อทาํใหองคการ

ของตนมีความสําคัญและขยายงานออกไปไดอยางกวางขวาง องคการธรุกจิกเ็ชนกนั ถาทํากาํไรให

ไดสูงกวาและมีการบริหารดีกวาองคการอื)นๆ ก็ยอมจะเจริญรุงเรืองและดํารงอยูไดตลอดไป

สรางสรรคสินคาและบริการ

ตอบสนองความตองการของสมาชิกและสังคม

ความดํารงอยูตลอดไป

วัตถุประสงค 

ขององคการ

รูปที่ 1.2 วัตถุประสงคขององคการ

1.5 วัตถุประสงคขององคการธุรกิจ
องคการที่ตั้งขึ้นไมวาจะเปนองคการที่เปนทางการหรือไมเปนทางการตางก็มีจุดมุงหมายที่

แตกตางกันออกไป นั่นคือเปนการตอบคําถามวาตั้งองคการนั้นขึ้นมาทําไม องคการมุงจะใหเกิด

อะไร สําหรบัองคการธรุกจิอยางเชน บรษิทั หางหุนสวนตางๆ วตัถปุระสงคหรอืเปาหมายระยะยาว 

มิใชอยูที่กําไรสูงสุดแตเพียงอยางเดียว เพราะตลาดจะไมเปดชองใหทําเชนนั้นได เนื)องจากตลาด

ตองมีการแขงขันเมื)อผูอื)นเห็นวาธุรกิจประเภทใดมีกําไรมาก มองเห็นชองทางก็จะเขามารวมซื้อ 

รวมขายดวย โอกาสที่จะไดกําไรสูงสุดคงไมมีอีกตอไป

นักบริหารธุรกิจทั่วไปมีความเห็นตรงกันวา องคการธุรกิจควรมีวัตถุประสงคอยางอื)นนอก

เหนือไปจากกําไรเพียงอยางเดียวดังนี้

1. เพื6อสรางสรรคคณุคาทางเศรษฐกิจในรูปสนิคาและบรกิาร หมายถงึมวีตัถปุระสงค

ในการผลิตสินคาและบริการไปแลกเปลี่ยนเปนเงินตรา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจแก

สังคม ทําใหคนมีงานทํา มีสินคาอุปโภคบริโภคสนองความตองการคุณภาพของชีวิตดีขึ้น รัฐบาล

มีโอกาสเก็บภาษีอากรไดมากขึ้น นําไปทํานุบํารุงประเทศไดมาก ประชาชนหรือสังคมก็จะเจริญ

กาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง
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2. เพื6อแสวงหากําไรตอบสนองความตองการของสมาชิกและกลุมตางๆ ภายใน

องคการ กลุมผูถือหุนตองการกําไรจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กลุมผูบริหารตองการไดรับ

เงนิเดอืนสงูๆ และโบนสั กลุมคนงานตองการคาจางและโบนสั กลุมผูซือ้พนัธบตัรตองการดอกเบ้ีย

จากการลงทุน ดังนั้นองคการธุรกิจตองดําเนินงานใหไดกําไรสูงสุด

3. เพื6อการดํารงอยูและความเจริญขององคการ หางหุนสวนและบริษัทที่จัดตั้งขึ้นทุก

แหงปรารถนาจะต้ังอยูไดนานๆ และเจริญรุงเรืองขยายกิจการออกไปโดยไมมีกําหนด ดังนั้นการ

แสวงหากําไรสูงสุดเพียงอยางเดียวจึงมิใชวัตถุประสงคที่แทจริงดังที่กลาวมาแลว สิ่งที่ทุกคนใน

องคการธุรกิจจะตองปฏิบัติคือ ผลิตและจําหนYายสินคา และบริการที่มีคุณภาพเปนที่นYาพอใจของ

ลูกคา เอากําไรพอสมควรจึงจะแขงขันกับธุรกิจอื)นๆ ได

4. เพื6อสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาในสังคมและตอบแทนสังคม องคการตองทําตนเปน

พลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาและคนงาน เมื)อมีกําไรควรจัดสรรกําไร

กลบัคนืไปใหประชาชนในรูปของการสนบัสนนุสาธารณกศุลตางๆ ใหทนุการศกึษาหรอืการวจิยั และ

สนับสนุนกิจกรรมเพื)อสิ่งแวดลอมตางๆ 

1.6 การกําหนดเปาหมายขององคการธุรกิจ
เปาหมายที่แทจริงของธุรกิจนั้น ผูบริหารระดับสูงขององคการธุรกิจจะตองเพงเล็งไปที่การ

ทําใหธุรกิจอยูไดอยางมีกําไร การกําหนดเปาหมายขององคการธุรกิจจัดเปนการคาดคะเนอยาง

หนึ่ง หรือเปนสวนหนึ่งของการวางแผนท่ีจะตองกําหนดเปาหมายอยางมีเหตุผล โดยประเมิน

สภาพปจจุบันท่ีเปนจริง แลวกําหนดเปาหมายในอนาคต ซ่ึงองคการธุรกิจจะตองแจงใหทุกคนที่

เกี่ยวของไดรับทราบ

ประเมินสภาพปจจุบัน สภาพที่ตองการในอนาคต

รูปที่ 1.3 การกําหนดเปาหมาย

การกําหนดเปาหมายขององคการธุรกิจ ควรยึดหลักดังนี้

1. ตองมุ งไปที่ผลลัพธที่ตองการหรือสภาพที่ตองการ ไมใชกําหนดในรูปกิจการของ

กระบวนการ

2. ควรมีกําหนดเวลาสิ้นสุด (เชน 1 ป 5 ป 10 ป)

3. ควรกําหนดเปนปริมาณเพื)อใหตรวจสอบได

4. พิจารณาใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณหรือสภาพของบริษัท 
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เปาหมายท่ีด ีเปาหมายหรอืจดุมุงหมายท่ีดตีอง SMART คือตองมีลกัษณะ 5 ประการ ดงัน้ี

1. S–Specific คือเฉพาะเจาะจง มีความซัดเจน

2. M–Measurable คือสามารถวัดได

3. A–Acceptable คือเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติ

4. R–Realistic คือตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง

5. T–Time Frame คือมีกรอบเวลา กําหนดเวลา

ตัวอยางเปาหมายขององคการธุรกิจ มีดังนี้

1. เปาหมายรวม

(1) เพิ่มอัตราผลตอบแทนของทุนที่ลงไปใหไดรอยละ 20 กอนสิ้นป 25XX

(2) ลดตนทุนในระหวางป 25XX ลงใหไดรอยละ 20

(3) จัดทําระบบรายงาน การควบคุม การปฏิบัติงานของทุกหนYวยงานใหเสร็จสิ้นภายใน 

วันที่ 30 กันยายน 25XX

(4) ลดตนทุนการผลิตสินคาลงรอยละ 2 ภายในเดือนธันวาคม 25XX

2. เปาหมายทางการตลาด

(1) จํากัดคาใชจายในการขายในป 25XX ไมใหเกินรอยละ 5 ของยอดขายทั้งหมด

(2) ชักจูงผูคาสงอยางนอย 3 รายในป 25XX ใหแนะนําสินคาใหมโดยแจงกําหนดให

ทราบ ลวงหนา 1 เดือน

(3) ปรับปรุงรถใหเสร็จ 15 คันเพื)อโฆษณาสินคาใหมภายในเดือนธันวาคม 25XX

3. เปาหมายทางการเงิน

(1) เพิ่มยอดขายอีกรอยละ 15 ของยอดขายเดิมภายในป 25XX

(2) ลดตนทุนคาใชจายในการขายลงรอยละ 20 ภายในป 25XX

(3) ลดระยะเวลาเฉลี่ยของหนี้คางรับมีใหเกินกวา 240 วันภายใน 1 ป

(4) จํากัดยอดหนี้สูญไมใหเกินรอยละ 3 ของยอดขายภายในป 25XX

4. เปาหมายการผลิต

(1) เพิ่มยอดของการผลิตใหสูงขึ้นอีกรอยละ 20 ของยอดการผลิตเดิมภายใน 18 เดือน

(2) ลดคาใชจายในการซอมแซมเครื)องจักรใหไดเครื)องละ 1,000 บาท ภายในเวลา 1 ป

(3) ขยายเน้ือทีก่ารผลติ 200 ตารางเมตร จากสถานท่ีเดมิภายในวงเงนิ 1,000,000 บาท 

ใหเสร็จสิ้นภายใน 10 เดือน

(4) จัดประชุมคนงานทั้งหมด ณ ที่ทํางานสัปดาหละ 1 ครั้ง และจัดการประชุมประเมิน

ผลงานเดือนละ 1 ครั้ง
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1.7 ความจําเปนของการมีองคการ
ดังกลาวมาแลววาองคการเปนที่รวมของคนและงาน ความจําเปนที่จะตองมีองคการมีอยู

หลายประการดังนี้

ประการที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานในการจัดตั้งองคการ ไมวาเปนองคการธุรกิจ 

องคการราชการ หรือองคการศาสนา ไดแก สมมติฐานที่วาศูนยกลางของอํานาจในการสั่งการนั้น

มทีีม่าอนัชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย ในทางการเมอืงถือวาศนูยกลางอาํนาจคอืเจตนาโดยรวม

ของประชาชน ในการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปบริหารประเทศ ในทางธุรกิจ

ยอมรับกันวาศูนยกลางแหงอํานาจมาจากผูถือหุนซึ่งรวมกันเขาเปนที่ประชุมใหญ ผูถือหุนจะเปน 

ผูเลอืกตัง้กรรมการบริษทั และกรรมการผูจดัการ เพื)อเปนตวัแทนในการใชอาํนาจ จงึเปนการชดัแจง 

วาการจดัองคการมไิดมอบหมายการงานใหผูหนึง่ผู ใดโดยเฉพาะ แตเปนการกระจายอํานาจหนาที่

ใหแกฝายตางๆ ซึ่งตองทํางานประสานกัน 

ประการที ่2 องคการแบบเปนทางการกาํหนดตาํแหน@งหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ

แน@นอน เมื)อผู ใดดาํรงตาํแหนYงนัน้จะตองมคีวามรับผดิชอบและปฏิบตัติามท่ีระบุไวสาํหรบัตาํแหนYง 

นั้นๆ จะปฏิบัติตามใจตนเองไมได จึงเปนการผูกคนไวกับงาน

ประการที่ 3 องคการจะเปนเครื6องควบคุมและสงเสริมใหคนทํางานและบรรลุ 

เปาหมายที่ตั้งไว องคการมีการจัดแบงงานออกเปนกลุมๆ และกําหนดสายการควบคุมบังคับ

บัญชาดวยการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

องคการมิไดเกิดขึ้นเอง และสมรรถภาพหรือสัมฤทธิผลขององคการก็มิใชวาเกิดข้ึนไดเอง 

จะตองจดัทาํใหเกดิข้ึนและดูแลใหเกดิข้ึนตอเนื)องกนัไป การจดัการจงึเปนสิง่จาํเปนสาํหรับองคการ

1.8 องคการอรูปนัย
การรวมกลุมของบุคคลเพื)อรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งนั้นอาจรวมกันแบบไมเปน

ทางการหรอืไมมแีบบแผนท่ีแนYนอนก็ได การรวมกลุมประเภทนีเ้รยีกวา องคการอรูปนยั ซึง่เฮอรเบริต 

ไชมอน (Herbert Simon) ใหความหมายไววา องคการอรูปนัยหมายถึง ความสัมพันธกันอยางไม

เปนทางการในองคการใดองคการหนึง่ ซึง่จะมผีลสะทอนตอการตดัสนิใจ และบางคร้ังอาจจะมผีล

ทําใหการดําเนินงานตามลักษณะแหงองคการรูปนัยตองเปลี่ยนแปลงไปได9

1. ลักษณะขององคการอรูปนัย โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้

(1) เปาหมายขององคการอรูปนัยไมแนYนอนตายตัว มักขึ้นอยูกับผูนํา

(2) การรวมตัวของสมาชิกถือเอาความพึงพอใจเปนสําคัญ สวนมากรวมตัวกันข้ึนโดย

ความสมัครใจ
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(3) การดําเนินงานขององคการและสัมฤทธิผลขององคการขึ้นอยูกับผูนํา

(4) ความสัมพันธในองคการอรูปนัยมีลักษณะเปนไปในทางสวนตัว คํานึงถึงประโยชน

ของกลุมมากกวาประโยชนขององคการรูปนัยที่กลุมของตนแฝงอยู

(5) องคการอรปูนัยยดึถอืความสาํคญัของตวับคุคลและอาํนาจบารมมีากกวาอาํนาจบงัคบั

บัญชา

ในองคการบางแหง องคการอรปูนยัทีแ่ฝงอยูมอีทิธพิลมาก เพราะมีบคุคลท่ีมอีทิธพิลหรือมี

บารมีเปนหัวหนากลุม ดังนั้นหากผูบริหารตองการใหงานสําเร็จตองติดตอกับบุคคลผูนี้ใหเห็นชอบ

เสียกอน แมจะไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาก็ตาม

2. กลุมในองคการรูปนยั คอืกลุมซึง่มีลกัษณะเปนองคการนอกแบบ (องคการอรปูนยั) ที่

แฝงอยูในองคการที่เปนทางการ (องคการรูปนัย) เกิดขึ้นโดยบุคคลรวมตัวกันเปนกลุมดวยความ

สมัครใจ กลุมในองคการรูปนัยจําแนกไดดังนี้ 

กลุมเครือญาติ เกิดจากความสัมพันธทางเครือญาติ กลุมประเภทนี้รวมตัวกันไดงาย 

กลุมวิชาชีพ เกิดจากการรวมตัวของผูมีวิชาชีพเดียวกัน กลุมประเภทนี้มีอิทธิพลมากในการ

บริหารงาน เชน สหภาพแรงงาน

กลุมศาสนา เกิดจากการนับถือหรือมีความเชื)อแบบเดียวกัน 

กลุมสถาบันการศึกษา เปนการรวมตัวกันโดยยึดเอาสถาบันที่สําเร็จการศึกษามาเปนแกน 

กลุมความสนใจ เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที่มีความนิยมชมชอบในเรื)องเดียวกัน เชน 

กลุมนักเลนกลวยไม กลุมนักเลนนกเขา เปนตน 

กลุมเพื*อนฝูง เกิดจากการรวมตัวกันเพราะเคยเปนเพื)อนนักเรียนกันมากอนหรือเคยเปน

เพื)อนเพราะอยูหมูบานเดียวกัน เปนตน

3. บทบาทขององคการอรูปนัย ชวยสงเสริมการบริหารงานหลายประการ กลาวคือ

(1) ชวยใหการทาํงานลลุวงไปดวยความรวดเร็ว เพราะความรวมมอืกนั เขาใจและเห็นใจกัน

(2) ชวยสรางขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน มีความพอใจที่จะทํางานรวมกับกลุม

ของตนเอง

(3) ชวยสงเสริมการประสานงานและการติดตองานใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว

(4) ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะดานการชวยฝกและแนะนําแก 

ผูมาปฏิบัติงานใหม

ในทางตรงกันขาม องคการอรูปนัยก็มีผลเสียไมนอย เชน ทําใหเกิดความแตกแยกใน

องคการ ถาองคการอรปูนยัตอตานการบรหิารยอมทาํใหเกดิปญหามากมาย และองคการอรูปนัย 

ทําใหเกิดระบบอุปถัมภไดงาย เปนตน
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1.9 สรุปทายบท
องคการคือ กลุมบุคคลที่มารวมกันทํากิจกรรมเพื)อบรรลุเปาหมายเดียวกันภายใตระเบียบ

และกฎเกณฑทีต่ัง้ไว องคการมหีลายประเภท อาจจาํแนกโดยโครงสราง เปนองคการทีเ่ปนทางการ

และองคการไมเปนทางการ หรือจําแนกองคการตามวัตถุประสงค โดยแบงออกเปนองคการเพื)อ

ประโยชนของสมาชิก องคการทางธุรกิจ องคการเพื)อบริการ และองคการเพื)อสวัสดิภาพของ

ประชาชน วัตถุประสงคขององคการที่ตั้งขึ้นนอกจากเพื)อบริการประชาชนในกรณีที่เปนองคการ

ของรัฐ หรือเพื)อแสวงหากําไรในกรณีที่เปนองคการของเอกชนแลว องคการทุกประเภทจะตอง

สรางสิ่งที่มีคุณคาใหสังคม สนองตอบความตองการของสมาชิก และเพื)อความเจริญเติบโตของ

องคการเองดวย

องคการแบบไมเปนทางการหรือองคการนอกแบบ เปนกลุมคนที่แฝงอยูในองคการที่เปน

ทางการทุกแหง องคการนอกแบบจะมผีลกระทบตอความสาํเร็จขององคการไมนอย ดงัน้ันผูบรหิาร

จําเปนตองสนใจองคการนอกแบบดวย

ความรูความเขาใจในธรรมชาตขิององคการ จะชวยใหผูบรหิารนําความรูนี้ไปประยุกตในการ

บริหารองคการใหเกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่ตองการ ถามององคการ

ในแงของกลุมคนก็จะบริหารโดยเนนมนุษยสัมพันธ ถามององคการในรูปของระบบก็จะเนนความ

สําคัญของทุกสวนขององคการ อยางไรก็ตาม องคการตองประกอบดวยคนและงาน ดังนั้นในการ

บริหารองคการจะตองเนนทั้งคนและงาน



การจัดโครงสรางขององคการมีองคประกอบหลายประการท่ีจะตองพิจารณา การแบงงาน

ออกเปนแผนกตางๆ การมอบหมายความรับผิดชอบใหแกบุคคลตางๆ การกําหนดอํานาจหนาท่ี 

การตัดสินใจ การประสานงาน กิจกรรมตางๆ เหลานี้ควรจะมีแนวคิดหรือหลักเกณฑที่แนYนอน ใน

กรณทีีเ่ปนองคการขนาดเล็ก การจดัองคการไมสูมปีญหา แตสาํหรับองคการขนาดใหญมกัมปีญหา

ในการปฏบิตังิานมากมาย การจดัองคการจะชวยแกปญหาตางๆ และอาํนวยประโยชนแกการบรรลุ

วตัถปุระสงคขององคการเปนอยางย่ิง อยางไรกต็าม แมวาจะมนีกัวชิาการและนกับรหิารเปนจาํนวน

มากไดพยายามคนควาหาหลักเกณฑตางๆ เพื)อใชเปนหลักในการจัดองคการมานานแลวกต็าม แต

กย็งัไมมขีอยตุวิาวธิีใดถกูตองสมบูรณทีส่ดุ ผูศกึษาอาจจะตองนําหลักเกณฑตางๆ ไปผสมผสานกนั

และประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณขององคการนั้นๆ 

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีองคการ
นับตั้งแตป ค.ศ. 1800 (พ.ศ. 2343) เปนตนมา ไดมีแนวความคิดทางทฤษฎีองคการเกิด

ขึ้นมากมาย นักวิชาการดานการบริหารไดแบงแนวความคิดออกเปนหลายแบบ หลายสํานัก และ

หลายระดับ แลวแตจะมองในแงใด ข้ึนอยูกับผูมองและวัตถุประสงคที่นําไปใช แนวความคิดที่

สําคัญๆ สรุปไดดังนี้1

1. แนวความคดิที่ใชหลกัวทิยาศาสตร เปนแนวความคิดในระยะ ค.ศ. 1800–1940 (พ.ศ. 

2343–2483) เนนเปาหมายขององคการเปนสําคัญ การจัดองคการเปนไปเพื)อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการทํางาน มององคการเปนความสัมพันธของหนYวยงานยอย ดังนั้นจึงเนน

ไปที่โครงสรางระเบียบกฎเกณฑตางๆ โดยนําหลักวิทยาศาสตรมาประยุกต

2. แนวความคิดที่ใชหลกัมนษุยสมัพนัธและพฤตกิรรมของบุคคล เปนแนวความคิด

ในชวง ค.ศ. 1940–1960 (พ.ศ. 2483–2503) เกิดความคดิท่ีพยายามใชหลกัจติวทิยามาประยกุตใน

ทฤษฎีองคการ

2
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การจดัองคการ คาํนงึถงึความรูสกึ ความตองการ ความสมัพนัธระหวางผูทาํงาน รวมท้ังบรรยากาศ

ในการทํางาน แสวงหาวิธีจูงใจใหคนทํางาน มององคการเปนกลุมบุคคล

3. แนวความคิดที่เนนเรื6องระบบ นับจากป ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) เปนตนมา แนว

ความคดิในเรื)ององคการไดพฒันาไปในเชงิระบบ มององคการในภาพรวม มไิดมองสวนหนึง่สวนใด

โดยเฉพาะ เรียกวาการมองอยางเปนระบบ ถือวาองคการเปนระบบที่ซับซอน ประกอบดวยระบบ

ยอยๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว

ทฤษฎีองคการนิยมแบงออกเปน 3 สมัยดังนี้

1. ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม (Classical Theory of Organization)

2. ทฤษฎีองคการสมัยใหม (Neo–Classical Theory of Organization)

3. ทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน (Modern Theory of Organization)

2.2 ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม
การจัดองคการมีมาตั้งแตสมัยอียิปต กรีก และโรมัน ตอมาราวป ค.ศ. 1800 (พ.ศ. 2343) 

แนวความคิดในการจัดองคการไดรับการพัฒนาอยางกวางขวาง ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิมน้ีให

ความสาํคญัแกรปูแบบโครงสรางขององคการ เปาหมาย อาํนาจ บทบาท และความสมัพนัธระหวาง

หนYวยงานยอยในองคการ เปนการนําเอาความคิดและหลักวิทยาศาสตรมาประยุกตกับการจัด

องคการ ทฤษฎอีงคการสมยันี้ใหความหมายขององคการวา องคการคอืโครงสรางความสมัพนัธของ

ตําแหนYง เปาหมาย และบทบาท รวมทั้งปจจัยอื)นๆ ทฤษฎีที่มีชื)อเสียงคือ ทฤษฎีของเฮนรี ฟาโยล 

(Henri Fayol) และทฤษฎีของแมกซ เวเบอร

2.2.1 ทฤษฎีองคการของเฮนรี ฟาโยล
ฟาโยลไดชื)อวาเปนบิดาแหงการจัดการ ซึ่งใหความสนใจเปนพิเศษแกนักบริหารชั้นสูง ตรง

ขามกับเฟรเดอริก เทยเลอร (Frederick Taylor) ที่สนใจการทํางานของคนงานในราว ค.ศ. 1925 

(พ.ศ. 2468) ฟาโยลไดเสนอหลักการจัดองคการซึ่งมีแนวปฏิบัติ 5 ประการ นิยมเรียกยอๆ วา 

OSCAR ซึ่งเปนการนําเอาอักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษของแนวปฏิบัติทั้ง 5 ประการ มารวมกัน

ทําใหงายตอการกลาวถึงและจดจํา ดังนี้2

1. วตัถปุระสงค (Objective) องคการจะตองกาํหนดวตัถปุระสงคไว ใหชดัเจน ตลอดจน

การกําหนดตําแหนYงตางๆ แตละตาํแหนYงกจ็ะตองกาํหนดเปาหมายไว ใหสมัพนัธกบัวตัถปุระสงคของ

องคการ เมื)อผูปฏิบตังิานแตละคนบรรลุเปาหมายทีต่ัง้ไว วตัถปุระสงคขององคการกจ็ะสาํเร็จไปดวย

2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง (Specialization) งานของแตละตําแหนYงแตละคน

ควรจาํกดัขอบเขตใหทาํคนละหนาที ่อนัเปนการสงเสริมใหเกดิความชาํนาญเฉพาะอยาง กิจกรรมที่
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เกีย่วของกนักต็องจดัไว ในกลุมเดียวกนัดวย ถอืวาเปนหลักการแบงงานกันทําตามความเช่ียวชาญ

เฉพาะอยาง การแบงงานออกเปนแผนกจึงเปนสิ่งจําเปน 

3. การประสานงาน (Coordination) เมื)อมีการแบงงานกันทําเปนแผนกๆ และมีคน

ทาํงานจาํนวนมาก การประสานงานยอมมคีวามจาํเปนเพื)อใหทกุคนปฏบิตังิานของตนไดอยางราบรื)น 

โดยไมขัดกับแผนกอื)นๆ ทําใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปสูวัตถุประสงคขององคการ หากไมมี

การประสานงานที่ดีแลว การดําเนินงานอาจลมเหลวและไมราบรื)น องคการที่มีขนาดใหญ มีการ

ดําเนินงานสลับซับซอน มีบุคคลทํางานเปนจํานวนมาก การประสานงานจึงมีความจําเปนมาก

4. อํานาจหนาที่ (Authority) องคการตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลที่อยูใน

ตาํแหนYงสงูสดุ มอีาํนาจสูงสดุในการกําหนดนโยบาย สามารถตัดสนิใจสัง่การไดโดยไมมีใครมีสทิธิ์

โตแยง การจัดสายการบังคับบัญชาในองคการตองชัดเจน เริ่มตั้งแตผูมีอํานาจสูงสุดขององคการ

ผานสายการบังคับบัญชาลงมาตามลําดับขั้น ดังตัวอยางตอไปนี้

ประธาน

ผูจัดการโรงงาน

รองประธานฝายผลิต

หัวหนาคนงาน

คนงาน

President

Foremen

Vice

President

Middle

Manager

Operative

Workers

รูปที่ 2.1 สายการบังคับบัญชา

การจดัอาํนาจหนาทีด่งักลาวเรยีกวา หลกัการจดัอาํนาจหนาท่ีจากเบือ้งสงูไปสูเบือ้งลาง และ

ผลของการใชอํานาจหนาที่ตามลําดับชั้นเรียกวา สายการบังคับบัญชา นั่นเอง

5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) อํานาจหนาที่ที่มอบใหแกตําแหนYงตางๆ จะตอง

สัมพันธกับความรับผิดชอบ บุคคลใดที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตอผลสําเร็จขององคการใน

ระดับใด ก็ควรจะไดรับมอบอํานาจหนาที่ใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายในระดับที่จะ

ทําใหงานนั้นสําเร็จได

2.2.2 ทฤษฎีองคการของแมกซ เวเบอร
ประมาณ ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480) แมกซ เวเบอร นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ไดเสนอ

ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Model) ซึ่งเวเบอรเห็นวาเปนองคการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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การจดัองคการตามแนวความคดิของเวเบอรมอีทิธพิลกวางขวางเปนทีย่อมรบัของวงการท่ัวไป และ

นําไปกลาวอางอิงอยูเสมอ หลักการจัดองคการของเวเบอรมีดังนี้3

1. การแบงแยกงานถือหลกัความชํานาญเฉพาะดาน วตัถปุระสงคของการจดัองคการ

แบบนี้ มุงใหไดผลงานสูงสุดจากการทํางานเฉพาะอยางดวยฝมือและความชํานาญ ดังนั้นคนงาน

จะตองไดรับการฝกฝนอบรมซํ้าแลวซํ้าอีก เพื)อใหเกิดความเชี่ยวชาญจริงๆ 

2. การจัดลาํดบัชัน้การบังคบับญัชาลดหลัน่กนัลงไป มหีวัหนาขององคการเปนผูบงัคับ

บัญชาสูงสุดขององคการ กําหนดอํานาจหนาที่ของแตละระดับชั้นไวอยางชัดเจน

3. การปฏิบัติงานตองอยูภายใตระบบ ระเบียบ และกฎหมาย การทํางานไมสามารถ

ยดืหยุนไดตามลกัษณะเฉพาะของงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ องคการของรัฐจะตองยดึถอืและปฏบิตัิ

ตามระเบียบ ขอบังคับอยางเครงครัด

4. การจัดใหมีการบันทึกเกี่ยวกับการดําเนินงาน ระเบียบ ขอบังคับตางๆ การวินิจฉัย 

การสัง่การ จะตองมกีารบันทกึเปนลายลกัษณอกัษรเกบ็ไวเปนหลกัฐานสามารถตรวจสอบไดตลอด

เวลาที่ตองการ

เมื)อพิจารณาระบบราชการตามแนวความคิดของเวเบอรใหละเอียดลงไปแลว จะเห็นวามี

ลักษณะตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้

1. การบริหารราชการมีลักษณะเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติตอเนื)องกันตลอดไป เพราะเปน

องคการของรัฐที่จัดขึ้นเพื)อบริการประชาชน จะทําๆ หยุดๆ ไมได ทําใหขนาดขององคการเติบโต

ขึ้นทุกที

2. ตองมีการแบงหนาที่การงานออกเปนสัดสวนอยางมีเหตุผลและสัมพันธกันท้ังหนาที่การ

งาน และความรับผิดชอบ

3. ตองมีการจัดลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) ลดหลั่นกันลงมา ถือหลักผูอยูฐานะ

สงูกวามอีาํนาจหนาทีค่วามรบัผิดชอบสงูกวา การดาํเนินการใดๆ จะตองปฏบิตัติามระเบียบแบบแผน

ตามอํานาจหนาที ่ระเบยีบขอบงัคบั และกฎหมายท่ีวางไว จะกระทํานอกเหนือทีก่าํหนดไวไมได ไดแก 

 (1) การมอบอํานาจหนาที่ใหหนYวยราชการตางๆ 

 (2) อํานาจในการสั่งการ 

 (3) การใชบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไว

4. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนสวนหนึ่งของการบังคับบัญชา การออกคําสั่งและ

การปฏิบัติตามคําส่ังตองถือเอาหนาที่เปนหลัก ไมใชเปนเรื)องสวนตัว และการปฏิบัติตองเปนไป

ตามลําดับชั้น
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5. ตาํแหนYงหนาทีร่าชการเปนสิง่ซึง่ไมอาจซือ้ขายหรอืโอนสทิธใิหแกกนัไดเพราะมิใชทรัพยสนิ 

สวนบุคคล

6. การคัดเลือกบคุคลเขาดํารงตําแหนYงตองมกีารคัดเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเขาทํางาน โดย

ยึดหลักความรูและความสามารถ และตองมีการฝกอบรมกอน

7. การดําเนินงานตองมแีบบพธิเีปนทางการ ตองมหีลกัฐานเปนลายลักษณอกัษร มีระเบยีบ

ปฏิบัติที่แนYนอน เชื)อถือได

ขอดีขององคการระบบราชการ มีอยูหลายประการดวยกันคือ มีการแบงงานกันทํา

เฉพาะอยาง มีโครงสรางที่แนYนอนทําใหสามารถที่จะคาดการณได มีความมั่นคง มีเหตุผล และ

เปนประชาธิปไตย

การแบงงานกันทําตามความสามารถจะทําใหผลิตผลเพิ่มข้ึน ในองคการขนาดใหญที่มี 

คนงานนับพันคน การแบงงานกันทําตามความถนัดมีความจําเปนมาก สงผลใหทําการผลิตและ

บริการไดปริมาณมากและรวดเร็ว เชน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต เปนดน

การกําหนดโครงสรางที่แนYนอน มีสายการบังคับบัญชา ทําใหจํากัดขอบเขตของการทํางาน

ไมใหกาวกายกัน โครงสรางขององคการอาจแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางหนาที่ตางๆ ที่

เปนไปตามหลักของเหตุผล

ความสามารถในการคาดการณและความมั่นคง ระบบราชการจะกอใหเกิดความแนYนอน 

นําความเปนระเบียบมาใช ทุกคนมีความสัมพันธกันอยางมีเหตุผล คนสวนมากมีความพึงพอใจใน

ความแนYนอนมากกวาความไมแนYนอน คนที่อยูในองคการหรือคนที่เกี่ยวของยอมเกิดความมั่นใจ

และคาดการณไดแนYนอน เชน นักศึกษามั่นใจวามหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาจะอยูตอไปอีกนาน และ

คาดวาตนคงจะไดรับปริญญาในอีก 4 ปขางหนา ฯลฯ

ขอวจิารณสาํหรับระบบราชการ ระบบราชการถกูวจิารณวามองเหน็มนุษยเปนเครื)องจักร 

ตองปฏบิตัติามความตองการของสังคมหรอืองคการ ในทัศนะของคนสมัยปจจบุนัมองเหน็องคการ

แบบราชการวาเปนองคการขนาดใหญที่มีแตผลเสีย เชน ความลาชา (Red Tape) การเลนพวก

เลนพองหรือระบบอุปถัมภ (Patronage System) เปนตน ทั้งๆ ที่หลักการสําคัญขององคการแบบ

ราชการไดพยายามขจัดเรื)องสวนตัวออกไปใหมากที่สุด

2.3 ทฤษฎีองคการสมัยใหม
ทฤษฎีองคการสมัยใหมมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม เริ่มพัฒนาข้ึนมาราวป 

ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) เปนตนมา และมาไดรับความสนใจอยางจริงจังเพราะผลจากการทดลอง

ที่โรงงานฮอวทอรน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวาง ค.ศ. 1927–1932 (พ.ศ. 2470–2475) ผลการ

ทดลองช้ีใหเหน็ถงึความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธทีม่ตีอการบรหิาร ทฤษฎอีงคการสมยัใหมเปนการ
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นาํเอาทฤษฎมีนษุยสมัพนัธประยุกตกบัการจดัองคการ นัน่คอืใหความสาํคัญกบัปญหาดานจติวทิยา

และปญหาดานสงัคมท่ีเก่ียวของกบับคุคลในองคการและกลุมคนงานในองคการ สมยัน้ีจงึใหความ

หมายขององคการวา องคการคือกลุมคนกลุมหนึ่งที่รวมกันทํากิจกรรมเพื)อบรรลุเปาหมายรวมกัน

ทฤษฎีสมัยใหมมีความคิดคัดคานกับทฤษฎีดั้งเดิมที่วาทุกคนในองคการเหมือนกันคือ เปน

บุคคลทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น แตทฤษฎีสมัยใหมถือวาบุคคลแตกตางกันและยอมรับความสําคัญของ

กลุมงาน ตลอดจนปจจัยอื)นๆ ทางสังคม

บคุคลสาํคญัของทฤษฎอีงคการสมยัใหม ไดแก ฮวิโก มันสเตอรเบริก (Hugo Mun–sterberg) 

ผูเริ่มตนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เอลตัน เมโย (Elton Mayo) เอฟ.เอฟ. โรทลิสเบอรเกอร (F.F. 

Roethlisberger) และวิลเลียม ดิกสัน (William Dickson) ผูทําการศึกษาที่โรงงานฮอวทอรนรวม 

กันทั้ง 3 คน

นักทฤษฎีสมัยใหมใหความสําคัญในเรื)องบุคคล กลุมงาน การมีสวนรวมในการบริหาร และ

ขวญัหรอืกาํลงัใจ ทฤษฎีองคการทีม่ชีื)อเสียงในสมยันีค้อืทฤษฎขีอง เรนซิส ไลเคิรต (Rensis Likert)

2.3.1 ทฤษฎีหมุดเชืDอมโยงของเรนซิส ไลเคิรต
ประมาณ ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) ไลเคิรต ผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร แหง

มหาวทิยาลยัมชิแิกน ไดตัง้ทฤษฎกีารจดัรปูองคการเชงิมนษุยสมัพนัธขึน้เรยีกวา ทฤษฎีหมดุเชื)อม

โยง (Linking Pin Function Theory) สรุปไดดังนี้4

1. การทาํงานเปนกลุมจะชวยใหงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และทาํใหมสีิง่จงูใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้นอีกดวย โดยหลักแลวองคการจะไดผลงานที่ดีที่สุด เมื)อทุกคนในองคการรวมกัน

ปฏบิตังิาน มใิชตางคนตางแยกกนัทาํ ในการบรหิารงานตองสรางกลุมปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้ 

2. การปฏิบัติงานเปนกลุมนี้ใชได ในทุกระดับขององคการ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับหมุดเชื)อม

โยง ซึ่งหมายถึงผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เปนผูนํากลุมหรือตัวแทนของกลุมเพื)อเชื)อมโยงกับ

กลุมในระดับสูงขึ้นไปอีก

3. หลักการสําคัญตองถือวาการวางแผนและการแกปญหาเปนเรื6องของกลุม ให

กลุมตัดสินใจโดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมดวย ทุกคนในกลุมจะพึงพอใจ ผูกพัน และยอมรับนับถือ

ซึ่งกันและกัน

องคการจะปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีที่สุดนั้น ก็ตอเมื)อการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของสมาชิกจะ

ตองไมอยูในลักษณะของสวนบุคคล แตจะตองปฏิบัติหนาที่รวมกันในลักษณะของกลุมงานที่มี

ประสิทธิภาพ มีเปาหมายการปฏิบัติงานที่สูง ฝายบริหารจะตองรับผิดชอบตอการสรางกลุมงาน
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ที่มีประสิทธิภาพเหลานี้ กลุมงานเหลานี้จะตองเชื)อมโยงระหวางกันทั่วทั้งองคการ ผูบังคับบัญชา

ในกลุมหนึ่งยอมจะเปนผูอยูใตบังคับบัญชาในอีกกลุมหนึ่งที่อยูสูงขึ้นไป และจะเปนเชนนี้ไปตลอด

ทั้งองคการ

หมุดเชื)อมโยง

หมุดเชื)อมโยง

รูปที่ 2.2 การจัดองคการแบบหมุดเชื)อมโยง

2.3.2 องคประกอบสําคัญของทฤษฎีองคการสมัยใหม
องคประกอบสําคัญของทฤษฎีองคการสมัยใหม มีดังนี้

1. บุคคล (Individual) ทฤษฎีสมัยดั้งเดิมมีความเชื)อวาคนงานจะถูกจูงใจดวยปจจัยทาง

เศรษฐกิจ (เงิน) แตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจากผลการวิจัยคนควาในระยะนี้พบวาคนงานมี

ความแตกตางกนัออกไป บางคนอาจเบื)อหนYายกบัการทาํงานซํา้ซาก บางคนอาจจงูใจไดดวยสิง่อื)นที่

ไมใชเงิน บางคนสนกุสนานกบัการทาํงาน ดงันัน้การจูงใจยอมตองพจิารณาความแตกตางระหวาง

บุคคลเปนสําคัญ

2. กลุมงาน (Work Group) ในองคการทีเ่ปนทางการจะตองมอีงคการนอกแบบ หรอืกลุม

คนงานแอบแฝงอยูเสมอ สถานภาพทางดานสังคมในกลุมคนงานจะมีความสําคัญลําดับแรก และ

ถอืงานเปนสิง่ปกตธิรรมดา คนงานไมตองการจะอยูตามลาํพงัแตตองการจะมคีวามสมัพนัธหรอืรวม

กลุมกบัเพื)อนๆ เสมอ ความเขาใจหรอืการรบัรูของบคุคลใดท่ีเกีย่วกบัตนเองและสิง่แวดลอมรอบตวั

จะขึน้อยูกบักลุมของตน เพราะวาบุคคลจะใชเวลาสวนใหญไปกบักลุม คานยิม ความคิดเหน็ ความ

ตองการ และแรงดลใจยอมจะถูกกําหนดโดยกลุมงาน การติดตอสื)อสารที่ไมเปนทางการของกลุม

คนงานก็มีอิทธิพลตอองคการ กลุมงานจึงมีอิทธิพลอยางสูงตอการจูงใจและผลผลิต

3. การบริหารโดยการใหเขามามีสวนรวม (Participation Management) การเปด

โอกาสใหคนงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือการบริหารดวยการแสดงความคิดเห็นตางๆ 

ทฤษฎีนี้เชื)อวาจะเปนส่ิงจูงใจใหทุกคนปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้น ซึ่งเปนการใหความสําคัญตอ

บคุคลและกลุมคนงาน การบรหิารแบบมสีวนรวมจงึเปนท่ียอมรบัโดยทัว่ไปของผูบริหารในปจจบุนั
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4. ขวญัหรือกาํลงัใจ (Morale) จากการวจิยัทีโ่รงงานฮอวทอรนชี้ใหเหน็วา คนงานมคีวาม

พอใจมากเทาใดก็จะยิ่งเพ่ิมผลผลิตมากขึ้นเทานั้น ดังน้ันกลยุทธในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การทํางาน จึงอยูที่การสรางขวัญหรือกําลังใจใหเกิดขึ้นแกคนงานทุกๆ คน ขวัญจึงเปนสิ่งหนึ่งที่มี

อิทธิพลตอความสําเร็จขององคการ

อยางไรกต็าม หลักการทีส่าํคัญของทฤษฎดีัง้เดมิ น่ันคือ โครงสราง ความเปนระเบียบ และ

ความมเีหตผุลก็เปนส่ิงทีย่งัคงมีอยใูนทฤษฎีสมยัใหม ทฤษฎสีมยัใหมสรางองคการขึน้เพื)อตอบสนอง

ความตองการของบุคคลในองคการควบคูกันไปกับวัตถุประสงคขององคการ

2.4 ทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน
ทฤษฎีองคการสมัยปจจุบันไดรับการพัฒนาโดยนําแนวความคิดของสมัยดั้งเดิมและ

สมัยใหมมาปรับปรุง ใชศาสตรหลายสาขามาประยุกตรวมกัน ไดแก วิทยาศาสตร จิตวิทยา 

สังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร ฯลฯ ทฤษฎีสมัยปจจุบันไดรับการพัฒนาตั้งแต 

ป ค.ศ. 1950 เปนตนมา นกัทฤษฎอีงคการสมยัปจจบุนัทีม่ซีื)อเสิยง ไดแก เชสเตอร บารนารด, 

นอรเบริต วเีนอร (Norbert Wiener) และ ลูดวกิ วอน เบอรตาแลนฟฟ (Ludwig Von Bertalanffy)

2.4.1 ทฤษฎีองคการของบารนารด
บารนารดเปนนักบริหารที่มีประสบการณสูง ไดชื)อวาเปนบิดาแหงการบริหารเชิงพฤติกรรม

ศาสตร (Behavioral Science) ราว ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) ไดเขียนหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่งซื)งได

อธิบายถึงองคการวา องคการเปนระบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดระบบหนึ่ง ภายในระบบนี้จะมี

ความสัมพันธที่ประสานกันโดยมีเปาหมายของการตอบสนองความตองการสวนบุคคล บารนารด

ไดพิจารณาถึงบุคคลแตละคน องคการ ผูขาย และลูกคาวาเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอม แนว

ความคดินีส้ามารถทีจ่ะนาํไปใชไดอยางเหมาะสมท้ังในแงขององคการท่ีเปนทางการและองคการท่ี

ไมเปนทางการ5

ยกตัวอยางเชน บริษัทผลิตเครื)องใชไฟฟา บริษัทเปนระบบของสังคมที่ประกอบดวย

คนหลายกลุม ไดแก กลุมผู ถือหุ น กลุมผู บริหาร กลุมพนักงาน กลุมลูกคา บุคคลแตละ

กลุมยอมมีเปาหมายตางกัน กลุมผูถือหุนตองการกําไร กลุมผูบริหารตองการเงินเดือนและ 

ซื)อเสียง กลุมพนักงานตองการคาจาง กลุมลูกคาตองการสินคาราคาถูกคุณภาพดี นอกจากนี้ 

ภายในบริษัทเองยังมีการจับกลุมกันอยางเปนทางการคือ แบงออกเปนแผนกตางๆ และยังมี

การรวมกลุมกันตามความพึงพอใจในรูปขององคการนอกแบบอีกดวย ซึ่งแตละกลุมยอมมีความ

ตองการหรือเปาหมายแตกตางกันออกไป ผูบริหารจะตองสนใจกลุมเหลานี้ดวย นอกจากนี้บริษัท

อาจเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือผลิตภัณฑได เชน ยุบบางแผนก นําเครื)องจักรใหมเขามาใช หรือ

เลิกผลิตสินคาบางตัวที่ตลาดไมตองการ เปนตน
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2.4.2 ทฤษฎีองคการของวีเนอร
วีเนอรเปนนักวิทยาศาสตรผูมีความเชี่ยวชาญในเรื)องคอมพิวเตอร ราว ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 

2491) วีเนอรได ใหแนวคิดในเรื)ององคการวา องคการเปนระบบหนึ่งที่ประกอบดวยปจจัย 5 

ประการ ดังนี้

สิ่งแวดลอมภายนอก (Environment)

ขอบเขตขององคการ

ปจจัยนําเขา 

(Input)

กระบวนการ 

(Process)

ผลผลิต 

(Output)

สินคา

และ

บริการ

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)

ขอมูลจากลูกคา/ผูบริโภค

ที่อยูภายนอกองคการ

รูปที่ 2.3 แสดงองคการในฐานะเปนระบบ

1. ปจจัยนําเขา เชน วัตถุดิบ แรงงาน ทุน เปนตน

2. กระบวนการ เปนกระบวนการผลิตซึ่งเปลี่ยนวัตถุดิบเปนสินคาและบริการ

3. ผลผลิต ไดแก สินคาและบริการขององคการ

4. ขอมลูยอนกลบั จากภายในองคการ เชน ขอมลูจากพนกังานเกีย่วกบัผูบรหิาร เครื)องจกัร

ลาสมัย สภาพภายในโรงงานไมดี เปนตน รวมทั้งขอมูลจากภายนอกองคการที่วิจารณผลผลิตของ

องคการวาดีหรือไมดีดวย

5. สิง่แวดลอมภายนอกองคการ ไดแก ผูบรโิภค สภาพเศรษฐกิจ การเมอืง กฎหมาย สงัคม 

ประเพณี และคานิยมตางๆ 

ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยเปนองคการ เมื)อมองมหาวิทยาลัยในรูปของระบบจะเห็นวา

ปจจยันาํเขาของมหาวทิยาลยั ไดแก อาจารย เจาหนาท่ี คนงาน นกัศกึษา เงนิ วสัด ุอปุกรณ 

อาคาร สถานที่

กระบวนการของมหาวิทยาลัย ไดแก กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งตองใชวิธีการตางๆ 

มากมายใหเรียนหลายวิชา ใชเวลายาวนาน ใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ หลายประการ

ผลผลิตของมหาวิทยาลัย ไดแก บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปและบริการตางๆ ที่ใหแก

สังคม 
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ขอมูลยอนกลับของมหาวิทยาลัย ไดแก ขอมูลจากอาจารยที่วิพากษวิจารณหรือใหความคิด

เหน็วาหลกัสตูรไมด ีพืน้ฐานของนกัศกึษาออน อุปกรณการสอนไมด ีลาสมัย สถานที ่สกปรก ขอมลู

วิพากษวิจารณจากภายนอกวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยดีหรือไมดีอยางไร

ขอมลูเหลานีย้อมจะนาํมาปรบัปรงุวธิกีารรบันกัศกึษาหรอือาจารยเสยีใหม ปรบัปรงุการเรยีน

การสอนใหดีขึ้น เขมงวดการเรียนใหเนนคุณภาพมากขึ้น เปนตน

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย ไดแก สังคม ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี การเมือง การ

ปกครอง กฎหมาย คานิยมของสังคม ฯลฯ ซึ่งลวนแตมีอิทธิพลตอการบริหารมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

กระบวนการ

ระบบ

ขอมูล

ขาวสาร

ระบบ

เทคโนโลยี

ระบบ

ทรัพยากร

มนุษย

ระบบ

การเงิน

ผลผลิต
 ขอมูลการตลาด

 กฎหมายและสังคม

 สภาพเศรษฐกิจ

 แรงงาน การเงิน

ฯลฯ

ระบบทรัพยากรมนุษย

(ระบบยอย)

ปจจัยนําเขาระบบยอย

 ทักษะ ความรู ความสามารถ

 ขอมูลขาวสารจากภายในและ 

 ภายนอกองคการ

 เปาหมายและคานิยมขององคการ

กระบวนการ

 พฤติกรรมของแตละบุคคล

 พฤติกรรมของกลุมทางการ 

 และกลุมไมเปนทางการ

ผลผลิตของระบบยอย

 สินคาและบริการตางๆ 

 ขอมูลขาวสารตางๆ 

 คานิยมทางเศรษฐกิจ

 ความพึงพอใจ

ปจจัยนําเขา

จากสิ่งแวดลอม

รูปที่ 2.4 ความสัมพันธของระบบยอยในองคการ แสดงการเปลี่ยนแปลงบางสวนของระบบยอย 

ในขั้นกระบวนการ ในรูปนี้ใชระบบทรัพยากรมนุษยเปนตัวอยางแสดงระบบยอย 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Buchele, Robert B., The Management of Business and Public Organization, 

New York: McGraw–Hill, 1977, p. 31.
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องคการเปนระบบสังคม (Social System) นกัพฤตกิรรมศาสตรศกึษาองคการและมอง

องคการวาเปนระบบของสังคมและมแีนวความคดิวา ทกุสิง่ทุกอยางยอมมคีวามสมัพนัธซึง่กนัและ

กนั ในระบบใหญๆ  ระบบหนึง่ยอมประกอบดวยระบบยอยหลายๆ ระบบท่ีมคีวามสมัพนัธซึง่กนัและ

กัน หากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบยอยใด ยอมจะกระทบถึงระบบยอยอื)นๆ ดวย6

2.4.3 ทฤษฎีองคการของเบอรตาแลนฟฟ
ในป ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เบอรตาแลนฟฟซึง่เปนนกัชวีวทิยาไดพฒันาทฤษฎรีะบบทัว่ไป

ขึ้น อาจกลาวไดวานักชีววิทยาผูนี้เปนบุคคลสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน 

ทฤษฎรีะบบท่ัวไปของเขาไดรบัการยกยองอยางกวางขวางวาเปนพืน้ฐานทางดานปรชัญาของทฤษฎี

สมยัปจจุบนั เบอรตาแลนฟฟเหน็วาองคการเปนปญหาเบือ้งตนของสิง่มชีวีติ เขารบัเอาแนวความ

คิดเกี่ยวกับองคการที่วา องคการเปนระบบเปลี่ยนแปลงได มีความเกี่ยวพันกันหลายดาน และมี

หลายระดับ เขาเห็นวาสวนตางๆ ขององคการมีความสําคัญเทาเทียมกัน ระบบเปนกลุมของสวน

ตางๆ ที่มีความเกี่ยวพันกัน ดังนั้นองคการคือระบบหนึ่งที่รวมระบบยอยหลายระบบเขาไวดวยกัน

2.4.4 ลักษณะของทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน
นักทฤษฎีองคการสมัยปจจุบันมีความเห็นตรงกันวาลักษณะสําคัญของทฤษฎีองคการสมัย

ปจจุบัน มีความเชื)อดังตอไปนี้7

1. องคการเปนระบบหน่ึงที่ประกอบดวยปจจัยที่เปนพื้นฐาน 5 สวนคือ ปจจัยนําเขา

กระบวนการ ผลผลติ ขอมลูยอนกลับ และสภาพแวดลอม สาํหรบัองคการธุรกิจนัน้จดัเปนองคการ

ระบบเปด

2. องคการเปลี่ยนแปลงได โครงสรางขององคการ หรือกระบวนการความสัมพันธที่เกิดขึ้น

ภายในองคการ สามารถเปลี่ยนแปลงไดเพื)อประสิทธิภาพขององคการ

3. องคการมหีลายระดบัและหลายดาน น่ันคอื พจิารณาองคการทกุๆ ระดบั ธรุกจิหน่ึงๆ อาจ

ถูกพิจารณาทั้งในดานจุลภาคและมหภาค ในดานมหภาคองคการเปนสวนเล็กๆ สวนหนึ่งในระบบ

อุตสาหกรรมของประเทศ สวนในแงจุลภาคจะพิจารณาสวนยอยๆ ในองคการนั้นๆ 

4. องคการตองใชแรงจูงใจหลายๆ ดาน เพื)อใหคนงานทํางานใหบรรลุเปาหมาย ทฤษฎี

องคการสมัยปจจุบันเชื)อวา สมาชิกขององคการคาดหมายที่จะตอบสนองวัตถุประสงคบางอยาง 

โดยใชองคการเปนทางผาน

5. การบริหารองคการไมมคีวามแนYนอนวาจะตองสาํเรจ็เสมอไป เพราะมปีจจยัตางๆ จาํนวน

มากและสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปนตัวแปรสําคัญ

6. ทฤษฎีองคการสมัยปจจุบันเปนทฤษฎีผสม คือนําแนวความคิดของทฤษฎีในสาขาวิชา

ตางๆ หลายสาขามาผสมผสานกัน ไดแก จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร พฤติกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตร ฯลฯ
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7. ทฤษฎีองคการสมยัปจจบุนัมลีกัษณะเปนการพรรณนา (Descriptive) คือเปนการอธิบาย

คณุลกัษณะขององคการและการบรหิาร ไมไดกาํหนดสิง่ตางๆ ไวแนYนอน แตจะเปดโอกาสใหเลอืก

วัตถุประสงคและวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม

8. เหตุการณหนึ่งๆ ที่เกิดข้ึนในองคการจะมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ หลายปจจัย ปจจัย

เหลานีโ้ดยตัวของมนัเองจะมคีวามสมัพนัธกนั และเหตกุารณทีเ่กดิขึน้นัน้อาจจะยอนกลบัไปกระทบ

ปจจัยที่เปนสาเหตุ และอาจทําใหเปลี่ยนแปลงปจจัยที่เปนสาเหตุนั้นไดดวย

9. องคการเปนระบบที่ปรับตัวได ลักษณะขอนี้นับวาสําคัญที่สุด หากองคการตองการจะคง

อยูตลอดไปในสภาพแวดลอมใดๆ องคการจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง

อยูเสมอ

ทฤษฎอีงคการสมยัปจจบุนัมุงถึงระบบและผลผลติทีม่คีณุคาขององคการเปนสาํคัญ เพราะ

ระบบและผลผลติจะเปนส่ิงทีท่าํใหองคการคงอยูตลอดไป สวนทฤษฎอีงคการสมยัดัง้เดมินัน้มกัเนน

ทีโ่ครงสรางเปนสาํคญั สิง่หนึง่ทีแ่สดงใหเหน็ถงึแนวความคิดทีต่างออกไปจากสมัยเดมิคือ ทฤษฎี

องคการสมยัปจจบุนัจะเนนถึงการบรหิารตามวตัถปุระสงค (Management by Objective) ในขณะ

ที่การบริหารสมัยเกาเนนถึงการบริหารในรายละเอียดของงาน

2.4.5 องคกรอัจฉริยะ
องคกรอัจฉริยะ (Smart Organization) หรือองคกรแหงการเรียนรู คือองคกรที่มุงเนนใหมี

การถายทอดความรูระหวางบุคลากรภายในองคกร ผานการสื)อสารในรปูแบบตางๆ ทัง้ทีเ่ปนทางการ

และไมเปนทางการ ควบคูไปกับการแสวงหาความรูจากภายนอกองคกร เพื)อใหเกิดการเชื)อมโยง

ความรูทั้ง 2 สวน อันนําไปสูการสรางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด บุคลากรในองคกรอัจฉริยะจะเรียนรูรวม

กันอยางตอเนื)อง กอใหเกิดการพัฒนาและสรางฐานความรูที่เขมแข็งและยั่งยืนแกองคกร

ปเตอร เอ็ม. เซ็งกี (Peter M. Senge) เปนผูเสนอแนวคิดเรื)ององคกรอัจฉริยะซึ่งเปนที่

ยอมรับกันอยางกวางขวาง

ความรู ในองคกร อาจแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้

1. ความรูที่อยูในสมองคน (Tacit Knowledge) เกิดจากประสบการณและการเรียนรู

2. ความรูที่เปนเหตุเปนผล (Explicit Knowledge) หรือเปนทฤษฎี

3. ความรูภายในองคกร (Implicit Knowledge) อยูในกระบวนการปฏิบัติ กฎระเบียบ และ

ขอบังคับตางๆ 

หัวใจสําคัญขององคกรอัจฉริยะ หัวใจสําคัญหรือวินัย 5 ประการของการเปนองคกร

อัจฉริยะประกอบดวย

1. บุคคลที่รอบรู (Personal Mastery)

2. รูปแบบความคิด (Mental Model)
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3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)

4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)

5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

รูปแบบการสรางองคกรอัจฉริยะ การปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรอัจฉริยะใช 

รูปแบบ SECI Model ประกอบดวย

1. S–Socialization การถายโอนความรูทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

2. E–Externalization การเรียนรูเพื)อหาสิ่งใหมๆ จากภายนอก

3. C–Combination การเชื)อมโยงความรูภายในกับภายนอก

4. I–Internalization การนําความรูที่เชื)อมโยงแลวมาปฏิบัติ 

2.5 สรุปทายบท
ทฤษฎเีปนเรื)องของแนวความคดิทีน่กัวชิาการเสนอข้ึนมาจากประสบการณและการทดลอง

หรือวิจัย ทฤษฎีจะเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื)อใหบรรลุวัตถุประสงค แนวความคิดหรือทฤษฎีได

รับการพัฒนามาตามลําดบัตามสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนไป ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดมิเนนในเรื)อง

รปูแบบโครงสราง และกฎเกณฑตางๆ มุงถงึผลงานโดยไมสนใจความรูสกึนกึคิดของบคุคล ทฤษฎี

องคการสมัยดั้งเดิมที่มีชื)อเสียงมาก คือทฤษฎีการจัดองคการแบบราชการของแมกซ เวเบอร ซ่ึง

ปจจุบันก็ยังมีการนํามาใชกันอยู ตอมาเปนทฤษฎีองคการสมัยใหมเนนทางดานจิตวิทยา คํานึงถึง

บุคคลและกลุมงานเพิ่มเขาไป ทั้งนี้เปนผลจากการทดลองที่โรงงานฮอวทอรน ซึ่งนําโดย เอลตัน 

เมโย ตอมาในปจจุบันทฤษฎีองคการจะมององคการในรูปของระบบ ถือวาองคการเปนระบบหนึ่ง

ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ขอมูลยอนกลับ และสิ่งแวดลอม โดยนําเอา

ศาสตรหลายๆ สาขารวมทั้งพฤติกรรมศาสตรมาประยุกตในการจัดองคการ และมีความเชื)อวา

องคการเหมือนสิ่งมีชีวิต ยอมเจริญเติบโต มีสุขภาพไมดีเปนครั้งคราว และตองมีการพัฒนาเพื)อ

ใหองคการเติบโตและคงอยูตลอดไป




