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inspiration starts here



inspiration starts here



ค�ำน�ำ

หนังสือ การพัฒนาองคการดวยระบบบริหารงานคุณภาพ รหัสวิชา 30001–1003 

เลมนี้ผู เขียนไดเรียบเรียงขึ้นใหตรงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ 

ค�าอธบิายรายวชิา หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสงู พทุธศกัราช 2563 ของส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยเนื้อหาภายในเลมประกอบดวยหลักการจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพของ

องคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความ

ขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน การน�ากิจกรรมระบบคุณภาพ

และเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใช ในการจัดการงานอาชีพ พรอมท้ังมีใบมอบหมายงานและ

แบบฝกหัดทายบทเพื่อประเมินผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจและการน�าไปใชงาน

ผูเขียนหวังวาหนังสือเลมนี้คงเปนประโยชนแกนักศึกษา ครูผูสอนและบุคคลทั่วไป 

หากมีขอเสนอแนะประการใด ผูเขียนยินดีนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง

 อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
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1 การจัดองค์การ

สำระส�ำคัญ

องคการหมายถงึหน่วยสงัคมของคนทีม่โีครงสรางและการบรหิารจดัการเพื่อตอบสนอง

หรือเพื่อใหส�าเรจ็ลลุวงตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ทกุองคการมโีครงสรางการบริหารจดัการท่ีเปน

ตัวก�าหนดความสัมพันธระหวางกิจกรรมตาง ๆ  และสมาชิกที่แตกตางกันและแบงบทบาท

ก�าหนดหนาที่ความรับผิดชอบอ�านาจในการด�าเนินงานที่แตกตางกัน 

สำระกำรเรียนรู้

1. ความหมายของการจัดองคการ (Meanings of Organization)

2. วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision and Mission)

3. วัตถุประสงคขององคการ (Objectives of the Organization)

4. ความส�าคัญของการจัดองคการ (Importance of Organization)

5. ทฤษฎีการจัดองคการ (Organizational Theories)

6. แนวความคิดของทฤษฎีการจัดองคการ (Concepts of Organizational Theory)

7. ชนิดของทฤษฎีองคการ (Type of Organization Theory)

8. หลักการจัดองคการ (Principles of Organization)

9. ความส�าคญัของการโครงสรางองคการ (Importance of Organization Structure)

10. โครงสรางองคการ (Organization Structure)

สมรรถนะประจ�ำหน่วย

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดองคการ

2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการจัดองคการในชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อธิบายการจัดองคการไดอยางถูกตอง

2. สรุปวิสัยทัศนและพันธกิจไดอยางถูกตอง

3. บอกวัตถุประสงคขององคการไดอยางถูกตอง
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4. อธิบายความส�าคัญของการจัดองคการไดอยางถูกตอง

5. สรุปทฤษฎีการจัดองคการไดอยางถูกตอง

6. สรุปแนวความคิดของทฤษฎีการจัดองคการไดอยางถูกตอง

7. จ�าแนกชนิดของทฤษฎีองคการไดอยางถูกตอง

8. บอกหลักการจัดองคการไดอยางถูกตอง

9. อธิบายความส�าคัญของการโครงสรางองคการไดอยางถูกตอง

10. จ�าแนกโครงสรางองคการไดอยางถูกตอง

ผังสำระกำรเรียนรู้

การจัดองคการ

วิสัยทัศนและพันธกิจ

วัตถุประสงคขององคการ

ความส�าคัญของการจัดองคการ

ทฤษฎีการจัดองคการ

แนวความคิดของทฤษฎีการจัดองคการ

ชนิดของทฤษฎีองคการ

หลักการจัดองคการ

ความส�าคัญของการโครงสรางองคการ

โครงสรางองคการ

การจัด
องค์การ inspiration starts here



บทที่ 1 การจัดองคการ    13

1.1 ควำมหมำยของกำรจัดองค์กำร (Meaning of Organization)

รูปที่ 1.1 องคการสหประชาชาติ

(ที่มา : http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/united-nations.html)

องคการ หมายถึงหน่วยสังคมของคนที่มีโครงสรางและการบริหารจัดการเพื่อตอบ

สนองหรอืเพ่ือใหส�าเรจ็ลุลวงตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ทุกองคการมโีครงสรางการบริหารจดัการ

ท่ีเปนตัวก�าหนดความสัมพันธระหวางกิจกรรมตาง ๆ  และสมาชิกที่แตกตางกัน และแบง

บทบาทก�าหนดหนาที่ความรับผิดชอบอ�านาจในการด�าเนินงานที่แตกตางกัน 

องคการ หมายถึงหน่วยงานที่ประกอบไปดวยหลาย ๆ  คน เชน สถาบัน สมาคมซึ่งมี

เป้าหมายรวมกัน และถูกเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก

องคการ หมายถงึกลุมของคนที่ไดจดัต้ังเปนระบบดวยวตัถุประสงคเฉพาะ เชน ภาค

ธุรกิจหรือภาคเอกชน ตวัอยางเชน ปจัจุบนันี้มีองคการมากมายหลายพันองคการในทุกสวน

ของโลกนี้

องคการในความหมายโดยทั่วไปหมายถึง องคการในรูปแบบที่งาย (และองคการที่

เปนนิติบุคคล เชน บริษัท หางหุนสวนจ�ากัด กระทรวง กรม) องคการอาจเปนบุคคลหรือ

กลุมคนทีจ่งใจจดัตัง้ขึน้เพื่อบรรลเุป้าหมายโดยรวมเป้าหมายท่ัว ๆ  ไป องคการธรุกจิประกอบ

ดวยบุคคลหนึ่งคนหรือหลายหมื่นคน

องคการมีความหมายกวาง ๆ  โดยรวมถึงธุรกิจและกลุมอื่น ๆ  ทางสังคมท่ีไมใช

องคการทางธุรกิจ องคการจะมีโครงสรางและการบังคับบัญชาโดยเฉพาะ กลุมคนที่อยูใน

องคการจะสรางวัฒนธรรมภายในองคการและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน องคการที่ 

แตกตางกันจะมีนโยบายรูปแบบการท�างานและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
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1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)
วิสัยทัศน หมายถึงความสามารถในการจินตนาการวาประเทศ สังคม อุตสาหกรรม 

ฯลฯ จะพัฒนาในอนาคตและวางแผนในวิธีที่เหมาะสม เชน ผูก�ากับละครเปนผูหญิงที่มี 

วิสัยทัศนทางศิลปะที่ยอดเยี่ยม หรือผูบริหารองคการมีวิสัยทัศนกาวไกล

พนัธกิจ หมายถงึการก�าหนดธรุกิจ วตัถปุระสงคและแนวทางในการบรรลุวตัถปุระสงค

ขององคการ

พันธกิจก�าหนดองคการคืออะไร ท�าไมจึงมีอยู เหตุผลของการคงอยู อยางนอยที่สุด

พันธกิจขององคการควรก�าหนดวาลูกคาหลักคือใคร ระบุผลิตภัณฑและบริการ ผลิตและ

อธิบายที่ตั้งทางภูมิศาสตรในการด�าเนินงาน

องคประกอบของพันธกิจและวิสัยทัศนมักจะรวมกันเพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค เป้าหมายและคานิยมขององคการ

อนาคตของธุรกิจหรือองคการใด ๆ  นั้นข้ึนอยูกับวิสัยทัศนและพันธกิจเปนสวนใหญ 

สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบที่ส�าคัญขององคการที่มีบทบาทอยางแข็งขันในการวางแผน

วัตถุประสงคและกลยุทธส�าหรับอนาคตขององคการ องคการที่ขาดภารกิจและวิสัยทัศนที่

ก�าหนดไวอยางดีมักจะลมเหลวในการบรรลุเป้าหมาย ผูน�าที่มีวิสัยทัศนและภารกิจที่ชัดเจน

สามารถสรางความส�าเร็จไดเปนอยางดี

อนาคตขององคการสวนใหญขึ้นอยูกับวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค ซึ่งการ

ก�าหนดสิง่เหลานีเ้ปนความรบัผดิชอบของผูบรหิารระดบัสงูทีเ่ปนผูน�าในการก�าหนดวสิยัทศัน

และพนัธกจิส�าหรบัองคการ เพื่อใหองคการสามารถเตบิโตไปสูความแขง็แกรง สิง่ส�าคญัมาก

คือจะตองสื่อสารวิสัยทัศนใหชัดเจนเพื่อใหพนักงานไดมีสวนรวมอยางจริงจัง

วิสัยทัศนที่ก�าหนดไวอยางดีจะสงผลประโยชนมากมายใหกับองคการ โดยไมเพียง

ชวยในการก�าหนดมูลคาขององคการ แตในขณะเดียวกันก็เปนแนวทางในพฤติกรรมของ

ผูคน วิสัยทัศนที่ดีแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณขององคการ ความสามารถที่เปนเอกลักษณ

ขององคการสิ่งที่ก�าหนดไวและสิ่งที่สามารถบรรลุผลส�าเร็จได

1.2.1 ประโยชน์ของกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์

1. วสิยัทศันฉายภาพอนาคตขององคการและวสิยัทัศนทีก่�าหนดชดัเจนจะแสดงภาพ

ในอนาคตขององคการ

2. วิสัยทัศนเปนกาวส�าคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ
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3. วสิยัทศันทีม่กีารส่ือสารและมกีารแบงปันเปนอยางดจีะเปนแรงจงูใจใหสมาชกิทุก

คนในองคการ นอกจากนีย้งัเปนแรงจงูใจใหผูคนในการก�าหนดเป้าหมายเพื่อความกาวหนา

ขององคการ

4. วิสัยทัศนที่ก�าหนดไวอยางดีท�าใหมีผลตอทัศนคติท่ีดีในหมูพนักงาน องคการไม

สามารถเติบโตไดหากขาดวิสัยทัศนที่ชัดเจน และวิสัยทัศนที่โดดเดนกาวหนาจะชวยให

องคการบรรลุเป้าหมายและท�าใหการวางแผนกลยุทธประสบความส�าเร็จ

5. วสิยัทศันเพิม่ความหมายใหกบัชวีติขององคการและน�าความหมายมาสูการท�างาน

ของผูคนเชนกัน นอกจากนี้ยังเปนแรงบันดาลใจใหคนท�าในสิ่งที่ถูกตองและเปนประโยชน

ตอองคการ

6. วิสัยทัศนเปนสิ่งยืนยันถึงการมีอยูขององคการ

7. วสิยัทศันสามารถนยิามไดวาเปนอนาคตท่ีปฏบิตัไิดจรงิ น่าเช่ือถอืและดงึดดูความ

สนใจส�าหรับองคการ 

ซึ่งปฏิบัติไดจริง : วิสัยทัศนจะตองปฏิบัติไดจริง การก�าหนดวิสัยทัศนในจินตนาการ

จะไมดีตอองคการและจะขัดขวางการเติบโตขององคการและพนักงาน

น่าเชื่อถือ : วิสัยทัศนจะตองเกี่ยวของกับสมาชิกขององคการ ควรปฏิบัติไดจริงและ

บรรลุผลส�าเร็จได หนึ่งในวัตถุประสงคของวิสัยทัศนคือการสรางแรงบันดาลใจใหผูคนใน

องคการ เพื่อใหบรรลุถึงระดับความเปนเลิศ และเพื่อใหวัตถุประสงคและทิศทางส�าหรับ

การท�างานของพนักงานเหลานั้น

ดึงดูดความสนใจ : วิสัยทัศนจะเปนแรงบันดาลใจใหผูที่มีสวนเกี่ยวของที่จะดึงดูด

ความสนใจ

อนาคต : วิสัยทัศนที่ก�าหนดไวส�าหรับอนาคตขององคการ วิสัยทัศนถูกก�าหนดให

ตัดสินใจวาองคการตองการอยูในอีกกี่ปีขางหนา วิสัยทัศนน�าเสนอภาพลักษณในอนาคต

ขององคการ

1.2.2 ประโยชน์ของกำรก�ำหนดพันธกิจ
พนัธกจิก�าหนดวัตถปุระสงคและเป้าหมายระยะยาวขององคการ พนัธกจิควรอธบิาย

ถึงธุรกิจที่องคการมีอยู พันธกิจที่ก�าหนดไวอยางดีก�าหนดวา ท�าไมองคการจึงมีอยู โดยเปน

ความรับผิดชอบของผูน�าในการส่ือสารพันธกิจขององคการอยางชัดเจนใหกับผูที่เกี่ยวของ

ในองคการ เพื่อใหพวกเขาสามารถท�าใหดีที่สุดในการบรรลุพันธกิจขององคการ พันธกิจ
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ก�าหนดต�าแหน่งขององคการในตลาดผูถือหุนและเปนพันธกิจท่ีเปนแรงบันดาลใจใหฝ่าย

บริหารก�าหนดกลยุทธและแผนส�าหรับการเติบโตในอนาคตขององคการ

ประโยชน์ของพันธกิจมีดังตอไปนี้

1. พันธกิจใหทิศทางขององคการที่ตองปฏิบัติตาม

2. พันธกิจใหองคการมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพส�าหรับการตัดสินใจ

3. พนัธกจิชวยในการจดัการทรัพยากรขององคการใหสอดคลองกบัการประสบความ

ส�าเร็จในอนาคต

4. พันธกิจเปนจุดส�าคัญที่ชวยใหทุกคนในองคการปฏิบัติงานไดสอดคลองกัน 

ดงันัน้จงึมัน่ใจไดวาทกุคนท�างานไดอยางมจีดุประสงคเดยีว ซึง่จะชวยเพิม่ประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลในองคการ

1.3 วตัถปุระสงค์ของกำรจดัองค์กำร (Objectives of the Organization)
วัตถุประสงค หมายถึงผลลัพธซึ่งคนหรือระบบที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเป้าหมาย

ภายในกรอบเวลาดวยทรพัยากรทีม่อียูโดยทัว่ไป วตัถปุระสงคมคีวามเฉพาะเจาะจงมากและ

งายตอการวัด วัตถุประสงคเปนเครื่องมือพื้นฐานที่จ�าเปนส�าหรับการวางแผนทั้งหมดและ

กิจกรรมตาง ๆ  เชิงกลยุทธ โดยวัตถุประสงคท�าหนาที่เปนพื้นฐานส�าหรับการสรางนโยบาย

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอยางบางสวนของวัตถุประสงคทางธุรกิจ เชน การ

ลดคาใชจายหรือการท�าก�าไร

วัตถุประสงคเปนเป้าหมายส�าหรับผูบริหารในการบรรลุพันธกิจขององคการ ซึ่ง

สะทอนใหเห็นถึงวัตถปุระสงคขององคการทีช่ดัเจน วตัถปุระสงคขององคการนัน้แสดงไว ใน 

พันธกิจขององคการ ดังนั้นวัตถุประสงคขององคการจะตองสะทอนและไหลอยางเปน

ธรรมชาตจิากพนัธกิจขององคการ ในทีสุ่ดวัตถปุระสงคขององคการจะเปนแรงผลกัดันและ

กระตุนใหพนักงานท�างานใหดีที่สุดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

1.3.1 ตัวอย่ำงวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ

1. เพื่อสรางภาพลักษณขององคการสูสายตาประชาชน

2. เพื่อสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชน

3. เพื่อสรางสินคาใหมสูผูบริโภค

4. เพื่อสรางผลก�าไรกลับคืนสูองคการอยางมีคุณธรรม

inspiration starts here



บทที่ 1 การจัดองคการ    17

1.3.2 ตัวอย่ำงวัตถุประสงค์ภำครัฐบำล

1. เพื่อสรางความสงบสุขสูประชาชน

2. เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ

3. เพื่อความผาสุกของประชาชน

4. เพื่อความกินดีอยูดีของประชาชน

5. เพื่อสรางเสริมเศรษฐกิจสูชุมชนอยางยั่งยืน

6. เพื่ออนาคตของเยาวชน

7. เพื่อเสริมสรางสุขภาพของประชาชน

1.3.3 ตัวอย่ำงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ ไม่หวังผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ

1. เพื่อชวยเหลือผูยากไร

2. เพื่ออนุเคราะหเด็กและคนพิการ

3. เพื่อชวยเหลือศพไรญาติ

4. เพื่อชวยเหลือผูพิการทางรางกาย สติปัญญาและผูทุพพลภาพ

1.3.4 ควำมส�ำคัญของวัตถุประสงค์
วัตถุประสงคใหประโยชนตอองคการดังนี้

1. พื้นฐานส�าหรับหนาที่การจัดการ

 วัตถุประสงคจะใหพื้นฐานส�าหรับหนาที่การจัดการ การวางแผน การจัดระเบียบ 

การจัดการพนักงาน การก�ากับและการควบคุมโดยจะมุงไปสูวัตถุประสงคขององคการ เวน

แตจะมกีารระบุวตัถปุระสงคขององคการอยางชดัเจนของหนาทีก่ารจดัการซึง่จะไมถกูด�าเนนิ

การอยางมีประสิทธิภาพ

2. พื้นฐานส�าหรับการด�ารงอยูขององคการ

 วัตถุประสงคเปนรากฐานหรือความชอบธรรมแกองคการธุรกิจ องคการจะไมเกิด

ขึ้นหากไมมีวัตถุประสงคที่จะบรรลุผลส�าเร็จ วัตถุประสงคจะชวยใหองคการสรางเคาโครง 

(ระบุจุดแข็งและจุดออนขององคการ) และเชื่อมโยงกับเคาโครงสภาพแวดลอม (โอกาส

และภัยคุกคาม) 
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3. พื้นฐานส�าหรับแผนประเภทตาง ๆ

 ประเภทของแผนที่แตกตางกัน เชน นโยบาย โปรแกรม ขั้นตอนจะถูกน�า

ไปสูวัตถุประสงคขององคการ หากวัตถุประสงคชัดเจน ผูจัดการจะสามารถท�าแผนได 

วัตถุประสงคที่ก�าหนดไวอยางชัดเจนจะชวยสนับสนุนการวางแผนแบบครบวงจร การสง

เสริมวิสัยทัศนแหงอนาคตเพื่อใหสามารถใหค�าแนะน�าในทิศทางที่ถูกตอง

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 วตัถปุระสงคจดัท�ามาตรฐานการปฏบิตังิานซึง่วัดผลการปฏบัิตงิานจริง ประสทิธภิาพ

ขององคการมุงสูเป้าหมาย วัตถุประสงคจึงเปนพื้นฐานส�าหรับการควบคุม การเบี่ยงเบนใน

การปฏบิตังิานท่ีแทจรงิจะถูกแกไขและการปฏบิติังานของหน่วยยอย หน่วยและแผนกตางๆ 

จะเกิดขึ้นพรอมกัน

5. เอกภาพของการด�าเนินการ

 วตัถปุระสงคใหความเปนเอกภาพในการด�าเนนิการ กจิกรรมขององคการทัง้หมด

จะเกี่ยวของกับแผนกทั้งหมด (การผลิต การตลาด เปนตน) ถูกก�าหนดเป้าหมายไปยัง

วัตถุประสงคขององคการ

6. แรงจูงใจ

 วัตถุประสงคในระดับหนึ่งเปนแหลงของแรงบันดาลใจและแรงจูงใจเพื่อใหบรรลุ

เป้าหมายในระดับที่สูงขึ้น คนงานพยายามอยางหนักเพื่อใหบรรลุเป้าหมายท่ีทาทายและ

สรางสรรค วตัถุประสงคทีส่มเหตสุมผลและสามารถจงูใจใหพนกังานท�างานหนกั เป้าหมาย

ขององคการควรตรงกับความพอใจสวนบุคคลเชนกัน หากเป้าหมายบรรลุความพึงพอใจ 

สวนบคุคลของพนกังาน พนกังานรูสกึมแีรงจงูใจในการมสีวนรวมเพื่อเป้าหมายขององคการ

เชนกัน

7. พื้นฐานส�าหรับการประสานงาน

 วัตถุประสงคของการประสานงานในความพยายามของผูคนซึ่งอยูในแผนกตาง ๆ  

เป้าหมายสวนบคุคล และแผนกมกีารประสานงานไปสูเป้าหมายขององคการ พวกเขายงัคง

บูรณาการความพยายามของแตละบุคคลกับของกลุมและองคการ

 บคุคลภายในและภายนอกองคการไมสามารถคิดแตกตางจากกลุมและองคการได 

เจาหนี ้ผูจดัจ�าหน่าย ลกูคา พนกังานทัง้หมดข้ึนอยูกบัวตัถปุระสงคขององคการทีก่�าหนดไว

ดีเพียงใด
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8. พื้นฐานส�าหรับการตัดสินใจ

 การตัดสินใจนั้นมุงเนนที่เป้าหมาย วัตถุประสงคก�าหนดกรอบการพิจารณาตาม

ขอบเขตการตัดสินใจขององคการ

9. พื้นฐานส�าหรับโครงสรางองคการ

 โครงสรางองคการไดรับการออกแบบโดยค�านึงถึงแนวคิดในมุมมอง เชน แผนก 

ชวงการควบคุม การมอบหมาย การกระจายอ�านาจ เปนตน กิจกรรมทั้งหมดเหลานี้ตอง

ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน การก�าหนดวัตถุประสงคที่เปนจริงและบรรลุผลส�าเร็จจะมี

บทบาทส�าคัญในเรื่องนี้

1.4 ควำมส�ำคัญของกำรจัดองค์กำร (Importance of Organization)
การจัดองคการมีความส�าคัญโดยสามารถชวยใหแตละคนหรือกลุมคนปฏิบัติงานได

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังชวยใหคนหาขอมูลและแกปัญหาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ

มีการรวมกลุมเพื่อการท�างานรวมกันโดยปราศจากการสูญเสียเวลา เพราะฉะนั้นการจัด

องคการจึงมีความส�าคัญดังนี้

1.4.1 กลไกในกำรบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำน
องคการไมไดเปนเพียงแผนภูม ิแตเปนกลไกในการบรหิารจดัการส�าหรบัการปฏบิตังิาน 

ดังนั้นการบริหารจัดการหลาย ๆ  อยาง เชน การก�ากับงาน การจูงใจการประสานงาน การ

สื่อสาร การสัง่การ การวางแผนและการควบคมุซึง่กจิกรรมตาง ๆ  เหลานีจ้ะชวยใหการบรหิาร

จัดการธุรกิจหรือเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.4.2 อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด�ำเนินงำน
การจัดองคการเกี่ยวของโดยทางตรงหรือโดยทางออมกับการก�าหนดรูปแบบการ

ท�างานของเจาหนาที่ความรับผิดชอบและการจัดการ ผูจัดการและพนักงานคนอื่น ๆ  จะได

รับประโยชนจากกิจกรรมการท�างานที่เหมาะสม โดยชวยใหการบริหารจัดการราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ

1.4.3 กำรมอบหมำยที่มีประสิทธิภำพ 
ทุกระดับของการท�างานตองมีผูรับผิดชอบและท�าการตัดสินใจในแตละระดับเพื่อ

ความเหมาะสมและเกิดประโยชนตอองคการ เพราะฉะน้ันการมอบหมายหนาที่ความ 
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รบัผดิชอบจงึเปนสวนทีส่�าคญัในโครงสรางขององคการโดยท�าการวดัประสทิธภิาพของงาน

ที่ไดมอบหมาย

1.4.4 กำรเจริญเติบโตและควำมหลำกหลำย
การจัดองคการสามารถแบงไดอยางชัดเจนในดานการท�างาน การมอบหมายอ�านาจ

หนาที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธระหวางทรัพยากรตาง ๆ  กิจกรรมเหลานี้สามารถชวย

ในการเจริญเติบโตและความหลากหลายในหนาที่

1.4.5 กำรใช้ที่เหมำะสมของทรัพยำกรทำงดำ้นเทคโนโลยี
การใชแหลงทรัพยากรดานเทคโนโลยีตาง ๆ  เชน อุปกรณเครื่องมือและเครื่องจักร

ซึ่งจะชวยในการพัฒนาปรับปรุงวัสดุอุปกรณและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

1.4.6 กำรใช้ทรัพยำกรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษยจะตองใชอยางถูกตองและเหมาะสม การจัดองคการสามารถชวย

ใหการท�างานตรงตามความถนัดของผูปฏิบตังิาน ซึง่จะท�าใหเกดิประสทิธภิาพในการท�างาน

การพัฒนาและสรางแรงจูงใจ เปนเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.4.7 ควำมยืดหยุ่น 
องคการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความตองการของสภาพแวดลอมและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลง โครงสรางขององคการที่ตองมีความยืดหยุนเพื่อชวยในการปรับสภาพ

ภายนอกเชนเดียวกับสภาพแวดลอมภายใน

1.4.8 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อไดก�าหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหกับพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานในแตละ

ระดับสามารถท�าการตัดสินใจในการท�างานและทรัพยากรไดอยางเหมาะสมโดยเปนหนาที ่

ที่ส�าคัญซึ่งท�าใหเกิดการเพิ่มผลผลิต

1.5 ทฤษฎีกำรจัดองค์กำร (Organizational Theories)
ทฤษฎีการจัดองคการศึกษาถึงการจัดองคการเพื่อระบุรูปแบบโครงสรางที่ใช ในการ

แกปัญหาภายในองคการ โดยบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มผลผลิตให
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ตอบสนองความตองการของผูมสีวนไดสวนเสยีขององคการ ทฤษฎกีารจดัองคการใชรปูแบบ 

เหลานีก้�าหนดทฤษฎเีชิงบรรทดัฐานเปนวธิทีีด่ทีีส่ดุของหนาที่ในการจดัองคการ เพราะฉะนัน้

ทฤษฎีการจัดองคการถูกใชเพื่อศึกษาเรียนรู ในการขับเคลื่อนองคการหรือวินิจฉัยการจัด

องคการ ซึ่งมีการบริหารจัดการในแตละวิธีที่มีแนวโนมสูความส�าเร็จ

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

พนักงาน

รัฐบาล

เจาของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูจัดการ

เจาหนี้

สังคม
ผูผลิตสินคา

บริษัท

ลูกคา

รูปที่ 1.2 แผนภูมิทฤษฎีการจัดองคการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ทฤษฎีการจัดองคการสามารถใช ใหเกิดประโยชนไดหลายประการทั้งองคการและ

สังคมท่ีมีขนาดใหญ ขณะที่หลาย ๆ  องคการมุงมั่นในการพัฒนาเพื่อเปนองคการทุนนิยม 

ตัวอยางหนึ่งของการพัฒนาองคการซึ่งสงผลกระทบตอยุคสมัยใหมผานภาคการผลิตทาง

อุตสาหกรรม แนวคิดของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไดถูกขยายการผลิตในภาพรวม 

และไดยอมใหมีการแบงจัดระเบียบของการใชแรงงานภายในองคการ เฮนรี่ ฟอรด ได

ออกแบบนวัตกรรมและน�าไปใชเพื่อปรับปรุงสภาพการท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมและ

สรางสายการผลิตซึ่งยังคงใช ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหง การปรับปรุงพัฒนาเหลานี้ 

ยังชวยท�าใหงายในการผลิตสินคาหรือบริการ และสงเสริมแรงจูงใจในการรวมกันพัฒนา

องคการตอไป
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ตารางที่ 1.1 ตัวอยางของการประยุกตใชทฤษฎีการจัดองคการ

กลยุทธ/การเงิน การปรับปรุงภาพลักษณของบริษัทตองรูวิธีที่ท�าใหองคการประสบ
ผลส�าเร็จในเป้าหมาย การก�ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานโดย
ตองเขาใจวิธีที่ท�าใหประสบผลส�าเร็จโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ  และ
ออกแบบกระบวนการของการจัดองคการ

นักการตลาด ตองรูวิธีการสรางความส�าเร็จในแบรนดของบริษัทโดยสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับองคการคืออะไร และวิธีท�างานเพื่อสรางความมุงมั่น
โดยสรางกลยุทธใหเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได

เทคโนโลยีดานขอมูล วิธีการท�าใหขอมูลไหลผานองคการที่สงผลกระทบตอกระบวนการ
ท�างาน และผลลัพธขององคการ ดังนั้นการเขาใจทฤษฎีการจัด
องคการ สามารถชวยใหเกิดความเชี่ยวชาญเขาใจและท�าหนาที่เพื่อ
ตอบสนองความตองการขอมูลขององคการที่ไดออกแบบและสง
เสริมการใชระบบขอมูล

การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการหวงโซคุณคาไดถูกสรางตามความตองการส�าหรับ
ผูบริหารในการปฏิบัติงานเพื่อประสานสัมพันธกระบวนการตาง ๆ  
ภายในองคการกับผูจัดจ�าหน่ายและลูกคา ทฤษฎีการจัดองคการ 
ไมเพียงแตสนับสนุนเทคนิคที่คาดหวังของการปฏิบัติงานและการ 
บูรณาการระบบ แตอธิบายถึงสังคมวัฒนธรรมตามที่คาดหมายไว
เปนอยางดี

ทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีการจัดองคการสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เกี่ยวกับองคประกอบที่ส�าคัญซึ่งตองการความรูลึก ๆ  เพื่อ
จัดเตรียมบริบทส�าหรับโปรแกรมการฝกอบรมในดานการบริหารงาน

การสื่อสาร ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารขององคการตองเขาใจกระบวนการ 
สื่อความหมายของผูมีสวนไดสวนเสียขององคการและตองจัดการ

ปัญหาในสวนตาง ๆ  ขององคการที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และ
สภาพแวดลอมเพื่อที่จะออกแบบระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
หรือการวินิจฉัยใหตรงตามความตองการขององคการ

1.6 แนวควำมคิดของทฤษฎีกำรจัดองค์กำร  
 (Concepts of Organizational Theory)

การจัดองคการ หมายถึงระบบของกิจกรรมตาง ๆ  ที่มีการท�างานรวมกันระหวางคน

สองคนหรือมากกวาคนสองคน

การจัดองคการ หมายถึงลักษณะของมนุษยทุกคนท่ีมีการประสานงานเพื่อใหไดผล

ส�าเร็จตามวัตถุประสงคทั่ว ๆ  ไปขององคการ
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การจัดองคการ หมายถึงกระบวนการวินิจฉัยและการจัดกลุมการท�างานเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ การก�าหนดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ และจัดสรางความสัมพันธ

ส�าหรบัจุดมุงหมายของคนใหท�างานโดยเกดิประสิทธภิาพสงูสดุ พรอมกบับรรลุผลส�าเรจ็ใน

วัตถุประสงคทั่ว ๆ  ไป

ทฤษฎีการจัดองคการอธิบายรูปแบบพฤติกรรมความเขาใจในองคการ นอกจากนี้

ทฤษฎีการจัดองคการยังครอบคลุมถึงการศึกษาโครงสราง หนาที่และประสิทธิภาพของ

องคการและพฤติกรรมของกลุมและบุคคลที่ท�างานในองคการ

นกัทฤษฎดีานการจดัองคการใชรปูแบบดงัรปูที ่1.3 เหลานีเ้ปนตวัแทนในชดุของความ

คิดและความสัมพันธของการจัดองคการ ตัวอยางเชน วิธีของการสื่อสารในค�าจ�ากัดความ

ของการจัดองคการ เชน เทคโนโลยีตาง ๆ  โครงสรางทางสังคม โครงสรางทางวัฒนธรรม

และกายภาพซึ่งมีอยูภายในองคการและตอบสนองสภาพแวดลอม 

สภาพแวดลอม

วัฒนธรรม

เทคโนโลยี

โครงสราง
ทางสังคม

โครงสราง
ทางกายภาพ

รูปที่ 1.3 รูปแบบส�าหรับแนวความคิดของการจัดองคการ

1.7 ชนิดของทฤษฎีองค์กำร (Type of Organization Theory)
ทฤษฎีองคการสมัยใหมมีรากฐานมาจากแนวความคิดในการพัฒนาตลอดชวงของ

การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2343 และชวงตน พ.ศ. 2443 และเกิดระบบการจัด

องคการแบบใหมหลายวิธีรวมถึงทฤษฎี Y ของอูชิ (Ouchi) ซึ่งเปนการจัดการบริหารผสม

ผสานระหวางการบริหารแบบประเทศญ่ีปุ่นกับการบริหารแบบประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
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ทฤษฎนีีเ้ปนทฤษฎทีีเ่กบ็ขอมลูไดอยางชดัเจนใชหลักธรุกจิของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมุง

เนนความรบัผดิชอบสวนบคุคล รวมกบัประเทศญ่ีปุน่ท่ีมุงการตดัสนิใจรวมกนั มีความรับผิด

ชอบสูงและมีความสัมพันธกันในลักษณะแบบครอบครัว

ทฤษฎีองคการ หมายรวมถึงมุมมองระบบอยางมีเหตุผล การแบงงานกันท�า ทฤษฎี

ความทันสมยั ทฤษฎรีะบบราชการและทฤษฎเีชงิสถานการณ ขณะทีม่กีารน�าทฤษฎอีงคการ

หลายชนดิเขาไปประยกุตใช ในองคการเพื่อปรบัปรงุองคการใหมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุโดย

มกีารน�าทฤษฎรีะบบราชการ ทฤษฎีความเปนเหตเุปนผล (การจดัการเชงิวทิยาศาสตร) และ

การแบงงานกันท�า โดยทฤษฎีแตละทฤษฎีมีทั้งขอดีและขอเสียที่แตกตางกันออกไป

1.7.1 ทฤษฎีองค์กำรแบบดั้งเดิม (Classical Organization Theory)
มีหลายทฤษฎีที่อธิบายถึงองคการและโครงสราง ทฤษฎีองคการแบบดั้งเดิมรวมถึง

วิธีการดังตอไปนี้

การจดัการทางวทิยาศาสตร โดย เฟรเดอรกิ วนิสโลว เทยเลอร (Frederick Winslow 

Taylor) วิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกัน ซึ่งไดรับฉายาวาเปนบิดาแหงการจัดการทาง

วิทยาศาสตร ไดน�าเสนอแนวความคิดในการจัดการทางวิทยาศาสตร และท�าการปรับปรุง

ประสทิธภิาพในงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิม่ผลผลิต เขาใชวธิกีารทางวทิยาศาสตรเพื่อค�านวณ

วา สามารถท�าการเพิม่ผลผลิตไดมากแคไหนจากเวลา แรงงานและวัสดทุีม่อียูผานการศกึษา 

“การเคลื่อนไหวและเวลา” หรือการศึกษาการท�างาน 

เทยเลอรแบงงานการผลติออกเปนงานทีม่ทีกัษะและไมมทัีกษะ ตวัอยางเชน คนงาน

ที่มีทักษะจะไดรับมอบหมายความรับผิดชอบในการท�างานที่มีลักษณะเชี่ยวชาญ เชน มอบ

หมายใหพนกังานท่ีมทีกัษะท�าการลบัคมตัดของเครื่องมอืตดั สวนคนงานที่ไมมทีกัษะจะไดรบั

มอบหมายงานท่ีไมยาก เชน หลอลื่นเครื่องจกัร ท�าความสะอาดเครื่องจกัร เปนตน เทยเลอร 

พยายามลดอ�านาจการควบคมุของหัวหนางานโดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปนหลาย

กลุม และพฒันาคูมอืการท�างานใหส�าหรบัแตละงาน นอกจากนีเ้ขายงัพฒันาสิง่จงูใจเพื่อเพิม่

ผลผลิต เชน ใหผลตอบแทนตอการผลิตของคนงานที่มีอัตราผลิตชิ้นงานที่สูงขึ้น

มักซ เวเบอร (Max Weber) นักเศรษฐศาสตรการเมืองและนักสังคมวิทยาชาว

เยอรมัน สนใจในลักษณะของอ�านาจ โดยน�าเสนอลักษณะความแตกตางที่พบในระบบ

ราชการทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่น�าไปสูความมปีระสิทธภิาพในการตดัสนิใจ การควบคมุทรพัยากร 

การปกป้องคนงานและความส�าเร็จในเป้าหมายขององคการ 
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ระบบราชการเปนโครงสรางองคการทีม่กีฎคณุลกัษณะเฉพาะ มกีฎระเบยีบมากมาย 

กระบวนการตาง ๆ  ที่ไดมาตรฐาน ขอก�าหนดและกรรมวิธี มีความเขมงวดพิถีพิถันในการ

แบงงานกันท�าและแบงความรับผิดชอบ จัดล�าดับชั้นและอาชีพที่ชัดเจน

ตามทฤษฎีระบบราชการของ มักซ เวเบอร โครงสรางดังกลาวเปนสิ่งที่ตองมี

ในองคการขนาดใหญเพื่อการปฏิบัติงานเชิงโครงสรางท้ังหมดโดยพนักงานจ�านวนมาก 

นอกจากนี้ การจัดองคการระบบราชการการคัดเลือกและการเลื่อนต�าแหน่ง จะเกิดขึ้นบน

พื้นฐานของคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคเทานั้น

หลักการตามทฤษฎีระบบราชการของมักซ เวเบอร

องคการของรัฐบาลไดน�าทฤษฎีระบบราชการของมักซ เวเบอร โดยมีหลักการ 6 

ประการดังตอไปนี้ เพื่อการจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. การจัดระบบตามล�าดับชั้นการควบคุม

 เวเบอรเสนอวาควรมลี�าดบัชัน้อยางเปนระบบในองคการโดยก�าหนดต�าแหน่งของ

พนกังานแตละคนตัง้แตระดบับนถงึระดบัต�า่สดุ ในระบบดงักลาวพนักงานแตละคนรูวาตอง

รายงานและตองท�าตามค�าสั่งใคร 

2. กฎและระเบียบที่เปนทางการ

 ควรมีหลักการข้ันตอนระเบียบและขอบังคับที่ชัดเจนในรูปแบบที่เปนลายลักษณ

อักษรเพื่อใหทุกคนท�างานในองคการ

3. การแบงงานกันท�า

 งานทัง้หมดควรถูกแบงออกเปนชดุงานทีเ่ลก็ลง เพื่อใหชดุงานทุกชดุถกูมอบหมาย

ใหบุคคลที่เหมาะสมตามที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น สิ่งนี้ ไมเพียงปรับปรุง

ประสทิธภิาพการท�างาน แตยงัชวยใหมัน่ใจในการจดัสรรความรับผิดชอบในงานท่ีเหมาะสม

4. การปฐมนิเทศอาชีพ

 หลักการที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ฝ่ายบริหารควรสรางแรงจูงใจใหพนักงาน

สรางอาชพีระยะยาวในองคการโดยจดัใหมคีวามมัน่คงในการท�างานและสิง่จงูใจตามผลการ

ปฏิบัติงาน

5. ไมยึดการเปนสวนบุคคล

 ในองคการความสัมพันธที่ไมยึดการเปนสวนบุคคลจะเกิดขึ้นในหมูพนักงานซึ่ง

อาจน�าไปสูการเลนพรรคเลนพวก เวเบอรกลาววาการใชกฎเกณฑและการตดัสนิใจดานการ

จัดการควรมีความเปนกลางและเปนอิสระจากความสัมพันธดังกลาว
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นอกจากนีก้ารตดัสินใจเหลาน้ีจะตองอยูบนพ้ืนฐานของเหตผุลและการปฏบิตัมิากกวา

อิทธิพลทางอารมณ

6. กระบวนการคัดเลือกอยางเปนทางการ

 เวเบอรเชื่อวาคนงานควรไดรับการสรรหาผานทักษะและความเชี่ยวชาญดาน

เทคนิคแทนที่จะเลือกมากอนไดรับการคัดเลือก แมแตการสงเสริมควรพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพ สิ่งนี้ไมเพียงแตน�าไปสูผลผลิตท่ีดีขึ้น แตยังเพ่ิมการเจริญเติบโตและความ

พึงพอใจของพนักงาน

สวน อองรี เฟโยล (Henri Fayol) เริ่มท�างานเปนวิศวกรในบริษัทเหมืองแรขนาด

ใหญในประเทศฝรั่งเศส ตลอดหลายปีที่เฟโยลเริ่มพัฒนาหลักการส�าคัญ 14 ประการของ

การจดัการ โดยพืน้ฐานแลวส่ิงเหลานีอ้ธบิายในดานผูจดัการควรจดัระเบยีบและมปีฏสิมัพนัธ

กับพนักงานอยางไร

เฟโยลน�าเสนอหนาที่ 5 ประการส�าหรับการบริหารจัดการคือ

1. การวางแผน

2. การจัดองคการ

3. การบังคับบัญชา

4. การประสานงาน

5. การควบคุม

นอกจากนี้ เฟโยล ยังไดน�าเสนอทฤษฎีการบริหาร 14 ขอดวยกันคือ

1. การแบงงานกันท�า 

2. อ�านาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

3. ระเบียบวินัยขององคการ

4. ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา 

5. ความเปนเอกภาพในการอ�านวยการ 

6. ความยุติธรรมของบุคลากร 

7. ผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนขององคการ

8. การผสมผสานอยางเหมาะสมทั้งการรวมอ�านาจและการกระจายอ�านาจ

9. สั่งการบังคับบัญชาตามล�าดับขั้นตอน

10. ความเที่ยงธรรมความโปรงใส

inspiration starts here



บทที่ 1 การจัดองคการ    27

11. ความมั่นคงในต�าแหน่งหนาที่การท�างาน

12. ความคิดริเริ่มควรไดรับการสงเสริมสนับสนุน

13. หลักความสามัคคี ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีตอองคการ

14. สงเสริมจิตวิญญาณของทีมงานจะชวยสรางความสามัคคีภายในองคการ

1.7.2 ทฤษฎีองค์กำรตำมแบบแผนใหม่  
 (Neoclassical Organization Theory)

จากการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงระดับการศึกษาของพนักงาน 

กฎเกณฑท่ีเขมงวดและกลไกขององคการ ซึง่เปนสาเหตใุหเกดิความไมเขาใจในการสื่อสาร

ภายในองคการตลอดจนเกดิความขัดแยงภายในองคการบอยครัง้มากข้ึน ท�าใหมกีารพัฒนา

องคการโดยมีแนวคิดสรางทฤษฎีใหมขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการขององคการโดย 

เอลตนั เมโย (Elton Mayo) นกัจติวทิยาชาวออสเตรเลีย นักวิจยัอตุสาหกรรม นักทฤษฎกีาร

จดัองคการและเปนผูมชีื่อเสียงจากการศกึษาทดลองท่ีช่ือวา Hawthorne studies ซึง่ตรวจ

สอบผลกระทบความสัมพันธทางสังคม แรงจงูใจ ความพงึพอใจของพนกังานและเปนเครื่อง

บงชีถ้งึจติวทิยาอุตสาหกรรม ถงึแมวาจะมกีารวพิากษวจิารณถงึผลงานของเขา โดยผลงาน 

ของเมโยไดน�าเสนอความคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับแสงสวาง อุณหภูมิ ซึ่งมี 

นัยส�าคัญนอยกวาในการก�าหนดระดับของการผลิตและปัจจัยทางสังคม เชน ความสัมพันธ

ในการท�างานกลุมและความรูสึกของการเปนเจาของ เมโยและคนอื่น ๆ  ไดขยายความคิดนี้

เขามาในองคการทางสังคมที่มีขนาดใหญและเพิ่มคุณคาทฤษฎีของการจัดการ

แนวความคดิของเมโยถูกน�าไปใชในดานความสมัพนัธระหวางบคุคล ผูบงัคบับญัชา 

เพื่อนรวมงาน สงเสริมการท�างานเปนทีม การท�างานอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจในการท�างาน

1.7.3 ทฤษฎีองค์กำรสมัยใหม่ (Modern Organization Theory)
ทฤษฎีใหมมีแนวโนมอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีวาองคการเปนระบบท่ีมีการปรับตัว

เขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ในทฤษฎีสมัยใหม การจัดองคการถูกก�าหนดใหเปน 

กระบวนการทางโครงสรางและออกแบบซ่ึงแตละคนมีปฏิสัมพันธตอวัตถุประสงค (Hicks 

and Gullet, 1975) วิธกีารรวมสมยักับการจดัองคการแบบสหวชิาชีพ เชน นกัวิทยาศาสตร

จากหลากหลายสาขามสีวนรวมในการพฒันาโดยเนนการสื่อสารแบบพลวตั และความส�าคญั

ในการบูรณาการของแตละคนและผลประโยชนขององคการ
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ลักษณะที่โดดเดนของทฤษฎีองคการสมัยใหมมีดังนี้

1. มุมมองระบบ

2. กระบวนการพลวัตและการปฏิสัมพันธ

3. สหสาขาวิชาชีพ

4. ความหลากหลายมิติและหลากหลายระดับ

5. หลากหลายตัวแปร

6. ค�าพรรณนา

7. การปรับตัว

8. ความเปนไปได

9. แรงจูงใจหลากหลาย

ทฤษฎีองคการสมัยใหมจ�าแนกไดกวาง ๆ  ดังนี้

วิธีการที่เป็นระบบ

องคการเปนระบบที่เชื่อมตอกันและตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน องคการประกอบดวย

สวนประกอบพื้นฐาน 3 ดานดวยกันคือ

1. สวนประกอบซึ่งมีสวนที่พึ่งพาซึ่งกันและกันพื้นฐาน 5 ประการคือ

 1) เฉพาะบุคคล

 2) องคการที่เปนทางการและไมเปนทางการ

 3) รูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดจากบทบาทความตองการขององคการ

 4) บทบาทความเขาใจของแตละบุคคล

 5) สภาพแวดลอมทางกายภาพในที่ซึ่งแตละบุคคลท�างาน

2. กระบวนการตาง ๆ  ที่เชื่อมโยง สวนตาง ๆ  ที่แตกตางกันขององคการถูกก�าหนด

เพื่อการปฏบิติังานในองคการและมลีกัษณะทีเ่ชื่อมโยงกนั การปฏสิมัพนัธในระหวางกจิกรรม

ตาง ๆ  จะเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการเชื่อมโยงซึ่งประกอบดวยการสื่อสาร ดุลยภาพและ

การตัดสินใจ

3. เป้าหมายขององคการมีการเจริญเติบโตมีความมั่นคงและการมีปฏิสัมพันธ การ

ท�างานรวมกันหมายถึงวิธีการที่ดีที่สุดที่สมาชิกขององคการสามารถโตตอบกับคนอ่ืนเพื่อ

ประโยชนรวมกันของพวกเขา
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ทฤษฎีเทคนิคสังคม

วิธีการที่ระบบทางเทคนิคสังคมมีพ้ืนฐานอยูบนสมมติฐานที่วาทุกองคการประกอบ

ดวยคนระบบทางเทคนิคและสิ่งแวดลอม (Pasmore 1988) คน (ระบบสังคม) การใช

เครื่องมือเทคนิคและความรู (ระบบทางดานเทคนิค) ในการผลิตสินคาหรือบริการที่มีมูลคา

โดยผูบริโภคหรือผู ใช (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ) ดังนั้น 

สมดุลของระบบสังคมระบบทางเทคนิคและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจ�าเปนที่จะท�าใหองคการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการตามสถานการณ์

วธิกีารตามสถานการณ (Selznick, 1949; Burns and Stalker, 1961; Woodward, 

1965; Lawrence and Lorsch, 1967) ตระหนักถึงระบบขององคการเปนความเกี่ยวของ

กับสภาพแวดลอมทั้งหลายและสภาพแวดลอมที่แตกตางกันตองใชความสัมพันธของ

องคการทีแ่ตกตางกนัส�าหรบัการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพขององคการ วธิกีารตามสถานการณ 

(Hellriegel และ Slocum, 1973) แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมที่แตกตางกันตองมีความ

สัมพันธกับองคการที่แตกตางกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด โดยค�านึงถึงปัจจัยทาง

สังคมกฎหมายการเมืองทางเทคนิคและเศรษฐกิจ

1.8 หลักกำรจัดองค์กำร (Principles of Organization)

1.8.1 หลักกำรเอกภำพในวัตถุประสงค์
เป้าหมายขององคการ เป้าหมายของแผน เป้าหมายสวนบุคคลตองก�าหนดไวอยาง

ชัดเจน เป้าหมายทั้งหมดและวัตถุประสงคตองมีความเปนเอกภาพ เมื่อมีความขัดแยงเกิด

ขึ้นระหวางระดับที่แตกตางกันของเป้าหมายท�าใหเป้าหมายท่ีตองการไมประสบผลส�าเร็จ 

เพราะฉะนั้นความเปนเอกภาพในวัตถุประสงคเปนสิ่งที่จ�าเปน สถานประกอบการตองมี

วัตถุประสงคที่ชัดเจน วัตถุประสงคอาจแบงเปนวัตถุประสงคของแผนกหรือวัตถุประสงค

ขององคการโดยความเปนเอกภาพของวัตถุประสงคจะใหทิศทางท่ีชัดเจนขององคการ 

นอกจากนี้แลววัตถุประสงคที่ชัดเจนกับผูที่เกี่ยวของทั้งหมดสามารถชวยใหทุกคนท�าสิ่งที่ดี

ที่สุดเพื่อใหประสบผลส�าเร็จในวัตถุประสงค

1.8.2 หลักกำรของควำมเชี่ยวชำญ
ค�าวาความเชี่ยวชาญมีความเก่ียวของกับการท�างานและพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงาน

เปนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานความรูและทักษะในพื้นที่ใด ๆ  เปนที่รูจักกันคือผูเชี่ยวชาญใน

ธุรกิจสมัยใหมองคการตองการผูเชี่ยวชาญดานทักษะและความรู
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