
บทที่ 10 
โครงสรางและการออกแบบองคการ 
(Organization Structure and Design) 

 
การจัดองคการ (Organizing) คือ กระบวนการในการกําหนดโครงสรางขององคการ โดย

การจัดกิจกรรมตางๆ อยางมีระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ หรือเปนกระบวนการที่
กอใหเกิดการใชทรัพยากรในองคการทัง้หมดอยางมีระเบียบ 

ความสาํคัญของการจัดองคการ (The Importance of Organizing) 
การจัดองคการถือไดวาเปนเครื่องมือเบื้องตนของผูบริหารในการกระทําตามแผนงาน  นั่น

คือ เปนตัวสรางและบํารุงรักษาความสัมพันธระหวางทรัพยากรขององคการทั้งหมด  โดยชีใ้หเหน็วา
ทรัพยากรใดควรนําไปใชกับกิจกรรมใด เมื่อไร ที่ไหน และอยางไร  ความพยายามในการจัดองคการ
อยางละเอียดถี่ถวน  ชวยผูบริหารในการลดขอบกพรองหรือจุดออนขององคการ เชน การทํางานที่
ซ้ําซอนและการใชทรัพยากรโดยเปลาประโยชน 

จุดมุงหมายในการจัดองคการ (Purpose of Organizing) 
1. แบงงานเปนกลุมและแผนกงานตามลกัษณะ 
2. มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหแตละคน 
3. กอใหเกิดการประสานงานในกิจกรรมตางๆ ขององคการ 
4. จัดกลุมงานเปนหนวยงาน 
5. กําหนดความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมและแผนกงาน 
6. กําหนดอํานาจ หนาที่อยางเปนทางการ 
7. จัดสรรและใชทรัพยากรขององคการ 

ทฤษฎีองคการแบบดั้งเดิม (Classical Organizing Theory) 
เปนการรวบรวมขอเขียนของบุคคลในยุคตนๆ ทางดานการบริหารเกี่ยวกับการนํา

ทรัพยากรไปใชอยางไร ที่จะกอการได 
ระบบราชการ (Bureaucracy) เปนคําที ่ Max Weber นาํมาใชในการอธิบายระบบการ

บริหารงาน  ซึ่งมีลักษณะทีม่ีรายละเอยีดในกรรมวิธ ี และกฎระเบียบในการทํางาน  มีการกําหนด
ลําดับข้ันการบังคับบัญชาและความสมัพนัธตางๆ ระหวางสมาชกิในองคการไวอยางชัดเจน 

องคการอยางเปนทางการ (Formal organization) เปนโครงสรางของบทบาที่ไดกําหนด
ข้ึนในกิจการทีม่ีการจัดองคการอยางเปนทางการ 

องคการอยางไมเปนทางการ (InFormal organization) เปนเครือขายของความสัมพันธ
สวนบุคคลและสังคมซึง่เปนไปอยางไมเปนทางการ 

 



สภาวะแวดลอมขององคการสาํหรับ Entrepreneur และ Intrapreneur 
-  ผูประกอบการ (Entrepreneur) คือ บุคคลที่นํานวัตกรรม หรือความคิดริเร่ิมมาปฏิบัติ

อยางมีระบบและโดยมีเปาหมายอนักอใหเกิดประโยชนทีเ่ปนไปไดขององคการ (สานฝนใหเปนจริง) 
ผูประกอบการจะตองมีความสามารถเหน็โอกาสของการไดมาซึ่งเงนิทนุ แรงงาน และปจจัยการ
ผลิตอื่นๆ และนํามารวมเขาดวยกนัเพือ่ใหการดําเนนิงานประสบความสาํเร็จ มีความเต็มใจจ
ยอมรับความเสี่ยงรวมทัง้การประสบความสําเร็จและความลมเหลว 

-  Intrepreneur คือ บุคคลซึ่งใหความสําคัญตอนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคแปลง
สภาพความคดิหรือความฝนใหเปนจริง  เพื่อสามารถประกอบการไดอยางมกีําไร  โดยดาํเนินงาน
ภายใตสภาวะแวดลอมขององคการ 

นวัตกรรม  และการประกอบการจะมีข้ึนเพราะสาเหตุดังตอไปนี้ : 
- เหตุการณที่คาดไมถึง ความลมเหลว หรือความสําเร็จ 
- Incongruous อะไรคือ ส่ิงทีส่มมติ และอะไรคือความเปนจริง 
- ขบวนการ หรืองานที่มีความจําเปนตองปรับปรุง 
- การเปลี่ยนแปลงในตลาด หรือโครงสรางทางอุตสาหกรรม 
- การเปลี่ยนแปลงในประชากรศาสตร 
- การเปลี่ยนแปลงในความหมายหรือตามทศิทางที่สําเหนยีก 
- ความรูใหมที่ไดมา 

โครงสรางองคการ (Organization Structure) คือ กรอบการทาํงานอยางเปนทางการ 
โดยระบบการบริหาร วัตถุประสงคเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการใชทรัพยากรแตละอยาง   ทั้ง
สวนบุคคลและสวนรวม 

โครงสรางขององคการมักแสดงในรูปของแผนภูมิองคการ (Organization Chart) 
โครงสรางและกระบวนการของการจัดองคการ (The structure and process of organizing) 

 โครงสรางจะไดรับผลสะทอนจาก 
- วัตถุประสงคและแผนงาน 
- อํานาจหนาทีท่ี่ไดรับมา 
- สภาวะแวดลอม 
- ขอจํากัดและประเพณีของบุคคล 
 ตรรกวิทยาของการจัดองคการ มี 6 ข้ันตอน คือ 

1. กําหนดวัตถุประสงคของกิจการ (เปนสวนหนึง่ของการวางแผน)   
2. มีการวางแผนเพื่อใหบรรลุถงึปลายทาง 

 



3. ระบุและจัดประเภทของกิจกรรม 
4. แบงกิจกรรมดงักลาวเปนพวกๆ 
5. มอบหมายอํานาจหนาที ่
6. การประสานงานกนัของอาํนาจหนาที่ เชนเดียวกับการมีความสมัพนัธของขอมูล 

จะเหน็ไดวาขอบเขตของผูจัดการหรือผูบริหาร มีขอจํากัดในตัวของมนัเอง และการที่จะ
เอาชนะขอจํากัดนี้ เราจงึทาํโครงสรางซึ่งมีหนวยการจดัการ หรือแผนกมากขึ้นเพื่อใหจุดมุงหมาย
ของกิจการประสบความสาํเร็จ 

การออกแบบองคการ (Organization design) เปนกระบวนการในการกาํหนดและ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการ ควรคํานึงสวนประกอบสําคัญ 6 ประการ คือ 

ลักษณะพเิศษของงานหรืองานเฉพาะดาน 
1.  การจัดแบงงาน (Work specialization) เปนการแบงงานแยกออกไปตามลักษณะงาน

เฉพาะ  ซึ่งเรยีกอีกอยางหนึ่งวา “Division of labor”  (Adam Smith)  เปนการจัดแบงงานให
สมาชิกในองคการเพื่อปฏิบตัิโดยพิจารณาถึงความถนดั ความรูความสามารถเฉพาะบุคคล  อัน
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  และสามารถเพิ่มพนูประสทิธิภาพ  โดยการฝกอบรมและ
สงเสริมใหมกีารปรับปรุงวิธกีารทาํงานใหดีข้ึนอีกดวย 

2.  การจัดแบงแผนกงาน (Departmentalization)  เปนกระบวนการในการจัดตั้งแผนก
งานหรือจัดกลุมงานภายในระบบการบริหาร เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ 

วิธีการจัดแผนกงานขององคการมีดังนี้ : 
1. ตามหนาที่ของกิจการ (Enterprise function or Function 

Departmentalization) การจัดแบงกลุมตามการผลิต การขาย การเงิน หรือหนาที่
เหลานั้น  ซึ่งเปนไปตามปกติของกิจการ 

2. ตามขอบเขตพื้นที่ หรือภูมิศาสตร (Territory หรือ Geography) การจัดแบง
กิจกรรมใหพื้นที่ที่มอบหมายหรือเขตแดน และมอบหมายใหแกผูจัดการในแตละ
ภูมิภาคดูแลความรับผิดชอบ เชน ผูจัดการภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต 

3. ตามชนิดของลูกคา (Customer) การจัดกลุมโดยยึดหลักบนพื้นฐานตาม
ลักษณะหรือกลุมของลูกคา เพื่อสะดวกในการใหบริการ เชน ลูกคาหนวยงาน
ราชการ เอกชน 

4. ตามอุปกรณหรือกระบวนการ (Process or equipment) การจัดแบงกลุมตาม
กระบวนการผลิตหรือบริการ หรือประเภทของอุปกรณใชในการผลิต 

5. ตามผลิตภัณฑ (Product) การจัดแบงกลุมของกิจกรรมโดยยึดหลักตาม
ผลิตภัณฑหรือสายการผลิต เชน แผนกเครื่องดื่ม อาหาร เวชภัณฑ ฯลฯห 



6. โดยจํานวนธรรมดา (Simple numbers) พิจารณาบุคคลที่ทําหนาที่เหมือนกัน
รวมเปนกลุมเดียวกันภายใตการชี้แนะของผูจัดการ 

7. โดยเวลา (Time) การจัดกลุมของกิจกรรมโดยแบงวันออกเปนกะ (Shift) ปกติ
มักจะใชในระดับลางขององคการ 

8. Cross – functional teams เปนการจัดการบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
จากหนวยงานตางๆ กันมา ทํางานรวมกัน บางครั้งเรียก hybrid (แบบผสมผสาน) 
การรวมกันของการแบงแผนกงานตามหนาที่และตามผลิตภัณฑในโครงสราง
องคการเดียวกัน 

หนวยธุรกิจกลยทุธ (Strategic business unit) เปนการจัดตั้งหนวยธุรกิจยอยขึ้น  ใน
องคการขนาดใหญเพื่อประกันผลิตภัณฑ  หรือสายผลติภัณฑไดรับการสงเสริม  และควบคุมดูแล  
ถึงแมวาเปนหนวยอิสระก็ตาม 

วิธีการจัดแบงแผนกงานแตละวิธีมทีั้งผลดีและผลเสีย  อยางไรก็ตามจัดแบงแผนกงานไม
ควรที่จะเปนแบบเดียวกนัหมด  เพราะจะตองเปนไปอยางเหมาะสม อาจใชหลายอยางพรอมกนัใน
องคการเดียวกัน  แผนภูมิขององคการจะตองมีความสมดุลกันอยางดี 

3.   สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)  เปนสายงานของอํานาจหนาที ่ ซึง่ไม
สามารถแบงแยกได  โดยเริม่จากระดับสูงขององคการ มายงัระดับลางโดยระบุการรายงานไวอยาง
ชัดเจน  ซึ่งตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 

อํานาจหนาที ่ (Authority) คือ สิทธิอันชอบธรรมโดยตําแหนงซึง่บุคคลใชอํานาจผาน
ตําแหนงงานอยางสุขุมรอบคอบ 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) เปนภาระกิจหรือความคาดหวังทีจ่ะกระทาํ 
เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) เปนหลกัการบริหารยุคดั้งเดมิ

ของ Henry Fayol ซึ่งระบุวาผูใตบังคับบัญชาควรมีหวัหนาเพยีงคนเดียวที่รับผิดชอบโดยตรง 
อํานาจ (Power) คือ ความสามารถในการที่บุคคลหรอืกลุมบุคคลมีอิทธิผลตอความ

เชื่อหือการกระทําของผูอ่ืน 
ประเภทของอํานาจหนาที่ (Type of Authority) 
1. อํานาจหนาทีข่องหนวยงานหลัก (Line authority) คือ ความสัมพันธ ซึ่งผูบงัคับบัญชา

ใหควบคุมโดยตรงตอผูใตบังคับบัญชา 
2. อํานาจหนาทีข่องหนวยงานรอง (Staff relationship) ประกอบดวยการใหคาํแนะนํา

และคําปรึกษา 



3. อํานาจหนาที่ แบงตามหนาที่ (Functional authority) คือสิทธิทีจ่ะควบคุมกระบวนการ
ที่ไดเลือกสรรแลว การปฏิบัติ นโยบาย หรือเร่ืองอื่นๆ ในแผนก นอกเหนือไปจากทีเ่ปน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ภาระหนาที ่ (Accountability)  เปนปรัชญาทางการบริหารที่แตละคนยึดมัน่ หรือ
รับผิดชอบตอการใชอํานาจหนาที่ดีอยางไร  หรือการตั้งมั่นอยูบนความรับผิดชอบในการกระทํา
กิจกรรมที่มกีารตัดสินใจลวงหนา 

ความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่อง 3 เรื่อง ดังนี ้
1) การแบงกิจกรรมของงาน ซึ่งนิยมใชวธิีจัดงานทีเ่หมอืนกนัไวดวยกนั แตตองระวัง

การกาวกายความรับผิดชอบ และชองวางความรับผิดชอบจะเกิดขึ้น หากการแบงนัน้
ไมชัดเจน 

2) ระบุกิจกรรมของงานของผูบริหารอยางชัดเจน นั่นคือ กาํหนดไววาผูบริหาร
สามารถเขาไปมีสวนรวมแคไหนกับผูบงัคับบัญชา  เพื่อนรวมงานและลกูนองโดย
อธิบายไวอยางมีระบบ  โดยกําหนดวามีงานอะไรตองกระทํา และจะตองมีบทบาท
อยางไรตอความสัมพันธกับกลุมทาํงานในองคการ  ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูบริหารไดทํางาน
ตามความรับผิดชอบของตน  โดยเฉพาะจะไมกอใหเกิดความกาวกายหรือมีชองวาง
ของความรับผิดชอบเกิดขึ้น 

3) การมีความรบัผิดชอบ ทกุคนที่ไดรับมอบหมายไมวาจะเปนใครก็ตามตองรับผิดชอบ
ตองานนัน้ๆ ความรับผิดชอบจะเปนทางนาํไปสูความสาํเร็จ 

การใชหนวยงานชวยมีผลดีเชนเดียวกับขอจํากัด เชน อันตรายจากการประเมินหนวยงาน
หลักต่ําไป  และขาดความรบัผิดชอบของหนวยงานชวย นอกจากนี้ยงัมีความเปนไปไดที่หนวยงาน
ชวยใหคาํแนะนําที่ไมสามารถปฏิบัติได  และเปนการทาํลายการมีผูบังคับบัญชาเพยีงคนเดียว 

4.  ชวงการควบคุม (Span of Control)  คือ จํานวนของผูใตบงัคับบัญชาที่ผูบริหาร 
สามารถดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปจจัยทีก่ําหนดชวงการควบคุมอยางมีประสิทธิผล 
- การฝกอบรมผูใตบังคับบัญชา 
- การมอบหมายอํานาจหนาที่เปนไปอยางชัดเจน 
- แผนงานชัดเจน 
- การใชมาตรฐานตามจุดมุงหมาย 
- อัตราการเปลีย่นแปลง 
- เทคนิคการติดตอส่ือสาร 
- จํานวนของการติดตอสวนบุคคลที่จําเปน 



- ความผนัผวนตามระดับขององคการ 
- อ่ืนๆ เชน สมรรถนะของการบริหาร ความสลับซับซอนของงาน และวุฒิภาวะของ

ผูใตบังคับบัญชา 
- ความสมดุลของปจจัยตามที่กลาวมาขางตน 

ชวงการบริหารอยางกวางจะมีผลตอองคการที่มจีํานวนของระดับช้ันในการบังคับ
บัญชา  ไมมากและชวงบรหิารอยางแคบ  และมีผลตอองคการทีม่ีระดับในการบงัคับบัญชาเปน
จํานวนมาก  ไมมีจํานวนคนที่แนนอน  ซึ่งผูจัดการสามารถควบคุมไดอยางมีประสิทธิผล  จาํนวน
คนจะขึ้นอยูอยางมากกับปจจัยหลายอยางดังกลาวขางตน 

5.  การมอบหมายงาน (Delegation) คือ กระบวนการของการมอบหมายกิจกรรม
ของงานและอาํนาจหนาทีท่ี่เกี่ยวของ ใหคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะในองคการ 

การกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ สถานการณในการมอบหมาย
กิจกรรมของงานและอาํนาจหนาที่จาํนวนมากใหแกผูใตบังคับบัญชา หรือมีแนวโนมทีจ่ะกระจาย
อํานาจหนาทีข่องการตัดสินใจในโครงสรางที่ไดจัดไว หรือเปนการใหผูบริหารระดับรองๆ ลงมา ไดมี
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจมากขึ้น 

การรวมอํานาจ (Centralization) คือ สถานการณที่กจิกรรมของงานและอํานาจ
หนาทีถู่กมอบหมายไปยังผูใตบังคับบัญชานอยมาก หรือเปนเรื่องที่ไมมีการมอบหมายหนาที ่ หรือ
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจอยูที่ผูบริหารระดับสูงเปนสวนใหญ ไดแก 

- การรวมอํานาจในการปฏิบตัิงาน ซึ่งเกีย่วกับสภาพทางภูมิศาสตร เชน มี
สถานที่ตั้งโรงงานเพยีงแหงเดียว 

- การรวมอํานาจของแผนกงาน เปนการรวมแผนงานที่กิจกรรมเฉพาะ 
- การรวมอํานาจในการบริหาร เปนแนวโนมที่จํากัดการมอบหมายการ        

ตัดสินใจ เชน อํานาจหนาที่เพื่อใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ การจัดใหมีความ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น 

กระบวนการในการมอบหมายอํานาจหนาที ่ รวมถงึการกําหนดผลทีจ่ะไดรับงานที่
ไดมอบหมาย การมอบหมายอํานาจหนาทีเ่พื่อใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ การจัดใหมีความ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น 

การมอบหมายงาน (Delegation) เปนศิลปะอยางหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลจากเจตคติ
สวนบุคคล  นอกจากนั้นควรมีขอชี้แนะในทางปฏิบัติ  ซึ่งชวยใหผูบริหารสามารถเอาชนะการ
มอบหมายที่ไมชัดเจน  การกระจายอํานาจมีอิทธิพลจากปจจัยอื่นๆ  ซึ่งทําใหผูบริหารควรตระหนัก
เมื่อมีการกําหนดระดับของการมอบหมายอํานาจหนาที่ อํานาจหนาที่เคยกระจายมากอนอาจนํา



กลับมาใชแบบการรวมอํานาจอีกครั้ง ความสมดุลเปนกุญแจสําคัญในการกระจายอํานาจที่  
เหมาะสม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระจายอํานาจและการรวมอํานาจ 
การรวมอํานาจมากขึ้น การกระจายอํานาจมากขึน้ 

1. สภาวะแวดลอมคงที ่ 1.  สภาวะแวดลอมยุงยาก ไมแนนอน 
2. ผูบริหารระดับลางไมมีความสามารถ หรือ  
    ประสบการณในการตัดสินใจ เหมือน          
    ผูบริหารระดับบน 

2. ผูบริหารระดับลางมีความสามารถและ
ประสบการณในการตัดสินใจ 

3. ผูบริหารระดับลางไมตองการตัดสินใจ 3. ผูบริหารระดับลางตองการเสียงสนับสนนุใน
การตัดสินใจ 

4. เร่ืองที่ตองตัดสินใจนัน้เปนเรื่องสําคัญ 4.  เร่ืองที่ตองตัดสินใจมีความสําคัญไมนากนกั 
5. องคการกาํลังประสบภาวะวกิฤติ  หรือม ี
   ความเสี่ยงตอการที่จะทําใหกิจการลมเหลวได 

5. วัฒนธรรมองคการเปดโอกาสใหผูบริหาร
บอกกลาวถงึสิ่งที่เกิดขึ้น 

6. เปนกิจการขนาดใหญ 6.  กิจการกระจายอยูตามลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร 

7. การนาํกลยทุธของกิจการไปใชใหม ี
   ประสิทธิผลข้ึนอยูกับความสามารถของ 
   ผูบริหารมากกวาเหตกุารณที่เกิดขึ้น 

7. กลยุทธของกจิการทีน่ํามาใชไดผลดีข้ึนอยู
กับการมีสวนเกี่ยวของและการยืดหยุนใน
การตัดสินใจของผูบริหาร 

 
6.  การจดัระเบียบงาน (Formalization) คือ เปนการจัดมาตราฐานตลอดจน

กฎระเบียบกรรมวิธีการทํางานขององคการ เพื่อใหพนักงานไดปฏิบัติองคการทีจ่ัดระเบียบงานอยาง
เครงครัด  ซึ่งมกัแสดงใหเห็นในคําบรรยายลักษณะงาน (Job description) กฎระเบียบ
คอนขางมากขององคการ  และกรรมวิธกีารผลิตที่คอนขางชัดเจน  มักทาํใหผลงานเปนรูปแบบ
เดียวกนั (Uniform) และสม่ําเสมอ (Consistent) พนกังานไมมีอิสระในการทํางาน  บางครั้งเกิด
ความอึดอัดใจและเครียด  แตหากจัดระเบียบงานหลวมเกินไป  ก็จะทําใหการทาํงานไมเปนไปใน
รูปแบบเดียวกนั  แตพนักงานมีอิสระในการทํางาน ดังนัน้การจัดระเบยีบงานจงึควรกําหนดใหความ
เหมาะสม  จงึจะทาํใหการทาํงานมีประสิทธิภาพ  และมปีระสิทธิผล 
 
 
 
 
 



แนวทางการออกแบบองคการตามสภาวะการณ 
(The Contingency Approach to Organization Design) 

การออกแบบองคการแบงออกเปน 2 ลักษณะโดยทั่วไป คือ 
1. องคการแบบเครื่องกล (Mechanistic organization)  คือ โครงสรางองคการซึง่มี

ลักษณะเนนทกัษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  การจัดแบงแผนงาน ชวงการควบคุมที่แคบ การ
จัดระเบียบงานอยางเครงครดั เครือขายของขอมูลขาวสารที่จาํกัด และการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจจากพนกังานระดบัลางคอนขางนอย 

2.  องคการแบบ Organic เปนองคการที่มีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาวะแวดลอม
อยูตลอดเวลา ไมคอยเนนดานทักษะความเชี่ยวชาญในการทาํงานเฉพาะดาน การจัดระเบียบงาน
คอนขางไมเขมงวด และการมีอิสระจากการควบคุมจากหัวหนาพอสมควร รวมทัง้มสีวนรวมในการ
ตัดสินใจกับผูบริหารระดับสูง หรือไดรับมอบหมายใหตดัสินใจไดในบางเรื่อง  

ลักษณะองคการแบบ Mechanistic และ Organic 
Mechanistic Organic 

-เนนความสามารถเฉพาะทาง (High Specialization) 
-แบงสวนงานอยางชัดเจน (Rigid 
Departmentalization) 
-สายการบังคับบัญชาชัดเจน (Clear Chain of 
Command) 
-ชวงการควบคุมแคบ (Narrow Spans of Control) 
-รวมศูนยอํานาจ (Centralization) 
-เปนทางการมาก (High Formalization) 

-ทีมขามหนวยงาน (Cross-Functional Teams) 
-ทีมขามสายบังคับบัญชา (Cross-Hierarchical 
Teams) 
-ขาวสารไหลอยางเปนอิสระ 
-ชวงการควบคุมกวาง 
-กระจายอาํนาจ 
-ไมเปนทางการ 

 
องคการโดยทัว่ไปมักมีโครงสรางไปคนละแบบ ผูบริหารระดับสูงขององคการพยายาม

คิดคนที่จะออกแบบโครงสรางใหดทีี่สุด ซึง่จะตองคํานึงถึงปจจัยตามสภาวะการณในการกําหนด
โครงสราง 4 ดาน ดังนี้ คือ 

1.  กลยุทธขององคการ 
2.  ขนาด 
3.  เทคโนโลย ี
4.  ระดับความไมแนนอนของสภาวะแวดลอม 



1. กลยทุธขององคการ (Organization’s strategy) Alfred Chandler ไดศึกษาความสัมพนัธ
ระหวางโครงสรางกับกลยทุธ สรุปไดวา เมื่อองคการเปลี่ยนกลยุทธขององคการจําเปนตอง
เปลี่ยนโครงสรางขององคการตามไปดวย 
กรอบโครงสรางกลยุทธตามแนวทางแตละสภาวะการณเนนกลยทุธ 3 ดาน คือ 
นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวทางที่องคการตองดําเนินไปและนวัตกรรมที่

เปนหนึ่งเดียว ซึ่งตองการความยืดหยุน และการไหลของขอมูลที่อิสระจึงเปนรูปขององคการแบบ 
Organic 

ตนทุนต่ํา (Cost minimization) เปนการแสดงใหเห็นถึงลักษณะขององคการที่ตองการควบคุม
ตนทุนอยางรัดกุม เนนประสิทธิภาพและความมั่นคงขององคการ โครงสรางจึงเปนแบบ 
Mechanistic 

การลอกเลียนแบบ (Imitation) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการที่องคการพยายามลดความเสี่ยงและ
โอกาสในการทํากําไรสูงสุด โดยพยายามลอกเลียนแบบจากผูนําในตลาด ซึ่งใชคุณลักษณะของ
องคการทั่วไป แบบ Mechanistic และ Organic 
2. ขนาดขององคการ (Size) ในอดีตถือวาขนาดองคการมีผลอยางมากตอการออกแบบ

โครงสรางองคการ องคการขนาดใหญ มีพนักงานจํานวนมาก จึงมีแนวโนมมีโครงสรางแบบ 
Mechanistic 

3. เทคโนโลยี (Technology) ทุกองคการจําเปนตองใชเทคโนโลยีบางอยางเพื่อแปรสภาพของ
ปจจัยการผลิตเปนผลผลิต Joan Woodward ไดศึกษาถึงโครงสรางและเทคโนโลยี พบวา 
องคการตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับเทคโนโลยีและพบวามีเทคโนโลยีถึง 3 อยางที่ทําใหเพิ่ม
ระดับของความยุงยากและลวงตา ไดแก 
- หนวยการผลิต (Unit production) เปนการผลิตอยางใดอยางหนึ่งใหเปนหนวย หรือกลุม

เล็กๆ เชน โรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป การผลิตกระแสไฟฟา พลังน้ําจากเขื่อน รูปแบบ
โครงสรางจึงควรเปนแบบ Organic  

- การผลิตแบบมากๆ (Mass production) เปนการผลิตครั้งละจํานวนมาก ๆ ตองตั้งเกณฑ
ไวอยางเครงครัด เชน การผลิตตูเย็น รถยนต จึงควรเปนโครงสรางแบบ Mechanistic 

- กระบวนการผลิต (Process production) เปนการผลิตที่มีกระบวนการอยางตอเนื่อง เชน 
การกลั่นน้ํามัน ผลิตภัณฑเคมี จึงควรออกแบบโครงสรางแบบ Organic 

การออกแบบองคการที่นํามาประยุกตใช (Applications of Organization Design) 
 โครงสรางองคการในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน คือ 
 1.  โครงสรางอยางงาย (Simple structure) เปนการออกแบบโครงสรางขององคการที่มี
การจัดแบงแผนกงานใหมีลําดับข้ันนอย ชวงการควบคุมกวาง อํานาจหนาที่รวมอยูที่คนเพียงคน



เดียว และมีการจัดระเบียบงานคอนขางนอย ขอดีของโครงสรางแบบงาย คือ ยืดหยุนได รวดเร็ว 
และมีตนทุนในการบํารุงรักษาต่ํา สวนขอเสียก็คือ จะใชไดผลเฉพาะองคการขนาดเล็ก 
 2.  โครงสรางแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งเปนองคการที่เนนระเบียบ คําสั่ง 
และการมอบอํานาจหนาที่อยางเครงครัด รวมทั้งการใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่งานที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ซึ่งการออกแบบโครงสรางเปนแบบ Mechanistic ซึ่งแบงไดเปน 2 แบบ คือ 

2.1 โครงสรางแบงตามหนาที่ (Functional structure) ซึ่งเปนการจัดแบงแผนกงานตาม
หนาที่งาน โดยจัดกลุมงานที่คลายกันหรือมีลักษณะการทํางานเกี่ยวเนื่องกันมาไวดวยกัน 

2.2  โครงสรางแบงตามแผนกงาน (Divisional structure) ซึ่งเปนโครงสรางองคการซึ่ง
จัดแบงแผนกงานเปนหนวยงานที่พึ่งตนเองเปนอิสระ  

3.  โครงสรางแบบทีมงาน (Team-based structure) เปนโครงสรางซึ่งประกอบดวยกลุม
ทํางานหรือทีมงาน ซึ่งไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมขององคการ 

4.  โครงสรางแบบผสมผสาน (Matrix organization) ซึ่งเปนการใชงานพวกผูเชี่ยวชาญ
จากแผนกงานที่แตกตางกันมาทํางานรวมกัน ในโครงการเดียวหรือหลายโครงการ ซึ่งอยูภายใตการ
ดูแลและควบคุมจากผูจัดการโครงการ เปนแบบเฉพาะกิจ จึงมีสายการบังคับบัญชา 2 สายใน
ขณะเดียวกัน 

5.  โครงสรางแบบโครงการ (Project structure)  คือโครงสรางที่พนักงานไดรับ
มอบหมายใหทํางานในโครงการอยางเปนการถาวร เมื่อโครงการแลวเสร็จพนักงานไมจําเปนตอง
กลับไปทํางานตนสังกัดเดิม เหมือนแบบ Matrix แตจะไปทํางานในโครงการตอๆ ไป 

6.  โครงการแบบหนวยงานอิสระภายใน (Autonomous internal units) ซึ่งโครงสราง
ดังกลาวประกอบดวย หนวยธุรกิจที่พึ่งตนเองกระจายทั่วไป โดยผลิตสินคา มีลูกคา คูแขง และ 
เปาหมายในการทํากําไรเปนของตนเอง 

7.  องคการแบบไรพรมแดน (Boundaryless organization) เปนองคการที่
ประกอบดวยโครงสรางที่ไมมีขอจํากัดขอบเขตขององคการทั้งแนวราบ และแนวนอน หรือแมกระทั่ง
ขอบเขตภายนอกที่จะมาบังคับใหอยูในกรอบหรือขอบเขตที่ตายตัว เชน พันธมิตรทางการคา
ระหวางธุรกิจตางๆ  

8.  องคการแบบการเรียนรู (Learning organization) เปนองคการที่มีการพัฒนา   
ศักยภาพเพื่อปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง โดยสมาชิกทุกคนมีบทบาทในการ
กําหนดและแกไขปญหาตางๆ รวมกัน พนักงานทุกคนในองคการจะไดรับความรูใหมๆ และกําหนด
ใหแกกัน รวมทั้งมีความเต็มใจที่จะนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงาน 

 



 
 

 การออกแบบองคการ 
• ไมมีขอบเขต (Boundaryless) 
• ทีม 
• มอบอํานาจ (Empowerment) 
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องคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) 

 
 

 

ภาว  
• วิสัยทัศนรว
• รวมมือ 

ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู (Learning Orgni
 
ลักษณะขององคประกอบการเรียนรู ประกอบดวย 
1. การออกแบบโครงสรางองคการ (Organizational de

เปนแบบองคการไมมีขอบเขตหรือขอจํากัดเหมือนองคก
ในการติดตอ ส่ือสาร ทดลอง และเรียนรู โดยไมตองเก
ถูกลงโทษ 

2. วัฒนธรรมองคการ (Organization Culture) มีความ
ชวยเหลือดูแลไววางใจซึ่งกันและกัน พนักงานทุกคนมีว
การติดตอส่ือสาร ทดลอง และเรียนรู โดยไมตองเกรงก
ลงโทษ 

3. การแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน (Inf
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกสมาชิกโดยเสมอภา
(ทันเวลา) และเปนขอมูลที่ถูกตอง 

4. ภาวะผูนํา (Leadership) ในองคการแบบนี้ ผูบริห
ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก โดยใหสมาชิกทุกคนมีว
ปฏิบัติตอไปในอนาคต นอกจากนั้นผูนําในองคการยังต
ใหเกิดความรวมมือในการทํางาน 
การใชขอมูลรวมกัน 
เปดเผย 
ทันเวลา 
ถูกตอง 
 
 
 

วัฒนธรรมองคการ 
ความสัมพันธใกลชิด 
รูสึกรวมเปนชุมชน 
เอาใจใส              ไววางใจ
 
ะผูนํา
ม  
zation) 

sign) รูปแบบองคการจะ
ารทั่วไป พนักงานมีอิสระ
รงการวิพากษวิจารณหรือ

สัมพันธคอนขางแนนแฟน 
ิสัยทัศนรวมกัน มีอิสระใน
ารวิพากษวิจารณหรือถูก

ormation Sharing) เปน
คกัน ในเวลาที่ตองการ 

ารหรือผูนํามีหนาที่คอย
ิสัยทัศนรวมกัน และยึดถือ
องสงเสริมและสนับสนุน



เทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร และการออกแบบองคการ 
(Technology, Communication and Organization Design) 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะดานสารสนเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบตอสมาชิกทุกคนในองคการที่ตองปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองและทัน 
เหตุการณตลอดเวลา 
 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงมีผลกระทบตอการติดตอส่ือสารขององคการ ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบไรสาย 
การติดตอสื่อสารแบบไรสาย (Wireless Capabilities) 
 ระบบการติดตอส่ือสารแบบไรสายนี้ ใชสัญญาณที่สงไปทางอากาศ หรือชองวาง โดยไมมี
การเชื่อมตอกับส่ิงหรือวัตถุใดๆ เหมือนระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเชื่อมตอโดยไรสาย แตระบบ
นี้ใชสัญญาณไมโครเวฟ สัญญาดาวเทียม คลื่นวิทยุ เสาอากาศ วิทยุ หรือแสงอินฟาเรด ซึ่งผลผลิต
ของระบบไรสาย ไดแก เพจเจอร โทรศัพทมือถือ และอุปกรณที่ใชกับแลบทอปคอมพิวเตอร เปนตน 
 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงมีผลตอการออกแบบโครงสรางองคการ ซึ่งมี
แนวโนมเปนองคการแบบ Telecommuting  หรือ Virtual นั่นคือ Telecommuting เปนองคการที่
พนักงานสามารถติดตอเชื่อมโยงปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรและโมเดม สวน Virtual เปน
องคการที่เปนแบบเปดโลง มีเฟอรนิเจอรเคลื่อนยายได โทรศัพทมือถือ แลบทอปคอมพิวเตอร และ
แฟมเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส อันเปนผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําถามทายบท 
บทที่ 10 

 
1. องคการ (Organization) มีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งใดบาง และโดยปกติเปนหนาที่ของ    

ผูบริหารระดับใดที่จะตองรับผิดชอบเปนผูจัดองคการ (Organization) 
2. การจัดองคการหมายถึงการจัดสิ่งใด และในการบริหารงานปจจุบันสภาพขององคการมี

ลักษณะใด ทําไมถึงเปนเชนนั้น 
3. องคการและองคกร มีความหมายแตกตางกันอยางไร องคการในลักษณะ Mechanistic 

Organization และ Organic Organization มีลักษณะแตกตางกันอยางไร และในฐานะที่ทาน
เปนผูบริหารทานจะเลือกลักษณะองคการแบบใดจึงจะเหมาะสม ทานควรจะใชปจจัยใดเปน
ตัวกําหนดการเลือกลักษณะขององคการ 

4. อธิบาย Matrix Organization, Project Structure และ Boundaryless Organization มาพอ
สังเขป 

5. องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) จะตองมีลักษณะใด ทานคิดวาในประเทศ
ไทยจะนําเอาแนวคิดนั้นมาใชไดหรือไม เพราะเหตุใด ขอใหระบุปญหา-อุปสรรคมาโดยละเอียด 
(ถามี) 

 
--------------------- 


	»Ñ¨¨ÑÂ·Õè¡ÓË¹´ªèÇ§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÂè�
	
	»Ñ¨¨ÑÂ·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµèÍ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ�

	¡ÒÃÃÇÁÍÓ¹Ò¨ÁÒ¡¢Öé¹
	¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨ÁÒ¡¢Öé¹
	
	-à¹é¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à©¾ÒÐ·Ò§ \(High Spe�
	-äÁèà»ç¹·Ò§¡ÒÃ




