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1.1 ความหมายของการจัดองค์การ (Meanings of Organization)

องค์การ เช่น สถาบนั หรอืสมาคมทีม่เีป้าหมายร่วมกนัและเชื่อมโยงกบัสภาพแวดล้อม

ภายนอก ค�านี้มาจากภาษากรีกคือ Organon หรือ Organ ภาษาทางรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์

แปลว่า องค์การ

องค์การ หมายถึงหน่วยสังคมของคนท่ีมีโครงสร้างและการจัดการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการหรือความพยายามในการท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�าเร็จลุล่วงโดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

องค์การทั้งหมดต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการซ่ึงก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 

ที่แตกต่างกันและสมาชิกทั้งหลาย และแบ่งบทบาท ความรับผิดชอบ และอ�านาจหน้าท่ีใน

การด�าเนินงานที่แตกต่างกัน 

องค์การ หมายถงึกลุม่ของบคุคลทีเ่ข้ารวมก�าลังกนัอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลผุลส�าเรจ็

ในเป้าหมายร่วมกัน บางครั้งเป้าหมายขององค์การเพื่อแสวงหาผลก�าไร เช่น ร้านอาหาร 

ในเครือข่ายแฟรนไชส์หรือร้านค้าปลีกเสื้อผ้า และบางครั้งเป้าหมายขององค์การไม่แสวงหา 

ผลก�าไร เช่น โรงเรยีนของรฐัทีป่ระกอบการเพื่อสาธารณะ มลูนธิจิดัตัง้โดยไม่แสวงหาผลก�าไร 

การวิเคราะห์องค์การอย่างกว้าง ๆ อาจหมายถึงโครงสร้างขององค์การ การศึกษา

องค์การ พฤติกรรมขององค์การหรือการวิเคราะห์องค์การ จ�านวนของมุมมองที่มีความแตก

ต่างกันที่มีอยู่ซึ่งสอดคล้องกัน

องค์การ (Organization) ตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาของราชบัณฑิตสถาน 

ได้ ให้ความหมายไว้ 2 ประการด้วยกันคือ

1. การจัดระเบียบ กระบวนการที่จ�าแนกความแตกต่างของส่วนหน่ึงออกจากอีกส่วน

หนึ่ง โดยให้แต่ละส่วนกระท�าหน้าที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในส่วนรวมทั้งหมดนั้นให้ท�าหน้าที่ประสานกัน

2. องค์การ หน่วยงานที่มีการจัดระเบียบงานตามกระบวนการตามข้อ 1 องค์การเป็น

ส่วนย่อยขององค์การ แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้ ในความหมายเดียวกัน
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1.2 ความส�าคัญของหน้าที่ในการจัดองค์การ
 (Importance of Organizing Function)

คุณลักษณะเฉพาะซึ่งโครงสร้างขององค์การเป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ในการ

ท�างานโดยจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่าย แผนก งาน เป็นต้น การแบ่งการท�างานจะช่วยให้เกิด 

ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมที่หลากหลายของการท�างาน

งานท่ีถกูก�าหนดไว้เป็นอย่างด ีจะช่วยท�าให้สามารถจดัวางบคุลากรท่ีมคีวามสามารถให้

ตรงกบัหน้าท่ีในการท�างานได้เป็นอย่างดโีดยสามารถเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรู ้ทกัษะและความ

สามารถพิเศษให้เหมาะสมกับงานในต�าแหน่งท�าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทของทุก ๆ คน

การประสานงานโดยองค์การคือ วิธีในการสร้างการประสานงานระหว่างแผนกหรือ 

ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ และยังสามารถช่วยสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่าง 

ต�าแหน่งและความร่วมมือซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคล ความสามัคคีในการท�างานจะน�าไป

สู่การจัดการองค์การในระดับที่สูงกว่าการท�างานที่ไม่มีความสามัคคี 

อ�านาจหน้าที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การในการก�าหนดบทบาทของบุคลากรได้ชัดเจน 

และยังส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในการ

ท�างาน

การบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพซ่ึงโครงสร้างขององค์การจะเกือ้กลูในการก�าหนด

ต�าแหน่งของต�าแหน่งงาน บทบาทต่าง ๆ  ทีจ่ะด�าเนนิการโดยผูบ้รหิารจดัการทีม่คีวามแตกต่าง

กันจะชัดเจน ความเชี่ยวชาญจะถูกให้บรรลุผลผ่านการแบ่งหน้าที่ในการท�างาน ซึ่งทั้งหมดนี้

จะน�าไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเติบโตและการขยายตัวแบบหลากหลาย ซึ่งการเติบโตของบริษัทโดยรวมจะอยู่ 

ภายใต้วธิกีารท�างานทีมี่ประสทิธิภาพและราบรื่น ประสทิธภิาพจะน�าไปสูค่วามชดัเจนในบทบาท

ต�าแหน่งกบัการบรหิารจดัการ การประสานงานระหว่างอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และ

รวมไปที่ความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เมื่อโครงสร้างขององค์การมีการก�าหนดต�าแหน่ง

หน้าที่เป็นอย่างดี

ความรู้สึกในด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยโครงสร้างขององค์การมีความชัดเจนใน

ต�าแหน่งหน้าที่การท�างาน บทบาทที่ก�าหนดให้ผู้จัดการทุกคนต้องชัดเจน เพราะฉะนั้นความ

ชัดเจนในเรื่องอ�านาจหน้าที่จะช่วยให้เพิ่มความพึงพอใจอย่างอัตโนมัติและเกิดความรู้สึก 

มั่นคง ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการท�างาน
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ขอบเขตส�าหรับการเปลี่ยนแปลงใหม ่ๆ ซึ่งบทบาทและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด�าเนินการ

ต้องชัดเจน และทุกคนต้องได้รับอิสระในการท�างานโดยมีการจัดเตรียมพื้นท่ีให้เพียงพอกับ

ผู้จัดการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิดความเจริญร่งุเรืองต่อบุคลากร ขอบเขตนี้

สามารถน�าการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในการท�างานขององค์การให้เป็นไปได้ โดยผ่านชุดของ

โครงสร้างขององค์การ

1.3 ทฤษฎีองค์การ (Organizational Theory)

ทฤษฎีองค์การคือการศึกษาทางสังคมวิทยาขององค์การทางสังคมอย่างเป็นทางการ 

เช่น ธุรกิจ ระบบราชการและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท�างาน โดยท�าให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการศึกษาพฤติกรรมขององค์การและทรัพยากรมนุษย์

องค์การตามค�านิยามพื้นฐานที่สุดคือ การรวมกันของคนที่ท�างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ผ่านหลักของการแบ่งงานกันท�า องค์การจัดเตรียมวิธีของการใช้จุดแข็งของ

แต่ละคนภายในกลุ่มเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จมากกว่าบรรลุผลส�าเร็จโดยความพยายามโดย

รวมของสมาชิกในกลุ่ม และ เจฟฟรีย์ (Jeffrey Pfeffer) ศาสตราจารย์พฤติกรรมองค์การ

ได้สรุปในทฤษฎีทิศทางใหม่ส�าหรับการจัดองค์การโดยมุ่งเน้นวิธีการเชิงสหวิทยาการในการ

ศึกษาด้านต่าง ๆ คือ

1. ผลกระทบขององค์การทางสังคมต่อพฤติกรรมและทัศนคติของแต่ละบุคคล

2. ผลกระทบคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละคนและการด�าเนินการขององค์การ

3. การด�าเนินการ ผลส�าเร็จและการด�ารงอยู่ขององค์การ

4. ผลกระทบร่วมกนัของสิง่แวดล้อมรวมท้ังทรพัยากร ภาระหน้าท่ี การเมอืงและสภาพ

แวดล้อมทางวัฒนธรรมขององค์การ

5. ความเกีย่วข้องกบัทัง้การศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎขีองธรรมชาต ิความรูแ้ละระเบยีบวธิี

1.3.1 ลักษณะพื้นฐานขององค์การ

องค์การที่แตกต่างกันอย่างมากในขนาด การบังคับบัญชาตามล�าดับชั้นและหน้าท่ีใน

องค์การ ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับพื้นฐานของหลักการแบ่งงานกันท�า โครงสร้างการตัดสินใจ 

กฎต่าง ๆ และนโยบายต่าง ๆ องค์การยังถูกแบ่งแรงงานเป็นแนวตั้งและแนวนอน องค์การ

ในแนวตัง้ยงัแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคอืระดบับน ระดบักลางและระดบัล่าง หน้าท่ีของผูบ้รหิาร

ระดับบนคือ การวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวและก�ากับดูแลผู้บริหารระดับกลาง โดยท่ัวไป 
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ผู้บริหารระดับกลางท�าหน้าที่ในการแนะน�าแนวทางในกิจกรรมต่าง ๆ วันต่อวันและบริหาร

กลยุทธ์ระดับบน ส�าหรับผู้บริหารระดับล่างท�าหน้าที่ในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและ 

ด�าเนินการตามภารกิจเฉพาะที่จ�าเป็นเพื่อคงรักษาการท�างานขององค์การ

องค์การที่ท�าการจัดแบ่งในแนวนอนมีการก�าหนดภารกิจหน้าท่ี กลุ่มงาน หน่วยงาน

และมอบหมายแรงงานที่มีทักษะกับกลุ่มงานหรือหน่วยงานเหล่านั้น โครงสร้างการตัดสินใจ 

เป็นพื้นฐานที่สองของคุณลักษณะขององค์การถูกใช้เพื่อจัดระเบียบการใช้อ�านาจหน้าที่ 

โครงสร้างเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนจากการท�างานไปสู่การท�างานในระดับของการรวมศูนย์

อ�านาจและการกระจายอ�านาจ โครงสร้างการตัดสินใจแบบรวมศูนย์อ�านาจเป็นโครงสร้างสูง 

เพราะว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งส�าคัญเพราะจะมีการตัดสินใจจากระดับบน ในทางตรงกันข้าม

ในองค์การแนวราบจะมีโครงสร้างการตัดสินใจแบบกระจายอ�านาจ โดยมีระดับชั้นการบังคับ

บัญชาจ�านวนน้อย

ระบบที่เป็นทางการของกฎเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ เป็นลักษณะพ้ืนฐานท่ีสามของ

องค์การ กฎเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ท�าหน้าที่เป็นต้นแบบในการจัดการทุก 

ภาคส่วนของการผลิตและพฤติกรรมในองค์การ ดังน้ันองค์การสามารถจัดแบ่งเป็นประเภท

ทางการและไม่เป็นทางการโดยขึ้นอยู ่กับระดับของกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการภายใน

โครงสร้างขององค์การ ส�าหรับองค์การอย่างเป็นทางการ การบริหารจัดการจะถูกก�าหนดให้

มีการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละบุคคลและบริษัทส�าหรับการท�างานกับสภาพ

แวดล้อมท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จในเป้าหมายขององค์การ ในองค์การอย่างไม่เป็น

ทางการมีโอกาสน้อยในการน�ากฎเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ มาเขียนก�ากับในองค์การ การ

เปลี่ยนแปลงในองค์การจะมีน้อยซึ่งเป็นผลให้เกิดการรวมอ�านาจไว้กับผู้บริหาร และมีแนว

โน้มยืดหยุ่นและมีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมภายนอกสูง

ลักษณะพื้นฐานขององค์การมีดังนี้คือ

1. องค์การเป็นระบบเปิด หมายถึงเปิดให้กับสภาพแวดล้อมซึง่สภาพแวดล้อมจะบงัคบั

ให้องค์การได้มาซึง่บคุลากร เทคโนโลยแีละโครงสร้างทีถ่กูต้องเพื่อทีจ่ะให้เป้าหมายท�าหน้าที่

ในการบริการแก่สิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลส�าเร็จ องค์การจึงมีอิทธิพลอย่างมากกับสิ่งแวดล้อม

2. มุ่งเน้นทีเ่ป้าหมาย ถ้าองค์การไม่มเีป้าหมายหรอืชดุของเป้าหมายองค์การนัน้ก็ไม่มี

ประโยชน์โดยไม่มอีะไรทีอ่งค์การต้องท�า อะไรคอืความต้องการในตลาดและวธิกีารทีส่ามารถ

น�าส่ิงใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดเพื่อสร้างตลาดและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

องค์การและสิ่งแวดล้อม และถ้าปราศจากการปฏิสัมพันธ์องค์การก็ไม่สามารถเติมเต็มให้กับ

ผลิตภัณฑ์หรือการบริการกับกลุ่มผู้ ใช้
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3. องค์การเป็นที่รวมของกลุ่มคน แม้ว่าจะมีความแตกต่างความเหมือนกันในด้าน 

อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ แต่ทุกคนในองค์การมีความมุ่งมั่นในการท�างาน

ด้วยความต้องการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การเดียวกัน

4. องค์การประกอบด้วยเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีหมายถึงวิธีการท�างานซึ่งมีการ

ท�างานหลากหลายชนิดด้วยกัน ซ่ึงองค์การประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลาย การใช้

เทคโนโลยีท�าให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการท�างาน

5. องค์การมีความต่อเนื่องโดยองค์การประกอบด้วยบุคลากรซึ่งบุคลากรอาจมีการ 

โยกย้ายการท�างานหรือประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการท�างาน 

ในองค์การ การจัดการที่ดีจะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยลงหรืออาจไม่มีปัญหาเลยก็ได้ 

ในต้นทศวรรษที่ 1900 เฮนรี่ ฟาโยล วิศวกรเหมืองแร่ของประเทศฝรั่งเศสและเป็น

ผู้พัฒนาทฤษฎีการบริหารธุรกิจ ได้ ให้ความไว้วางใจในการระบุถึงยุทธศาสตร์ การวางแผน 

การคัดสรรพนักงาน การสร้างแรงจูงใจพนักงาน การแนะน�าพนักงานผ่านทางนโยบายและ

ข้ันตอนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นหน้าที่การจัดการที่ส�าคัญในการสร้างสรรค์และทะนุบ�ารุงองค์การให้

ประสบความส�าเร็จ

1.3.2 ชนิดของทฤษฎีองค์การ (Type of Organizational Theory)

ทฤษฎีองค์การแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกันคือ

1. ทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิม (Classical Organizational Theory)

ทฤษฎีแบบดั้งเดิม (เทย์เลอร์ 1947, เวเบอร์1947, ฟาโยล 1949) ได้จัดการเกี่ยวกับ

องค์การอย่างเป็นทางการและแนวความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ โดยเทย์เลอร์

ได้น�าเสนอแนวความคดิในการจดัการทางวทิยาศาสตร์ เวเบอร์ได้ให้วธิกีารทางระบบราชการ 

และฟาโยลได้พฒันาทฤษฎกีารบรหิารจดัการขององค์การ และพวกเขาท้ังหลายมส่ีวนส�าคญั

ในการพัฒนาทฤษฎีแบบดั้งเดิม

วิธีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ พัฒนาโดยเทย์เลอร์ ตั้งอยู่บนแนว 

ความคิดของการวางแผนในการท�างานเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จในประสิทธิภาพ การก�าหนด

มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญและการท�าให้เข้าใจง่าย เป็นที่ยอมรับกันว่าวิธีการเพิ่มผลผลิต

ผ่านการไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เทย์เลอร์ได้แนะน�าการเพิ่ม

ระดับความไว้วางใจนี้
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1. ข้อดีของการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตควรมุ่งไปที่ผู้ปฏิบัติงาน

2. ความเครียดและความวิตกกังวลควรถูกก�าจัดให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

3. ขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติควรได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรม

4. แนวความคิดแบบเก่าที่เรียกว่าเจ้านายควรถูกก�าจัดออกไป

เทย์เลอร์ได้พัฒนาหลักการจัดการทางวิทยาศาตร์ 4 ประการส�าหรับการปรับปรุง 

การผลิตดังนี้

1. ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับแต่ละองค์ประกอบของการท�างานของบุคคล

2. การคัดเลือกทางวิทยาศาตร์ของคนงานที่เป็นสมาชิกขององค์การควรคัดเลือกบน

พื้นฐานในการวิเคราะห์ และท�าการฝึกอบรม สอนและพัฒนา

3. การฝึกอบรมทางวทิยาศาสตร์ของคนงานควรได้รบัการฝึกอบรมโดยผูเ้ชีย่วชาญและ

ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์

4. ใช้ความร่วมมือทางการจัดการและแรงงาน แทนที่ใช้การจัดการด้วยความขัดแย้ง

ควรท�างานร่วมกับสมาชิกขององค์การ เพื่อที่จะให้การท�างานทั้งหมดสามารถท�าได้

ด้วยความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

วธิกีารทางระบบราชการของเวเบอร์พจิารณาว่าองค์การเป็นภาคส่วนของสงัคมท่ีกว้าง 

พื้นฐานแนวความคิดขององค์การที่เป็นทางการอยู่บนหลักการต่อไปนี้

1. โครงสร้างขององค์การ ต�าแหน่งต่าง ๆ ควรจัดแบ่งเป็นล�าดับชั้นการบังคับบัญชา

และในแต่ละล�าดับชั้นควรแบ่งอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

2. งานท่ีมีความเชี่ยวชาญควรแตกต่างจากหน้าท่ีพ้ืนฐานและควรแยกตามความ

เชี่ยวชาญ แต่ละคนจะมีการแยกสายงานบังคับบัญชา

3. ความสามารถในการพยากรณ์และความมั่นคง องค์การควรท�างานตามระบบของ

ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วยกฎเกณฑ์กติกาและข้อบังคับที่เป็นทางการ

4. ความมีเหตุผล การคัดสรรและคัดเลือกพนักงานควรใช้หลักความยุติธรรม

5. ความรับผิดชอบและอ�านาจหน้าที่ ควรได้รับการยอมรับโดยการก�าหนดอย่างเป็น

ประชาธิปไตย

ทฤษฎีการบริหารโดยพื้นฐานของทฤษฎีการบริหารนี้ (ฟาโยล 1949) เกี่ยวข้องกับ

ความส�าเร็จของงาน และรวมถึงหลักการจัดการ แนวความคิดของสายงาน คณะกรรมการที่
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ปรึกษาสนับสนุนหน้าที่ในการท�างาน และคณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการ 

มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

 1. การแบ่งงานหรือก�าหนดขอบเขตของงาน ซึง่จะช่วยเพิม่การผลติในทัง้ด้านเทคนคิ
และการท�างานด้านการจัดการ

 2. อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับสมาชิกขององค์การ 
เพื่อบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

 3. ระเบยีบวนิยัขององค์การ สมาชกิขององค์การควรจะยกย่องให้เกยีรตแิก่วตัถปุระสงค์
ขององคก์ารโดยต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อบังคับขององค์การ

 4. ความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึงการรับค�าสั่งและตอบสนองกับผู้ที่
อยู่เหนือกว่าหรือผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว

 5. ความเป็นเอกภาพในการอ�านวยการ สมาชิกขององค์การควรประสานการท�างาน
โดยมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การเดียวกัน

 6. ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองผลประโยชน์ขององค์การ

 7. ความยุติธรรมของบุคลากรซ่ึงอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบท่ีหลากหลาย เช่น 
เวลา งาน โบนัส การแบ่งปันผลก�าไร หรือการให้รางวัลที่ไม่ใช่เงิน

 8. การรวมอ�านาจ การจดัการควรใช้การผสมผสานอย่างเหมาะสม ทัง้การรวมอ�านาจ
และการกระจายอ�านาจของอ�านาจหน้าที่และการตัดสินใจ

 9. องค์การมกีารสัง่การตามล�าดบัชัน้ของการบงัคบับญัชาโดยไม่ควรมกีารสัง่การข้าม
ระดับชั้นของการบังคับบัญชา

 10. ความเที่ยงธรรม ความโปร่งใสและความเที่ยงธรรมควรมีจริงอยู่ทั่วไปในองค์การ

 11. ความมั่นคงของฐานะในต�าแหน่งหน้าที่ของพนักงาน ซึ่งต้องมีความมั่นคงและ 
ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ

 12. ความคิดริเริ่มควรได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นอยู่เสมอ

 13. หลกัความสามคัค ีความภมูใิจ ความจงรกัภกัดแีละความรูส้กึเป็นเจ้าของ เป็นสิง่ท่ี
ส�าคญัส�าหรบัการปฏบิตังิานทีด่ ีการรวมเป็นสหภาพถอืว่าเป็นจดุแขง็ขององค์การ

 14. แนวความคิดเกี่ยวกับสายงานและคณะกรรมการที่ปรึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยว
เนื่องกันในองค์การซ่ึงเป็นองค์การขนาดใหญ่และต้องการความเชี่ยวชาญของ
ทกัษะเพื่อให้บรรลผุลส�าเรจ็ของเป้าหมายองค์การ คณะกรรมการทีป่รกึษารวมถงึ
หน้าที่พื้นฐานเพื่อสนับสนุนและช่วยงานในสายงานบุคคล
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 15. คณะกรรมการเป็นส่วนหนึง่ขององค์การ สมาชกิจากระดบัการบงัคบับญัชาเดยีวกนั

หรือแตกต่างกันจากต่างแผนกกันสามารถก่อตั้งเป็นคณะกรรมการที่มีเป้าหมาย

ทั่วไป โดยสามารถให้หน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น การจัดการ การตัดสินใจ การให้ 

ข้อเสนอแนะหรือนโยบายต่าง ๆ คณะกรรมการสามารถสร้างรูปแบบหลากหลาย 

เช่น งานกลุ่ม กระบวนการ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเฉพาะกิจ

ซึ่งท�าหน้าที่ในบางงานเท่านั้น

 16. หน้าท่ีของการจดัการ (ฟาโยล 1949) ได้ก�าหนดการจดัการเป็นชดุของการวางแผน 

การจัดองค์การ การฝึกอบรม การสั่งการและการประสานงาน กูลลิคและเออวิค 

(1937) ได้ก�าหนดให้องค์การในรูปแบบของหน้าที่การจัดการ เช่น การวางแผน 

การจัดองค์การ การจัดหาบุคคล การอ�านวยการ การประสานงาน การรายงาน

และการจัดท�างบประมาณ 

2. ทฤษฎอีงค์การตามแบบแผนใหม่ (Neoclassical Organizational Theory)

ทฤษฎีองค์การตามแบบแผนใหม่นี้ ตระหนักถึงพฤติกรรมกลุ่มหรือแต่ละบุคคลและ

เน้นมนุษย์สัมพันธ์ พื้นฐานอยู่บนการทดลองที่ฮอว์ทอร์น วิธีการตามแบบแผนใหม่ตระหนัก

ถึงสังคมและมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยและผู้ควบคุมดูแล โรทลิสเบอร์เกอร์

และดิกสัน (Roethlisberger and Dickson, 1943) โดยเป็นเรื่องโต้เถียงกันว่า การพิจารณา

เหล่านีจ้ะมากกว่าซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากก�าหนดการเพ่ิมผลผลิตเป็นเพียงการเปล่ียนแปลง

ในสภาวะการท�างาน การเพิม่ผลผลติจะช่วยเพิม่การบรรลผุลส�าเรจ็เป็นผลให้มขีวญัก�าลงัใจสงู 

ซึ่งมีอิทธิพลโดยจ�านวนของแต่ละบุคคล และคนงานได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักการของวิธีการตามแบบแผนใหม่ (Principle of Neoclassical Approach)

หลกัการของวธีิการตามแบบใหม่จะเน้นองค์การทีเ่ป็นทางการซึง่เป็นกลไกและมองข้าม 

ความสนใจส่วนใหญ่ในธรรมชาติของมนุษย์ ในทางตรงกันข้ามวิธีการตามแบบใหม่นี้จะน�า

โครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นทางการและเน้นให้ความส�าคัญตามหลักต่อไปนี้

1. หลักการเฉพาะบุคคลซึ่งไม่เป็นเครื่องมือกลไก แต่แตกต่างทางสังคมที่เป็นอยู่ด้วย

แรงบันดาลใจที่นอกเหนือจากท�าให้บรรลุผลทางด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยในการ

ท�างาน หลักการเฉพาะบุคคลแตกต่างซ่ึงกันและกันในการท�าให้ลุล่วงความต้องการเหล่านี้ 

ดังนั้น หลักการเฉพาะบุคคลควรต้องตระหนักถึงการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและองค์ประกอบ

ทางเศรษฐกิจ
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2. หลักการท�างานกลุม่ วธิกีารตามแบบแผนใหม่เน้นมมุมองทางสงัคมของการท�างาน

กลุ่มหรือองค์การที่ไม่เป็นทางการซ่ึงปฏิบัติงานภายในองค์การที่เป็นทางการ จะถือว่าแนว

ความคิดกลุ่มและผลประโยชน์ของการท�างานร่วมกันเป็นเรื่องส�าคัญ

3. หลักการจัดการโดยมีส่วนร่วมหรือการตัดสินใจโดยยอมให้คนงานมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดการเพื่อให้มั่นใจในการเพิ่มผลผลิต

3. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Organizational Theory)

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่มีแนวโน้มบนพื้นฐานของแนวความคิดซึ่งองค์การเป็นระบบ

หนึ่งซึ่งมีการปรับเพื่อเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม ในทฤษฎีสมัยใหม่องค์การถูกก�าหนด

ให้ออกแบบกระบวนการและโครงสร้างซึ่งแต่ละคนจะมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ (ฮิคและ

กูลเลท 1975) วธิกีารร่วมสมยักบัองค์การเป็นสหสาขาวชิาชพีโดยเป็นนกัวทิยาศาสตร์หลาย ๆ  

คนจากสาขาที่แตกต่างกันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเน้นลักษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาของการสื่อสารและความส�าคัญของการบูรณาการในผลประโยชน์ขององค์การ

และแต่ละบคุคล เบอร์นาร์ด (1938) ได้ให้มมุมองของการจดัการสมยัใหม่เป็นล�าดบัแรกและ 

มุมมองของการจัดการที่ครอบคลุม

ลักษณะของวิธีการสมัยใหม่ (Characteristics of the Modern Approaches)

1. มุมมองระบบ

2. กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการปฏิสัมพันธ์

3. หลากหลายระดับและหลากหลายมิติ

4. หลากหลายแรงจูงใจ

5. ความน่าจะเป็น

6. สหสาขาวิชาชีพ

7. การพรรณนา

8. หลากหลายตัวแปร

9. การปรับตัว
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ความเข้าใจทีท่นัสมยัขององค์การสามารถแบ่งกว้าง ๆ  ออกเป็น (Modern Understand-

ings of the Organization can be Broadly Classified into)

1. วิธีการที่เป็นระบบมององค์การเป็นระบบประกอบด้วยการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและ

เป็นอิสระซึ่งกันและกัน องค์การประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 6 ประการด้วยกันคือ

1) ส่วนประกอบซึ่งมี 5 ขั้นพื้นฐานเป็นส่วนที่พึ่งพากันของระบบการจัดองค์การ

กล่าวคือ เฉพาะบุคคล องค์การที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบของพฤติกรรม 

ท่ีเกิดขึ้นจากบทบาทความต้องการขององค์การ บทบาทความเข้าใจของแต่ละบุคคล และ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพซึ่งแต่ละบุคคลท�างาน

2) การเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกันขององค์การเป็น 

ความต้องการในการปฏิบัติงานในลักษณะองค์การและลักษณะความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการ

สื่อสาร ความสมดุลและการท�าการตัดสินใจ 

3) การสื่อสารคือวิธีส�าหรับการกระตุ้นในการปฏิบัติการ ทุ่มเทในการควบคุมและ

บังเกิดผลการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางการตัดสินใจในระบบในรูปแบบที่ประกอบ

ด้วยส่วนต่าง ๆ  

4) ความสมดุลคือความสมดุลระหว่างส่วนแตกต่างของระบบ เพื่อที่จะคงรักษา

ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างที่เข้ากันได้ซึ่งกันและกัน

5) การวิเคราะห์การตัดสินใจคือการพิจารณากระบวนการเชื่อมโยงในวิธีการเชิง

ระบบ การตัดสินใจอาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในระบบ การตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดขึ้นอยู่ 

กับทัศนคติของแต่ละบุคคลและความต้องการขององค์การ การตัดสินใจในการมีส่วนร่วม 

หมายถึง การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเพื่อท�าให้ครุ่นคิดด้วยตัวของเขาในกระบวนการของ

องค์การซึ่งขึ้นอยู่กับอะไรที่พวกเขาได้รับและอะไรที่พวกเขาคาดหวังเพื่อมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ

6) เป้าหมายขององค์การอาจเติบโต มั่นคงและมีปฏิสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์หมาย

ถึงวธีิท่ีดีท่ีสุดของสมาชกิขององค์การทีส่ามารถโต้ตอบซึง่กนัและกนัและเพื่อประโยชน์ร่วมกนั

2. ทฤษฎีเทคนิคสังคม (Socio - technical Approach) อยู่บนพื้นฐานของข้อเสนอ

สนับสนุนการสรุปสมมุติฐานซึ่งทุกองค์การประกอบด้วยมนุษย์ ระบบทางเทคนิคและส่ิง

แวดล้อม (พาสมอร์ 1988) มนุษย์ (ระบบทางสังคม) ใช้เครื่องมือ เทคนิคและความรู้ต่าง ๆ 
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(ระบบทางเทคนิค) เพื่อท�าการผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีมูลค่าไปยังผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ 

(ผู้ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์การ) เพราะฉะนั้นความสมดุลระหว่าง

ระบบทางสังคม ระบบทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ�าเป็นในการท�าให้องค์การมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

3. วิธีการตามสถานการณ์ (The Contingency or Situational Approach) เซลซนิค 

1949, เบิร์นส์ และสตอล์เกอร์ 1961, ลอเรนซ์ และลอสช์ 1967) อยู่บนพื้นฐานของความ

เชื่อซึ่งไม่สามารถเป็นแนวทางสากลซึ่งเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ระบบองค์การเป็นความ

สัมพนัธ์ภายในกบัสิง่แวดล้อม วธิกีารตามสถานการณ์ (Hellriegel and Slocum,1973) แนะน�า

สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันตามความต้องการขององค์การท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีแตกต่างกันเพ่ือ 

ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยค�านึงถึงสังคมท่ีหลากหลายทางกฎหมาย การเมือง ปัจจัย 

ทางเทคนิคและเศรษฐกิจ หลักการที่ส�าคัญ 7 ประการมีดังนี้คือ

1) หลักการกฎและระเบียบข้อบังคับ (rules and regulation)

2) หลักการความไม่เป็นส่วนตัว (impersonal)

3) หลักการแบ่งงานกันท�า (division of labour)

4) หลักการโครงสร้างตามล�าดับชั้นการบังคับบัญชา (hierarchical structure)

5) หลักการความเป็นอาชีพที่มั่นคงยืนยง (life - long career)

6) หลักการอ�านาจหน้าที่ (authority)

7) หลักการความเป็นเหตุและผล (rationality)

1.4 กระบวนการจัดองค์การ (Organizational Process)

การจัดองค์การเช่นเดียวกับการวางแผนต้องระมัดระวังในการท�างานและการน�าไป

ประยุกต์ใช้ ในองค์การ กระบวนการจัดองค์การนี้รวมถึงการก�าหนดงานอะไรที่จ�าเป็นต้อง

ท�าเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย การมอบหมายงานเหล่านั้นกับแต่ละบุคคล และ

การจัดเตรียมกรอบงานการตัดสินใจของแต่ละบุคคล(โครงสร้างขององค์การ) ผลสุดท้าย

ของกระบวนการจัดองค์การก็คือการจัดองค์การ ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วยการปฏิบัติในส่วนที่

เป็นหน่ึงเดียวกันเพื่อให้การบริหารงานประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
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