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ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับองคการ
(The  Basic  Concept  of  Organization)

  เราอยูทามกลางองคการ...ใช หรือ ไม ?

  องคการคืออะไร ?

Chester  I  Barnard  :  องคการ คือ ระบบที่บุคคล
สองคนขึ้นไป  รวมแรงรวมใจกันทํ างานอยางมีจิตสํ านึก

Herber G. Hicks : องคการ คือ กระบวนการ            จัด
โครงสรางใหบุคคลเกิดปฏิสัมพันธในการทํ างานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่กํ าหนดไว

Daniel Katz and Robert Kahn  :  องคการ คือ ระบบที่มี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีลักษณะเปนกระบวนการตอ
เน่ือง  อันประกอบดวย  ระบบดานการบริหารจัดการ
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สรุป...

องคการ  คือ กลุมคนที่รวมตัวมีจุดมุงหมายรวมกันในการ
ทํ ากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง  ซ่ึงอาศัยกระบวนการแบงงาน
ใหสมาชิกในองคการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย โดยองคการมี
ลักษณะเปนระบบเปด ที่ประกอบไปดวยปจจัยนํ าเขา ไปสู
กระบวนการเปลี่ยนแปลง  เพื่อนํ าไปสูสิ่งที่สงออกที่พึงประสงค

ลักษณะขององคการ

☯ องคการคือกลุมของบุคคลที่มีเปาหมายรวมกัน

☯ องคการโครงสรางของความสัมพันธ

☯ องคการเปนหนาที่สวนหน่ึงของการจัดการ

☯ องคการคือกระบวนการ

☯ องคการเปนระบบอยางหน่ึง

ระบบองคการ

สภาพแวดลอม

    สิ่งนํ าเขา    กระบวนการ        สิ่งสงออก

ขอมูลปอนกลับ



แผนใส...วิชาองคการและการจัดการ  บทที่ 1 3

วตัถุประสงคขององคการ

 วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ หรือ กํ าไร

 วัตถุประสงคเกี่ยวกับการใหบริการ

 วัตถุประสงคทางดานสังคม

ประเภทขององคการ

1.   องคการแบบปฐม และ องคการแบบมัธยม

 องคการแบบปฐม  :  เปนองคการที่เกิดขึ้นโดยธรรม
ชาติ  มีความสัมพันธกันระหวางบุคคลเปนแบบสวน
ตัว  ไมมีพิธีรีตอง

 องคการแบบมัธยม : เปนองคการที่สมาชิกมีความ
สัมพันธกัน อันเปนผลเนื่องมาจากบทบาท และ หนาที่
ที่กํ าหนดขึ้นภายในองคการ
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2.  องคการที่มีรูปแบบ และ องคการไรรูปแบบ

2.1 องคการที่มีรูปแบบ   หรือ   องคการรูปนัย   หรือ
องคการที่เปนทางการ  มีองคประกอบที่สํ าคัญดังน้ี

 มีการแบงระดับชั้นสายการบังคับบัญชา

ระดับสูง  (Top  Management)

ระดับกลาง  (Middle  Management)

      ระดับลาง/ระดับตน (Lower  Management)

 มีการแบงงานตามความเหมาะสม
หรือ  แบงตามวัตถุประสงคของหนวยงาน

 มีชวงการควบคุมตามขอบเขตของสายการบังคับ
บัญชา

 มีเอกภาพในการบริหารงาน โดยมีการประสาน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน รวมถึงการมีเอก
ภาพในการบังคับบัญชา



แผนใส...วิชาองคการและการจัดการ  บทที่ 1 5

2.2  องคการไรรูปแบบ หรือ องคการอรูปนัย หรือ
  องคการที่ไมเปนทางการ  มีลักษณะดังน้ี

 เปนองคการที่ไมมีโครงสราง

 เปนองคการที่ไมมีระเบียบและ กฏเกณฑที่แนนอน

 ไมการกํ าหนดหนาที่ของแตละคน

 ไมมีสายการบังคับบัญชา

 การรวมตัวขึ้นอยูกับความพอใจ

  ขอสังเกต.....

ในองคการที่มีรูปแบบ จะมีองคการที่ไรรูปแบบแฝงอยู
เสมอ  ไมสามารถแยกจากกันไดเด็ดขาด

องคการที่มีรูปแบบ

 องคการ         เปาหมาย
ไรรูปแบบ

      ขั้นตอนที่จะไปถึงเปาหมาย
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 ขอดีขององคการไรรูปแบบ 

 งานดํ าเนินไปไดอยางรวดเร็ว

 สงเสริมขวัญ และ กํ าลังใจในการทํ างาน
ชวยบํ าบัดความไมพอใจ

 ลดภาระของหัวหนางานลง

 ขอเสียขององคการไรรูปแบบ 

 เปนการรวมตัวเพื่อตอตานองคการที่มี
รูปแบบ

 กอใหเกิดการแตกแยกแบงเปนกลุม / พวก

 หากมีมากอาจทํ าใหเสียระเบียบแบบแผน
ที่วางไวได

ทฤษฎีองคการ
(Organization  Theory)

1.  ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม (Classic  Theory  of  Organization)

2.  ทฤษฎีองคการสมัยใหม  (Neo - Classic Theory of  Organization)

3.  ทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน (Modern Theory of  Organization)
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1.   ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม  (Classic   Theory   of  Organization)
มีลักษณะดังน้ี...

 มุงเนนเฉพาะความเปนทางการ
 มุงเพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิผล  และ ประสิทธิภาพสูง
 มองมนุษยเปนเครื่องจักร
 ปราศจากความยืดหยุน

                    
2.   ทฤษฎีองคการสมัยใหม  (Neo - Classic Theory of  Organization)

พัฒนามาจากทฤษฎีสมัยดั้งเดิม  มีลักษณะดังน้ี.....

 มองเห็นความสํ าคัญ และ คุณคาของมนุษย
 ใหความสนใจกลุมที่ไมเปนทางการมากขึ้น
 ใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ

                    
3.   ทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน  (Modern  Theory  of  Organization)

เปนทฤษฎี  ที่ไดรวมหลักการทางวิทยาศาสตรหลายสาขา
เขาดวยกัน    เชน   ทางเศรษฐศาสตร   พฤติกรรมศาสตร
และสังคมศาสตร   โดยเนนการวิเคราะหองคการในเชิงระบบ
ประกอบดวย........

 สิ่งนํ าเขา   (Input)
 กระบวนการ   (Process)
 สิ่งสงออก   (output)
 ขอมูลปอนกลับ   (Feedback)
 สภาพแวดลอม  (Environment)
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ทฤษฎีตามสถานการณและกรณี
(Contingency   Theory)

    องคการที่เหมาะสมที่สุด ควรจะเปนองคการที่มี
โครงสราง และระบบที่สอดคลองกันทั้งสภาพความเปนจริง
สภาพแวดลอมของสังคม  และเปาหมายขององคการ

ลักษณะขององคการตามทฤษฎีตามสถานการณและกรณี
มีลักษณะดังน้ี....

☯ มีความยืดหยุนสูง

☯ ผูกพันกับปจเจกชน

☯ มุงใหความสํ าคัญกับบทบาทของทีม

☯ เนนสมรรถภาพดานความรูและความเชี่ยวชาญ

☯ ใหความสํ าคัญในดานความแตกตางของผูปฏิบัติ
งาน


