
บทที่ 4

อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา

การจัดองค์การและการบริหาร 
Organization & Management



 1. ประโยชน์ต่อองค์การ 
  1.1 ทําให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้า 
  1.2 ทําให้งานไม่ซํ้าซ้อน 
  1.3 องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้ม 
  2. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
  2.1 การบริหารงานง่าย 
  2.2 แกป้ัญหาการทํางานซํ้าซ้อน 
  2.3 ทําให้งานไม่คั่งค้าง 
  2.4 ขจัดปัญหาการเกี่ยงการทํางาน

ความสําคัญของการจัดองค์การ



 3. ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัตงาน 

           3.1 ทําให้รู้อํานาจหน่าที่และขอบข่ายการทํางาน 

      3.2 การแบ่งงานให้พนักงานอย่างเหมาะสม 

     3.3 ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการทํางาน 

     3.4 ทําให้สามารถติดต่อกันได้ดียี่งขึ้น



  1. ช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย นั่นคือผลกําไร 

  2. การบริหารงานช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

  3. ช่วยพยุงและส่งเสริมฐานะทางเศษฐกิจของชิ 

  4. เปน็เครื่องชี้ถึงความเสื่อมหรือความเจริญขององค์การและของสังคม 

ความสําคัญของการบริหาร



     

  

หลักเบื้องต้นของการจัดองค์การ

1. การกําหนดส่วนของงานและการแบ่งงาน

2. การกําหนดความสัมพันธ์ภายในองค์การ 

3. การกําหนออํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ



 1.1 ระบุชนิดของงาน 

 1.2 การจัดหมวดหมู่ของงานหรือแผนกงาน 

 1.3 จัดความสัมพันธ์ของแผนกงาน 

 1.4 จัดให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานตามแผนกงานนั้นๆ 

  1.4.1 สายการบังคับบัญชา  

  1.4.2 ช่วงของการควบคุม 

  1.4.3 เอกภาพในการบังคับบัญชา

1.การกําหนดส่วนของงานและการแบ่งงาน 



ภาพที่ 4.1 แสดงช่วงของการควบคุมเท่ากับ 2 (แคบ)

ภาพที่ 4.2 แสดงช่วงของการควบคุมเท่ากับ 14 (กว้าง)

     ช่วงของการควบคุมมีความสัมพันธ์กับสายการบังคับบัญชา คือ ถ้าช่วงของการควบคุม
กว้างสายการบังคับบัญชาก็สั้น ถ้าช่วงของการควบคุมแคบ สายการบังคับบัญชาก็จะยาว



2.1 ศึกษาแผนภูมิองค์กร 

2.2 ระบุขอบเขตของงาน 

2.3 ความเกี่ยวเนื่องของลักษณะงาน

2.การกําหนดความสัมพันธ์ภายในองค์การ



3.1 อํานาจหน้าที่ (Authority) เป็นสิทธิที่จะสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ที่เกิดจาก
การดํารงตําแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน 

 3.2 การจัดแผนกงาน เป็นการจัดหมวดหมู่ของงานออกเป็นประเภท เพื่อแบ่ง
งานกันทําตามความเหมาะสม 

      3.2.1 การจัดแผนกงานตามหน้าที่

ประธาน

รองประธาน
การผลิต

รองประธาน
การตลาด

รองประธาน
การเงิน

ผู้จัดการขาย ผู้จัดการให้บริการ
ลูกค้า ผู้จัดการวิจัยตลาด

ภาพที่ 4.3 การจัดแผนกงานตามหน้าที่

3.การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ



ประธาน

รองประธาน
เสื้อผ้า

รองประธาน
เครื่องใช้

ภายในบ้าน

รองประธาน
อาหาร

ผู้จัดการฝ่าย
ขาย

ผู้จัดการฝ่าย
ผลิต

ผู้จัดการฝ่าย
บุคคล

ภาพที่ 4.4การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์

3.2.2 การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์



3.2.3 การจัดแผนกงานตามพื้นที่

ประธาน

รองประธาน
ภาคเหนือ

รองประธาน
ภาคกลาง

รองประธาน
ภาคใต้

รองประธาน
ภาคอีสาน

ภาพที่ 4.5 แสดงการจัดแผนกงานตามพื้นที่



3.2.4 การจัดแผนกงานตามลูกค้า

ประธาน

รองประธานการผลิต รองประธานองค์การ
จำหน่าย

ผู้จัดการ
ขาย

หนังสือ
ระดับ

มหาวิทยา
ลัย

ผู้จัดการ
ขาย

หนังสือ
ระดับ
มัธยม

ผู้จัดการ
ขาย

หนังสือ
ระดับ
ประถม

ภาพที่ 4.6 การจัดแผนกงานตามลูกค้า



3.2.5 การจัดแผนกงานโดยใช้รูปแบบหลายอย่าง(ผสม)

ประธาน

รอง
ประธาน
การผลิต

รอง
ประธาน
การตลาด

รอง
ประธาน
การเงินผู้จัดการ

ขาย
ภายใน
ประเทศ

ผู้จัดการ
ขายต่าง
ประเทศ

ผู้จัดการ
ขาย

การเกษตร

ผู้จัดการขาย
อุปกรณ์

อุตสาหกรรม

ภาพที่ 4.7 การจัดแผนกงานโดยใช้รูปแบบหลายอย่าง



 3.3 การแบ่งประเภทหน่วยงาน 

     3.3.1 หน่วยงานหลัก (Line Agency) คือ หน่วยงานที่ตรงต่อวัตถุประสงค์     
องค์การทุกแห่งต้องประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 

ประธาน

รองประธาน รองประธาน

ผู้
จัดการ

ผู้
จัดการ

คน
งาน

คน
งาน

ผู้
จัดการ

ผู้
จัดการ

คน
งาน

คน
งาน

ภาพที่ 4.8 โครงสร้างแบบสายงานหลัก



3.3.2 หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff Agency) คือ หน่วยงานที่คอยให้
คําแนะนําในหารวางแผนการกําหนดนโยบาย แต่ไม่มีอํานาจในหารบังคับ
บัญชา

ผู้จัดการทั่งไป

หน่วย
ระเบียบ
กฎหมาย

หน่วย
ประชาสัมพั

นธ์

หน่วย
การเงิน

หน่วย
บริหาร

งานบุคคล

หน่วย
วิจัย ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต

ภาพที่ 4.9 โครงสร้างแบบหน่วยงานที่ปรึกษา 



3.3.3 หน่วยงานช่วยเหลือ (Auxiliary Agency) คือ หน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือ ต่อหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษาให้ดําเนินงานไป
ด้วยดี ผู้จัดการ

ทั่วไป

แผนก
ธุรกิจ

แผนก
สวัสดิการ

ฝ่ายผลิต ฝ่ายการ
ตลาด

ภาพที่ 4.10 โครงสร้างแบบหน่วยงานช่วยเหลือ



 ประกอบด้วย 5 M‘s 

        1. คน (Man) 

      2. วัตถุดิบ (Materials) 

      3. เครื่องจักร (Machine) 

      4. เงินทุน (Money) 

      5. การบริหาร (Management) 

     

การบริหาร

ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ



1. การบริหารระดับสูง (TO Management) 

2. การบริหารระดับกลาง (Middle Management) 

3. การบริหารระดับต้น (Supervisory Management)

ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

ลําดับขั้นของการบริหาร (Level  of Management



       หน้าที่เบื้องต้นที่สําคัญของผู้บริหาร 4 ประการ คือ 

      1. การวางแผน (Planning) 

      2. การจัดองค์การ (Organizing) 

      3. การสั่งการ (Directing) 

      4. การควบคุม (Controlling) 

หน้าที่การบริหารธุรกิจ (Function  of  Management)



1. ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skills) 
2. ทักษะทางด้านมนุษย์ (Human Skills) 
3. ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skills) 
                       

ทักษะของผู้บริหาร



Work sheets

  ให้นักศึกษาเขียนโครงสร้างการจัดองค์การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เข้าใจ


