
 

บทที่ 3 

โครงสร้างองค์การ 

ในตลาดอุตสาหกรรม 



โครงสร้างองค์การในตลาดอุตสาหกรรม 

 โครงสร้างของแต่ละกิจการจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของกิจการ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของ
ผู้บริหาร โครงสร้างขององค์การมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารบรรลุผล
ส าเร็จในด้านนโยบายตลาดและการวางแผนทางยุทธวิธี
การตลาด แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีการพัฒนาโครงสร้างอยู่
ตลอดเวลา 

 



พ้ืนฐานในการแบ่งโครงสร้างองค์การ 

โครงสร้างองค์การในตลาดอุตสาหกรรม แบ่งออกได้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. การแบ่งตามหน้าที่  โครงสร้างองค์การที่แบ่งตามหน้าที่นี้จะยึดถื
หน้าที่ที่มีอยู่ในกิจกรรมตลาดเป็นหลัก หน้าที่เหล่านี้ได้แก่ หน้าที่ในการขาย 
หน้าที่ในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย หน้าที่ในการวิจัยตลาด การแบ่ง
ตามหน้าที่จะอยู่ในรูปของฝ่ายหรือแผนก ซึ่งจะมีข่ายงานตามแต่ภูมิศาสตร์
ของตลาด 

 2. การแบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ จะถือเอาเนื้อที่ทางภูมิศาสตร์เป็น
หลัก ซึ่งการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ของประเทศไทยจะแบ่งเป็นภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ แต่ละภาคจะมี
ผู้จัดการเป็นผู้รับผดิชอบยอดขายและค่าใช้จ่ายในเขตที่รับผิดชอบ 



พ้ืนฐานในการแบ่งโครงสร้างองค์การ 

 3. การแบ่งตามประเภทของสิ้นค้า การแบ่งตามลักษณะของสินค้า 
จะแบ่งโครงสร้างองค์การออกตามประเภทของสินค้าที่บริษัทขาย โดยมี
ผู้จัดการสินค้าแต่ละชนิดเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ผู้จัดการเคมีภัณฑ์ ผู้จัการ
เครื่องกรองน้ า 

 4. การแบ่งตามประเภทลูกค้า กิจการที่ขายผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง
อาจมีลูกค้าหลายประเภท เช่น กิจการผลิตวัสดุหีบห่ออาจจะแบ่งลูกค้าเป็น
พวกอุตสาหกรรมกล่อง พวกถุงกระดาษ 

 5. การแบ่งในลักษณะประสม การแบ่งโครงสร้างองค์การใน      
ลักษณะนี้ เป็นการแบ่งโดยประสมการแบ่งตามหน้าที่ ตามเขตภูมิศาสตร์                
ตามประเภทสินค้าและประเภทลูกค้าเข้าด้วยกัน 



องค์การท่ีรวมอ านาจและกระจายอ านาจ 

 การกระจายอ านาจการบริหารลงไปให้ถึงผู้ใต้บังคับบัญชา 
ถือว่าเป็นลักษณะของการกระจายอ านาจ ในตลาดอุตสาหกรรมการ
กระจายอ านาจมีแนวโน้มทางด้านลูกค้าหรือส้ินค้า โดยกระจาย
อ านาจการบริหารไปยังลูกค้าหรือสินค้าแต่ละประเภท การกระจาย
อ านาจลักษณะน้ีผู้จัดการสินค้าหรือลูกค้าแต่ละประเภทมีก าลังขาย 
ก าลังจัดท างบประมาณ  

 การกระจายอ านาจไปตามเขตภูมิศาสตร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ 
เพราะวิธีการซ้ือและการใช้ในตลาดอุตสาหกรรมมีลักษณะไปตาม
กลุ่มสินค้าหรือลูกค้า โดยจะเห็นได้ว่าผู้ซ้ือหรือผู้ใช้ทางอตุสาหกรรม
ต้องการบริการในลักษณะเดียวกันไม่ว่าผู้ขายจะอยู่ท่ีใด 



หน่วยงานของการบริการเทคนิค 

 องค์การหรือหน่วยงานทางบริการเทคนิคน้ีจะช่ยในด้าน
การบริการทางเทคนิคแก่ลูกค้าลักษณะของของานท่ีให้ค าปรึกษา 
มีผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคประจ าเพื่อคอยช่วยเหลือพนักงานขาย
ในการติดต่อกับลูกค้า หน่วยงานเทคนิคจึงมีความส าคัญอย่างมาก 
จนผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถท่ีจะเลยเลยได้ 

 กรณีที่กิจการมีการกระยอ านาจไปตามประเภทสินค้าหรือลูกค้า 
ก็จะมีหน่วยงานบริการเทคนิคกระจายไปด้วย เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการบริการ 

 



หน่วยงานวิจัยและพัฒนา 

 สินค้าอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นต้องวิจัยและพัฒนา                
เพื่อค้นหาและปรับปรุงสินค้าใหม่ ๆ ตลอดจนกระบวนการผลิต
ใหม่ ๆ นอกจากจะพัฒนาด้านตัวสินค้าและกระบวนการผลิตแล้ว 
ยังพัฒนาทางด้านการค้า โดยมุ่งความต้องการส าหรับสินค้าใหม่ 
หรือการปรับปรุงโครงการวิจัยต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 



การพัฒนาองค์การ 

สาระของการพัฒนาองค์การมีดังนี้ 

1. การก าหนดต าแหน่งในแต่ละระดับ 

2. การก าหนดความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 

3. การมอบอ านาจไปตามความรับผิดชอบ 

4. การพัฒนาช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

5. การพัฒนามาตรฐานการท างาน 

6. การก าหนดหน่วยงานท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยการท างาน 

7. การประสานงานและการควมคุมกิจกรรม 

 



การก าหนดต าแหน่งในแต่ละระดับ 

 จากโครงสร้างองค์การได้แสดงให้เห็นต าแหน่งและ
หน้าที่ในแต่ละระดับ การเพ่ิมต าแหน่งใหม่และการลดต าแหน่ง
เก่าสามารถท าได้ถ้ากิจการมีการเพิ่มสายผลิตภัพร์และลดสาย
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถท าก าไรได้อาจจะลดผลิตภัณฑ์นั้นไป 
ซึ่งส่งผลให้พนักงานส่วนนั้นต้องยกเลิกไป 



การก าหนดความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 

 การกระจายงานควรแบ่งไปยังพนังงาน โดยให้พนักงานแต่ละคนมี
ปริมาณที่ใกล้เคียงกัน พนักงานแต่ละคนจะได้งานที่สมกับความสามารถของ
ตนเอง เช่น ฝ่ายขายกับฝ่ายบริการเทคนิคจะมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน 
จุดส าคัญจึงอยู่ที่ว่าการกระจายงานควรให้มีความเสมอภาคในหน่วยงาน 

 จ านวยของผู้ใต้บังคับบัญชามีอิทธพิลต่อผู้บริหารในการที่ต้องกระจาย
งานออกไป จ านวนผู้ ใต้บังคับบัญชีมีน้อยจะส่งผลต่อการประสานงาน                       
ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชามากจะส่งผลต่อปัญหาในการประสานงาน ดังนั้นจึงควร
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้พนักงานแต่ละคน เพื่อลดปัญหาในหน่วยงาน ส่วนผู้ใต้
บังคับบัญชีจะมีมากหรือน้อยให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของ
ผู้บริหารในน่วยงานนั้น ๆ ของเขตของจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา เรียกว่าช่วงของ
การควบคุม หรือช่วงของการจัดการ 



การมอบหมายอ านาจไปตามความรับผิดชอบ 

 โครงสร้างขององค์การพนักงานระดับต่ าจะต้องขึ้นตรง
กับผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไป  

 อ านาจหน้าท่ีเป็นสิทธิท่ีจะตัดสินใจโดยมีผลต่อบุคคล 
เงิน หรือสิ่งของ อ านาจหน้าที่มาจากผู้บริหารสูงสด แล้วจึง
มอบหมายไปยังระดับรองลงไป 



การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 

ในแต่ละต าแหน่งการท างานต้องมีการติดต่อส่ือสาร การ
ติดต่อส่ือสารจะเริ่มเกิดขึ้นที่ผู้บริหารสูงสุดของกิจการ แล้ว
ผ่านต่อมาจนถึงระดับพนักงาน  

 สายของการติดต่อส่ือสาร คือ ค าสั่ง จากบนลงล่าง 
เป็นการไหลของสายงาน การติดต่อส่ือสารท าในรูป 2 ทางคือ 
Two-Way Communication คือจางบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน 
เพ่ือความเข้าใจระหว่างผู้บังคับชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  



การพัฒนามาตรฐานการท างาน 

 มาตรฐานเป็นมาตราวัดในการปฏิบัติงาน เป็นตัวก าหนดคุณภาพ
ของงาน จ านวนขอผลงานที่จะท า วันที่จะเสร็จ จ านวนเงินที่ต้องใช้ 

 มาตรฐานจะเป็นหลักที่ถือปฏิบัตและเป็นการเปรียบเทียบกับ            
ผลปฏิบัติงานว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ได้มาตรฐานต้องหาสาเหตุและ
แก้ไขปรับปรุง 

 มาตรฐานทางการเงิน เป็นตัววัดความส าเร็จในรูปของหน่วยเงิน
บาท เช่น พนักงานขายที่ท ายอดขายได้ งบดุลและงบก าไรขาดทุนถือเป็น
มาตรฐานทางการเงนิ  

 มาตรฐานทางคุณภาพของงานที่ท าไป สามารถวัดออกมาในรูป
ของวัสดุที่ซื้อมา ชิ้นส่วนที่อยู่ในกระบวนการผลิต หรือสินค้าส าเร็จรูปที่
ผลิตมา 



การก าหนดหน่วยงานที่ปรึกษา 

 องค์การจะท างานอย่างได้ผลดีต้องอาศัยหน่วยงานที่
ปรึกษาช่วย หน่วยงานที่ปรึกษาจะท างานอย่างได้ผลก็
ต่อเมื่อได้วางต าแหน่งอยู่ในระดับเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ  
เช่น การสัมภาษณ์และแนะน าการท างานให้กับพนักงานฝ่าย
การผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ถ้าฝ่ายบุคคลไปขึ้นกับ
ฝ่ายการผลิตแล้วจะส่งผลท าให้ฝ่ายบุคคลสนใจแต่พนักงาน
ที่ จะ เข้ าท างานในฝ่ ายการผลิตมากกว่ าฝ่ ายอื่ น  จึ ง
จ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานบริการทางเทคนิค หน่วยงานวิจัย
และพัฒนา หน่วยงานที่ปรึกษาอ่ืน ๆ  



การประสานงานและการควบคุมกิจการ 

 แบ่งได้ 2 ลักษณะ คอื การประสานงานแนวยนื และการ
ประสานงานแนวนอน 

 การประสานงานแนวยนื คือพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ จะท างาน
พร้อมกันโดยไม่มีความขัดแย้ง ผู้บริหารแต่ละคนจะต้องรับผดิชอบ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 

 การประสานงานแนวนอน คอืพนักงานฝ่ายต่าง ๆ  

ที่ท างานในแต่ละระดับท างานได้ผลดี เช่น ฝ่ายขาย 

ได้พยายายามขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝ่ายผลิต 

ในระดับที่ประหยัดที่สุด ฝ่ายการเงนิก็สามารถจะหาเงนิ 

มาสนับสนุในการผลิตและฝ่ายขายได้อย่างเหมาะสม 




