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บทคัดย่อ

	 การเกิดขึ้นขององค์การเสมือนจริง	จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของรูปแบบการบริหารงานขององค์การ	อันเนื่องมาจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่เน้นการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมโยงบุคคลและองค์การเข้าด้วยกันแบบไร้ขอบเขต	เพื่อประโยชน์
ในการแลกเปลี่ยนทักษะ	ทรัพยากรต่างๆ	รวมถึงสินค้าหรือบริการให้ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
อย่างไรก็ตาม	เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดรูปแบบองค์การเสมือนจริงนี้	องค์การต่างต้องพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การของตนอย่างเหมาะสม	เพื่อให้องค์การนั้นมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

Abstract

 The establishment of a virtual organization is one of the changes in organization management due to the advancement 
of information technology that connects people with organizations without border to exchange labor skills, resources, 
goods, and services in an efficient way. However, there are some factors and conditions needed to account for change 
to a virtual organization in order to sustain a long-term permanent growth.

บทน�ำ

	 การเกดิขึน้ขององค์การหนึง่ๆ	เปรยีบเสมอืนกบัการเริม่เพาะเมลด็พนัธุ์	ทีผู่ป้ลกูต้องการให้เมลด็นัน้เจรญิงอกงามเป็นต้นอ่อนและ
ต้นพันธ์ุที่มีความแข็งแรงพร้อมจะยืนหยัดอยู่ได้ต่อไป	พร้อมที่จะออกดอกออกผลแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นไม้ยืนต้นที่มีความแข็งแรง
ทนทานต่อทกุสภาพแวดล้อม		ดงัเช่นการก้าวเข้าสูศ่ตวรรษที	่21	ของโลกธรุกจิ	ค�าว่าโลกาภวิตัน์และเทคโนโลย	ีก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในเรื่องต่างๆ		อย่างมากมาย	ด้วยสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกธุรกิจ	รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน	ดังนั้น	ไม่
ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชน	องค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่	ต่างต้องทบทวนรูปแบบของตนเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน	มิใช่
เพียงการเติบโตเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น	 องค์การที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมได้
อย่างรวดเร็วก็จะสามารถด�ารงอยู่ได้ต่อไป	นักบริหารองค์การและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงเกิดแนวคิดใหม่ๆ	ในการสร้าง
เครือ่งมอืทางการบรหิารเพือ่ใช้ในการพฒันาองค์การ	 และจะต้องเลอืกใช้เครือ่งมอืต่างๆ	 อย่างเหมาะสม	 โดยมกีารศกึษาและการเรยีนรู้	
เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจอย่างชดัเจน	สามารถน�าเครือ่งมอืเหล่านัน้มาใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์การ	รปูแบบ
องค์การเสมือนจริง	(Virtual	Organization)	 จึงถูกน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกค้าด้านคุณภาพ
และความรวดเร็ว	

ควำมสัมพันธ์ขององค์กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 การเกดิขึน้ของธรุกจิใดธรุกจิหนึง่ไม่ว่าจะอยูใ่นประเภทของธรุกจิทีห่วงัผลก�าไรหรอืไม่กต็าม	คอืการเกดิองค์การซึง่ความต้องการ
แรกกค็อืการอยูร่อดในปัจจบุนัและตลอดไป	ในความหมายหนึง่อาจสรปุได้ว่า	องค์การ	หมายถงึ	หน่วยงานทัง้ภาครฐั	เอกชน	หรอืองค์การ
ระหว่างประเทศ	ที่มีกลุ่มคนมารวมตัวกัน	ภายใต้รูปแบบโครงสร้างและความต้องการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด	ทั้งเป้าหมายระดับบุคคล
และเป้าหมายระดบัองค์การ	และปัจจยัส�าคญัในปัจจบุนักค็อื	เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ผีลกระทบอย่างกว้างขวางในวทิยาการสาขาต่างๆ	

ต้นไม้ที่เติบโตอย่ำงยั่งยืนแบบองค์กำรเสมือนจริง 
Perennial Equal Virtual Organization
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ทุกระดับ	 ท�าให้มีการน�าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ท�างานต่างๆ	เช่น	ภาคธุรกิจ	ด้านการแพทย์	วิทยาศาสตร์	การ
ศึกษา	 และงานบริการสังคม	 เป็นต้น	 ซึ่งองค์การใดที่สามารถ
จดัการกบัการเปลีย่นแปลงของระบบสารสนเทศได้ด	ีกจ็ะสามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง	
ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ	 ทั้งช่วยให้คนใน
องค์การเกิดความพึงพอใจในการท�างานมากขึ้น	น�าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระดับบุคคลและองค์การ	 ดังนั้น	 นักบริหารและ		
นกัทรพัยากรมนษุย์จงึมแีนวคดิเรือ่งการก�าหนดรปูร่างขององค์การ
ในปัจจบุนัและอนาคตภายใต้สถานการณ์โลกทีเ่ปลีย่นไป	ด้วยการ
ประยกุต์ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การกบัเทคโนโลยสีารสนเทศใน
รูปแบบที่เรียกว่า	องค์การเสมือนจริง	(Virtual	Organization)	ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของธรุกจิทีไ่ม่มข้ีอจ�ากดัในเรือ่ง
สถานที่	เวลา	และทรัพยากร	ที่แตกต่างจากองค์การรูปแบบเดิม
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ควำมหมำยขององค์กำรเสมอืนจรงิ (Virtual Organization)

	 มนีกัวชิาการทีใ่ห้ความหมายขององค์การเสมอืนจรงิซึง่นบั
ได้ว่าเป็นรูปแบบองค์การแบบใหม่	พอสังเขปดังนี้	
	 Laudon	&	Laudon	(1999)	กล่าวว่า	องค์การเสมือนจริง	
คือองค์การที่ใช้เครือข่ายในการเชื่อมโยง	คน	ทรัพย์สิน	และความ
คดิต่างๆ	เพือ่สร้างและกระจายสนิค้าและบรกิาร	โดยไม่มข้ีอจ�ากดั
ในเรื่องขอบเขตองค์การแบบเดิมหรือข้อจ�ากัดในด้านสถานที่ตั้ง
ขององค์การ
	 Haag	et	al.	(2000)	 กล่าวว่า	 องค์การเสมือนจริง	 คือ	
เครอืข่ายองค์กรอสิระทีเ่ชือ่มโยงกนัด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่
ที่จะใช้ประโยชน์ด้านการตลาด	 โดยการแลกเปลี่ยนทักษะ	 ลด
ต้นทุน	และการเข้าถึงตลาด
	 Travica	(1997)	กล่าวว่า	องค์การเสมือนจริง	หมายถึงรูป
แบบใหม่ขององค์การแบบใหม่ซึ่งประกอบด้วยคน	 กลุ่มคน	 หรือ

หน่วยงาน	หรือองค์การซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้องค์การเดียวกันและอยู่
กระจายตามที่ต่างๆ	 ในลักษณะชั่วคราวหรือถาวร	 โดยผ่านการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจะด�าเนินการในกระบวนการผลิต
	 จากแนวคดิดงักล่าวอาจสรปุได้ว่า	ความหมายขององค์การ
เสมือนจริง	ก็คือรูปแบบขององค์การที่ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ	ความคิด	ระบบการด�าเนินงานและเทคโนโลยี
เข้าด้วยกนั	โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งขอบเขตองค์การหรอืข้อจ�ากดั
เรื่องสถานที่ตั้งขององค์การ	เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์ในทางการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร	ทักษะ	สินค้าและบริการ

สำเหตุของกำรเกิดองค์กำรเสมือนจริง

	 องค์การเสมือนจริงเกิดจากปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี	ลูกค้าและคนท�างาน	ดังต่อไปนี้
	 1.	การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วและ
ซับซ้อนมากขึ้นในทางการตลาดและเทคโนโลย	ี ส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงจากยคุอตุสาหกรรมมาเป็นยคุสารสนเทศ	ทีใ่ห้คณุค่า
กับการสร้างผลผลิตทางปัญญามากขึ้น
	 2.	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท�าให้คน
ท�างานน้อยลง	การท�างานมีอิสระและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น	อีก
ทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที�าให้การตดิต่อสือ่สารระหว่างกนั
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส่งผลให้การสื่อสารมีความ
หลากหลายและมีต้นทุนลดลง
	 3.	ลูกค้าจะมีข้อมูลและทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น	
ความต้องการของลูกค้าจึงเป็นไปในลักษณะที่ต้องการสินค้า/
บริการที่มีคุณภาพในเวลาที่รวดเร็ว
	 4.	คนท�างานต้องการสร้างความสขุมากขึน้ทัง้ในชวีติส่วน
ตวัและชวีติการท�างาน	โดยจะให้คณุค่ากบัชวีติการท�างานและชวีติ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน	
	 5.	ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี	 จึงมีการสร้าง
โปรแกรมในการจ�าลองหรอืเลยีนแบบสิง่ทีเ่ป็นจรงิในระบบทีเ่สมอืน
จริงมากขึ้น	 โดยการประยุกต์แนวคิดองค์การเสมือนจริงด้วยจุด
เด่นที่ส�านักงานอยู่ที่ไหนก็ได้	การท�างานร่วมกันและติดต่อสื่อสาร
ท�าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จ�ากัดเขตพื้นที่			

ลักษณะขององค์กำรเสมือนจริง

	 1.	การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม	 ช่วยในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกล	ไม่มีข้อ
จ�ากัดเรื่องสถานที่และเวลา	ในรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	เช่น	
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อนิเทอร์เนต็หรอืระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ	อนิทราเนต็หรอื
ระบบสารสนเทศภายในองค์การ	เป็นต้น
	 2.	สังคมกับชุมชนเครือข่ายซึ่งมีการร่วมมือและพึ่งพากัน	
เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ท�าให้คนสามารถสือ่สารระหว่างกนั	คนเชือ่ม
โยงกบัเครือ่งจกัร	กลายเป็นสงัคมหรอืชมุชน	มโีครงสร้างแบบเครอื
ข่าย	(Network	Structure)	ซึ่งจุดเด่นในสังคมนี้คือ	การติดต่อจะ
มีข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์น้อยกว่าสังคมแบบเดิม	ท�าให้เป็นสังคม
ที่มีความหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ	 เพศ	 เชื้อชาติ	 หรือ
ฐานะทางสงัคม	และเมือ่ชมุชนร่วมมอืกนัหรอืเป็นพนัธมติรกนัเพือ่
ด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ร่วมกนั	เรยีกว่าเป็น	ชมุชนเสมอืน
จริง	(Virtual	Community	หรือ	e-community)
	 3.	ความยดืหยุน่	(Flexibility)	การไม่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งสถาน
ทีแ่ละเวลาการปฏบิตังิานในองค์การ	จงึอาจใช้กลุม่งานทีท่�าหน้าที่
ต่างกันได้	 หรือน�าวิธีการจ้างบุคคลภายนอก	 และการใช้กลยุทธ์
การสร้างพันธมิตรระหว่างองค์การ	
	 4.	ความไว้วางใจ	(Trust)	องค์การเสมอืนจรงิต้องการความ
ไว้วางใจในงานทีไ่ด้รบัมอบหมายในระดบัทีส่งูกว่าองค์การแบบเดมิ	
เพราะการท�างานในระดับต่างๆ	 ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม	 ดัง
นั้นจึงต้องการความไว้วางใจสูง	 ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและพนักงาน	รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การด้วย
	 5.	การบริหารตนเอง	(Self-organizing)	 การปฏิบัติงาน
ของสมาชิกขององค์การมีความเป็นอิสระเพราะสายการบังคับ
บัญชาจะไม่ชัดเจน		การท�างานที่ดีจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
พนักงานที่จะรู้ว่าต้องท�าอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์และเหมาะสม	
พนักงานต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะท�างานให้ส�าเร็จ
มากกว่าการใช้กฎระเบยีบทีเ่ข้มงวด		ต้องสร้างแรงจงูใจด้วยตนเอง	
มีความรับผิดชอบต่องานของตน	 รวมถึงการพัฒนาความรู้ความ
ช�านาญของตนอย่างต่อเนื่อง
	 6.	ขอบเขตขององค์การไม่แน่ชัด	(Unclear	Boundary)	
โครงสร้างองค์การเสมือนจริงมีลักษณะแบบเครือข่าย	 และเป็น
ความร่วมมือจากส่วนงานที่มีที่ตั้งอยู ่ต่างสถานที่กัน	 จึงไม่มี
ขอบเขตขององค์การที่แน่ชัด	
	 7.	 ไม่มีสถานที่ตั้งขององค์การ	(Locationless)	 เป็นการ
ปฏิบัติงานที่ด�าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และไม่ค�านึง
ถึงสถานที่	 เช่น	 ลูกค้าจะสามารถเข้าซื้อสินค้าในร้านค้าเสมือน	
จริง	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	หรือเยี่ยมชมเลือกสินค้าและสั่งซื้อ
โดยไม่ต้องไปถึงสถานที่ตั้งจริง																																							
 
                             

               

ภาพที	่2	การเชื่อมโยงของเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ทีม่า: http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php
?q=Virtual+Office																																				

เงื่อนไขของกำรพัฒนำองค์กำรเสมือนจริง

	 1.	ด้านการลงทุนในโครงสร้างด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม	 เพราะการด�าเนินแบบองค์การเสมือนจริงนั้น	 สิ่ง
ส�าคัญคือโครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม	ที่
จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างองค์การให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมปีระสทิธภิาพ	ซึง่เป็นบทบาทของภาครฐัทีจ่ะเหน็ความส�าคญั
และสนับสนุนการลงทุน
	 2.	การปรบัเปลีย่นทศันคตต่ิอการท�างานในองค์การเสมอืน
จริง	 โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารที่จะต้องเปิดรับการบริหารงานที่
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมๆ	 อย่างมาก	 คือการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
	 3.	การพัฒนาระบบการบริหารงานที่รองรับรูปแบบ
องค์การเสมือนจริง	 อันเนื่องมาจากรูปแบบองค์การเสมือนจริงมี
ความแตกต่างกับรูปแบบองค์การแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมานาน	
โดยเฉพาะการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์	 เช่น	 การก�าหนดรูป
แบบการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ	 การประเมินผลการท�างาน	 การ
บริหารผลตอบแทน	เป็นต้น	จึงต้องมีการพัฒนาระบบการบริหาร
งานให้รองรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง	เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	การเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์	 เพราะเครื่องมือที่ส�าคัญยิ่งในการท�างานภายใต้รูป
แบบองค์การเสมือนจริง	คือความรู้	ความเข้าใจและทักษะการใช้
คอมพวิเตอร์	จงึจ�าเป็นต้องส่งเสรมิและสนบัสนนุทรพัยากรมนษุย์
ทุกระดับในองค์การให้มีความรู้	 ความเข้าใจและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์
	 5.	ความสามารถในการบริหารตนเอง	ในองค์การเสมือน
จริง	 ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนจ�าเป็นต้องสร้างพลังตื่นตัวในตนเอง	
เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความสุขในการท�างาน	 ตลอดถึงเรื่อง
การพัฒนาตนและความรับผิดชอบ



Executive Journal32

	 6.	การน�าวิธีการแบบยืดหยุ่นมาใช้ในการจ้างงาน	 เพราะการด�าเนินงานภายใต้รูปแบบองค์การเสมือนจริงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ระบบการท�างานไปจากเดิมที่คนจะรู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัย	ดังนั้น	องค์การต้องมีการเตรียมพนักงานในการวางแผนและพัฒนา
อาชีพของตน	การเพิ่มทักษะ	ความรู้และเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมถึงการท�างานเป็นทีม	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ

ประโยชน์ขององค์กำรเสมือนจริง

	 ประโยชน์ขององค์การเสมือนจริงในมุมมองด้านต่างๆ	ดังนี้
 ด้านองค์การ		การเกิดขึ้นของรูปแบบองค์การเสมือนจริง	เป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ทรัพยากรในเครือข่าย
เพื่อการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้	เช่น	amazon.com	ที่ประสบความส�าเร็จในการบริการขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตและเป็นที่รู้จัก
กันทั่วโลก	เป็นต้น	อีกทั้งองค์การก็สามารถสร้างความช�านาญเฉพาะด้าน	(Excellence)	ของธุรกิจที่มีความถนัดให้โดดเด่นขึ้นได้
 ด้านผลผลิต	รูปแบบองค์การเสมือนจริงช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว	ส่งผลต่อการเพิ่ม
อัตราการขยายตัวของสินค้า/บริการ	เป็นการลดเวลาในการผลิตก่อนเข้าสู่ตลาด	และเพิ่มการขยายตัวของสินค้าในตลาดประเภทที่ธุรกิจ
เดี่ยวไม่สามารถท�าได้โดยล�าพัง
 ด้านคนท�างาน		ธุรกิจที่ใช้รูปแบบองค์การเสมือนจริง	จะให้คุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์	มองว่ามนุษย์มีความส�าคัญมากขึ้น	เปิด
โอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น	และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในหลายแหล่ง
ของเครือข่ายการท�างาน
 ด้านระยะทาง	การไม่ต้องเดินทางของพนักงานและลูกค้า	ส่งผลให้ไม่มีอุปสรรคเรื่องระยะทาง	ท�าให้การท�างาน	การประชุม	การ
ร่วมมือกันกระท�าได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว	เป็นผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ก่อประโยชน์ได้มากขึ้น	จากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง	อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
 ด้านสถานที่ตั้ง	 การไม่มีสถานที่ตั้งขององค์การด้วยการน�ารูปแบบการท�างานที่ยืดหยุ่นมาใช้	 ก่อให้เกิดผลดีเรื่องการลดการเกิด
ความเสียหายด้านกายภาพ	เช่น	ไฟไหม้	แผ่นดินไหว	ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อองค์การและสภาพแวดล้อม	ทั้งส่งผลต่อการลดต้นทุนในการ
ใช้พื้นที่ของสถานที่ท�างาน	และคนท�างานจะมีเวลาส่วนตัวกับครอบครัวมากขึ้น	

กำรเปรียบเทียบลักษณะขององค์กำรแบบดั้งเดิมและองค์กำรเสมือนจริง

	 องค์การแบบดั้งเดิมกับองค์การเสมือนจริง	มีความแตกต่างกันทั้งด้านโครงสร้างและการบริหารงาน	ซึ่งเปรียบเทียบได้ดังตาราง
เปรียบเทียบลักษณะขององค์การแบบดั้งเดิมและองค์การเสมือนจริง

ตารางที่ 1	แสดงการเปรียบเทียบลักษณะขององค์การแบบดั้งเดิมและองค์การเสมือนจริง

 รูปแบบ องค์การแบบดั้งเดิม องค์การเสมือนจริง

	 ด้านโครงสร้าง	 มีความเป็นทางการสูง	 ไม่เป็นทางการ
	 	 โครงสร้างแบบเน้นสายการบังคับบัญชา	 โครงสร้างแบบเครือข่าย	
	 	 โครงสร้างตายตัว	 โครงสร้างหลวม

	 ด้านการบริหารงาน	 ขอบเขตชัดเจน	 ขอบเขตไม่ชัดเจน	
	 	 เน้นการควบคุม	 เน้นการมีส่วนร่วม
	 	 รวมศูนย์อ�านาจ	 การกระจายอ�านาจ
	 	 การท�างานเน้นตัวบุคคล	 อาศัยการท�างานเป็นทีม

ที่มา:	ทิพวรรณ		หล่อสุวรรณรัตน์,	2546
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	 ทัง้นีม้ตีวัอย่างของการเกบ็สถติขิองการท�างานแบบ	Teleworking	
ซึ่งหมายถึง	รูปแบบของงานที่กระท�า	ณ	Virtual	Organization	ซึ่งเป็น
สถานที่อยู่ห่างไกลจากส�านักงานจริง	 อาจเป็นบ้าน	(Home	Office)	
ส�านักงานเคลื่อนที่	 (Mobile	Office	 หรือ	Nomad	Office)	 หรือ
ศูนย์กลางการท�างานจากระยะไกล	(Telecenter)	ที่มีความพร้อมด้าน
อปุกรณ์ส�าหรบัสือ่สารกบัส�านกังานหลกั	และพนกังานสามารถเดนิทาง
มาท�างานได้โดยสะดวก	 เช่น	 การศึกษาจากระยะไกล	(Distance	
Education)	การแพทย์จากระยะไกล	(Telemedicine)	เป็นต้น	แสดง
ตามกรอบข้อความ	ดังนี้

ข้อมูลจากการส�ารวจ	 โดย	Bell	Atlantic,	2004	ประมาณร้อยละ	10	

ของคนท�างานทั้งหมดในประเทศสหรัฐฯ	 หรือประมาณ	9.1	 ล้านคน	

ท�างานแบบ	Teleworking	โดยในจ�านวนนี้ร้อยละ	65	ท�างานกับบริษัท

ทีม่พีนกังานน้อยกว่า	100	คน	โดยงานทีม่กีารท�างานแบบ	Teleworking	

มากกว่าธุรกิจอื่น	ได้แก่	การดูแลสุขภาพ	การศึกษา	สถาปัตยกรรม	

บัญชี	 ผู้ช่วยผู้บริหารงานพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ	 งานทรัพยากรบุคคล	การ

วาดภาพประกอบ	ตัวแทนขายประกัน	ผู้สื่อข่าว	เลขานุการ	และการ

เรียงพิมพ์	 นอกจากนี้ผลการส�ารวจโดย	Bell	Atlantic	 ยังแสดงว่าใน

ปัจจุบันมีจ�านวนองค์กรธุรกิจของสหรัฐฯ	 ที่สนับสนุนการท�างานแบบ	

Teleworking	ในระดับหนึ่งถึงประมาณ	2	ล้านองค์กร  
                                        
ทีม่า: 	http://www.cmadong.com/board/index.php?topic=4281.0

	 ปัจจุบันเราสามารถประยุกต์รูปแบบเสมือนจริงได้กับองค์การ
ประเภทต่างๆ	 เช่น	 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง	 การสร้างเครือข่ายการ
สาธารณสุข	 การสร้างห้องสมุดเสมือนจริง	 ร้านค้าเสมือนจริง	 สังคม
เครอืข่ายทางอนิเทอร์เนต็	(facebook.com)	การเรยีนทางไกล	เป็นต้น
 
 กล่าวโดยสรุป	คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่องค์การต่างๆ	จะ
ต้องศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อเป็นแรง
ผลักให้ผู้บริหารพร้อมที่จะทบทวนและปรับเปลี่ยนทัศนคติทางการ
บริหารงาน	 เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและ
โลกอนาคต	ภายใต้สภาพการแข่งขนัทีส่งูขึน้ในทกุธรุกจิ	ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย	ีรวมถงึสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นพษิรนุแรงขึน้จนเกดิกระแสของ
การรณรงค์เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมในปัจจบุนั	ดงันัน้	ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครฐัหรอืเอกชน	องค์การขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่	องค์การในประเทศ
ใดกต็าม	ต่างต้องทบทวนรปูแบบของตนเพือ่สร้างโอกาสของการอยูร่อด
อย่างยั่งยืนในอนาคต	 และเครื่องมือหนึ่งที่เกิดขึ้นและถูกน�ามาใช้เป็น
กลยุทธ์ขององค์การก็คือ	 รูปแบบองค์การเสมือนจริง	 (Virtual	
Organization)	นั่นเอง

บรรณำนุกรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.			
	 (ม.ป.ป.).	บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ.	
	 สืบค้นเมื่อ	9	พฤศจิกายน	2553	จาก	http://www.fit.
	 ssru.ac.th/EET/chon/mis1.pdf
ดร.มนตรี.	(2552).	องค์กรเสมือนจริง	(Virtual	Organization).	
	 สืบค้นเมื่อ	16	พฤศจิกายน	2553	จาก	http://www.
	 cmadong.com/board/index.php?topic=4281.0
เทคโนโลยีมีเดีย.	(2553).	PTT	ICT	ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน		
	 ประกาศนโยบาย	ICT	for	GREEN.	สืบค้นเมื่อ	2	ธันวาคม	
	 2553,	จาก	http://www.technologymedia.co.th/
	 news/itnewsview.asp?id=1291
ทีมข่าวไอทีออนไลน์	ไทรัฐออนไลน์.	(27	มิถุนายน	2553).	
	 เดลล์โชว์คาราวานโซลูชัน	ยกประสิทธิภาพระบบไอที
	 องค์กร.	สืบค้นเมื่อ	23	พฤศจิกายน	2553,	จาก	http://
 inkrefill.blog.mthai.com/
ทิพวรรณ		หล่อสุวรรณรัตน์.	(2546).	ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่.   
	 กรุงเทพฯ:	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดพิมพ์อักษร.
ประดษิฐ์	ภญิโญภาสกลุ.	(2541).	Virtual	Office	และ	Teleworking	
	 บนอินเทอร์เน็ต.	สืบค้นเมื่อ	16	พฤศจิกายน	2553,	จาก	
	 http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/
 virtual_off.html
เมทลัแมน.	(2553).	การสร้างงานออกแบบภายใต้ระบบงานดจิติอล.	
	 สืบค้นเมื่อ	16	พฤศจิกายน	2553,	จาก	http://products-
	 design.blogspot.com/2010_03_01_archive.html
เว็บมาสเตอร์.	(22	กุมภาพันธ์	2551).	ขอต้อนรับสู่...โลกที่ไม่มี
	 จริง.	สืบค้นเมื่อ	16	พฤศจิกายน	2553,	จากhttp://
	 forums.thaisecondlife.net/index.php?topic=641.0
วาสนา	บุญมาก.	(2552).	พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง.	สืบค้นเมื่อ	16			
	 พฤศจิกายน	2553,	จาก	http://gotoknow.org/blog/
	 429502-52920134/280502
เอ็มวีที.	(2548).	IP-VPNs	:	The	Next	Wave	สืบค้นเมื่อ	23		 	
	 พฤศจิกายน	2553,	จาก	http://www.mvt.co.th/
	 viewnews.php?cid=3&nid=64&page=20
Rear	Admiral	Bill	Rowley.	(1995).	The	Future	Is	Not	What	It	
	 Used	To	Be.	Retrieved	November	16,	2010,	from	
 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/awc-ofut.htm


