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องค์กรส่วนใหญ่มกั จะมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรไว้ตงั ้ แต่เริม่ ดาเนินงานใหม่ๆ และหลังจากนัน้ ไม่
ค่อยได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริหารมากนัก เมือ่ เวลาผ่านพ้นไปหลายๆปี องค์กรได้มกี ารปรับเปลีย่ นวิธกี าร
ทางานในบางส่วน มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในส่วนย่อยๆ มีการนาเอาระบบงานใหม่ๆเข้ามาใช้ อยู่
ตลอดเวลา ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปญั หาอะไรทีน่ ่าหนักใจอีกต่อไป
แต่....เมือ่ เวลาผ่านไปหลายๆปี บางองค์กรประสบปญั หาการบริหารงานหลายๆเรือ่ ง และสาเหตุหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปญั หาคือ ปญั หาอันเนื่องมาจากโครงสร้างและระบบการบริหารงานภายใน โดยทีล่ กั ษณะของปญั หา
จะแสดงอาการให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น


ยิง่ ปรับโครงสร้างการบริหารงานมากเท่าไหร่ จานวนกาลังคน (Manpower) เพิม่ มากขึน้ เท่านัน้ เพราะ
ทุกครัง้ ทีเ่ พิม่ งานใหม่(บางครัง้ เป็ นงานเก่าจากหน่วยงานอืน่ ) หน่วยงานนัน้ มักจะขอคนเพิม่ ถึงแม้ขอ
เพิม่ ทีละคน แต่ถา้ มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึน้ 10 ครัง้ ในรอบ 10 ปี อย่างนี้กาลังคนรวมขององค์กรก็
เพิม่ ขึน้ โดยไม่จาเป็ นแล้วอย่างน้อย 10 คนเช่นกัน



นาระบบงานใหม่เข้ามาใช้ แต่วธิ กี ารทางานบางอย่างยังคงเดิม บางองค์กรนาเอาระบบการบริหารงาน
ใหม่ๆ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารงาน แต่ยงั มีการปฏิบตั งิ านบางจุดทีย่ งั
ไม่ได้ยกเลิกทัง้ ๆระบบใหม่สามารถแก้ไขปญั หานัน้ ๆได้แล้ว ผูป้ ฏิบตั กิ ย็ งั คงปฏิบตั งิ านเหมือนเดิม
เพราะไม่มใี ครสังยกเลิ
่
ก เช่น แบบฟอร์มเกือบทุกแบบของฝา่ ยบุคคล มักจะมีชอ่ งให้กรอกชือ่ -สกุล เลข
ประจาตัว ตาแหน่ง หน่วยงาน วันเข้างาน ซึง่ แบบฟอร์มนี้ใช้มาตัง้ แต่ยงั ไม่มโี ปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การจัดเก็บฐานข้อมูลของแต่ละคน ดังนัน้ จะต้องเขียนให้ละเอียดว่าอยูห่ น่วยงานไหน เพือ่ จะได้สะดวก
ต่อการค้นหาเอกสาร แต่...เมือ่ องค์กรนาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้แล้ว ฝา่ ยบุคคลก็ยงั คงช่อง
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเหมือนเดิม เพราะความคุน้ เคย ทัง้ ๆทีก่ รอกเฉพาะเลขประจาตัวและชือ่ ก็
เพียงพอแล้ว เพราะเมือ่ พิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วมันจะแสดงข้อมูลอืน่ ๆมาให้เราทัง้ หมดอยูแ่ ล้ว



ระบบงานหลากหลายมากขึน้ ทาให้ขาดมาตรฐาน หน่วยงานต่างๆในองค์กรมักพัฒนาระบบงานใหม่ๆ
แบบต่างคนต่างทา ต่างคนต่างใช้ ตัวอย่างเช่น ฝา่ ยบัญชีมรี ะบบคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ฝา่ ยผลิตก็ม ี

ระบบคอมพิวเตอร์อกี แบบหนึ่ง พูดง่ายๆคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ฐานแตกต่างกัน วันดีคนื ดีกจ็ ะมี
ปญั หาตรงทีว่ ่าจะรวมฐานข้อมูลหรือรวมระบบเข้าด้วยกันให้อยูบ่ นมาตรฐานเดียวกันไม่ได้หรือรวมได้
ยากมากเพราะฐานของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ของแต่ละระบบย่อยแตกต่างกัน ไม่ได้มกี ารวางแผนกัน
ตัง้ แต่เริม่ นาระบบเหล่านี้มาใช้งาน พอจะมาแก้ไขปญั หาทีหลังก็อาจจะสายไปเสียแล้ว.
นอกจากปญั หาตัวอย่างทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ยังมีอกี หลายปญั หาทีเ่ กิดจากโครงสร้างการบริหารงานและ
ระบบงานในองค์กร เช่น ยิง่ มีการปรับแต่งโครงสร้างเล็กๆมากเท่าไหร่ ยิง่ ทาให้โครงสร้างใหญ่ไร้ประสิทธิภาพ
มากขึน้ เท่านัน้ เพราะเกิดความเทอะทะ เพราะเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่ใน
บางส่วน นอกจากนี้อาจจะทาให้เกิดรอยร้าวระหว่างข้อต่อของการนาเอาระบบใหม่มาเชือ่ มต่อกับระบบเก่า
เพราะสองระบบนี้ไม่สามารถทีจ่ ะเป็ นเนื้อเดียวกันได้ ถ้ามีรอยร้าวแบบนี้เกิดขึน้ มากๆ ในอนาคตโครงสร้างรวม
ขององค์กรก็ไม่สามารถรับภาระปญั หาต่างๆได้ จนทาให้บางองค์กรต้องมีการรือ้ ระบบโครงสร้างองค์กรใหม่
(Re-Structure หรือ Re-Engineering) เหมือนกับรถยนต์ทเ่ี ราใช้งานแบบแก้ไขปญั หาไปวันๆ วันดีคนื ดีตอ้ งไป
ยกเครือ่ งใหม่ เพราะไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงอะไรได้อกี ต่อไป
สาหรับแนวทางในการป้ องกันปัญหาเชิ งโครงสร้างหรือระบบการบริ หารงานภายในองค์กร
ไม่ให้เป็ นเหมือนตัวอย่างที่ ได้กล่าวมา มีดงั นี้


วิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างหรือระบบงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ป้องกันปญั หารอยร้าวในการเชือ่ มต่อกันระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่ หรือโครงสร้างหลักกับ
โครงสร้างย่อยใหม่ ควรจะให้ผทู้ ร่ี บั ผิดชอบโครงการนัน้ ๆวิเคราะห์ผลกระทบทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาวมาให้
เห็นก่อนว่ามีผลกระทบอะไรหรือไม่ แล้วจะป้องกันหรือแก้ไขปญั หานัน้ ได้อย่างไร เนื่องจากระบบย่อย
บางระบบมีผลกระทบต่อโครงสร้างหรือระบบงานหลักหลายด้าน ดังนัน้ ควรจะให้ทกุ หน่วยงานเข้ามา
มีสว่ นร่วมว่าถ้าบัญชีจะนาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานหน่วยงานไหนได้รบั ผลกระทบอะไร
อย่างไร แนวทางนี้จะช่วยป้องกันและลดปญั หาความขัดแย้งในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง



กาหนดวาระการทบทวนโครงสร้างและระบบงานทัง้ ระบบ
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ปญั หาเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานภายในขององค์กรเกิดการสะสม
เป็ นปญั หาเป็ นดินพอกหางหมู องค์กรควรจะกาหนดวาระในการทบทวนโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานทีแ่ น่นอน เช่น ทุก 6 เดือน ทุกปี หรือทุก 2 ปี จะมีการประชุมเพือ่ ทบทวนโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาว่าได้กอ่ ให้เกิดปญั หาอะไรบ้าง และอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในอนาคตอะไรบ้าง รวมถึงการหาทางแก้ไขป้องกันร่วมกันจากทุกหน่วยงาน

สรุป ปญั หาเชิงโครงสร้างและระบบการบริหารงานภายในองค์กร ดูเหมือนไม่ใช่ปญั หาร้ายแรงหรือสาคัญ
เร่งด่วนอะไรในระยะสัน้ แต่ถา้ องค์กรปล่อยปละละเลยในประเด็นนี้ สุดท้ายองค์กรอาจจะต้องประสบปญั หาที่
แก้ไขไม่ได้จนต้องมีการรือ้ หรือปรับกันทัง้ ระบบ ซึง่ ถ้าปล่อยให้ไปถึงจุดนัน้ ก็อาจจะต้องเสียเงินเสียทอง
เสียเวลา และเสียโอกาสทางธุรกิจไปมากมาย ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ดังกล่าว องค์กรจึง
ควรจะให้ความสาคัญกับการทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง

