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การจัดองค์กรเป็ นพื ้นฐานของการจัดรู ปแบบขององค์กรว่าจะให้ ทางานอย่างไร เชื่อมต่อโครงข่ายการทางานกัน
อย่างไรและจะให้ คนที่เลือกเข้ ามาทางาน ทางานกันอย่างไรบ้ างนัน่ เอง ดังนันการจั
้
ดองค์กรจึงเป็ นงานอย่างหนึง่ ที่ผ้ บู ริ หาร
ควรให้ ความสาคัญ และละเอียดรอบครอบ ต้ องให้ ความสนใจเป็ นอย่างยิ่งที่จะจัดสรร สรรสร้ างองค์กรขึ ้นมาอย่างพิถีพิถนั
ซึง่ หลักการในการจัดองค์กรมีดงั ต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ ในการจัดโครงสร้ างองค์ กร
โดยทัว่ ไปการจัดโครงสร้ างองค์กรจะมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อแบ่งงานกันทาโดยแยกออกเป็ นแต่ละงาน แต่ละแผนกหรื อหน่วยงานตามความเหมาะสม
2. เพื่อมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ แต่ละคน ทาตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด ของแต่ละคน
3. เพื่อประสานงานต่างๆ ให้ ดาเนินไปอย่างสอดคล้ องกัน ตลอดทังองค์
้ การตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนกระทัง่ งานแล้ วเสร็ จ
ออกมา
4. เพื่อจัดงานออกเป็ นกลุม่ ๆ แต่ละกลุม่ จัดตังขึ
้ ้นเป็ นหน่วยงาน หรื อแผนกงาน โดยเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่
5. เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล ระหว่างกลุม่ คน และระหว่างหน่วยงาน หรื อแผนกงาน
6. เพื่อกาหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็ นทางการตลอดทังองค์
้ การ
7. เพื่อจัดสรรการใช้ ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ผู้บริ หารควรจะจัดองค์การที่ทาให้ คนทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็ ทาให้ บรรลุ
เป้าหมายองค์การด้ วย ความยากลาบากของผู้บริ หารก็คือ การที่จะต้ องนาเอาปั จจัย 2 อย่างที่เป็ นพื ้นฐานในการจัด
องค์ ก ารมาผสมผสานกั น อย่ า งเหมาะสม ปั จ จั ย 2 อย่ า งคื อ การรวมกั น ( integration) ของความแตกต่ า งกัน
(differentiation) เข้ าด้ วยกันอย่างสอดคล้ องกัน เพื่อก่อให้ เกิดผลงานสูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ความแตกต่ างกัน (Differentiation)
ความแตกต่างกัน ได้ แก่ความแตกต่างในเรื่ องของการทางาน การใช้ ทกั ษะ วิธีการทางาน ความคิดของคน
เป้าหมายในการทางานโครงสร้ างของงานและค่านิยมของคนที่ ปฏิบตั ิงานอาจจะแตกต่างกันในแง่ของคนทางาน หรื อใน
แง่ของหน่วยงานเช่น ฝ่ ายการตลาดคิดเห็นต่างกับฝ่ ายผลิตในเรื่ องผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตขึ ้น เป็ นต้ น ส่วนใหญ่เราจะพบ

ความแตกต่างในเรื่ องต่างๆ เช่น เรื่ องของระยะเวลาของการทางานในเรื่ องวัตถุประสงค์ของการทางานในเรื่ องของบุค คลที่
มีแนวคิดต่างกันและวิธีการบังคับบัญชาตามโครงสร้ าง
ความแตกต่างอาจมีมากน้ อยแล้ วแต่ประเภทของธุรกิจว่าเป็ นธุรกิจที่ต้องการความเชี่ยวชาญมากหรื อน้ อย คือ
องค์การที่มีสภาพแวดล้ อมยุง่ ยามซับซ้ อนและเปลี่ยนแปลงเร็ วความแตกต่างก็มีสงู มากเมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วส่วนองค์กรที่มีสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงน้ อยและสภาพแวดล้ อมไม่ย่งุ ยามซับซ้ อนมากนักก็จะมี
ความแตกต่างน้ อย
การรวมกัน (Integration)
ในขณะที่มีความแตกต่างกันภายในองค์การ ผู้บริ หารก็จะต้ องพยายามรวมความแตกต่างเหล่านันให้
้ เข้ ากันให้
ได้ ด้ วยการประสานความต่างเหล่านันให้
้ เข้ ากันอย่างสอดคล้ องกันและดาเนินงานไปด้ วยกันได้ ความเชี่ยวชาญหรื อ
ทักษะในการทางานของคนในองค์การไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ ทากันอย่างอิสระหรื อต่างคนต่างทาโดยไม่พึ่งพากัน เพราะ
อย่างไรเสียก็ต้องมีความสัมพันธ์และประสานงานกัน เพื่อให้ ปฏิบตั ิงานร่วมกันโดยตลอดทังองค์
้ การเป็ นไปด้ วยดี
วิธีการกาหนดโครงสร้ างองค์ การโดยทั่วไป
สาหรับการกาหนดโครงสร้ างองค์การโดยทัว่ ไป มีพื ้นฐานวิธีการขันตอนดั
้
งนี ้
1. เริ่ มต้ นด้ วยต้ องแยกแยะแจกแจงระบุออกมาให้ ได้ ก่อนว่าในองค์การ มีงานอะไรต้ องทาบ้ าง ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจน
ผลงานสาเร็ จ
2. พิจารณาต่อไปว่างานที่เกิดขึ ้นเหล่านัน้ มีงานใดเหมือน หรื องานใดต่างกันบ้ าง แล้ วนามาจัดกลุม่ งาน งานที่
เหมือนกันคล้ ายกันที่สามารถเชื่อมโยงอยู่ด้วยกันได้ ให้ จดั ไว้ เป็ นกลุม่ เดียวกัน ส่วนงานที่ตา่ งกัน ไม่เกี่ยวกันก็
จับไว้ คนละกลุม่ กัน ก็จะเกิดเป็ นหน่วยงานแผนกงานเกิดขึ ้น ดังนันหากพบว่
้
ามีงานแตกต่างกันกี่กลุม่ ก็จะมี
จานวนแผนกงานหน่วยงานจานวนเท่านัน้ เราก็จะได้ โครงสร้ างองค์การในแนวราบเกิดขึ ้น
3. นาหน่วยงานที่แตกต่างในแนวราบมาพิจารณาต่อ ว่าในแต่ละหน่วยงานเหล่านันควรมี
้
ขนการบั
ั้
งคับบัญชากี่
ขัน้ ซึง่ มีหลักในการพิจารณาคือ
3.1 งานซับซ้ อนมากหรื อน้ อย ถ้ างานซับซ้ อนมาก สายการบังคับบัญชาก็ควรมีหลายชันเพื
้ ่อช่วยกลัน่ กรองงาน
ถ้ างานซับซ้ อนน้ อย สายการบังคับบัญชาก็ไม่จาเป็ นต้ องมี หลายชันมาก
้
3.2 ปริ มาณงานมากหรื อน้ อย ถ้ างานปริ มาณมากสายการบังคับบัญชาก็ควรมีหลายชันเพื
้ ่อช่วยกระจายงาน
และควบคุมดูแลงาน ถ้ างานปริ มาณน้ อยสายการบังคับบัญชาก็ไม่จาเป็ นต้ องมีหลายชันมาก
้
3.3 จานวนคนทางานมากหรื อน้ อย ถ้ ามีคนจานวนมากสายการบังคับบัญชาก็ควรมีหลายชัน้ เพื่อช่ วยในการ
ดูแลควบคุมการทางาน ถ้ าคนจานวนน้ อยก็ไม่จาเป็ นต้ องมีหลายชัน้

รูปแบบการจัดโครงสร้ างองค์ กร
ตามหลักทฤษฎีแล้ วมีรูปแบบในการจัดโครงสร้ างองค์กรหลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1. การจัดแบ่งแผนกตามหน้ าที่ (Functional Departmentation) เป็ นวิธีการที่นิยมใช้ กันมากที่สดุ โดยจัดตาม
หน้ าที่งานที่ทา
2. การจัดแบ่งแผนกตามผลิตภัณฑ์ (Production Departmentation) เป็ นวิธีการที่จดั แผนกงานตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขายหรื อที่ผลิต ซึง่ มักเป็ นในองค์กรธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกัน
3. การจัดแบ่งแผนกตามพื ้นที่ (Geographical Departmentation) เช่นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ซึ่งมักเป็ น
องค์กรใหญ่ที่ต้องมีการกระจายศูนย์ตา่ งๆไปตามภูมิภาค
4. การจัดแบ่งแผนกตามกระบวนการหรื ออุปกรณ์ (Process or Equipment Departmentation) เป็ นการแบ่ง
ตามขันตอนการท
้
างานที่แยกจากกันอย่างชัดเจน หรื องานนันต้
้ องใช้ อุปกรณ์ ที่ต่างกันเช่นในอุตสาหกรรม
รถยนต์ มีแผนกเครื่ องยนต์ แผนกตัวถังเป็ นต้ น
5. การจัดแบ่งแผนกตามลูกค้ า (Customer Departmentation) คือลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าเดียวกันจะอยูใ่ นแผนก
เดียวกันซึง่ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า และสร้ างความชัดเจนในการดูแลลูกค้ าแต่ละประเภท
การจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งเพราะเป็ นกรอบในการทางานซึ่งถ้ ามิได้ กระทาอย่างรอบคอบ
แล้ วการทางานจะดาเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะมีผลเสียตามมาทังในด้
้ านของงาน และในด้ าน
ปั ญหาด้ านตัวพนักงานที่จะมีความสับสนและอาจเกิดความขัดแย้ งตามมา ดังนันก่
้ อนที่จะตัดสินใจจัดโครงสร้ างองค์กร
หรื อปรับโครงสร้ างองค์กรควรดาเนินการอย่างรอบคอบที่สดุ เพื่อความสามารถในระยะยาวขององค์กร

