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การจัดองคการ  (Organizing)

การจัดองคการ  หมายถึงอะไร....

การจัดองคการ หมายถึง ควา
กํ าหนดโครงสรางขององคการ ที่ส
ที่จัดทํ าข้ึน  บรรลุวัตถุประสงค และ เป

โครงสรางขององคการ  (Organization   S

การกํ าหนดโครงสรางที่เหมาะสม
องคการบรรลุเปาหมาย ดังน้ันโครงสร
ดังตอไปนี้….

☯ มีการกํ าหนดหนาที่และความรับ

☯ แสดงใหเห็นถึงการติดตอสื่อส
ในกิจกรรม

☯ กํ าหนดการตัดสินใจใหแกผูบริห

☯ กํ าหนดความสมดุลอยางเหมา
ในองคการ
มพยายามที่ผูบริหาร
ามารถอํ านวยใหแผน
าหมายที่วางไว

tructure)

จะสงผลใหกิจกรรมของ
างองคก รจึงมีลักษณะ

ผิดชอบ

ารและกา

ารระดับ

ะสมใหแ
า

1

รประสานงาน

สูงในองคการ

กกิจกรรมภาย
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การกํ าหนดโครงสรางองคการ  ควรพิจารณาถึง...

1.   การวิเคราะหงาน  (Activities  Analysis)

2.   การวิเคราะหการตัดสินใจ  (Decision Analysis)

3.   การวิเคราะหความสัมพันธ  (Relations Analysis)

หลักการพื้นฐานขององคการ....ประกอบดวย

 การพิจารณาวัตถุประสงค
 เอกภาพในการปฏิบัติงาน
 การแบงงาน และการกํ าหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง
 การกํ าหนดลักษณะของงาน

 การจํ าแนกหนาที่ของหนวยงานหลักและหนวยงานที่ปรึกษา
 สายการบังคับบัญชา
 อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนของคูกัน
 เอกภาพในการบังคับบัญชา
 ชวงของการบังคับบัญชา
 ความสมดุลของปจจัยตางๆ
 การติดตอสื่อสาร
 การยืดหยุน
 ความตอเนื่อง
 เหตุการณพิเศษ
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โครงสรางองคการประเภทราบ และ ประเภทสูง
(Flat     Tall   Organization)

โครงสรางองคการประเภทราบ
      (Flat   Organization)

   T

       A      B       C             D

ขอดี   ลดคาใชจายในการบริหาร

ขอจํ ากัด   ตองการผูบริหารที่มีความสามารถมาก
  เสี่ยงตอการควบคุม

โครงสรางองคการประเภทสูง
      (Tall   Organization)

   T

             A   B

                            C         D        E                   F         G        H
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☺

  ขอดี   การบริหารงานใกลชิดกัน
  การควบคุมดูแลใกลชิด
  การสื่อสารรวดเร็วระหวางหัวหนาและลูกนอง
 งานมีคุณภาพ   เพราะอยูภายใตการควบคุม
ของผูชํ านาญเฉพาะทาง

ขอจํ ากัด   คาใชจายสูงสํ าหรับหัวหนาแตละคน
  มีระดับการจัดการมาก
  ระยะทางระหวางระดับสูงถึงระดับลางหางเกินไป
  หัวหนามีแนวโนมจะเกี่ยวของกับการทํ างาน
 ของลูกนองมากเกินไป

          ☯ ปจจัยที่สงผลกระทบตอชวงการบริหาร ☯

 ความสามารถในการบริหารของผูนํ า

 ควรมีเวลาพอเพียงในการบริหาร

 สมรรถภาพของผูอยูใตบังคับบัญชา

 ลักษณะของงาน

 การกระจายอํ านาจ

 เครื่องมือในการควบคุม

 ประสิทธิภาพในการติด
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ตอสื่อสาร
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แผนภูมิองคการ  (Organization  Chart)

หมายถึง รูปไดอะแกรม ที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ
องคการ ที่ประกอบดวยสายการบังคับบัญชา ความสัมพันธ
ของงานตางๆ และ บงชี้ถึงเสนทางการติดตอสื่อสาร

ประเภทของแผนภูมิองคการ

1.   แผนภูมิแนวดิ่ง  (Vertical   Organization   Chart)

2.   แผนภูมิแนวระดับ  (Horizontal   Organization   Chart)

3.   แผนภูมิแบบวงกลม  (Circular   Organization   Chart)

��
�
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คูมือองคการ  (Organization   Manuals)

คูมือองคการจะบรรยายลักษณะของงาน ขอบขายหนาที่
ความรับผิดชอบ  ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนในการ
ดํ าเนินงานขององคการ

 ประเภทของคูมือองคการ 

  คูมือนโยบาย   คูมือปฏิบัติงาน

  คูมือหนวยงาน   คูมือกฎ และ ระเบียบ

  คูมือการปฏิบัติงานในแผนก

ความสัมพันธระหวางอํ านาจหนาที่ของโครงสราง

 องคการสายปฏิบัติงานหรือองคการหลัก : แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของการบังคับบัญชาเปนแนวดิ่งมีการบริหารจัดการ
ที่ลดหลั่น จากระดับสูงลงสูระดับลาง

 องคการสายปฏิบัติงานและสายที่ปรึกษา  :  ประกอบดวย
สายปฏิบัติงานหรืองานโดยตรง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก
ขององคการ และ สายที่ปรึกษาเปนหนวยงานที่ชวยสงเสริม และ
สนับสนุนขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ เพื่อใหสายปฏิบัติงานประสบ
ผลสํ าเร็จดวยดี
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 องคการตามหนาที่การงาน : จะใหความสํ าคัญในเรื่อง
หนาที่ของงานทางธุรการมากกวาสายการบังคับบัญชา โดยกิจ
กรรมในองคการ จะถูกกํ าหนดออกเปนฝายตางๆ ซ่ึงจะอยู
ระหวางอํ านาจหนาที่ของสายปฏิบัติงาน และ อํ านาจหนาที่ของ
สายที่ปรึกษา

ขอดี มีการแบงงานตามหนาที่ของผูชํ านาญการ  และมีสวน
เสนอแนะตอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานของตน

ขอเสีย เกิดความยุงยากสับสน  ขาดเอกภาพในการบังคับบัญชา

 องคการแบบโครงการ และ องคการแบบเมตริกซ
องคการแบบโครงการ  :  เปนองคการชั่วคราวที่ออกแบบขึ้น
เพื่องานเฉพาะอยาง โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ
ในองคการ  มารวมกิจกรรมในชวงระยะเวลาที่กํ าหนด

องคการแบบเมตริกซ  :  เปนองคการถาวรที่ออกแบบขึ้นมา
เหมือนองคการแบบโครงสราง  แตมักใชในการบริหารโครงการ
ขององคการขนาดใหญที่มีเทคโนโลยีกาวหนา ตองใชผูเชี่ยวชาญ
ในขณะที่มีขอจํ ากัดทางการเงิน และ ทรัพยากร

 องคการคณะกรรมการ  :  เปนกลุมบุคคลที่มีหนาที่รับผิด
ชอบตองานเฉพาะอยาง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นมาเพื่อกํ าหนด   แผนบาง
อยางในธุรกิจ  หรือ การตัดสินใจนโยบาย หรืออาจ เพียงแตให
ขอเสนอแนะแกผูบริหารองคการ
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การรวมอํ านาจ และ การกระจายอํ านาจ
(Centralization    Decentralization)

ประเด็น การรวมอํ านาจ  การกระจายอํ านาจ

ดานภูมิศาสตร หรือ
ขอบเขตของพื้นที่

การปฏิบัติงาน
มีขอบเขตเนนที่ศูนย
กลาง หรือหนวยงาน

กลาง

มีการกระจายการปฏิบัติ
การ ไปยังภูมิภาคตางๆ
และ มอบอํ านาจให

สามารถดํ าเนินการได

หนาที่การงาน
มีแผนก / ฝาย ที่ให
บริการกับหนวยงาน
อื่นๆ ที่เก่ียวของดวย

จะมีงานบริการเฉพาะ
ในหนวยงานของตนเอง

การตัดสินใจ การตัดสินใจอยูที่สวน
กลาง

มอบหมายการตัดสินใจ
ไปสูระดับที่ตํ่ ากวา

ประโยชนของการกระจายอํ านาจ

 ลดภาระงานของผูบริหาร / ผูจัดการใหญ

 การตัดสินใจเปนไปอยางรวดเร็ว

 มีการกระจายงานกันทํ า

 พัฒนาบุคลากรทางการบริหาร

 ทํ าใหการควบคุมและการดูแลเปนไ

 พัฒนาขวัญ  กํ าลังใจ และ แรงจูงใ
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ปอยางมีประสิทธิภาพ

จในการทํ างาน


