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บทคัดยอ 

ในกระบวนการจัดการตามกรอบแนวคิดสมัยใหม จะใหความสําคัญกับการจัดการตาม

กรอบของการวางแผน (Planning : P) การจัดองคการ (Organizing : O) การสรางภาวการณนํา 

(Leading : L) และการควบคมุ (Controlling : C) ที่เรยีกสัน้ ๆ วา POLC เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์องคกร 

ในการทําหนาที่ของนักบริหารโดยสวนใหญ การจัดองคการ (O) เปนขั้นตอนหนึ่งที่มีสวนชวยใน

การตอบโจทยความตองการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการไดเปนอยางมาก รูปแบบ

การจัดองคการหรือโครงสรางองคการ มี 6 รูปแบบดวยกัน คือ 1) โครงสรางสายงานหลัก 

2) โครงสรางสายงานหลักและสายงานที่ปรกึษา 3) โครงสรางสายงานหนาที่ 4) โครงสรางหนวย

ธุรกิจอิสระ 5) โครงสรางเมตริกซ และ 6) โครงสรางหนวยธุรกิจกลยุทธ การจัดองคการ 

แบบโครงสรางเมตริกซเนนการประสานความพยายามของหนวยงานตามหนาที่กับหนวยงาน 

ในรูปแบบโครงการที่จัดตัง้ขึ้นมาใหม ทําใหเกิดความสามารถในการตอบโจทยความตองการของ

ลูกคาในระยะสัน้ ขณะเดยีวกันก็เกดิการพัฒนาความชํานาญเฉพาะดานของหนวยงานตามหนาที่

ในระยะยาว โครงสรางเมตริกซสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งแบบโครงสรางที่เปนโครงการ

อยางเดยีวจนถงึโครงสรางที่มสีายการบังคับบัญชาไขวทับกันทัง้ตามแนวดิ่งและแนวนอน 

 คําสําคัญ: โครงสรางองคการ การจัดองคการ โครงสรางเมตริกซ 
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Abstract 

 Modern management employs the management processes of planning, organizing, 

leading and controlling (POLC) as a tool to achieve organizational objectives. The attention 

given to the organizing function could help pave the way toward employee fulfillment and 

human resource development in the organization. The organization structure can be broken 

down into 6 forms ranging from line, to line and staff, functional, divisional, matrix and 

strategic business unit. The structure organized by matrix concentrates on the integration of 

functional and project departments for sharing learning and expertise of the two units, aiming 

at good customer responsiveness and development of long-term specialization at the same 

time. The matrix structures can be developed in a variety of forms ranging from pure project 

to a matrix focused on integration of efforts and knowledge of the functional (vertical) and 

project (horizontal) units. 

 Keywords: Organization structure, Organizing, Matrix structure 
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บทนํา 

 ปจจุบันมุมมองเกี่ยวกับองคการที่ยอมรับกันแพรหลายจะเนนที่การเปนหนวยทางสังคม

ที่มีความซับซอนและมุงตอบโจทยวัตถุประสงคขององคการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ การจะบรรลุผล

ดังกลาวไดตามแนวคิดของ Bennis (1966) มีความจําเปนจะตองจัดการและประสานตัวแปร 

ดานทรัพยากรมนุษย และขณะเดียวกันตองปรับแตงตัวเองใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม

ภายนอกอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง กลไกการจัดการที่นิยมใชอยูอยางกวางขวางในปจจุบัน

ทั้งองคการขนาดเล็กและขนาดใหญ คือกลไกตามแนวคิดของการจัดการเชิงกระบวนการ 

(Process school) จากอดีต ซึ่งปจจุบันขัดเกลาตีกรอบครอบคลุมขั้นตอนสําคัญไว 4 ขั้นตอน คือ

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การสรางภาวการณนํา (Leading) และ

การควบคุม (Controling) ซึ่งเรียกยอ ๆ วา POLC อันหมายถึงทุกองคการโดยพื้นฐานจะตอง

ใหความสําคัญกับหลักการจัดการที่เนนขั้นตอนดานการวางแผน (Planning : P) การจัดองคการ 

(Organizing : O) การสรางภาวการณนํา (Leading : L) และการควบคุม (Controlling : C) โดยที่มี

การนําแนวคิดการบริหารหรือการจัดการตาง ๆ มาประยุกตใชกับ 3 ขั้นตอนแรก ไดแก การวางแผน 

การสรางภาวการณนํา และการควบคุมกันอยางแพรหลาย จึงขอนํากลาวพอเปนสังเขป แตขั้นตอน

การจัดองคการซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญในระดับไมแพกัน ทั้งที่เปนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ

ของคนและงาน กลับมีการใหความสําคัญนอยหรือมีการนําแนวคิดทฤษฎีมาประยุกตใชกัน 

ไมคอยจะแพรหลายนัก ทั้ง ๆ ที่การจัดองคการจะทําใหองคการมีระบบดําเนินการในการ

ประสานความพยายามของทรัพยากรมนุษย เพื่อการมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการไดเปนอยางด ี

วัตถุประสงคหลักของบทความนี้ จะเนนที่การจัดองคการในสภาวะปจจุบันวาควรมีในบริบท

อยางไร มีแนวคิดทฤษฎีจากอดีตถึงปจจุบันอะไรบางที่สามารถนํามาประยุกตใช รูปแบบของ

โครงสรางองคการที่เหมาะสมที่จะชวยในการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ควรเปนอยางไร และนําเสนอทั้งขอดีและขอเสียของแตละ

รูปแบบที่มีการพัฒนามาจากอดีตถึงปจจุบัน พรอมนําเสนอแนวทางการประยุกตใชในการจัด

องคการในศตวรรษที่ 21 ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อันเปนผลที่อางอิงมาจากการปรับตัวของ

องคการที่ประสบความสําเร็จในระดับโลก โดยเนื้อหาสวนใหญผูเขียนสังเคราะหจากตําราและ

บทความของนักวชิาการและนักบรหิารอาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาต ิ

 การวางแผน (Planning) จากสภาวการณในอดีตซึ่งการวางแผนเปนเรื่องเชิงนโยบายของ

ผูบริหารระดับสูงกําหนดและสั่งการลงมาจากระดับบริหารลงสูระดับลาง และสวนใหญเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับสภาวการณภายใน ไดแก การผลิตใหไดปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพดีพอจะทํา

ใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ คุณภาพ ผลิตภาพและกําไร โดยผูบริหารจะเนน

ดําเนนิการเพียงดานเปาหมายระยะสั้นทางการเงินและแผนการผลิต ซึ่งสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์โดย
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ใชมาตรการควบคุมทางบัญชีก็สามารถประสบผลสําเร็จไดไมยาก แตมาตรการดังกลาวกลับไม

สามารถประกันความสําเร็จไดในสภาพการณการแขงขันของศตวรรษที่ 21 มาตรการเชิงทฤษฎี

การวางแผนซึ่งนักทฤษฎีของยุคสมัยใหมนําเสนอไว เพื่อใหการปรับตัวมีความสอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ไดแก การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic management)  

การจัดการความไดเปรียบทางการแขงขัน การจัดการความรู การจัดองคการแหงการเรียนรู  

และการจัดองคการสมรรถนะสูง เปนตน 

 การสรางภาวการณนํา (Leading) สภาวการณของสภาพแวดลอมในอดีตชวงกอน

ทศวรรษ 1960 คอนขางคาดทํานายไดอยางถูกตองใกลเคียงความเปนจริงและมีเสถียรภาพสูง 

ภาวการณนําสวนใหญจึงมุงพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงขององคการ และดําเนินตอเนื่อง 

มาตราบจนถงึชวงทศวรรษ 1970-1980 แตในสภาวการณของยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้นอยางรวดเร็วพลิกผัน สงผลกระทบรุนแรงและยากที่จะทําการคาดทํานายไดถูกตอง  

(ธนชัย ยมจินดา, 2545) องคการสวนใหญโดยเฉพาะองคการที่มุงดําเนินการในระดับภูมิภาค

และหรือระดับโลกจึงหันมาเนนการพัฒนาผูนําระดับลาง ๆ ทั้งระดับตนและระดับกลาง ใหมี

สมรรถนะในหนาที่ สมรรถนะในการเปนผูนํา และสมรรถนะตามสมรรถนะหลักขององคการ 

โดยทั่วไปภาวะผูนําที่เนนในทุกระดับการบรหิารนี้ จะเนนการสรางสรรคนวัตกรรมเปนแรงกระตุน

ใหผูใตบังคับบัญชาสรรคสรางการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับงานของตนและกับองคการ

แทนที่จะเนนการสั่งการและสื่อสารเปาหมายและแผนงานลงสูระดับลางใหเกิดการปฏิบัติให

เกดิผลสัมฤทธิ์เหมอืนเชนในอดตี การสรางภาวะผูนําในยุคศตวรรษที่ 21 จึงหันไปใหความสําคัญ

กับการกําหนดตัวแบบสมรรถนะ การทํางานเปนทีม การมีสวนรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหมีความรูความสามารถพิเศษ (Talents) ที่สามารถเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงใหองคการและ

รวมถงึการเปนทุนทางปญญา (Human capital) ใหกับองคการ 

 การควบคุม (Controlling) หนาที่ในการควบคุมในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางไปจาก

ในชวงระยะเริ่มแรกของยุคการปฏวิัตอิุตสาหกรรมตอเนื่องมาจนถึงปลายศตวรรษที่ 20 โดยสมัย

แรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม จะใหความสําคัญกับกระบวนการของการผลิต เพื่อผลสัมฤทธิ์

ดานคุณภาพ ปริมาณ และผลิตภาพในการผลิต กลไกเพื่อการควบคุมจึงเนนมาตรการทางสถิติ

และการบัญชีเพื่อผลสําเร็จดานการเนนทํากําไรเปนสวนใหญ ตอมาเมื่อระบบเศรษฐกิจเติบโต

และองคการมีการขยายตัวและเตบิโต กลไกการควบคุมมกีารขยายตัวเพิ่มเติมมาเนนที่การควบคุม

พฤติกรรมมนุษยดานกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีการผลิต

จํานวนมากกํากับควบคุมดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมตลาด ดวยการเนนการตอบสนอง

ความตองการลูกคา ในชวงตอนปลายศตวรรษที่ 20 ตอตอนตนศตวรรษที่ 21 ซึ่งองคการตอง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก กลไกการควบคุมพัฒนาจากเดิมไปมาก
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เพื่อใหองคการสามารถสรางความสอดคลองกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ กลไกที่ไดรับ

การนําเสนอมาใชดําเนนิการในชวงหลัง จึงหันมาเนนใชการควบคุมในมิติดานกลยุทธ วัฒนธรรม 

องคการ การเทียบวัดความเปนเลิศกับผูเปนเลิศ การมีความสามารถแขงขัน การเปนองคการ

สมรรถนะสูง และกลไกสําคัญที่ไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวาง คือตัวแบบการดําเนินการ 

ที่สมดุล (Balanced Scorecard : BSC) ซึ่งตองเนนการควบคุมการดําเนินการในทั้งมิติระยะยาว

และระยะสั้นขององคการใน 4 มิติ ไดแก การเรียนรูและเติบโตของคนและองคการ การสราง

ความเปนเลิศในกระบวนการดําเนินงาน ในสวนมิติระยะสั้นจะเนนดานการตอบสนองความตองการ

ของลูกคา และดานทางการเงินขององคการ เหตุผลที่ BSC ไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้ง 

วงวิชาการและวิชาชีพ เพราะเปนตัวแบบที่ชวยใหองคการสามารถกํากับควบคุมการดําเนินงาน

ขององคการโดยมีความสมดุลในการเดินสูอนาคตไดอยางยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็สามารถ

ตอบสนองเปาหมายระยะสั้นใหกับผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ไดแก ลูกคา พนักงาน และผูถือหุน

ไดอีกดวย การนําตัวแบบ BSC มาใชในองคการชวยใหองคการสามารถจัดทําผลงานและ

เปาหมายตาง ๆ ในระยะยาว โดยการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) และชวยใหเกิด

การกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ในมิติตาง ๆ เพื่อใหเกิดการมีสมดุลของการดําเนินงานขององคการ

ไดตลอดเวลา 
 

การจัดองคการ 

 นักทฤษฎีองคการในยุคแรก ๆ หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม เชน Flippo (1966), 

McLarney (1964), Weirhrich and Koontz (1997), Daft (1997), Minzberg (1988) ไดใหความหมาย

ของการจัดองคการในลักษณะที่เปนจักรกล (Mechanistic) หรือมององคการเปนเครื่องจักรที่ตอง

มกีารจัดระบบระเบยีบการทํางานรวมกันของงานและคน โดยในการจัดองคการจะมีการแบงงาน

ออกเปนหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการแบงงานกันทําและการสรางความชํานาญเฉพาะดาน 

เพื่อผลสัมฤทธิ์แหงประสิทธิภาพดานงาน ขณะเดียวกันตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่   

ความรับผิดชอบระบบการติดตอสื่อสารของตําแหนงงานตาง ๆ ภายในแตละหนวยงาน เพื่อ 

ความเปนเอกภาพในแนวทางและความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานของ

ตําแหนงงานและหนวยงานตาง ๆ ในองคการใหมุงสูเปาหมายเดยีวกัน 

 ในมุมมองของนักทฤษฎีองคกรยุคถัดมา การจัดองคการโดยใชโครงสรางแบบจักรกล 

(Mechanistic) ซึ่งตอมารูจักกันเปนอยางดีในช่ือเรียกขานวา ระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งเนน

ความสามารถดานเทคนิคของงาน ความมีแบบแผนในการปฏิบัติ ความเปนเหตุเปนผล และความ 

ไมอิงความเปนสวนตัวในการทํางาน ซึ ่งนําสู ป ญหาของความไมไววางใจกัน ความขัดแยง

ระหวางกลุม ความมีเสถียรภาพ การเนนกฎเกณฑ และศักยภาพของบุคคลที่อยูในระดับตํ่า  
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ไมสามารถเขากันไดดกีับสภาพการณ ตอมาที่ตองใหความสําคัญกับสิทธิสวนบุคคล ความตองการ 

ดานอารมณ ความรูสึก และการเติบโตในอาชีพของบุคคลในองคกร นักทฤษฎีสมัยตอมา เชน 

Likert (1961), Argyris (1964), Blake and Mouton (1964), Shepard (1972) and Burns and Stalker 

(1961) จึงเสนอแนะใหมีมุมมองและจัดองคกรในตัวแบบของโครงสรางสิ่งมีชีวิต (Organic Structure) 

ซึ่งใหความสําคัญกับการจัดระบบดําเนินงานภายในควบคูกันไปกับระบบสภาวะแวดลอม

ภายนอกองคการใหมีความสอดคลองตองกันโดยสมํ่าเสมอและตอเนื่อง นักทฤษฎีคนสําคัญ 

ในแนวคดิโครงสรางสิ่งมีชีวิต คือ Shepard (1972) มองโครงสรางดังกลาว มีองคประกอบเกี่ยวกับ

เรื่องสําคัญ ไดแก การสรางความสัมพันธของบุคคลในองคการและระหวางกลุม การมีความเชื่อม่ัน

และไววางใจตอกัน การพึ่งพาและแบงปนความรับผิดชอบ การรับผิดชอบตอองคการโดยรวม

มากกวาในขอบเขตของหนวยงานสังกัดการแบงปนอํานาจและการมีสวนรวมและการแกปญหา

ความขัดแยงผานการเจรจาตอรองและรวมแกปญหา ในปจจุบันเราก็จะเห็นการจัดองคการ 

ในแนวคิดโครงสรางสิ่งมีชีวิตมากขึ้น โดยโครงสรางสิ่งมีชีวิตกับโครงสรางแบบจักรกล 

มคีวามแตกตางกันดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางโครงสรางจักรกลกับโครงสรางสิ่งมีชีวติ 

โครงสรางจักรกล โครงสรางสิ่งมีชวีติ 

1. ทักษะสวนบุคคล 1. ความสัมพันธระหวางกลุมและภายในกลุม 

2. ความสัมพันธแบบนาย-ลูกนอง 2. ความเช่ือม่ันและไววางใจตอกันและกัน 

3. การจัดแบงและมอบหมายอํานาจหนา ท่ีกับ 

ตําแหนงตาง ๆ อยางชัดเจน 

3. การแบงปนและรวมใช อํานาจหนา ท่ีและ 

ความรับผดิชอบแบบพึ่งพา 

4. การแบงงานและจัดลําดับสายการบังคับบัญชา 

ท่ีชัดเจนเปนท่ีรับรูท่ัวกัน 

4. การมสีวนรวมรับผดิชอบของกลุมตาง ๆ ท่ีเปน

สมาชิกขององคกร 

5. กระจุกอํานาจตัดสนิใจในระดับสูง 5. แบงอํานาจแพรกระจายอยางกวางขวาง 

6. การแกไขความขัดแยงโดยใชอํานาจครอบงํา 

ทําขอตกลงยุติขัดแยงอยางเปนทางการ 

6. การแกไขความขัดแยงการเจรจาตอรอง 

และหรือรวมกันแกปญหา 

 

 ในสวนความหมายของการจัดองคการ ธนชัย ยมจินดา (2558) ไดใหนิยามไววา “การจัด

องคการเปนเรื่องเกี่ยวของกับการจัดวางระบบ กระบวนวิธีปฏิบัติงาน การกําหนดความสัมพันธ

ของงานและคน เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรขององคการอยางเปนระบบมีเอกภาพและ

ประสทิธภิาพมุงสูผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคองคการที่กําหนด” กลาวงาย ๆ ไดวาองคการ คือ 

โครงสรางทางสังคมที่ออกแบบมาเพื่อใหคนสามารถทํางานรวมกันอยางสอดประสาน มีเอกภาพ

มุงสูผลสัมฤทธิ์ขององคการตามที่กําหนดน่ันเอง 
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องคประกอบการจัดองคการ 

 โดยทั่วไปการจัดองคการมอีงคประกอบ 5 ประการ คอื 

  1. การกําหนดความสัมพันธของงานในแนวนอน ซึ่งจะแบงและรวมกลุมของงาน

เปนกลุม ๆ ที่เรียกวา แผนกงานหรือหนวยงานอยางไร จึงจะสามารถหวังผลดานความชํานาญ

เฉพาะดาน (Specialization) ความมเีอกภาพ และงานไมทับซอนกัน 

  2. การกําหนดความสัมพันธของคนในแนวดิ่ง การจะจัดแบงคนในแตละแผนกงาน 

ออกเปนตําแหนงตาง ๆ ดวยขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางไร จึงจะทําใหเกิดผล

ดีที่สุดกับในแตละแผนกงานที่จัดแบงไว ขณะเดียวกันคนสามารถเติบโตไดตามบันไดอาชีพ 

ของแตละแผนกงานและขององคการ 

  3. การกําหนดหนาที่ระบบอํานาจ การจะใหตําแหนงงานตาง ๆ มีขอบเขต อํานาจ

หนาที่การตัดสินใจอยางไร จึงจะเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและใหองคการสามารถ

ตอบสนองความตองการในอํานาจของบุคคลขณะปฏบิัตงิานใหกับองคการ 

  4. การกําหนดระบบการติดตอสื่อสาร องคการควรพิจารณาวาจะจัดระบบสื่อสาร

ใหเปนระบบเปดอยางไรที่จะสนับสนุนใหเกดิการเรียนรู การแบงปน และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

คนและหนวยงาน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติเปนเลิศ และชวยตอบสนองความตองการของมนุษย ซึ่งใช 

การสื่อสารเปนเครื่องมอืในการสรางอารยะธรรมตลอดมา 

  5. การจัดการเรื่องการเมอืงและความขัดแยงในองคการ เนื่องจากมนุษยในที่ทํางาน

ไมสามารถหลีกหนีพนในเรื่องนี้ซึ่งเปนผลมาจากวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ การศึกษาและ

ประสบการณที่มีมาแตกตางกัน องคการจึงตองมีการกําหนดรูปแบบการจัดการเรื่องนี้ เพื่อให

ความขัดแยงเปนเชิงบวกหรือเชิงดานความคิดและไมใชดานอารมณ และมีกลไกในการจัดการ

เรื่องการเมืองและความขัดแยงอันเปนธรรมชาติในตัวมนุษย กอเกิดผลที่ดีที่สุดตอองคการ 

โดยทั่วไปการจัดองคการตามองคประกอบขอนี้อยางเปนทางการ จะใชวิธีการจัดตั้งกรรมการ

เฉพาะกิจจากหนวยงานตาง ๆ ภายในและการจัดตั้งทีมงานขามสายงาน (Cross-functional) 

ซึ่งสมาชิกมาจากหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการเชนกัน 
 

หลักการของการจัดองคการ 

 หลักการจัดองคการที่ตองยึดในทุกองคการ สามารถแบงเปนหลักที่สําคัญ 2 ประการ 

คอืหลักการจัดแบงแผนกงาน (Departmentation) และหลักการประสานงาน (Coordination) 

  1. หลักการจัดแบงแผนกงาน มีวัตถุประสงคเพื่อจัดแบงหนวยงานโดยรวมงาน 

ที่เหมือนหรือคลายกันไวดวยกันเปนกลุม ๆ ตามความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อบรรลุผล 

ดานประสิทธิภาพ การมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานและตนทุนตํ่า โดยมีเกณฑการแบงหนวยงาน

ตามหนาที่ (Function) ตามผลิตภัณฑ (Product) ตามกระบวนการ (Processes) ตามพื้นที่ภูมิศาสตร 

(Geographic areas) ตามลูกคา (Customers) และตามโครงการ (Projects) 
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  2. หลักการประสานงาน เปนเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบความสัมพันธคนใน

หนวยงานตาง ๆ ซึ่งตองกําหนดใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางสอดประสานและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดตอหนวยงานยอยในองคการโดยทั่วไปจะยดึหลักการ 

   2.1 เอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of command) 

   2.2 สายการบังคับบัญชา (Line of command) 

   2.3 ขอบขายการบังคับบัญชา (Span of control) 

   2.4 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 

   2.5 การมกีฎระเบยีบขอบังคับ (Formalization) 

   2.6 การกระจุกและกระจายอํานาจ (Clustering and Decentralization) 

   2.7 วนัิย (Discipline) 
 

รูปแบบของโครงสรางองคการ 

 สิ่งที่ไดเปนผลผลิตออกมาจากการจัดองคการหรือการออกแบบองคการ โดยอิงตาม

หลักการจัดแบงแผนกงานและหลักการประสานงานที่นํากลาวขางตน เรียกวาโครงสรางองคการ 

(Organization structure) ซึ่งโดยทั่วไปประกอบดวยรูปแบบโครงสรางที่จัดเรียงตามลําดับตาม 

การเตบิโตจากองคการขนาดเล็กสูองคการขนาดใหญได ดังนี้ 

  1. โครงสรางสายงานหลัก (Line) 

  2. โครงสรางสายงานหลักและสายงานที่ปรกึษา (Line and Staff) 

  3. โครงสรางสายงานหนาที่ (Functional, f-form) 

  4. โครงสรางหนวยธุรกจิอสิระ (Divisional, d-from) 

  5. โครงสรางเมตรกิซ (Matrix) 

  6. โครงสรางหนวยธุรกจิกลยุทธ (Strategic Business Unit-SBU) 

 โครงสรางรูปแบบตามขอ 1 จะกําหนดหนวยงานตามกิจกรรมหรือหนาที่หลัก ๆ 

ที่จะตองทํา เหมาะสําหรับหนวยงานขนาดเล็ก รูปแบบตามขอ 2 เหมาะกับองคการที่มีขนาดใหญกวา 

มีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมกวางกวาและใหญกวารูปแบบที่ 1 จึงตองมีการกําหนด 

สายงานที่ปรึกษาเขามาชวยอํานวยการหรือใหคําปรึกษา โดยไมมีอํานาจหนาที่เต็มเหมือน 

สายงานหลัก โครงสรางตามขอ 3 และ 4 จะเปนรูปแบบโครงสรางที่เหมาะสมกับบริษัทจํากัด 

ที่มขีอบเขตการดําเนนิที่ใหญกวาและขอบเขตพื้นที่กวางขวางกวา 2 รูปแบบแรก โดยที่บทความนี้

ผูเขียนมีเจตนาที่จะเขียนถึงโครงสรางแบบเมตริกซ เพื่อเปนกลไกโครงสรางที่จําเปนตองใชเพื่อ

การเติบโตตอไป เมื่อประเทศไทยจะเดินตามเปาหมายไทยแลนด 4.0 และหรือขยายขอบเขต 

การดําเนนิการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ซึ่งตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่อยูในบริบท

ที่แตกตางไปจากเดมิอยางมาก โดยจะมคีูแขงขันและการแขงขันในอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจาก

เดมิเกอืบทัง้หมด แตการกลาวถึงโครงสรางเมตริกซโดยไมกลาวถึงโครงสรางสายงานหนาที่และ

โครงสรางธุรกจิอิสระ จะทําใหความเขาใจในการประยุกตใชโครงสรางเมตริกซเปนไปไดยากและ
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ประธานบรษิัท/กรรมการผูจัดการ 

ฝายการผลติ 

โรงงาน วศิวกรรม การขาย โฆษณา บัญชี งบประมาณ 

ฝายการตลาด ฝายการเงนิ 

ผูจัดการ

หนวยงาน

ตามหนาท่ี 

ขาดความชัดเจน จึงกลาวถึงโครงสรางตามรูปแบบขอ 3 และ 4 พอสังเขปเพื่อสนับสนุนใหเกิด

ความเขาใจโครงสรางเมตรกิซที่ชัดเจนตอไป 
 

โครงสรางองคการตามหนาท่ี 

 เปนโครงสรางที่มีการออกแบบเพื่อสรางความชํานาญเฉพาะดานในแตละแผนกงาน 

ที่มีการจัดแบงไว โดยหนวยงานจะถูกแบงตามหนาที่หลักหรือสําคัญ ๆ (Function) ที่จะตอง

จัดดําเนินการเพื่อใหองคการสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไว ไดแก 

การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี ทรัพยากรมนุษย และการวิจัยพัฒนา เพื่อความเขาใจ 

จะขอนําเสนอรูปแบบโครงสรางองคการที่นิยมใชกันโดยทั่วไปและขอดี ขอเสียของโครงสราง 

ตามหนาที่ ดงัภาพที่ 1 และตารางที่ 2 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การแบงแผนกงานตามหนาที่ทางธุรกจิที่มีรูปแบบการประกอบการเปนบรษิัทจํากัด 

ที่มา: (ธนชัย ยมจนิดา, 2558) 
 

ตารางที่ 2 ขอดแีละขอเสยีของการจัดแบงแผนกงานตามหนาที่ 

ขอดี ขอเสยี 

1. เปนโครงสรางท่ีชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

กับลักษณะงานท่ีเปนงานประจําและตองทําซ้ํา ๆ 

จําเจ 

1. มปีญหาของการประสานงานระหวางหนวยงาน

ตามหนาท่ี 

2. ทําใหการควบคุมจากสวนกลางหวังผลไดเชิง 

กลยุทธ 

2. มีปญหาของการแขงขันกันภายใน นําไปสู

ความขัดแยง และสรางอาณาจักรของใครของมัน 

3. ทําใหสามารถแสวงประโยชนจากความชํานาญ

เฉพาะดานไดอยางเต็มท่ี 

4. การฝกอบรมผูบริหาร/บุคลากรของหนวยงานตาม

หนาท่ีทําไดงายสนับสนุนใหเกดิความสามารถเฉพาะ 

3. การพัฒนาผูบริหารท่ีมีมุมมองเชิงกวางและ

ภาพรวมขององคการเปนขอจํากัดอยางมาก 

 

  

รอง 
ประธานฯ 

President 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ขอดี ขอเสยี 

 5. มาตรฐานของความเปนมอือาชีพท่ีสูง โดยเฉพาะท่ี

จะใชเพื่อการพัฒนาไปสูความสามารถทางการแขงขัน

ท่ีเหนอืกวาคูแขงในอนาคต 

4. การตอบโจทยความสามารถในการทํากําไร

ตองถูกผลัก เปนภาระความรับผิดชอบของ

ผูบริหารระดับสูง และไมใชผูบริหารของหนวยงาน

ตามหนาท่ี 

6. สามารถตอบสนองความตองการดานกลยุทธ 

การแขงขันในระดับธุรกจิได 

5. โลกทัศนของผูบริหารของหนวยงานตามหนาท่ี

จะจํากัดอยูในขอบวงของหนวยงานตนเองมากกวา

องคการในภาพรวม 

7. ใชไดดีกับผลิตภัณฑและตลาดท่ีจํากัด โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑมีความแตกตางกันไมมาก และตลาดท่ีมี

ขอบเขตเพยีงในประเทศ 

6. เปน โครงสร า ง ที่ ไ มสามารถตอบสนอง 

ความตองการของลูกคาและการแบงปนการใช

ทรัพยากรรวมกันของหนวยงานภายในองคการ 

ที่มา: (ธนชัย ยมจนิดา, 2558) 
 

โครงสรางหนวยธุรกจิอสิระ 

 โดยทั่วไปเมื่อองคการเติบโตขึ้นจะมีปญหาของการเพิ่มผลิตภัณฑหรือขยายเขตพื้นที่ 

ที่จะใหบรกิารที่มผีลติภัณฑจํานวนมากและมีความหลากหลายของเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร ทําให

โครงสรางตามหนาที่ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางหนวยธุรกิจอิสระจึง

เปนคําตอบสําหรับเรื่องนี้ โดยโครงสรางนี้มีการจัดแบงแผนกงานตามจุดมุงหมายขององคการ 

เชน ตามผลติภัณฑหรอืสายผลติภัณฑ ลูกคา พื้นที่ภูมศิาสตร กระบวนการหรือโครงการ แลวแต

กรณีขององคการนั้น ๆ หนวยธุรกิจอิสระที่แยกออกไปจะรับผิดชอบการทําหนาที่จําเปนของ

หนวยธุรกิจนั้น เชน ดานการผลิต การตลาด และการเงินของตนเองแยกอิสระจากองคการแม

หรือสํานักงานใหญ ผูบริหารของหนวยธุรกิจอิสระมีอิสระและอํานาจเต็มในการตัดสินใจ 

เชิงการแขงขันและเชิงกลยุทธของหนวยธุรกิจนั้นๆ แตการจัดโครงสรางแบบนี้ก็จะมีปญหาตามมา 

เชนกัน ดังภาพที่ 2 และตารางที่ 3 ซึ่งแสดงตัวอยางและขอดีขอเสียของโครงสรางหนวยธุรกิจ

อิสระ การเปลี่ยนมาใชโครงสรางหนวยธุรกิจอิสระเมื่อมีการเติบโตขององคการจะพบเห็นได 

ในภาครัฐเชนกัน ตัวอยางที่พบเห็นไดในประเทศไทย คือการจัดตั้งหนวยธุรกิจอิสระ เรียกวา 

องคการมหาชนขึ้นในกระทรวงตาง ๆ โดยมีการออกพระราชบัญญัติตั้งแตป พ.ศ. 2496 และมี

การจัดตัง้องคการสวนยางในปพ.ศ. 2504 เปนแหงแรก 
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ภาพที่ 2 การแบงแผนกงานหนวยธุรกจิอสิระตามผลติภัณฑ 

 ที่มา: (ธนชัย ยมจนิดา, 2558) 
 

ตารางที่ 3 ขอดแีละขอเสยีของการแบงแผนกงานตามหนวยธุรกจิอสิระ 

ขอดี ขอเสยี 

1. มีความคลองตัวในการสนองตอบตอความ

ตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของแตละตลาดและหรือ

ผลติภัณฑ 

2. มีการเนนใหความสนใจกับผลิตภัณฑหรือลูกคา

หรือบริการในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเปนการเฉพาะ 

3. การวัดผลงานแตละหนวยธุรกิจอิสระทําไดงาย

และชัดเจน ดวยมาตรวัดตาง ๆ เชน ROI, EPS, profit, 

market share, stock price 

4. สามารถสรางบรรยากาศของการแขงขันกัน

ทํางานใหองคการได โดยแตละหนวยธุรกิจอิสระจะ

แขงขันกันดานทํากําไร อัตราผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุน กําไรตอหุน ฯลฯ 

5. เปนแหลงรวมของผูมีความชํานาญเฉพาะดาน 

ในแตละผลติภัณฑ ลูกคา หรือเขตพื้นท่ี 

6. การดําเนินกลยุทธทําไดดีและคลองตัว เพราะแต

ละหนวยธุรกจิมอิีสระแยกจากกันเปนเอกเทศ 

1. มีการใชทรัพยากรท่ีซ้ําซอนและสิ้นเปลืองมาก

เพราะแตละหนวยธุรกจิอิสระทําหนาท่ีซ้ําซอนกัน 

2. อาจมีการใหความสําคัญกับการอยูรอดหรือ

การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยธุรกิจอิสระ

มากกวาขององคการโดยสวนรวม 

3. อาจมีความขัดแยงกันเมื่อจะตองมีการทํา

โครงการรวมกันหรือใชทรัพยากรรวมกัน 

4. การคนหาบุคลากรและฝกอบรมผูที่จะมา

รับผดิชอบดูแลแตละหนวยธุรกจิอิสระทําไดยาก 

5. ขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีมี

ความสําคัญตอการอยูรอดขององคการในระยะ

ยาว เพราะแตละธุรกิจอิสระมุงแกปญหาของ

หนวยงานตน 

6. ขาดการแลกเปลี่ยน แบงปน และใชทรัพยากร

รวมกันระหวางหนวยธุรกจิอิสระ 

7. การสรางวัฒนธรรมองคการทําไดยากกวา 
 8. การสรางภาวะองครวม (Synergy) ทําไดยากกวา 

ที่มา: (ธนชัย ยมจนิดา, 2558) 

 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการ

ผูจัดการใหญ 

สุขภัณฑ 

การผลติ วศิวกรรม 

เคมภัีณฑ เคร่ืองเรือน เคร่ืองไฟฟา 

 

การเงนิ การผลติ การตลาด การเงนิ 

ผูจัดการ

หนวยงาน

ตามหนาท่ี 

President 
(ประธานบรษัิท) 

CEO 
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โครงสรางเมตรกิซ: ทางเลือกโครงสรางของศตวรรษที่ 21 

 การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 สงผลกระทบใหองคการตาง ๆ โดยเฉพาะขนาด

ใหญมีความจําเปนตองปรับโครงสรางองคการ เพื่อใหสามารถดูแลผลิตภัณฑที่หลากหลาย

แตกตางกันไดจํานวนมาก ขณะเดยีวกันก็สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางด ี

คําตอบของการปรับโครงสรางคือโครงสรางเมตริกซ ซึ่งเปนโครงสรางที่ออกแบบใหมีโครงสราง

ตามหนาที่ซึ่งใชอํานาจหนาที่ตามแนวดิ่งในองคการ ขณะเดียวกันก็มีโครงสรางตามผลิตภัณฑ 

ในลักษณะเปนทีมงานของแตละผลิตภัณฑที่มีการผลิต และแตละทีมงานมีผูบริหารกํากับดูแล

เปนการเฉพาะ โดยใชอํานาจหนาที่ในเชิงของการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของทีมงาน 

โดยทั่วไปจะเปนการใชอํานาจที่แตกตางจากอํานาจสั่งการของผูบริหารหนวยงานตามหนาที่ 

รูปแบบโครงสรางเมตรกิซนี้จะมสีายการบังคับบัญชา 2 สายทาบไขวกัน คือสายการบังคับบัญชา

ของหนวยงานตามหนาที่ที่สมาชิกสังกัดและสายการบังคับบัญชาของทีมงานผลิตภัณฑ สมาชิก

ในทีมงานจึงมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรง 2 สายในเวลาเดียวกันนําไปสูปญหาของการมี

ผูบังคับบัญชา 2 คนที่ละเมิดหลักการของการมีเอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of command) 

ซึ่งกําหนดวาผูใตบังคับบัญชาควรมผูีบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (One man one boss) ในโครงสราง

เมตรกิซจะพบเห็นถงึการจัดโครงสรางที่ละเมิดหลักการขอนี้โดยเจตนา และเพื่อเลี่ยงการขัดแยง

ระหวางผูจัดการตามหนาที่กับผูจัดการทีมงานผลิตภัณฑหรือผูจัดการโครงการโดยทั่วไปจะม ี

การกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสายงานไวอยางชัดเจน โดยอํานาจหนาที่ตามสายงานแนวดิ่ง

ของผูจัดการหนวยงานตามหนาที่จะครอบคลุมดานที่เกี่ยวของกับใคร (Who) อยางไร (How)  

ที่ไหน (Where) สวนของผูจัดการโครงการแตละผลติภัณฑจะมีอํานาจครอบคลุมในดานของอะไร 

(What) เมื่อใด (When) เทาใด (How much) โครงสรางเมตริกซมีลักษณะ และขอดีขอเสียโดยทั่วไป 

ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 4 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 การแบงแผนกงานตามแบบเมตรกิซกับโครงสรางตามหนาที่ 

ที่มา: (ธนชัย ยมจนิดา, 2558) 
 

 อยางไรก็ดี ยังมีการแบงแผนกงานแบบเมตริกซที่ใชกับโครงสรางหนวยธุรกิจอิสระ  

ซึ่งจะมลีักษณะเปนโครงสรางเมตรกิซแบบถาวรกวาโครงสรางที่ใชกับโครงการแบบช่ัวคราว 
 

ตารางที่ 4 ขอดแีละขอเสยีของการแบงแผนกงานแบบเมตรกิซ 

ขอดี ขอเสยี 

1. รวมเอาจุดแข็งของการแบงแผนกงานตามหนาท่ี

และตามหนวยธุรกจิอิสระไวดวยกัน 

1. ขัดหลักการเกี่ยวกับเอกภาพของการบังคับ

บัญชา เนื่องจากเกิดปญหาของการมีนาย 2 คน

ในเวลาเดยีวกัน 

2. ชวยใหองคการสามารถสนองตอบความตองการ

ในระยะยาวและระยะสัน้ขององคการ 

2. อาจจะเกิดความขัดแยงกันในเร่ืองอํานาจ

ระหวางผูจัดการของหนวยงานตามหนาที่และ

ผูจัดการโครงการ 

3. ไมจําเปนตองจัดโครงสรางอยางถาวร (เฉพาะ

เมตริกซใชกับโครงสรางตามหนาท่ี) 

3. ยากตอการทําความเขาใจของบุคลากรในสวน

ของการใชอํานาจตามแนวดิ่งและแนวนอน 

  

ประธานบริษัท 

ผูจัดการ 

ฝายการผลติ 

ผูจัดการ

โครงการ

 

เจาหนาท่ี 

ผูจัดการฝาย

การตลาด 

ผูจัดการฝาย

การเงนิ 

ผูจัดการฝาย

ฝายวศิวกรรม 

ผูจัดการฝาย

ธุรการ 

ผูจัดการ

โครงการ

 

เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มถิุนายน 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 46 January - June, 2018 

59 

ตารางที่ 4 (ตอ) 

ขอดี ขอเสยี 

4. หลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรที่ซ้ําซอนกัน และมี 

การแบงปนการใชทรัพยากรระหวางกัน (เมตริกซ

ถาวร) 

4. คอนขางจะสิ้นเปลืองคาใชจาย เนื่องจากตอง

จางบุคลากรเขามาชวยงานธุรการ เพราะตอง

ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 

5. ชวยใหผูบริหารในองคการมีความรูความชํานาญ

ท้ังทางดานเทคนิคในหนาท่ีงานของตน และดาน

การตลาดอันเปนการตอบสนองความตองการของลูกคา 

 

6. ชวยใหองคการสามารถบรรลุผลท่ีดท่ีีสุดตอองครวม  

7. เอื้อใหเกิดการสรางและพัฒนาสมรรถนะหลัก 

(Core competency) ขององคการ 

 

8. การสรางวัฒนธรรมองคการทําไดงายกวา  

ที่มา: (ธนชัย ยมจนิดา, 2558) 
 

 โดยทั่วไปจะมีความแตกตางระหวางโครงสรางเมตริกซ (Matrix structure) และ

โครงสรางที่เนนโครงการ (Project structure) อยางเดนชัด โดยโครงสรางเมตริกซจะเนนใชกับงาน

ในองคการที่มีความตอเนื่องไมสิ้นสุด เชน การผลิตผลิตภัณฑที่มีความซับซอนสูง หรือ 

การบริหารจัดการบริษัทที่ใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม เปนตน สวนโครงสรางที่เนนโครงการจะ

ใชกับงานลักษณะเฉพาะพิเศษที่ไมเคยจัดทํากันมากอน เชน งานโครงการกอสรางสิ่งกอสราง

ขนาดใหญ เปนตน แตทั้ง 2 รูปแบบก็ใชหนวยงานขามสายงานมาทํางานรวมกัน จึงเปนสิ่งที่มี

ความคลายคลึงกันอยูมาก นอกจากนี้ทั้ง 2 รูปแบบยังมีการใชสายการบังคับบัญชาตามแนวดิ่ง

ซึ่งเปนรูปแบบดัง้เดมิ การมสีายการบังคับบัญชาทับไขวกันหลายสาย และมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อ

ทํางานใหบรรลุผลในชวงเวลาจํากัด มีหลักฐานงานวิจัยเชิงประจักษจากงานของ Gobeli and 

Larson (1987) ซึ่งเก็บขอมูลจากสมาชิกของ Project Management Institute จํานวน 1,600 คน 

เกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงสรางเมตริกซในการดําเนินการดานการกอสราง การพัฒนา

ผลติภัณฑใหม และการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับงานบริการใหม ๆ โดยใชโครงสรางที่แบงเปน 

5 รูปแบบ ไดแก โครงสรางตามหนาที่ (Functional) โครงสรางเมตริกซตามหนาที่ (Functional 

matrix) โครงสรางเมตรกิซที่มอีํานาจสมดุล (Balanced matrix) โครงสรางเมตริกซที่เนนโครงการ 

(Project matrix) และโครงสรางที่เนนทีมงานโครงการ (Project team) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ

โครงสรางที่ 2-4 ถูกนํามาใช ในการจัดการเกี่ยวกับงานโครงการมากกวารูปแบบที่ 1 และ 5 โดย

รูปแบบที่ 1 ใหอํานาจอยูกับหนวยงานตามหนาที่และรูปแบบที่ 5 ใหอํานาจกับผูจัดการโครงการ 

สําหรับรูปแบบโครงสรางที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของงานมากที่สุด พบวามี 2 รูปแบบ ไดแก 
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รูปแบบที่ 4 และ 5 ที่ใหผลสัมฤทธิ์ใกลเคียงกันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการมากที่สุด 

สวนรูปแบบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของงานนอยกวา ไดแก รูปแบบที่ 2 และ 3 ในงานวิจัยที่ตามมา

ในภายหลังไดผลยืนยันวารูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่ 5 ใหผลสัมฤทธิ์ที่ดีกวาในดานการสงมอบ

งานตรงเวลา ตนทุนการดําเนนิงาน และผลสัมฤทธิ์ดานเทคนคิของงาน 

 นอกจากรูปแบบโครงสรางเมตริกซที่นิยมใชกันในองคการขนาดใหญดังกลาว ขางตน 

การศึกษาของ Boles (1984) ยังพบวา โครงสรางเมตริกซแบบบางสวน (Partial matrix) อาจมี

ความเหมาะสมกับองคการขนาดเล็กมากกวา โดยในโครงสรางนี้จะเปนการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ

แบบกึ่งถาวรขึ้นดําเนินการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาของ

องคการ เมื่อบรรลุตามวัตถุประสงคที่จัดตัง้ขึ้นก็จะมกีารสลายตัวของทีมงานกลับไปยังหนวยงาน

ของสังกัดเดมิ 
 

การประยุกตใชโครงสรางเมตรกิซในองคการตางๆ 

 โดยทั่วไปการนําโครงสรางเมตรกิซมาใชในองคการจะใชกันแพรหลายในอุตสาหกรรมที่

ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ และดานการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมักจะมี

การจัดตัง้ทมีงานประกอบดวยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานแขนงตาง ๆ เขามาทํางานรวมกันเพื่อบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตองการ รูปแบบการจัดตั้งโครงสรางเมตริกซตามกรณีศึกษาที่นําเสนอกรณี

บริษัท Ford (Penman and Wang, 1999) บริษัทผูผลิตรถยนตฟอรด มีปญหาเกี่ยวกับความลาชา

ของการนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดและการตอบสนองลูกคา เนื่องจากโครงสรางองคการ 

กอนมกราคม 1955 มีลักษณะเปนระบบราชการที่ผูกขาดอํานาจกับสวนกลาง คือ ฟอรด 

อเมริกาเหนือ และฟอรดยุโรป จึงจัดทําโครงการ Ford 2000 โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตมกราคม 

1995 โดยรวมฟอรดอเมริกาและฟอรดยุโรปเปนองคการเดียวคือ Ford Automotive Operation 

และปรับโครงสรางองคการที่เคยมีลักษณะเปนโครงสรางตามหนาที่เปนโครงสรางเมตริกซ 

ประกอบดวยหนวยธุรกิจอิสระ 5 หนวย และตอมาปรับลดลงเหลือ 3 หนวย ไดแก รถบรรทุก 

รถยนตขนาดเล็กและกลาง และรถยนตขนาดใหญและลักชูรีส และจัดเปนหนวยงานตามหนาที่  

6 หนวย ประกอบดวย วิจัยและออกแบบ การผลิต การตลาดและขาย การเงิน ซับพลาย และ

วิศวกรรม การปรับโครงสรางองคการโดยใชเมตริกซ ทําใหบริษัทสามารถประหยัดตนทุน

ดําเนนิการไดถงึ 1 พันลานเหรยีญภายในปงบประมาณ 1999 

 ในการจัดตั้งโครงสรางเมตริกซเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนั้น Bartlett and Ghoshal (1990) 

ยังพบวาจะตองมีทัศนคติ ความคิด ความเชื่อของคนจะตองเนนที่ความเสมอภาคและเทาเทียม 

การเนนสรางสานสัมพันธระหวางกัน การสนับสนุนจากหนวยงาน และสภาพแวดลอมของ 

ความรวมมอืรวมใจและผูนําตองมวีุฒภิาวะทางอารมณสูง 
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บทสรุป 

 การจัดองคการเปนหนาที่ทางการจัดการที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาหนาที่อื่น ๆ 

ทางการจัดการ นักบริหารมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการจัดโครงสรางที่เนน

โครงสรางมชีีวติ เพื่อการตอบสนองความตองการของมนุษยขณะปฏิบัติงานใหดีขึ้น ขณะเดียวกัน

ตองรับรูและทําความเขาใจในโครงสรางรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะโครงสรางเมตริกซที่ตอง

พิจารณานํามาใชเพื่อเผชิญกับสภาวะแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 ที่เนน

การพัฒนาดานนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม การตอบสนองความตองการของ

ลูกคาใหไดครบสมบูรณ และรวมถึงการเติบโตสู AEC และตลาดโลก การประยุกตนําโครงสราง

เมตรกิซมาใชจะชวยใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดรวดเร็วและประหยัด โครงสรางเมตริกซแมจะใชกันใน

อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงเปนดานหลัก แตก็สามารถนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรม

ดานบรกิาร และองคการขนาดเล็กไดเชนกัน 
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