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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

รหสัวิชา PA55201 

รายวิชา องค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

(Organization and Strategic Management) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาแนวคิดและทฤษฏีองค์การตัง้แตยุ่คดัง้เดิม ถึงปัจจุบนั โครงสร้างองค์การ วฒันธรรม
องค์การ และสภาพแวดล้อมขององค์การ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์โลกปัจจบุนั  

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การและการบริหารองค์การภาครัฐ แนวคิด
ทางการบริหารยคุดัง้เดมิ ยคุพฤตกิรรมศาสตร์ และแนวคดิการบริหารร่วมสมยั 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบขององค์การ โครงสร้างองค์การและ
การออกแบบสภาพแวดล้อม ระบบการผลิต การควบคมุ และประสิทธิผลองค์การ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ 

 

เนือ้หา 

 

บทท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์การและการจัดการ      

 

1.1 ความหมายขององค์การ 

1.2 ความแตกตา่งขององค์การสาธารณะและองค์การเอกชน    

1.3 การแบง่แยกประเภทขององค์การ 

1.4 ลกัษณะและความหมายของการจดัการ  

1.5 พฒันาการของการจดัการ  

1.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การกบัการจดัการ  
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1.7 ภารกิจของผู้บริหาร/ผู้จดัการ  

1.8 หน้าท่ีของผู้บริหาร/ผู้จดัการในแตล่ะระดบั1.9 ทกัษะของผู้บริหารแตล่ะระดบัของ
องค์การ  

สรุป       

ค าถามท้ายบท        

เอกสารอ้างอิง         

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2       

บทที่ 2 ทฤษฎีองค์การและแนวคิดก่อนยคุดัง้เดมิ     

2.1 ความหมายของทฤษฎีองค์การ 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีองค์การในสมยัก่อนยคุดัง้เดมิหรือยคุคลาสสิค 

 2.3 อดมั สมิท     

 2.4 โรเบร์ิต โอเวน 

2.5 ชาร์ลส์ แบบเบจ  

2.6 เฮนรี ทาวน์   

สรุป  

 ค าถามท้ายบท       

 เอกสารอ้างอิง         

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3     

บทที่ 3 นกัทฤษฎีองค์การท่ีส าคญัในยคุดัง้เดมิหรือยคุคลาสสิค   

3.1 เฟรดเดอริค ดบับลิว เทย์เลอร์     

3.2 แฟรงค์และลิลเล่ียน กิลเบร์ิธ      
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3.3 เฮนร่ี แกนทท์  

 3.4 เฮนร่ี ฟาโยล   

 3.5 เจมส์ มนูเนย์ และ อลนั ไรเลย์ 

 3.6 ลินดอล เออร์วิค และลเูธอร์ กลูิค  

 3.7 แมร่ี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลตต์    

 3.8 แม๊ก เวบเบอร์       

สรุป   

 ค าถามท้ายบท       

 เอกสารอ้างอิง        

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4     

บทที่ 4 นกัทฤษฎีองค์การและแนวคิดส าคญัยคุนีโอคลาสสิค   

4.1 เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด     

4.2 เฮอร์เบร์ิต เอ ไซมอน    

4.3 โรเบร์ิต เค เมอร์ตนั  

 4.4 เจมส์ จี มาร์ท      

สรุป      

ค าถามท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5      

บทที่ 5 นกัทฤษฎีและแนวคิดส าคญัทฤษฎีพฤตกิรรมองค์การ  

5.1 เอลตนั เมโย       

5.2 อบัราฮมั มาสโลว์     

5.3 เคลย์ตนั แอลเดอเฟอร์    

5.4 ดกัลาส แมคเกรเกอร์     

5.5 เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก   

5.6 เดวิด แม็คเคลเลน     

5.7 คริส อากีริส     

5.8 เรนตสิ ไลเกิอร์ต   

5.9 เออร์วิ่น แอล เจนิส   

5.10 บาร์ท วิกเตอร์และแครอล์ สตีเฟ่น  

สรุป   

ค าถามท้ายบท     

เอกสารอ้างอิง     

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6   

บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การยคุใหม ่        

6.1 ทฤษฎีเชิงระบบ    

6.2 ทฤษฎีการจดัการตามสถานการณ์  

6.3 แนวคิดในกลุม่การจดัการภาครัฐแนวใหม่  
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6.4 ทฤษฎีการบริหาร   

สรุป     

ค าถามท้ายบท    

เอกสารอ้างอิง     

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7     

บทที่ 7 โครงสร้างองค์การ        

7.1 ความหมายของโครงสร้างองค์การ   

7.2 องค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ    

7.3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออกแบบโครงสร้างองค์การ   

7.4 รูปแบบโครงสร้างองค์การ     

สรุป        

ค าถามท้ายบท       

เอกสารอ้างอิง       

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8    

บทที่ 8 วฒันธรรมองค์การ        

8.1 ความหมายของวฒันธรรมองค์การ 

 8.2 ระดบัของวฒันธรรมองค์การ  

 8.3 การเกิดขึน้ของวฒันธรรมองค์การ 

 8.4 ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมองค์การ   

 8.5 ประเภทของวฒันธรรมองค์การ   
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8.6 การจดัการกบัวฒันธรรมองค์การ   

8.7 ตวัอยา่งวฒันธรรมองค์การ    

สรุป       

ค าถามท้ายบท      

เอกสารอ้างอิง       

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9      

บทที่ 9 สภาพแวดล้อมขององค์การ       

9.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม 

 9.2 ประเภทของสภาพแวดล้อม  

 9.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   

 9.4 การจดัการสภาพแวดล้อม  

สรุป       

ค าถามท้ายบท      

เอกสารอ้างอิง     

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10      

บทที่ 10 การจดัการเชิงกลยทุธ์และการประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจบุนั   

10.1 ความหมายของกลยทุธ์และการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

10.2 เหตผุลท่ีต้องมีการจดัการเชิงกลยทุธ์   

 10.3 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์   

 10.4 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์การลงทนุ      
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สรุป    

 ค าถามท้ายบท   

 เอกสารอ้างอิง   

 

วิธีการสอนและกจิกรรม 

1. บรรยาย 

2. ถามตอบ  
3. ศกึษากรณีตวัอยา่ง  
4. การวิเคราะห์กรณีศกึษา  
5. การเขียนแผนท่ีทางความคดิ 

6. ให้นกัศกึษาท าการค้นคว้าองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. เอกสารประกอบ 

3. กรณีศกึษา 

4. วีดีทศัน์ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน  60  เปอร์เซ็นต์ 

1.1 ความสนใจในชัน้เรียน 10 เปอร์เซ็นต์ 

1.2 น าเสนอผลงานหน้าชัน้ 10 เปอร์เซ็นต์ 

1.3 รายงาน   10 เปอร์เซ็นต์ 

1.4 สอบกลางภาค  30 เปอร์เซ็นต์ 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 40  เปอร์เซ็นต์ 

                   รวม     100 เปอร์เซ็นต์ 
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การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง   80-100  ระดบั A 

คะแนนระหว่าง   75-79  ระดบั B+ 

คะแนนระหว่าง   70-74  ระดบั B 

คะแนนระหว่าง   65-69  ระดบั C+ 

คะแนนระหว่าง   60-64  ระดบั C 

คะแนนระหว่าง   55-59  ระดบั D+ 

คะแนนระหว่าง   50-54  ระดบั D 

คะแนนระหว่าง   0-49  ระดบั F 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1  

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์การและการจัดการ 
 

หวัข้อเนือ้หา 

1. ความหมายขององค์การ 
2. ความแตกตา่งขององค์การสาธารณะและองค์การเอกชน 

3. การแบง่แยกประเภทขององค์การ 
4. ลกัษณะและความหมายของการจดัการ 
5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การกบัการจดัการ 
6. ภารกิจของผู้บริหาร/ผู้จดัการ 
7. หน้าท่ีของผู้บริหาร/ผู้จดัการในแตล่ะระดบั 

8. ทกัษะของผู้บริหารแตล่ะระดบัขององค์การ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายความหมายขององค์การและการจดัการได้ 

2. เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งองค์การสาธารณะและองค์การเอกชนได้ 

3. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การกบัการจดัการได้ 

4. อธิบายหน้าท่ีของผู้บริหารแตล่ะระดบัในองค์การตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารแต่
ละระดบั 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 1 

 



4 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 1 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถามบทท่ี 1 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

  



 

 

บทที่  1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์การและการจัดการ 

 

เน่ืองจากคนเราทุกคนเกิดมาย่อมมีความเก่ียวพันกับองค์การอย่างไม่โดยตรงก็โดยอ้อม 
ตัง้แตเ่กิดจนกระทัง่ตายไปอย่างหลีกหนีไม่พ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน 
ส านกังานอ าเภอ จงัหวดั หรือองค์การอ่ืนๆ ท่ีคอยเอือ้ความสะดวกให้กับเรา หรือจะเป็นองค์การของ
บริษัทเอกชน ท่ีคอยผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือท่ีเราจะได้ใช้เป็นปัจจยัในการด ารงชีวิต แต่อย่างไรก็
ตาม การด าเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้ความรู้ทางด้านการบริหาร
จดัการท่ีดีเข้ามาช่วย เพ่ือให้องค์การได้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  

ดงันัน้ จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราจะต้องท าการเรียนรู้ ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัองค์การ เชน่ 
ความหมายและลกัษณะขององค์การ พฒันาการของทฤษฏีและแนวความคิดทางการจดัการในแตล่ะ
ยคุสมยั การจดัโครงสร้างองค์การ หนว่ยงาน วฒันธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยทุธ์
ขององค์การ ตลอดจนการปรับกลยทุธ์และน ามาใช้ในสถานการณ์ปัจจบุนั เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์การ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  

อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะศึกษาในเนือ้หาขัน้สูงต่อไป ในบทเรียนนีจ้ะขอน าผู้ เรียนให้รู้จัก
ความหมายขององค์การและการจดัการ ลกัษณะและประเภทขององค์การ พฒันาการของการจดัการ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การและการจดัการ และภารกิจของผู้บริหาร ส่วนความหมายขององค์การ
และการจดัการนี ้มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ค านิยามไว้มากหลาย ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 

ความหมายขององค์การ 

 

ค าว่า “องค์การ” (Organization) ได้มีนกัวิชาการทัง้นกัวิชาการไทยและนักวิชาการ
ตา่งประเทศ ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายแตกตา่งๆ กนั เชน่  

พชัสิรี ชมพูค า (2552: 3) กล่าวว่า องค์การเป็นกลุ่มของคนท่ีร่วมกันท างานให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกนั ด้วยวิธีการท่ีมีระบบท่ีช่วยประสานงาน หรืออีกนยัหนึ่ง องค์การ ประกอบไปด้วย
คนตัง้แต ่2 คนขึน้ไปท่ีมาร่วมมือกนั เพ่ือท่ีจะได้บรรลเุป้าหมายท่ีมีอยู่ร่วมกนั เพราะการร่วมมือกนั
จะก่อให้เกิดผลท่ีดีมากกว่าการท่ีต่างคนตา่งท า แล้วคอ่ยน าผลท่ีได้มารวมกันในภายหลงั หรือท่ี
เรียกวา่เกิด “งานร่วม” (Synergy) เน่ืองจาก การท่ีเม่ือคนมาท างานร่วมกนั โดยให้แตล่ะคนท าในสิ่ง
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ท่ีตนมีความสามารถ และในขณะเดียวกนั ก็ให้สิ่งท่ีเป็นจดุออ่นของตนถกูชดเชยด้วยสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในองค์การท่ีมีความรู้ความสามารถในการท าสิ่งนัน้ 

Chester I. Bernard ได้ให้ความหมายขององค์การว่า เป็นโครงสร้างของอ านาจ และ
ความสมัพนัธ์ของคนภายในระบบบริหารหนึ่ง ซึ่งในระบบบริหารจะมีบคุคลบางคนเป็นผู้ออกค าสัง่แก่
บคุคลอ่ืน และค าสัง่หรือค าแนะน าเหล่านัน้จะกลายเป็นสิ่งท่ีกระท าเป็นปกติเสมอ เช่น การเช่ือฟังหรือ
การรับผิดชอบตอ่ค าสัง่นัน้  

อย่างไรก็ตาม ภายในองค์การนัน้ ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชามักมีพฤติกรรมในการต่อต้าน
ผู้บงัคบับญัชา เพราะการเช่ือฟังผู้บงัคบัแตเ่พียงอย่างเดียวนัน้ มกัไม่ใช่พฤติกรรมของมนุษย์ แต่
การระบโุครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแน่นอนในระบบบริหาร ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ก็ย่อมระบุ
ชดัเจนวา่เป็นลกัษณะขององค์การ (อ้างจาก สนธ์ิ บางย่ีขนั, 2544: 5) 

Griffin ได้กล่าวถึงองค์การว่า เป็นกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกนั ประสนงานกนั ตามโครงสร้าง
ท่ีจดัตัง้ขึน้ เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 3) 

ส่วน Max Weber ปรมาจารย์ทางทฤษฏีองค์การ ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นบิดาแห่ง
การจดัการแบบราชการ (Bureaucracy) ก็ได้เสนอแนววามคิดเก่ียวกบัองค์การว่า หมายถึง ระบบ
ของการกระท าเฉพาะเจาะจงท่ีมีจดุมุ่งหมาย และมีลกัษณะท่ีตอ่เน่ือง (A system of continuous 

purposive activity of a specific kind)  

อยา่งไรก็ตาม ค านิยามดงักลา่ว Richard Hall เห็นว่า มีเนือ้หาท่ีสัน้เกินไป จึงได้น าเอาค า
นิยามของกลุ่มความร่วมมือ (การรวมตวัของคนหรือหมู่คณะ) ของ Max Weber มาช่วยอธิบาย
ความหมายขององค์การ โดยเพิ่มเติมในส่วนขององค์ประกอบขององค์การว่า องค์การจะ ต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบดงันี ้(อ้างจาก พิทยา บวรวฒันา, 2544: 2-3) 

1. องค์การจะต้องประกอบด้วยความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งคน  
2. องค์การจะต้องประกอบด้วยพรมแดนท่ีแยกสมาชิกองค์การ ออกจากคนท่ีไม่ได้เป็น

สมาชิกขององค์การ 

3. องค์การจะต้องประกอบด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งมีสมาชิกขององค์การกลุ่มหนึ่ง 
เป็นผู้ท าหน้าท่ีดแูลให้ทกุฝ่ายปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์นัน้ๆ   

4. องค์การจะต้องมีการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ และยงั
มีการก าหนดหลกัเกณฑ์วา่ ใครมีอ านาจเหนือใคร หรือมีล าดบัชัน้ของอ านาจ  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การมีลักษณะเป็นแบบสมาคม (Associative) 

มากกวา่ท่ีจะเป็นแบบชมุชน (Communal) เหมือนเชน่ท่ีเป็นอยูใ่นครอบครัว 
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6. การท างานขององค์การ จะด าเนินการไปอย่างต่อเน่ืองและมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งการ
ท างานขององค์การ อาจเดนิทางไปหลายชัว่อายคุนก็ได้ และมีสมาชิกท่ีทัง้เข้าและออกจากองค์การ
ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว  

Marshall E. Dimock ได้ให้ค าจ ากดัความขององค์การว่า องค์การ เป็นการน าเอาส่วน
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องมารวมกนั อยา่งมีระเบียบแบบแผน เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
การใช้อ านาจปกครอง บงัคบับญัชา การติดตอ่ประสานงานและการควบคมุโดยด าเนินไปด้วยดี 
และบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (อ้างจาก วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555: 21) 

Lyndall Urwick ได้ให้ค านิยามขององค์การว่า หมายถึง การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดแบ่งกิจกรรมเหล่านีอ้อกเป็นหมวดหมู่เพ่ือ
มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบน าไปปฏิบตั ิ(อ้างจาก วนัชยั มีชาต,ิ 2555: 2) 

สว่น วีณา พึงวิวฒัน์นิกลุ (2555: 21) ได้สรุปความหมายขององค์การได้ว่า องค์การเป็น
ลกัษณะของกลุ่มบุคคลท่ีมารวมกันท างาน อย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือการจัดการอย่างใด
อยา่งหนึง่ให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ และได้กลา่วเพิ่มเตมิวา่ องค์การ จะต้องประกอบด้วยปัจจยั
ตา่งๆ เหลา่นี ้

1. ภารกิจหรือหน้าท่ี (Function) ซึง่องค์การทกุองค์การท่ีจดัตัง้ขึน้ ย่อมต้องมีภารกิจหรือ
หน้าท่ีหลกัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งโดยปกติแล้ว องค์การมักจะก าหนดไว้
ชดัเจนและเป็น การถาวร 

2. การแบ่งงานกันท า (Division of Work) หมายถึง การจดัรวบรวมงานท่ีมีลกัษณะท่ี
เหมือนกนัไว้ด้วยกนั และแยกงานท่ีตา่งกนัไว้อีกตา่งสว่นกนั  

3. สายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ตามล าดบัชัน้ 
ระหว่างผู้ บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือแสดงให้ทราบถึงอ านาจหน้าท่ี  และความ
รับผิดชอบในแตล่ะต าแหนง่ 

4. ช่วงการควบคมุ (Span of Control) คือ สิ่งท่ีแสดงให้ทราบว่า ผู้บงัคบับญัชาแตล่ะคน 
มีขอบเขตในการรับผิดชอบผู้ ใต้บงัคบับญัชาก่ีคน ซึ่งการจัดช่วงการควบนัน้  จะต้องให้มีความ
เหมาะสม กลา่วคือ จะต้องไมใ่ห้มีชว่งของการควบคมุท่ีกว้างหรือยาวจนเกินไป 

5. เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) หมายถึง อ านาจในการบงัคบั
บญัชาควบคมุ จะรวมอยู่ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชดัเจน 
ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัมิให้เกิดการก้าวก่ายในการปฏิบตัิงานระหว่างกนั และท าให้เกิดเอกภาพในการ
บริหารจดัการ 
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วนัชยั  มีชาติ (2555: 3-4) สรุปว่า องค์การ หมายถึง การรวมตวักนัของคนตัง้แต ่2 คน
ขึน้ไป เพ่ือกระท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีชดัเจนซึ่ง วนัชยั มีชาติ (2555:3-4) ได้
อธิบายถึงลกัษณะขององค์การวา่ จะต้องประกอบด้วยลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. องค์การจะต้องมีบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป องค์การจึงมีลักษณะท่ีเป็นหน่วยทาง
สงัคม และองค์การ ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เพ่ือเป้าหมายในการด าเนินการเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่ 

2. องค์การจะต้องมีเป้าหมายท่ีต้องการ เพ่ือการกระท าให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งการ
กระท านัน้ต้องใช้บคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ดงันัน้ องค์การจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของมนษุย์ ท่ีท า
ให้มนษุย์แก้ไขปัญหาความพกพร่องของตนเองได้  

3. องค์การจะต้องมีกิจกรรม ท่ีต้องด าเนินการให้บรรลุผลตามท่ีได้ตัง้ไว้ ซึ่งกิจกรรมของ
องค์การ จะต้องด าเนินการร่วมกนัของสมาชิกในองค์การ จึงต้องมีการแบ่งงานกนัท า หรือร่วมกัน
ท างานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ  

4. องค์การจะต้องมีการก าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ในเชิงอ านาจไว้ ซึ่งจะระบุว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจจะเป็นอยา่งไร 

5. องค์การจะมีการก าหนดอาณาเขตขององค์การ ซึ่งท าการแบง่แยกองค์การออกจากส่วน
อ่ืนๆ หรือแบง่แยกระหวา่งผู้ ท่ีเป็นสมาชิกขององค์การออกจากกนั 

6. องค์การจะมีความตอ่เน่ืองในการด าเนินงาน กิจกรรมขององค์การจะต้องมีความตอ่เน่ือง
ไมเ่ป็นลกัษณะชัว่คราวหรือท าเป็นครัง้ๆ ไป 

 

อย่างไรก็ตาม ค าว่าองค์การในภาษาไทยบางครัง้มกัพดูว่า “องค์การ” บ้าง หรือ “องค์กร” 
บ้างซึ่งจริงๆ แล้ว ค าสองค านีมี้ความหมายท่ีแตกต่างกัน ดงัท่ีพจนานุกรมไทยฉบบัทนัสมยัและ
สมบรูณ์ พ.ศ.2553 (อ้างจาก วรัชยา ศิริวฒัน์, 2554: 2) ได้ให้อธิบายถึงความแตกตา่งระหว่าง 2 

ค านีว้่า “องค์การ” (Organization) จะหมายถึง ศนูย์รวมของกิจการท่ีประกอบกนัขึน้เป็นหน่วยงาน
เดียวกนั ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ
หรือองค์การอนามยัโลก ส่วนค าว่า “องค์กร” (Organ) นัน้ อมัพร ธ ารงลกัษณ์ (อ้างจาก วรัชยา    
ศิริวัฒน์, 2554: 2) กล่าวว่า ความหมายในภาษาอังกฤษหมายถึง เคร่ืองมือหรืออวัยวะ ท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนให้องค์การสามารถปฏิบตัิภาระหน้าท่ีตา่งๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายตามท่ีได้
ก าหนดไว้ ซึ่งในท่ีนีจ้ึงหมายถึง บคุคลหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของหน่วยงานใหญ่ ท่ี
ท าหน้าท่ีสมัพนัธ์กันหรือขึน้ตรงต่อกัน เช่น องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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เป็นต้น ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า องค์การ หมายถึง หน่วยงานใหญ่อย่างมหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
สว่นองค์กร หมายถึง หนว่ยงานยอ่ย เชน่ คณะวิชาตา่งในมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี เป็นต้น 

 

นอกจากนี ้เน่ืองจากเนือ้หาของรายวิชานีเ้น้นไปท่ีการจดัการในองค์การของรัฐ หรือองค์การ
สาธารณะ (Public Organizations) มากกว่าองค์การเอกชน (Private Organization) ดงันัน้ จึงขอ
อธิบายความหมายขององค์การสาธารณะ ซึ่งพิทยา บวรวฒันา (2544: 1) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
เป็นหน่วยงานของรัฐบาล (Governmental Agencies) ทกุๆ ประเภท ส าหรับประเทศไทย องค์การ
สาธารณะ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจต่างๆ และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และยงัรวมถึงหน่วยงานราชการฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่ายตลุาการ
ด้วย  

 

ความแตกต่างขององค์การสาธารณะและองค์การเอกชน 

ลกัษณะขององค์การสาธารณะ จะมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีส าคญั ซึ่งแตกตา่งจากองค์การ
ของเอกชนดงันี ้(อ้างจาก วนัชยั มีชาติ, 2555: 8-9) 

 

1. เป้าหมายขององค์การ ซึ่งองค์การภาครัฐ (Public Organization) จะมีเป้าหมายซึ่งมี
ลกัษณะท่ีส าคญัดงันี ้

1.1 เน้นการบริการเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ ซึ่งแตกตา่งจากเอกชนท่ีเน้นการแสวงหา
ก าไร เน่ืองจากรายได้จะมีผลตอ่ความอยู่รอดขององค์การ 

1.2 เป้าหมายขององค์การ จะมีลกัษณะกว้างๆ และหลากหลายเป้าหมาย ซึ่งบางครัง้ท า
ให้เกิดความคลมุเครือไมช่ดัเจนเน่ืองจากองค์การสาธารณะ จะปฏิบตัิงานท่ามกลางความต้องการ
ของกลุม่ผลประโยชน์หลายๆ กลุม่ และมีข้อเรียกร้องท่ีแตกตา่งกนัไป ซึ่งองค์การจะใช้วิธีการแก้ปัญหา
โดยการประนีประนอม ซึง่ต้องก าหนดเป้าหมายกว้างๆ หรือมีเป้าหมายจ านวนมากเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์เหล่านัน้ ซึ่งแตกตา่งจากเป้าหมายของเอกชนท่ีมีความชดัเจน
และเฉพาะเจาะจงมากกวา่ 

1.3 เป้าหมายขององค์การสาธารณะ จะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ และ
สามารถตรวจสอบได้ ส่วนเป้าหมายของเอกชน จะเป็นเป้าหมายขององค์การเอง โดยไม่จ าเป็น
จะต้องประกาศให้สาธารณะได้รับทราบ เพราะถือเป็นเร่ืองภายในขององค์การ 
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2. การเป็นเจ้าขององค์การและแหล่งทุนในการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้ 2 มิต ิคือ 

 2.1 พิจารณาวา่ใครเป็นเจ้าขององค์การ 
 2.2 พิจารณาว่าเงินทนุท่ีใช้ด าเนินงานเป็นของรัฐหรือเอกชน 

 ซึ่งลักษณะขององค์การสาธารณะ ท่ีใช้เกณฑ์ในการเป็นเจ้าขององค์การและแหล่งทุน 
สามารถอธิบายได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะความเป็นเจ้าขององค์การ 
 

เจ้าขององค์การ 
เจ้าของแหลง่ทนุ 

รัฐ เอกชน 

รัฐ   

เอกชน   

 

ที่มา  (วนัชยั มีชาต,ิ 2538: หน้า 5) 

 

 จากตารางจะเห็นว่า องค์การสาธารณะหรือองค์การของรัฐ ท่ีรัฐเป็นเจ้าขององค์การและ
เจ้าของเงินทนุท่ีใช้ในการด าเนินงานคือช่องหมายเลข 1 ตามตาราง ในขณะท่ีองค์การท่ีเป็นของรัฐ 
แตไ่ด้รับการสนบัสนนุทนุจากเอกชน เชน่ เงินบริจาคในการสนบัสนนุการท าหน้าท่ีในการให้บริการแก่
สงัคม ดงัเช่นองค์การตามช่อง 2 ในตาราง ส่วนในกรณีองค์การบางแห่งท่ีเป็นของเอกชน แต่รัฐมี
นโยบายใน การสนบัสนนุกิจกรรมขององค์การ เช่นสถาบนัการศกึษาของเอกชน จึงได้มีการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่ธุรกิจนัน้ จะเป็นช่องท่ี 3 ในตาราง และองค์การท่ีเป็นของเอกชนทัง้ความเป็นเจ้าของ
และแหลง่ทนุ (pure private organization) ได้แก่ องค์การตามชอ่ง 4 ในตาราง 

3. ลกัษณะของการด าเนินงานขององค์การ ซึง่องค์การภาครัฐและองค์การของเอกชน จะ
มีวิธีการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนัหลายประการ เช่น การด าเนินงานของภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นี ้เน่ืองมาจากการด าเนินงานของรัฐ เก่ียวข้องและมีผลกระทบโดยตรง
ตอ่ประชาชนและสงัคม ในขณะท่ีการด าเนินงานของเอกชน ไม่จ าเป็นต้องถกูตรวจสอบจากสาธารณะ 
นอกจากนี ้การปฏิบตังิานของรัฐบาลต้องยดึถือระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อก าหนดใน
การปฏิบตัริาชการอยา่งเคร่งครัด 
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4. ความแตกต่างในด้านความต่อเน่ืองในการด ารงต าแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งใน
องค์การภาครัฐ ผู้บริหารจะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไม่นานนกั เช่น ผู้บริหารตัง้แตร่ะดบั 7 

ขึน้ไป จะต้องท าการสบัเปล่ียน หมุนเวียน ต าแหน่ง เพ่ือเป็นการป้องกันการสร้างฐานอ านาจอนัจะ
น ามาซึง่การทจุริตตอ่องค์การได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงผู้บริหารบอ่ยครัง้ก็จะท าให้การ
ท างานขาดความตอ่เน่ืองได้ 

 

การแบ่งแยกประเภทองค์การ 

ปัจจุบนัลักษณะหรือรูปแบบขององค์การ มีมากมายหลากหลายแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับ
ลกัษณะในการด าเนินงานและพนัธกิจท่ีจดัตัง้ขึน้ จึงสามารถแบง่ประเภทขององค์การได้หลายประเภท 
ดงันี ้

1. การแบ่งแยกประเภทขององค์การ โดยใช้ปัจจยัด้านโครงสร้างและความสมัพนัธ์ภายใน
เป็นเกณฑ์ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทดงันี ้(วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555: 22) 

 1.1  องค์การท่ีเป็นทางการ (Formal Organization) คือ องค์การท่ีเกิดขึน้เพราะมี
กฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ หรือโดยความยินยอมพร้อมใจกนัจดัตัง้ขึน้มา และเป็นการรวมตวักนัอย่าง
มีระบบ มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ก าหนด อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
และยงัมีการก าหนดสายการบงัคบับญัชาจากบนลงล่าง ซึ่งมีการบงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ตาม
ระเบียบแบบแผน 

 1.2  องค์การท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Organization) คือ องค์การท่ีเกิดขึน้โดย
ธรรมชาติของมนุษย์ จากการอาศยัอยู่รวมกนัในสงัคม หรือเป็นองค์การท่ีเกิดจากความสนิทสนม
คุ้นเคย และความพึงพอใจส่วนตัวในการรวมกัน ซึ่งลักษณะขององค์การจะไม่ได้ท าการก าหนด
ระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน ไมมี่วตัถปุระสงค์หรือสายการบงัคบับญัชา จงึมีลกัษณะไมแ่นน่อน 

แต่อย่างไรก็ตาม องค์การแบบไม่เป็นทางการนี ้อาจมีการพฒันาไปสู่องค์การ
แบบเป็นทางการได้ในอนาคต เน่ืองจากเม่ือเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง องค์การอาจมีขนาด
ใหญ่โตขึน้ จึงได้น าข้อก าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ มาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกนั จงึท าให้องค์การท่ีไมเ่ป็นทางการกลายเป็นองค์การท่ีเป็นทางการในท่ีสดุ 

 

จากลกัษณะโครงสร้างและความสัมพนัธ์ขององค์การดงักล่าว จึงสามารถสรุปให้เห็นความ
แตกตา่งกนัทัง้ 2 องค์การ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบขององค์การ 
 

องค์การไม่เป็นทางการ องค์การท่ีเป็นทางการ 

 ไมมี่โครงสร้างองค์การท่ีชดัเจน 

มีความคล่องตวัและยืดหยุน่สงู 

ไมร่ะบตุ าแหนง่และหน้าท่ีท่ีแนน่อนและ
เปล่ียนแปลงได้ง่าย 

มีโครงสร้างองค์การท่ีชดัเจน 

มีรูปแบบท่ีแนน่อน ตายตวั  
มีการระบตุ าแหนง่และหน้าท่ีอยา่งชดัเจนซึง่
ท าการเปล่ียนแปลงได้ยาก 

 

ที่มา (พิทยา บวรวฒันา, 2544: หน้า 6-7) 
 

2. การใช้นโยบายท่ีรับผิดชอบเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งสามารถแบ่งองค์การได้เป็น 3 

ประเภทดงันี ้(พิทยา บวรวฒันา, 2544: 6-7) 

2.1 องค์การท่ีท าหน้าท่ีให้บริการต่อประชาชน (Distributive Organizations) คือ 
องค์การท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงตามพันธกิจท่ีได้ก าหนดไว้ในตอนเร่ิมต้นการจัดตัง้ เช่น กระทรวง
สาธารณสุขท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการด้านการสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการท าการให้บริการ
ทางด้านการศึกษา ส านักงานต ารวจท าหน้าท่ีในการปราบปรามอาชญากร การไฟฟ้าท าการจ่าย
กระแสฟ้า หรือองค์การสวนสตัว์ท าหน้าท่ีในการจดัสถานท่ีพกัผอ่นให้กบัประชาชน เป็นต้น 

2.2 องค์การท่ีท าหน้าท่ีในการดแูลและควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ของสงัคม (Regulative 

Organizations) องค์การท่ีท าหน้าท่ีในการควบคมุธุรกิจการค้าตา่งๆ ท่ีด าเนินการโดยเอกชน เช่น 
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ร.บ. การประกนัภยั และ พ.ร.บ. การโฆษณา เป็นต้น  

นอกจากนี ้ยงัมีองค์การท่ีท าการควบคมุความประพฤติของประชาชน โดยใช้ตวับท
กฎหมายต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลกัใน
การควบคมุความประพฤตขิองประชาชน  

 2.3 องค์การท่ีท าหน้าท่ีในการจัดเก็บและจัดสรรทรัพยากรของสังคม (Distributive 

Organization) เชน่ การจดัเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรหรือกรมสรรพสามิต การจดัสรรท่ีดินท ากิน
ให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมบาง
ประเภทท่ีมีผลตอ่การพฒันาประเทศ หรือมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

3. การแบ่งองค์การโดยใช้วัตถุประสงค์ขององค์การเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งออกได้ 2 

ประเภทได้ดงันี ้(วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 4) 
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3.1 องค์การท่ีแสวงหาก าไร (Profit Organization) เป็นองค์การท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการแสวงหาผลก าไร และใช้ก าไรเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ 
เชน่ องค์การทางธุรกิจ 

3.2 องค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit Organization) เป็นองค์การท่ีจดัตัง้ขึน้
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการกับประชาชน โดยสินค้าให้บริการคือสินค้าสาธารณะ (Public 

Goods) ซึง่ตวัอยา่งขององค์การประเภทนี ้เชน่ องค์การของรัฐตา่งๆ 

4. การใช้เง่ือนไขวตัถุประสงค์และการน าไปใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ดงันี ้(อ้างจาก วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555: 23) 

4.1  องค์การแบบแนวดิ่งหรือแบบพีระมิด (Vertical Organization) คือ องค์การขนาด
ใหญ่ ท่ีมีระเบียบแบบแผน กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการปฏิบตัิงาน โดยผู้ มีอ านาจสงูสดุจะอยู่ยอดบน
ของพีระมิด และมีการบงัคับบัญชาลดหลั่นกันลงมาจากบนลงล่าง จนกระทั่งถึงฐานของพีระมิด 
นอกจากนี ้ลักษณะของงานยงัมีความสลับซบัซ้อน มีเจ้าหน้าท่ีหลายฝ่าย และมีการควบคุมกัน
อยา่งใกล้ชิด ความสมัพนัธ์จะเป็นลกัษณะแนวดิ่ง มีความยืดหยุ่นน้อย ต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ย่างเคร่งครัด เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งระบบประเภทนีก็้คือ ระบบราชการทัว่ไป 
องค์การรัฐวิสาหกิจ และองค์การธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1-1  รูปแบบขององค์การแบบแนวดิง่หรือแบบพีระมิด 

ที่มา (วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, หน้า 23) 

ผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้บริหารระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัต้นหรือหวัหน้างาน 

ประจ าแผนกและเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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 4.2 องค์การแบบแนวราบหรือแบบแนวนอน (Horizontal Organization) คือ องค์การท่ี
มีชัน้การบงัคบับญัชาน้อย ซึ่งผู้บงัคบับญัชาจะท าหน้าท่ีเพียงแคเ่ป็นผู้ประสานงาน มากกวา่การ
ท าหน้าท่ีในการบงัคบับญัชา และผู้บงัคบับญัชาก็มีสถานะเหมือนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ เพียงแต่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าในการตดิตอ่ประสานงานในการประชมุ หรือเป็นตวัแทนของ
หนว่ยงานเท่านัน้เอง  
  ความสมัพนัธ์ของสมาชิกจะเป็นแบบแนวราบ โดยมีลกัษณะแบบเพ่ือนร่วมงาน 
และลกัษณะของงาน จะเป็นแบบโครงการมากกวา่งานประจ า นอกจากนีย้งัเป็นงานท่ีต้องใช้ทกัษะ
วิชาชีพมากกว่างานควบคุม ดังนัน้  จึงต้องมีการกระจายอ านาจมากกว่าการรวมอ านาจไว้ท่ี
ส่วนกลาง เพราะจะท าให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบตัิงานและง่ายต่อการตดัสินใจ ซึ่งลกัษณะ
แบบนีจ้ะเน้นท่ีการจงูให้พนกังานปฏิบตัิงานอย่างเต็มศกัยภาพมากกว่าการบีบบงัคบัด้วยกฎระเบียบ
ต่างๆ ซึ่งตัวอย่างของประเภทงานตามลักษณะนี ้เช่น โครงการวิจัยต่างๆ การบริหารงานใน
มหาวิทยาลยั และการบริหารงานในโรงพยาบาล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1-2  รูปแบบขององค์การแบบแนวราบหรือแนวนอน 

ที่มา  (วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, หน้า 25) 
 

ลักษณะและความหมายของการจัดการ 

จากการศกึษาทางประวตัิศาสตร์พบว่า แท้จริงแล้วค าว่าการจดัการ (Management) ได้มีการ
ใช้ค าอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะของความหมายเดียวกันนีม้าแล้วหลายค า เช่น ชาวกรีกโบราณ (Ancient 

Greeks) ท่ีอาศยัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของยุคการบนัทึกทางประวัติศาสตร์ (The earliest times of 

recorded history) หรือเม่ือ 2,500 ปี ได้ใช้ค าว่า “การเพิ่มคณุคา่งาน” (Job enrichment) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเทคนิคทางการจดัการ กล่าวคือ ชาวกรีกได้ท าการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายจากการ
ท างานท่ีซ า้ซาก จ าเจ และวิธีการเพิ่มผลผลิต โดยการใช้เสียงดนตรี ท่ีมาจาก ขลุ่ย (Flute) กลอง 
(Drum) และการท างานท่ีสอดคล้องกับจงัหวะท านองเพลง การเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพ และการ

ผู้บงัคบับญัชา 

ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิงาน 
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กระตุ้นการท างานท่ีเร็วขึน้ โดยสามารถท างานได้เป็นเวลายาวนานมากยิ่งขึน้ และเปล่ียนจากความน่า
เบื่อหนา่ยกลายเป็นความสนกุ (Chuck Williams, 2007: 34) 

ปัจจบุนัค าวา่การจดัการถกูพิจารณาวา่มีลกัษณะของความเป็นทัง้ศาสตร์ (Science) และ
ศลิปะ (Art) กลา่วคือ ในแง่ของความเป็นศาสตร์นัน้ เน่ืองจากองค์ความรู้ (Body of knowledge) 

ท่ีได้มามีลกัษณะเป็นระบบ และหลกัการตา่งๆ ก็ได้ผา่นกระบวนการศกึษาทดลองมาอย่างตอ่เน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1-3  วิธีการศกึษาตามวิธีวิทยาศาสตร์ 
 

ส่วนในแง่ท่ีเป็นศิลปะนัน้เพราะว่า การจดัการเป็นวิธีการน าองค์ความรู้ของนกัวิชาการไป
ปรับใช้ให้ประสบความส าเร็จดงัท่ีมีผู้กลา่วไว้วา่ การจดัการเป็นศิลปะของศิลปะ (Management is 

the art of the arts) กล่าวคือ การจดัการจะต้องใช้เทคนิค วิธีการจดัองค์การ และสนบัสนนุให้
สมาชิกใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ตอ่องค์การมากท่ีสุด ดงันัน้  ผู้บริหาร/ผู้จดัการท่ีประสบ
ผลส าเร็จ จงึจ าเป็นต้องมีทัง้ศาสตร์และศลิปะควบคูก่นั (อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 8)  

ทฤษฎี 

หลกัการ หลกัการ หลกัการ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ค้นหาความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตแุละผล 

ทกสอบสมมติฐาน 

ความคิด 

รายละเอียด
โดยเฉพาะ 

ความคิด 

รายละเอียด
โดยเฉพาะ 

รายละเอียด
โดยเฉพาะ 
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ส่วนความหมายของการจดัการ (Management) นัน้ ได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ตา่งกนัดงันี ้ 

พชัสิริ ชมพคู า (2009: 5-7) ได้ให้ความหมายของการจดัการวา่ หมายถึง การด าเนินการ
ในการวางแผน การตดัสินใจ การจดัองค์การ การน า และการควบคมุทรัพยากรพืน้ฐานขององค์การ อนั
ได้แก่ ทรัพยากร การเงิน สินทรัพย์ถาวร ข้อมลู และทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือจะชว่ยให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1-4 การจดัการในองค์การ 
 

ดงันัน้ การจดัการจงึประกอบด้วยหน้าท่ีทางการจดัการ 4 อย่างดงันี ้(พชัสิริ ชมพคู า, 2009 : 

5-7) 

1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายท่ีองค์การต้องการบรรลใุนอนาคต 
พร้อมกับวิธีการท่ีจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายนัน้ ซึ่งกระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั การคาดการณ์ในอนาคต การก าหนดเป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ หรือ
วิธีการท่ีจะบรรลเุป้าหมาย/วตัถปุระสงค์นัน้ และยงัรวมถึงการก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะใช้ด้วย 

2.  การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการประสานทรัพยากรทัง้ทางด้านการเงิน สินทรัพย์
ถาวร ข้อมูล มนุษย์ รวมทัง้ทรัพยากรอ่ืนๆ ให้ท างานประสานกัน อันจะท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ การจดัองค์การยงัครอบคลมุถึงการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การแบง่แยก
หนว่ยงานขององค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยตา่งๆ การจดัสรรทรัพยากร รวมทัง้การจดัระบบการ
ท างานท่ีชว่ยให้พนกังาน ท างานร่วมกนัจนบรรลผุลส าเร็จ 

ทรัพยากรพืน้ฐาน 

-ด้านการเงิน 

-ด้านสินทรัพย์ถาวร 
-ข้อมลู 

-มนษุย์ 

การวางแผนและ
การตดัสินใจ 

การจดั
องค์การ 

การควบคมุ 

บรรลเุป้าหมาย
อยา่งมี 

-ประสิทธิภาพ 

-ประสิทธิผล 

การน า 



17 

 

3.  การน า (Leading) หมายถึง การจูงใจหรือกระตุ้นพนกังานให้ท างานอย่างเต็มศกัยภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์การ 

4.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามตรวจสอบผลการท างานและ
ความก้าวหน้าท่ีเกิดขึน้ นอกจากนี ้การควบคมุยงัช่วยให้ทราบถึงสิ่งท่ีต้องเปล่ียนแปลง ซึ่งวิธีการ
ควบคุมนัน้ จะแตกต่างไป เช่น การควบคุมโดยใช้งบทางการเงิน หรือการตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและการตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นต้น 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2537: 2) ได้อธิบายว่า การจดัการ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหาร
ปฏิบตัเิพ่ือน าไปสู่การบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยอาศยับคุลากรและทรัพยากร
ทางการบริหาร ซึ่งหากพิจารณาในมุมกว้างแล้วจะพบว่า การจัดการประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 

ประการคือ  
1.  เป็นกระบวนการของการด าเนินกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั  
2.  เน้นท่ีการบรรลเุป้าหมายขององค์การ 

3.  การท างานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายโดยผสมผสานบคุลากรและทรัพยากรทางการบริหารเข้า
ด้วยกนั 

นอกจากนี ้เนตร์พณัณา ยาวิราช (2537: 2) ยงัได้ให้ข้อคิดเก่ียวกบัค าถามท่ีผู้บริหารควร
ค านงึถึงและให้ความส าคญัดงันี ้

1.  กระบวนการท างานเหล่านัน้เป็นการด าเนินงานด้วยความร่วมมือกนัของกลุ่มโดยตรง ผ่าน
การส่ือสารท่ีเข้าใจอนัดีตอ่กนัหรือไม่ 

2.  กระบวนการท างานโดยบคุลกรฝ่ายตา่งๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรอนั
จ ากดัและสอดคล้องตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือไม่ 

3.  มีการประสานทรัพยากรต่างๆ ผ่านการะบวนการวางแผน การจดัองค์การ การสัง่การ และ
การควบคมุงานเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือไม่ 

4.  มีการจดัสภาพแวดล้อมส าหรับบคุลากร เพ่ือการท างานอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
5.  บคุลากรเข้าใจรายละเอียดการท างาน เพ่ือประสานกิจกรรมระหว่างกนัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจน

สิน้สดุการท างานนัน้หรือไม ่

Heinz Weihrich and Harold Koontz (1994: 4) ได้ในค านิยามของการจดัการว่า เป็น
กระบวนการของการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจเจกบคุคลท างานร่วมกนัในรูปแบบของ
การรวมกลุม่และบรรลเุป้าหมายท่ีถกูเลือกไว้โดยมีประสิทธิผล ซึ่งความหมายนีจ้ะสามารถอธิบาย
เพิ่มเตมิได้ดงันี ้
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1.  ผู้บริหาร จะรับผิดชอบหน้าท่ีตา่งๆ เหล่านี ้คือ การวางแผน การจดัองค์การ การบริหารงาน
บคุคล การน า และการควบคมุ 

2.  การจดัการจะปรับเปล่ียนไปตามรูปแบบขององค์การ 

3.  การท าหน้าท่ีบริหารจะขึน้อยูก่บัแตล่ะระดบัของการบริหาร 

4.  เป้าหมายของการจดัการทกุระดบัคือการเพิ่มผลผลิต 

5.  การจดัการเก่ียวข้องกบัการผลิต ซึง่เน้นประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 

Herbert A. Simon กล่าวว่า การจดัการ หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบคุคล ในการร่วมมือกนั
ท างานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย (อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 7) 

Pat Carrigan ผู้จดัการของบริษัท เจอเนอรัล มอเตอร์ ได้ให้ค าจ ากดัความสัน้ๆ ว่า การ
จดัการเป็นการท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน (Getting work done through others) และ 
Carrigan ยงัได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้บริหารท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการ ต้องค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การท างานให้ส าเร็จลุล่วงโดยใช้ความพยายาม ค่าใช้จ่าย และ
ความสิน้เปลืองท่ีน้อยท่ีสดุ (Getting work done with a minimum of effort, expense, or waste) 

และประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การปฏิบตัิงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เช่น การ
บริการและความพึงพอใจของลูกค้า (Accomplishing tasks that help fulfill organizational 

objectives) (อ้างจาก Chuck Williams, 2007 : 4-5) 

ซึง่ Carrigan ยงัได้ยกตวัอยา่งองค์การ ท่ีมีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่น บริษัท United Parcel Service (UPS) ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนส่งพสัดภุณัฑ์ ซึ่งท าการขนส่ง
มากกวา่ 3,500 ล้านชิน้ตอ่ปี สามารถประหยดัน า้มนัเชือ้เพลิงได้ 14 ล้านแกนลอนตอ่ปี เม่ือบริษัทใช้
ซอฟแวร์ PAL (Pre-Load Assistance Label Software) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ท่ีใช้ค านวณหาเส้นทางท่ี
ใกล้ท่ีสดุใช้เวลาน้อยท่ีสดุและสิน้เปลืองน า้มนัเชือ้เพลิงน้อยท่ีสดุ ในการไปถึงจดุหมาย (To minimize 

travel time, distances, and fuel cost) และค านวณหาปริมาณการบรรทกุท่ีมากท่ีสดุตอ่การขนส่ง
ตอ่เท่ียว (To maximize the number of packages per truck)  

สว่นตวัอย่างการจดัการท่ีมีประสิทธิผลนัน้ Carrigan ได้ยกตวัอย่างเช่น Home Depot ซึ่ง
เป็นห้างขายวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างและของใช้ในบ้าน (Warehouse-sized hardware stores) ซึ่ง
ปกติมกัมีปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากการมีลกูค้าเป็นจ านวนมากและการเสียเวลาต่อคิวยาว อีกทัง้ การ
ให้บริการท่ีไม่ทั่วถึง โดยการแก้ปัญหานี ้Home Depot ได้น าโปรแกรมท่ีเรียกว่า Service 

Performance Improvement (SPI) โดยการจดัเตรียมสินค้าให้เสร็จก่อนเวลา 2 โมงเช้า และจะไม่มี
การจดัชัน้วางสินค้าจนกระทัง่ 2 ทุ่ม เพ่ือจะได้มีก าลงัพนกังานท่ีว่างมาคอยให้บริการลกูค้าและคอย
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ถามความต้องการในการให้บริการกบัลกูค้าท่ีจดุ “Neutral zone” (จดุระหว่างหน้าแคชเชียร์และชัน้
วางของ) ซึง่เป็นการเน้นความส าคญัในการให้ การบริการ (First helping customers) 

อย่างไรก็ตาม ค าว่าการจดัการนี ้บางครัง้อาจมีการช า้อ่ืนๆ ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั เช่น 
ค าวา่ การบริหาร (Administration) ซึง่ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้เสนอความเห็นเก่ียวกบัค า 2 ค านีว้่า 
ค าว่า Administration ท่ีใช้ในความหมายถึง การบริหารนี ้มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า 
Administatrae ซึ่งหมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ (Direct) ดงันัน้ ค าว่า Minister จึง
หมายถึงผู้ให้ความชว่ยเหลือ หรือรับใช้รัฐ ซึง่ก็คือรัฐมนตรี นัน่เอง  

ส่วนค าว่าการจัดการ (Management) มักนิยมใช้ในภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งแสวงหาผลก าไร (Profits) โดยการเน้นการท าก าไรสงูสดุ (Maximize Profits) ส่วน
ผลประโยชน์ท่ีสงัคมได้รับ จะถือเป็นวตัถปุระสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) ดงันัน้ จึงมี
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากองค์การภาครัฐ ซึ่งเน้นการให้การบริการแก่สาธารณะทัง้หลาย (Public 

services) ให้แก่ประชาชน แตอ่ย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการภาครัฐในปัจจบุนัก็ได้มีการน าเอา
ความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการของเอกชนมาใช้มากยิ่งขึน้ เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสงูสดุหรือ 
ซี อี โอ (Chief executive officer) มาประยุกต์ใช้ในวงราชการ การเน้นการบริหารราชการด้วยความ
รวดเร็ว การลดขัน้ตอนหรือระเบียบท่ีไม่จ าเป็นลง หรือการให้รางวลัตอบแทนในการปฏิบตัิงานเป็นต้น 
(อ้างจาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550 : 28) 

นอกจากนี ้ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ้างจาก วรัชยา ศิริวฒัน์, 2554: 7) ยงัได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า ค าว่าการบริหาร (Public Administration) มกัใช้ส าหรับการบริหารในระดบัสูง เช่น การ
ก าหนดนโยบายการก าหนดแผนงานจึงเป็นค าท่ีนิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) 

ส่วนค าว่าการจดัการ (Management) หมายถึง การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนท่ีได้
ก าหนดไว้) จงึนิยมใช้ในการจดัการธุรกิจ (Business Management) มากกวา่ 

นอกจากนี ้วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 35-36) ยงัได้กลา่วเพิ่มเติมอีกว่า การบริหารจดัการ
ท่ีถูกน าไปใช้ในภาครัฐบาล (Public Management Administration) นัน้ จะหมายถึง แนวทางหรือ
วิธีการด าเนินงานใดๆ ท่ีหน่วยงานของรัฐและ /หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้น ามาใช้ในการ
เปล่ียนแปลง พฒันา หรือสร้างความสขุ ความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืนให้แก่ประชาชน
และประเทศชาต ิโดยเก่ียวข้องกบัเร่ืองตา่งๆ เชน่ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 35-36) 

1. การบริหารนโยบาย  (Policy) 

2. การบริหารอ านาจหน้าท่ี (Authority) 

3. การบริหารคณุธรรม (Morality) 
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4. การบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม (Society) 

5. การวางแผน (Planning) 

6. การจดัองค์การ (Organization) 

7. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Staffing) 

8. การอ านวยการ (Directing) 

9. การประสานงาน (Coordinating) 

10. การรายงาน (Reporting) 

11. การงบประมาณ (Budgeting) 

วิธีการด าเนินงานต่างเหล่านี ้บางครัง้ถูกเรียกว่าสัน้ๆ ว่า PAMS-POSDCoRB ซึ่งเป็นการ
น าเอาอกัษรตวัแรกมาเรียงกนั และการด าเนินงานตา่งๆ เหล่านี ้จะต้องเก่ียวข้องกบัเร่ืองตา่ง ซึ่งเรียก
สัน้ๆ วา่ 7 M’s เชน่ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 36) 

1. การบริหารคน (Man) 

2. การบริหารเงิน (Money) 

3. การบริหารวสัดอุปุกรณ์ (Material) 

4. การบริหารงานทัว่ไป (Management) 

5. การบริหารคณุธรรม (Morality) 

6. การให้บริการประชาชน (Market) 

7. การบริหารเวลา (Minute) 

นอกจากนีแ้ล้ว ตามหลกัการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ยงัได้เพิ่มหลกัการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 
5ป. และ 6 หลกั คือ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 37) 

1. ประสิทธิภาพ  
2. ประสิทธิผล 

3. ประหยดั 

4. ประสานงาน 

5. ประชาสมัพนัธ์ 

สว่นหลกัการบริหาร 6 หลกันัน้ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือธรรมา-

ภิบาล (Good Governance) ซึง่ประกอบด้วย  
1. หลกันิตธิรรม 

2. หลกัคณุธรรม 
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3. หลกัความโปร่งใส 

4. หลกัความมีสว่นร่วม 

5. หลกัความรับผิดชอบ 

6. หลกัความคุ้มคา่ 

 

พัฒนาการของการจัดการ (Evolution of Management) 

 การจดัการ (Management) ในฐานะท่ีเป็นสาขาของวิชาการสาขาหนึ่งได้เร่ิมท าการศึกษา
มาเม่ือประมาณ 125 ปีท่ีผ่านมานีเ้อง แตส่ าหรับแนวความคิดและการปฏิบตัิทางการจดัการ ได้เกิด
ขึน้มานานแล้ว กล่าวคือ เม่ือ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล ชาวสุเมเรียนได้เร่ิมน าวิธีการจดัการข้อมูล 
(Managing Information) มาใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการท าหน้าท่ีควบคมุการปฏิบตัิงาน (The control 

function) โดยชาวสเุมเรียนได้คิดค้นวิธีการจดบนัทึกอย่างเป็นทางการขึน้ (Writing Scripts) ซึ่งพวก
เขาได้น ามาใช้เก่ียวกบัการบนัทึก สินค้า (Goods) กลุ่มฝงูสตัว์ (flocks and herds of animals) 

เหรียญ (Coins) ท่ีดิน (Land) และสิ่งปลูกสร้าง (Building) นอกจากนี ้ชาวสุเมเรียนยงัได้ก่อตัง้
สถาบนัการจดัการ โดยการให้บาทหลวง (Priest) ย่ืนบญัชีท่ีถกูบนัทึกลงในดินเหนียว (Clay) แผ่นหิน 
(Stone Tablets) หรือ หนงัสตัว์ (Animal-skin) เก่ียวกบัการเงินบริจาค (Donations) และการใช้จ่าย 
(Payment) ตอ่หวัหน้าบาทหลวง (Chief Priest)  

 ตอ่มาหลงัจากยคุสเุมเรียนประมาณหนึง่พนัปี ชาวอิยิปต์ก็ได้รู้จกัวิธีวางแผน การจดัองค์การ 
และการควบคมุ และการมีระบบท่ีปรึกษา (Consulting Staff) ประกอบการตดัสินใจในช่วงท่ีท า
การก่อสร้างปิรามิด (Pyramids) โดยเฉพาะการสร้างปีรามิดของกษัตริย์ Cheops ซึ่งใช้จ านวนหิน
มากถึง 2,300,000 ก้อน ซึ่งแตล่ะก้อนถกูตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส โดยมีขนาดและรูปร่างท่ีพอเหมาะ 
แล้วขนส่งลงเรือโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วนั มายงัสถานท่ีในการก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างถึง 23 ปี และใช้แรงงานคนทัง้หมดมากกว่า 28,000 คน ซึ่งประกอบด้วย คนงาน
ก่อสร้าง คนงานตัดหิน ทหาร เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และตัวแทนทางศาสนา และทาส จึงต้องใช้
ความสามารถเป็นอย่างมากในการบริหารจดัการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกล่าวได้ว่า น่ีเป็น
การพฒันาการครัง้ยิ่งใหญ่ขององค์ความรู้ทางการจดัการ 

 นอกจากนี ้ยงัมีอีกหลายคนท่ีน าหลกัการการจดัการมาใช้ เช่น กษัตริย์ Hammurabi ซึ่ง
เป็นผู้ ริเร่ิมการควบคมุโดยใช้พยาน (Witnesses) และเอกสารท่ีเขียนขึน้ (Written Documents) 
กษัตริย์ Nebuchadnezzar ผู้คิดค้นเทคนิคทางด้านการจูงใจโดยใช้ค่าจ้างเพ่ือให้คนงานท างาน
ได้มากขึน้ Sun Tzu เจ้าของผลงานช่ือ ศิลปะของการท าสงคราม (The art of war) ซึ่งเน้น
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ความส าคญัในการใช้กลยทุธ์ การแยกแยะและโจมตีจดุอ่อนของข้าศกึ Xenophon ผู้ ท่ีตระหนกัถึง
การจัดการและแยกแยะความแตกต่างจากศิลปะได้อย่างชัดเจน กษัตริย์ Cyrus ซึ่งตระหนักถึง
ความสมัพนัธ์ของหลักมนุษย์สัมพันธ์และท าการศึกษาการเคล่ือนไหว เพ่ือลดเวลาท่ีเสียเปล่าและ
เพิ่มปริมาณผลผลิต Cato ซึ่งเน้นความส าคญัท่ี ค าพรรณนางาน (Job descriptions) Diocletian เป็น
จกัรพรรดิโรมนัผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ืองการกระจายอ านาจในการปกครอง จนท าให้จกัรวรรดิโรมนั
แบง่แยกออกได้ถึง 4 เขตภูมิศาสตร์ (geographic division) 13 เขต  การปกครอง (dioceses) และ 
101 จงัหวดั (provinces) Alfarabi and Ghazali ผู้ ท่ีเร่ิมต้นค้นหาวิธีการเป็นผู้น าหรือผู้บริหารท่ีดี 
Barbarigo คนท่ีท าการอภิปราย ถกเถียง ถึงการจดัโครงสร้างองค์การ Venetians ซึ่งได้ออกแบบ
ชิน้สว่นให้มีความเป็นมาตรฐาน ท่ีสามารถเปล่ียนถ่ายกนัได้ Sir Thomas More เจ้าของผลงานช่ือ 
Utopia ซึ่งเน้นเร่ืองความสญูเสียของสงัคมจากการมีผู้น าท่ีเลว (poor leaders) และMachiavelli 

ผู้ซึ่งเขียนผลงานเก่ียวกับความส าคญัของการท างานร่วมกัน อ านาจและความเป็นผู้น า (Leadership) 

ในองค์การ (Chuck Williams, 2007 : 35-36) ซึ่งพฒันาการทางความคิดและการปฏิบตัิในการ
จดัการ สามารถอธิบายได้ดงัตารางข้างลา่งนี ้

 

ตารางท่ี  3 ความส าคญัของการท างานร่วมกนั ในองค์การ 

 

เวลา กลุ่มคนที่ใช้ 
การ

วางแผน 

การจัด
องค์การ 

การ
น า 

การ
ควบคุม 

ลักษณะการท างาน 

5000 B.C ซเูมรียน     ท าการเก็บบนัทกึ 

4000 B.C 

to  

2000 B.C. 

อียิปต์     ท าการวางแผนจดัองค์การ ควบคมุ
ในชว่งการสร้างพีระมิด เขียน
รายงานเสนอความต้องการและใช้
ระบบที่ปรึกษาในการให้ค าแนะน า
การตดัสินใจ 

1800 B.C แฮมมรูาบิ     สร้างระบบควบคมุโดยการให้กลา่ว
ค าสาบานแล้วให้จดบนัทกึลงใน
เอกสาร 

600 B.C เนบสัชาดเนสซา่     ใช้ระบบการจงูใจและควบคมุ
คณุภาพสินค้า 

500 B.C ซนัซ ึ     ก าหนดกลยทุธ์ในการค้นหาและ
โจมตีจดุออ่นของข้าศกึ 

400 B.C ซีโนฟ่อน     แยกแยะการจดัการออกจาศิลปะ 

400 B.C ไซตรัส     มนษุยสมัพนัธ์และการศกึษาการ
เคลื่อนไหว 



23 

 

175 คาโต้     การพรรณนางาน 

284 ดิโอคลิเทียน     การมอบอ านาจ 

900 อชัฟารานี     ก าหนดคณุลกัษณะของผู้น า 

1100 กาซาลี ่     ก าหนดลกัษณะการจดัการ 

1418 บาร์บาริโก้     ก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์การ 

1436 วีน่ีเทียน     หมายเลข เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ 
ก าหนดมาตรฐาน และการเขียน
ชิน้สว่น อะไหล ่

1500 เซอร์โธมสัมอร์     วิเคราะห์ความบกพร่องของการ
จดัการและการเป็นผู้น า 

1525 มาเคียววิลลี ่     จดัล าดบัอ านาจในการบงัคบับญัชา 

 

ที่มา  (Chuk Williams, 2007: p. 35) 

 

 องค์ความรู้ด้านการจดัการได้มีพฒันาการเร่ือยมาอย่างตอ่เน่ือง จนกระทัง่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 
21 ก็ได้เกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการจดัการมากขึน้ เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีมากขึน้ การเกิดปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ความผนัผวนของปัจจยัการผลิต เช่น ราคาน า้มนั ดงันัน้ผู้บริหาร
จงึต้องมีความพร้อมในการรับมือกบัความท้าทายในรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้

 

1. การจัดการเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1.1 ความได้เปรียบในด้านต้นทุน (Cost Competitiveness)  

 ในปัจจบุนัการพฒันาทางด้านข้อมลูข่าวสารได้มีการพฒันาก้าวหน้ามาก อีกทัง้
โอกาสในการถึงข้อมลูขา่วสาร ก็สามารถกระท าได้ง่ายขึน้ ดงันัน้ จงึไมใ่ช่เร่ืองยากเลยท่ีผู้บริโภคจะ
ท าการเปรียบเทียบราคาสินค้าท่ีวางขายในท้องตลาด ซึ่งธุรกิจใดท่ีเสนอขายสินค้าท่ีดีกว่าและราคาท่ี
ถูกกว่าก็จะมีโอกาสในการขายมากกว่า เช่น ในกรณีของบริษัทการบินไทย จ ากัด ท่ีมีผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2556 ขาดทุนถึง 1.2 หม่ืนล้านบาท (นสพ. ข่าวสด ประจ าวนัท่ี 17 พ.ค. 
2557) 

ในขณะท่ีสายการบินต้นทุนต ่า (Low cost airline) กลบัมีรายได้มากถึง 2.3 หม่ืน
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนถึงร้อยละ 21 ซึ่งรายได้ท่ีเพิ่มขึน้นี ้นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายการบินแอร์เอเชียกล่าวว่าเป็นผลมาจากการเน้นภาพลักษณ์การเป็นสายการบินราคา
ประหยดั โดยใช้สโลแกนวา่ ใคร ใคร ก็บินได้ และยงัสร้างภาพลกัษณ์แห่งความผ่อนคลาย ใกล้ชิด และ
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สนุกสนาน โดยการวาดลวดลายต่างๆ และสัญลักษณ์ของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในเมืองไทย (นสพ.
ผู้จดัการรายวนั ประจ าวนัท่ี 27 ก.พ. 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  1-5 สายการบนิต้นทนุต ่า 

ที่มา (สายการบินแอร์ เอเชีย จาก http://money.th.msn.com/Stock/stock.aspx?cp-

documentid=256165017) 

 

1.2 คุณภาพ (Quality) 

 นอกจากลกูค้าจะต้องการสินค้าและการบริการท่ีราคาถูกแล้ว ลกูค้ายงัต้องการ
สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจหลังจากการใช้ ซึ่งจะท าให้
ลกูค้าเกิดความภกัดีตอ่ตราสินค้า (Brand loyalty) ซึง่สง่ผลให้สินค้ามียอดขายมากกวา่ย่ีห้ออ่ืนๆ 

1.3 นวัตกรรมใหม่ (Innovation) 

 การมีผลิตภณัฑ์หรือการบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ก็จะท าให้บริษัทมีโอกาสในการ
ขายมากขึน้ เน่ืองจากผู้บริโภคต้องการท่ีจะใช้สินค้าท่ีมีรูปลกัษณ์ใหม่ๆ ทนัสมยัและประโยชน์ใช้สอย
มากขึน้ ดงัเช่น บริษัท แอปเปิล (Apple Inc.) ซึ่งก่อตัง้โดย สตีฟ จ็อบส์ และ สตีฟ วอซเนียก ท่ีเร่ิมต้น
จากการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะในยคุ 70 และยคุ 80 ตอ่จากนัน้ บริษัท แอปเปิล ก็ได้พฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหมอ่อกสูต่ลาดเร่ือยๆ ปัจจบุนัสินค้าท่ีมีช่ือเสียงของบริษัทแอปเปิล คือ ไอแมค ไอพอด 
ไอโฟน ไอแพด และเพลงออนไลด์ไอทนูส์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

http://money.th.msn.com/Stock/stock.aspx?cp-documentid=256165017
http://money.th.msn.com/Stock/stock.aspx?cp-documentid=256165017
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รูปภาพท่ี 1-6  แสดงสินค้าของบริษัท แอปเปิล 

ที่มา (ภาพผลิตภณัฑ์ของบริษัทแอปเปิล
http://store.apple.com/th?afid=p219%7CGOTH&cid=AOS-TH-KWG) 

 

1.4 ความเร็ว (Speed) 

 นอกจากราคา คุณภาพ และรูปลักษณ์ ท่ีเหนือกว่าแล้ว อีกสิ่งหนึ่งท่ีถือเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือ ความรวดเร็ว ทัง้ความรวดเร็วในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ความรวดเร็ว
ในการบริการ และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึ่งความรวดเร็วจะสร้าง
ความได้เปรียบในการแขง่ขนัให้แก่องค์การ และบางธุรกิจก็ใช้ความรวดเร็วเป็นจดุขาย เช่น บี ควิ๊ก 
(B-Quick) ควิ๊ก แคช (Quick Cash) หรือร้านบริการอาหารดว่น โซนิค (SONIC) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1-7  ภาพร้านอาหารดว่น โซนิค (SONIC) 

ที่มา  (https://www.google.co.th/search?q=sonic+food&tbm) 

https://www.google.co.th/search?q=sonic+food&tbm
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2. การจัดการในความหลากหลาย 

 ผู้บริหารในปัจจบุนัต้องมีทกัษะในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลาย 
(Diversity) ทัง้ความหลากหลายของลกูค้า เชน่ เพศ อาย ุ ศาสนา เชือ้ชาต ิ แนวทางการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือนร่วมงาน และความหลากหลายของสภาพแวดล้อมตา่งๆ เชน่ ระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3. การจัดการกับกระแสโลกาภวัิตน์ 

 กระแสโลกาภิวตัน์ท าให้โลกมีขนาดเล็กลง เพราะการสง่ผา่นข้อมลูขา่วสารระหวา่ง
กนั  ท าได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ นอกจากนี ้ โลกาภิวตัน์ยงัท าให้เกิดการแข่งขนัมากขึน้ เพราะ
นอกจากการแขง่ขนักนัเองของผู้ผลิตภายในประเทศ แล้วยงัต้องแขง่ขนักบัผู้ผลิตท่ีมาจาก
ภายนอกประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้สง่สินค้าเข้ามาจ าหนา่ยแยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด หรือการเข้า
มาตัง้โรงงานผลิตภายใน ประเทศ เช่น บริษัท โตโยต้า ท่ีมีหลกัการคิดวา่ประชาชนทัว่โลกเป็น
ลกูค้า จงึไมเ่พียงตอบสนองความต้องการของลกูค้าภายในประเทศเทา่นัน้ แตย่งัค านงึถึงความ
ต้องการของลกูค้าในประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกอีกด้วย 

4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัทางการบริหารจดัการ 
เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้การปฏิบตัิงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และประหยดั
คา่ใช้จา่ยได้มากยิ่งขึน้ เชน่ การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ การส่ือสารอิเล็กโทรนิกส์มาใช้ (Electronic 

Communication System) มาใช้ในการส่ือสาร การขนส่ง หรือการใช้บาร์โค๊ต (Bar code) มาช่วยใน
การจดัการสินค้าคงคลงั (Inventory control)  

 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัทางการบริหารจัดการ 
เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้การปฏิบตัิงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และประหยดั
คา่ใช้จา่ยได้มากยิ่งขึน้ เชน่ การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ การส่ือสารอิเล็กโทรนิกส์มาใช้ (Electronic 

Communication System) มาใช้ในการส่ือสาร การขนส่ง หรือการใช้บาร์โค๊ต (Bar code) มาช่วยใน
การจดัการสินค้าคงคลงั (Inventory control) 
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รูปภาพท่ี 1-8  แสดงระบบเทคโนโลยี การส่ือสารอิเล็กโทรนิกส์มาใช้ (Electronic 

Communication System) 

ที่มา  (https://www.google.co.th/search?q=electronic+communication&tbm) 

 

 นอกจากการน าเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิงานแล้ว ปัจจบุนั
ยงัได้ใช้เป็นชอ่งทางในการจ าหนา่ยได้อีกด้วยหรือท่ีเรียกวา่ พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-commerce) 

เชน่ อีเบย์ (eBay) หรือ แอมะซอน.คอม (Amazon.com) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  1-9  แสดงภาพพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์ (E-commerce) ของ แอมะซอน.คอม 
(Amazon.com) 

ที่มา  (http://www.amazon.com/) 

  

https://www.google.co.th/search?q=electronic+communication&tbm
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ยิ่งกวา่นัน้ ยงัมีการคาดการณ์กนัวา่อิทธิพลของเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ จะมีบทบาท
ต่อการจดัการมากขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต และผู้จดัการควรมีความสามารถในการปรับตวั และน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การมากท่ีสดุ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับการจัดการ 

 องค์การและการจดัการ นบัว่ามีความสมัพนัธ์กนัเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถ
ปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลย ซึ่งบรรยงค์ โตจินดา ได้กล่าวถึง  ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การและ
การจดัการไว้ดงันี ้(อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 9-10) 

1.  การด าเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศยัเทคนิคใน
การจดัการเพ่ือเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการจดัการองค์การ 

2.  การจดัการเกิดขึน้ภายในองค์การ ซึง่ถ้าหากปราศจากองค์การแล้วการจดัการจะไม่สามารถ
เกิดขึน้ได้ ซึ่งศาสตราจารย์ Bennis เคยกล่าวในเร่ืองนีว้่า “No Organization without men, No 
men without Organization” เน่ืองจากบุคคลท าหน้าท่ีในการปฏิบตัิงาน ส่วนองค์การเป็น
หนว่ยงานท่ีบคุคลใช้เพ่ือปฏิบตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์การจดัการ 

3.  ท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีองค์การท่ีเหมาะสม หรือองค์การท่ีใช้หลกัธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การและการจดัการ สามารถแสดงได้ดงัภาพนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1-10 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การกบัการจดัการ 
 

องค์การ 

การจดัการ 
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ภารกจิของผู้บริหาร/ผู้จัดการ 

 ส่วนภารกิจของผู้บริหาร/ผู้จดัการในทศันะของ Certo, S.C. and Certo, S.T. ได้เสนอว่า
จะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้(อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 10) 

1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นการก าหนดแนวทางการท างานว่า จะท าอย่างไร และจะ
ท าเม่ือใด หรือกลา่วโดยสรุปก็คือ การวางแผนเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีต้องท าให้ส าเร็จในอนาคต
ทัง้ระยะสัน้ (Short Term) และระยะยาว (Long Term) 

2.  การจดัองค์การ (Organization) เป็นการมอบหมายงานให้บคุลากรในองค์การน าไปปฏิบตัิ
เพ่ือให้งานบรรลผุลส าเร็จ 

3.  การมีอิทธิพล (Influencing) เป็นความสามารถในการจงูใจ (Motivation) การเป็นผู้น า 
(Leading) การสัง่การ (Directing) ของผู้บริหาร เพ่ือให้บคุลากรในองค์การท างานให้ส าเร็จ 

4.  การควบคมุ (Controlling) เป็นหน้าท่ีหลกัทางการจดัการของผู้บริหาร ซึ่งการควบคมุนี ้
จะสามารถแบง่ยอ่ยได้ 3 ขัน้ตอนดงันี ้ 

4.1 การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบตัิงาน ของบคุลากรในองค์การเพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบตังิาน 

4.2 การเปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานกบัมาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีได้ก าหนดไว้ 

4.3 น าผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน  มาพิจารณาว่าองค์การควรจะปรับ
มาตรฐานในการปฏิบตังิานอยา่งไร 

 ซึง่ภารกิจทัง้ 4 ประการของผู้บริหาร สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ได้ดงัแผนภาพ นี  ้
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รูปภาพท่ี 1-11 แสดงภารกิจของผู้บริหาร 

 

นอกจากนี ้Arolio, B.J. and Kahai, S.S., ยังได้กล่าว่า ปัจจุบนัผู้จัดการต้องมีความรู้
ความสามารถทางด้านการจดัการข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจากได้มีการน าเทคโนโลยีทางด้านข้อมูล
ข่าวสารมาใช้มากขึน้ และได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ จัดการในยุคอิเลคทรอนิกส์ ว่าจะต้องมี
ลกัษณะดงันี ้(อ้างจาก พชัสิรี ชมพคู า, 2009: 17) 

1. ทัง้ผู้ น าและผู้ ตามสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึน้ และจะส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบและสิ่งท่ีส่ือสารระหวา่งกนั 

2. ภาวะผู้น าถกูกระจายลงไปในระดบัล่างขององค์การ 

3. ภาวะผู้น าสร้างและรักษาเครือขา่ยทัง้ภายในและภายนอกองค์การ 

4. มีผู้ติดตามผลของการตดัสินใจของผู้น ามากขึน้ ซึ่งอาจจะกระทบความน่าเช่ือถือ
ของผู้น า 

5. การขาดจริยธรรมของผู้น าจะสง่ผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึน้ 

6. จากความก้าวหน้าทางการส่ือสาร และรูปแบบการส่ือสารท่ีไม่จ ากัดเพียงต้องพบ
หน้ากนั จงึท าให้เวลาและการตดิตอ่ระหวา่งผู้น าและผู้ตามมีมากขึน้  
 

เป้าหมายขององค์การ 

(Organizational Goals) 

การวางแผน 

(Planning) 

การใช้อิทธิพล 

(Influencing) 

การควบคมุ 

(Controlling) 

องค์การ 

(Organizing) 
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หน้าที่ของผู้บริหาร/ผู้จัดการในแต่ละระดับ 

 ผู้บริหาร/ผู้จดัการในแต่ละองค์การนัน้มีอ านาจและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันไป ซึ่ง 
Certo, S.C. and Certo, S.T. ได้แบง่ระดบัของผู้บริหาร/ผู้จดัการออกเป็น 3 ระดบัดงันี ้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1-12 แสดงเวลาท่ีใช้ไปในการปฏิบัตหิน้าท่ีการจัดการของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ 

ที่มา (Heinz Weihrich & Harold Koontz, 1993: 6) 

 

1.  ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบตอ่งานในองค์การทัง้หมด เช่น การตดัสินใจ การ
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ การก าหนดวตัถปุระสงค์ พนัธกิจ และการแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งตา่งๆ 
ในองค์การ ซึง่ผู้บริหารสงูสดุขององค์การภาครัฐ เชน่ ปลดักระทรวง อธิบดี และรองอธิบดี เป็นต้น 

2.  ผู้บริหารระดบักลางเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการประสานงานระหว่างผู้บริหารระดบัสงูกบัผู้บริหาร
ระดบัต้น เพ่ือการน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ นอกจากนี ้ยงัรับผิดชอบตอ่การก าหนดนโยบายของแต่
ละฝ่าย การวางแผนในระยะกลาง การมอบหมายงาน ประสานงานและการตรวจสอบหรือควบคมุให้
การปฏิบตัิงาน เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ ซึ่งต าแหน่งผู้บริหารระดบักลางขององค์การของรัฐ เช่น 
ผู้อ านวยการกองงานตา่งๆ 

3.  ผู้บริหารระดบัต้นหรือระดบัปฏิบตักิาร เป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีมอบหมายงาน ควบคมุดแูลการ
ปฏิบตังิานในแผนกท่ีรับผิดชอบ เชน่ หวัหน้าแผนก 

 

จากการอธิบายถึงหน้าท่ีของผู้บริหารในระดบัตา่งๆ นี ้สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารใน
แตล่ะระดบัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัไป กล่าวคือ ผู้บริหารระดบัสงูจะมีหน้าท่ีหลกัใน
การก าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วนผู้บริหารระดบักลางจะรับผิดชอบในการติดตอ่ประสานงาน 
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และผู้บริหารระดบัต้น จะรับผิดชอบเก่ียวกบัการมอบหมายงาน การควบคมุและการตรวจสอบการ
ท างานของบคุลากร ท่ีอยูใ่นแผนกเทา่นัน้ 

 

ทกัษะของผู้บริหารแต่ละระดับขององค์การ 

เน่ืองจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารในแตล่ะระดบัมีความแตกตา่งกนั ดงันัน้ 
ทกัษะหรือความสามารถของผู้บริหารแต่ละระดบัก็ควรแตกต่างกนัด้วย ซึ่ง Robert L. Katz ได้
จ าแนกทกัษะของผู้บริหารในเร่ิมแรกออกเป็น 3 อย่าง ส่วนภายหลงัได้เพิ่มเติมอีก 1 อย่างดงันี ้
(Heinz Weihrich and Harold Koontz, 1993: 6-7) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  1-13 แสดงทกัษะและการจดัการในระดบัตา่งๆ 

ที่มา (Heinz Weihrich & Harold Koonntz) 

 

1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) คือ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบั วิธีการ กระบวนการ การด าเนินงาน (Procedures) ดงันัน้ จึงเป็นการท างานท่ีเก่ียวข้อง
กับเคร่ืองมือ (Tools) และเทคนิคเฉพาะ (Specific techniques) เช่น ความสามรถทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบบญัชีซึ่งทกัษะทางด้านนีจ้ าเป็นมากในการจดัการของผู้บริหารใน
ระดบัต้น (Supervisory level) ซึง่เน้นการปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 

ผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้บริหาร
ระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัลา่ง 

ทกัษะใน 

การคิด 

รวบยอด 

และการ
วางแผน 

ทกัษะ 

ด้านมนษุย
สมัพนัธ์ 

ทกัษะ 

ด้าน
เทคนิค 
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2. ทกัษะด้านมนุษยสมัพนัธ์ (Human Skills) เป็นความสามารถในการท างานร่วมกับ
บุคคล เป็นความพยายามในความร่วมมือ ทีมเวิร์ค (Team work) ซึ่งทกัษะเหล่านีจ้ะเป็นทักษะ
ทางด้านการส่ือสารกับบุคคลในองค์การดังนัน้จึงมีความจ าเป็นมากต่อการจัดการในระดับกลาง 
(Middle management) 

3. ทกัษะด้านความคิด (Conceptual skill) คือ ความสามารถในการมองภาพรวม (Big 

picture) เพ่ือท่ีจะเข้าใจองค์ประกอบตา่งๆ ในสภาพแวดล้อม รวมถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีส่งผล
กระทบตอ่องค์การซึง่เป็นทกัษะท่ีผู้บริหารระดบัสงู (Top management) จ าเป็นต้องมี 

4.  ทกัษะด้านการออกแบบ (Design skills) คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา ใน
วิถีทางท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การ โดยเฉพาะในระดบัสงูขององค์การ  
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สรุป 

ค าว่าองค์การเป็นค าท่ีมีความส าคญัต่อคนเราทุกคนเน่ืองจากทุกคนเกิดมาต้องมีความ
เก่ียวพนัธ์กบัองค์การอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราต้องท าการศกึษา
เรียนรู้ เก่ียวกบัองค์การ ทัง้องค์การของเอกชนและองค์การภาครัฐ 

ซึ่งความหมายขององค์การนัน้สามารถกล่าวสรุปสัน้ๆได้ว่าเป็นท่ีรวมของคนตัง้แต่ 2 คน
ขึน้ไห ร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน นอกจากนี ้การท างานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถท่ีเป็นทัง้ศาสตร์ 
(Science) และศลิปะ (Art) 

แต่อย่างไรก็ตาม หน้าท่ีทางการบริหารสามารถสรุปได้ 4 อย่างคือ การวางแผน 
(Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคมุ (Controlling) ส่วน
การจดัการเพ่ือเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขนันัน้ องค์การจะต้องสร้างความได้เปรียบในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้เช่น ความได้เปรียบด้านต้นทุน (Cost Competitiveness) คุณภาพ (Quality) 

นวตักรรมใหม ่(Innovation) และ ความเร็ว (Speed) เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. องค์การหมายความวา่อยา่งไร 

2. องค์การมีความส าคญัตอ่บคุคลอย่างไร 

3. จงอธิบายความแตกตา่งระหวา่งองค์การของรัฐและเอกชน 

4. องค์การแบบแนวราบ และ แบบแนวนอน แตกตา่งกนัอย่างไร 

5. เหตใุดจงึกล่าววา่ “การจดัการ” เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ 

6. การจดัการเพ่ือเพิ่มความได้เปรียบทางการแขง่ขนันัน้สามารถท าได้ด้วยวิธีใดบ้าง 

7. ผู้จดัการ/บริหาร สามารถแบง่ออกเป็นก่ีระดบั และ แตล่ะระดบัรับผิดชอบเร่ืองใดบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2  

ทฤษฎีองค์การและแนวคดิก่อนยุคดัง้เดมิ 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของทฤษฎีองค์การ 
2. แนวคิดและทฤษฎีองค์การในสมยัก่อนยคุดัง้เดมิหรือยคุคลาสสิค 

3. อดมั สมิท 

4. โรเบร์ิต โอเวน 

5. ชาร์ลส์ แบบเบจ 

6. เฮนรี ทาวน์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายความหมายของทฤษฎีองค์การได้ 

2. อธิบายหลกัการของทฤษฎีองค์การในสมยัก่อนยคุดัง้เดมิหรือยคุคลาสสิคได้ 

3. อธิบายแนวคดิของนกัทฤษฎีท่ีส าคญัในยคุดัง้เดมิหรือยคุคลาสสิคได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 2 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 2 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 
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3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

  



บทที่  2  

ทฤษฏีองค์การและแนวคดิก่อนยุคดัง้เดมิ 

 

ทฤษฏีองค์การ เป็นองค์ความรู้ท่ีถกูคดิค้นขึน้เพ่ือน ามาใช้กบัการจดัการในภาคเอกชน โดย
เร่ิมขึน้จากแนวคดิ หลกัการ หรือข้อสมมติฐานของนกัคิด และนกัวิชาการท่ีได้พฒันาขึน้ และเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไป ซึง่ตอ่มาจึงได้มีการน ามาใช้ในการจดัการภาครัฐ หรือบริหารรัฐกิจ และได้ถกูพฒันา
มาอยา่งตอ่เน่ืองหลายทศวรรษ  

การจดัองค์การท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนกับริหาร จะต้องท าการศกึษาแนวคิดและ
ทฤษฏีต่างๆ ในแต่ละยุคสมยั เพ่ือท่ีได้น าเอาทฤษฏีต่างๆ เหล่านัน้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประหยดั ซึ่งสามารถกล่าวสรุปว่าทฤษฏีองค์การมี
ความส าคญัตอ่นกับริหารอยา่งน้อย 3 ประการดงันี ้(อ้างจาก สนธ์ิ บางย่ีขนั, 2544: 37) 

1. ช่วยอธิบายถึงพฤติกรรมและปรากฏการณ์ตา่งๆ ท่ีปรากฏขึน้ในองค์การ ซึ่งจะท าให้
ผู้บริหาร ได้รู้ถึงแง่มมุตา่งๆ ของเหตกุารณ์ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 

2. ช่วยในการพยากรณ์พฤติกรรมขององค์การในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทดสอบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์การ และท าการปรับปรุงทฤษฏีองค์การท่ีน ามาใช้ นอกจากนีย้ังใช้เป็น
เคร่ืองน าทาง เพ่ือชว่ยในการปฏิบตัใินอนาคต 

3. ทฤษฏีองค์การจะมีอิทธิพลเหนือพฤตกิรรมองค์การ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นกับริหาร ใน
การคดิริเร่ิมปรับปรุงและน าหลกัเกณฑ์ใหม่ๆ  มาใช้ในองค์การ 

4. เม่ือความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีองค์การมีความส าคญัตามท่ีกล่าวมานี ้ดงันัน้ ผู้น าบริหาร
ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลง จะต้องท าการศกึษาทฤษฏีองค์การ เพ่ือท่ีจะได้น าหลกั
วิชาการและแนวคดิตา่งๆ มาใช้ในการออกแบบ แก้ไข หรือปรับปรุงองค์การอยู่เสมอ เพ่ือให้องค์การได้
อยูร่อดตอ่ไป 

 

ความหมายของทฤษฏีองค์การ (Organizational Theory) 

 ส าหรับความหมายของทฤษฏีองค์การนัน้ ได้มีผู้ ให้ค านิยามไว้มากมายหลายท่าน ดงันี ้(อ้าง
จาก สมัฤทธ์ิ ยศสมศกัดิ,์ 2549: 205-208) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้กล่าวถึงความหมายของ ทฤษฏีองค์การ ว่ามีความหมายท่ี
สมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัทฤษฏีการบริหารจดัการ ดงันี ้  
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1. เป็นการศกึษาเก่ียวกบัวิธีการท่ีองค์การตา่งๆ ด าเนินการวา่เป็นอย่างไร ตลอดจนการ
ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมขององค์การ 

2. เป็นแขนงวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรม ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ตา่งๆ ของบคุคลและองค์การ 

3. เป็นทฤษฏีส าหรับองค์การท่ีชว่ยในการวิเคราะห์องค์การโดยรวม 

4. เป็นชดุของความสมัพนัธ์ในด้าน แนวคิด (Concepts) หลกัการ (Principles) สมมติ-
ฐาน (Hypothesis) เก่ียวกบัองค์การทัง้หลาย ซึ่งได้อธิบายส่วนประกอบขององค์การ และแสดงวิธีการ
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัส่วนอ่ืนๆ โดยอาจประกอบด้วยทฤษฏีท่ีเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive Theory) 

และทฤษฏีท่ีเป็นเชิงก าหนด (Prescriptive Theory) 

5. เป็นการศึกษาถึงวิธีการก าหนดหน้าท่ีขององค์การว่า ได้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรท่ี
ท างานในองค์การอย่างไร และได้สง่ผลกระทบตอ่สงัคมอยา่งไร ในระหวา่งการด าเนินงาน 

 

ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์ ได้ให้การอธิบายเก่ียวกบัทฤษฏีองค์การว่า แท้จริงแล้วองค์ความรู้
ท่ีเก่ียวกบัองค์การนัน้ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 สาขา คือ ทฤษฏีองค์การ (Organization Theory) และ
พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior) โดยทฤษฏีองค์การเป็นการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกับ
องค์การ หรือการศึกษา วิเคราะห์องค์การอย่างถูกต้องและลึกซึง้ โดยมีพืน้ฐานจากรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ของพฤตกิรรมองค์การ โดยมีระดบัวิเคราะห์อยู่ในระดบัองค์การ ซึ่งหากพิจารณาจากเนือ้หา
ของทฤษฏีองค์การในปัจจบุนั สามารถจ าแนกลกัษณะท่ีส าคญัได้ ดงันี ้

1. ทฤษฏีองค์การเป็นการศกึษาพฤติกรรมขององค์การในลกัษณะภาพรวม ซึ่งครอบคลุม
ถึงการออกแบบโครงสร้างองค์การ หรือระบบภายในองค์การเชน่ เทคโนโลยี 

2. เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์การกับสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ทฤษฏีสถาบนั
และทฤษฏีโครงสร้างตามสถานการณ์ 

3. เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ขององค์การหนึ่งกับองค์การอ่ืนๆ เช่น ทฤษฏีการพึ่งพา
ทรัพยากร 

นอกจากนี ้ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของพฤติกรรม
องค์การนัน้ เป็นการศึกษา ในระดบัจุลภาคขององค์การ โดยมีระดบัการวิเคราะห์อยู่ท่ีปัจเจกบุคคล 
และกลุ่มบุคคล ดังนัน้เนือ้หาวิชาพฤติกรรมองค์การ จึงปะกอบด้วย เร่ืองแรงจูงใจ ลักษณะผู้ น า 
บคุลิกภาพ ความพงึพอใจตอ่งานและความเครียด เป็นต้น 
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ติน ปรัชญพฤทธ์ิ ได้กล่าวถึงความหมายของ “ทฤษฏี” และ “องค์การ” อย่างค่อนข้างเป็น
ระบบว่า ทฤษฏีคือ ชดุตา่งๆ ของถ้อยแถลงท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นจริงโดยทัว่ไป ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองซึ่ง
กนัและกนั หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ว่า ทฤษฏีหมายถึง ชดุของหลกัการและค านิยามท่ีเก่ียวเน่ืองซึ่งกนั
และกนั โดยจะท าการรวบรวมเอาแนวคิดจากส่วนตา่งๆ ของโลกท่ีเป็นความจริงเชิงประจกัษ์ และ
ได้รับการเลือกสรรแล้ว มาท าการประมวลเข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบ 

ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปแนวความคิดของ ติน ได้ว่า ทฤษฏี ก็คือ เค้าโครงความสมัพนัธ์
ระหว่างถ้อยแถลง ซึ่งมีลกัษณะเป็นความจริงโดยทัว่ๆ ไป ซึ่งนกัวิชาการได้ใช้เป็นสญัลกัษณ์แทน
ปรากฏการณ์ หรือพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในโลกแหง่ความเป็นจริง ทัง้นีร้วมทัง้กรอบ แนวคิด และแนวทาง
ในการศึกษาปรากฏการณ์และพฤติกรรมนัน้ๆ ด้วย ความสมัพันธ์ระหว่างถ้อยแถลงท่ีมีลกัษณะ
เป็นจริงโดยทั่วๆ ไปนี ้หากสมมติฐานยังไม่ได้รับการทดสอบด้วยวิธีการเชิงประจักษ์จะเรียกว่า 
แบบจ าลอง (Model) แตถ้่าหากสมมติฐานของแบบจ าลองดงักล่าว ได้รับการทดสอบด้วยข้อมูล
เชิงประจกัษ์แล้ว จะเรียกว่าเป็นข้อเสนอ (Propositions) และหากมีการทดสอบข้อเสนอหลายๆ ครัง้ 
โดยผลท่ีได้เหมือนกนัทกุๆ ครัง้ หรือเป็นส่วนใหญ่ ก็จะเรียกผลการศกึษานัน้ว่า ถ้อยแถลงท่ีมีลกัษณะ
ท่ีเป็นจริงโดยทัว่ๆ ไป ซึ่งสามารถท่ีจะน าไปตัง้เป็นทฤษฏีได้ในภายหลงั ส่วนความหมายขององค์การ
ในทศันะของ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ นัน้มองว่า เป็นเสมือนสิ่งมีชีวิต หรืออาจมององค์การในแง่สถาบนั 
โดยได้มององค์การทัง้ในแง่โครงสร้าง กระบวนการและพฤตกิรรม  
 สว่นความหมายในทศันะของนกัวิชาการตา่งประเทศ เชน่ Join Business Dictionary.com 

(2014) ได้ให้ค าจ ากดัความวา่ เป็นการศกึษาถึงการออกแบบโครงสร้างองค์การ ความสมัพนัธ์ของ
องค์การกบัสิ่งแวดล้อมภายนอก พฤตกิรรมของผู้บริหาร และเทคโนโลยีภายในองค์การ ซึง่จะท าให้
องค์การสามารถจดัการกบัการเปล่ียนแปลงได้  
 โดยทฤษฎีองค์การสามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้คือ 

1. ทฤษฎีองค์การก่อนยคุดัง้เดิม 

2. ทฤษฎีองค์การยคุดัง้เดมิหรือยคุคลาสสิค 

3. ทฤษฎีองค์การยคุนีโอคลาสสิค 

4. ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ 

5. ทฤษฎีองค์การยคุใหม่ 
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แนวคิดและทฤษฏีองค์การในสมัยก่อนยุคดัง้เดมิหรือคาสสคิ (Pre-classical) 

แนวคิดและทฤษฏีองค์การในสมัยก่อนยุคดัง้เดิมหรือคาสสิค (Pre-classical) นี ้ได้เร่ิมต้น
ประมาณทศวรรษท่ี 1770 ซึ่งเป็นช่วงในการเปล่ียนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคม
อตุสาหกรรม หรือช่วงแห่งการปฏิวตัิอตุสาหกรรม (Industrial Revolution) ส่วนระบบการผลิตก็ได้
เปล่ียนจากการผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน กลายเป็นการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายในท้องตลาด ประกอบกบั
การพฒันาระบบขนส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรไอน า้และการ
เพิ่มปริมาณขึน้ของโรงงานอุตสาหกรรมในยุโรป ดงันัน้ จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกบัแนวทาง
ในการจดัการและการน าเทคนิคทางการบริหารตา่งๆ มาใช้  

ซึง่ในชว่งเวลาดงักลา่ว ก็ได้มีนกัทฤษฏีองค์การหลายทา่นเกิดขึน้ดงันี ้ 

 

อดัม สมิท (Adam Smith) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  2-1 อดมั สมิท 

ที่มา (http://www.google.com-adam-smith) 

 

แนวความคิดหรือทฤษฎีในยุคก่อนยุคดัง้เดิม/คลาสสิก (Pre-classical perspective) นี ้
ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของ อดมั สมิท นกัเศรษฐศาสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ ซึ่งในปี 1751 เขา
ได้รับหน้าท่ีเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ โดยได้รับผิดชอบในการบรรยายเร่ือง
ปรัชญาธรรมชาติหรือปรัชญาสงัคม ซึ่งมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐ ท่ีเน้นทางด้านการ
เพิ่มพนูอ านาจและการแสวงหารายได้แก่รัฐ และจากการบรรยายวิชานีจ้ึงท าให้อดมั สมิท เกิดความ
สนใจตอ่ระบบเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะในยโุรปท่ีในขณะนัน้อยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลง และ
ได้เกิดแนวความคดิหลากหลายส านกัทัง้มีแนวความคิดท่ีตรงกนัและท่ีตา่งกนั 
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ในปี ค.ศ. 1759 อดมั สมิท ได้ตีพิมพ์ผลงานช่ือ “The Theory of Moral Sentiments” ซึ่ง
เนือ้หาในหนงัสือเล่มนี ้อดมั สมิท ได้กล่าวถึงหลกัปัจจยัพืน้ฐานในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมของมนษุย์ 
เช่น ความรับผิดชอบต่อสงัคม ข้อประพฤติปฏิบตัิต่อกันในสงัคม มาตรฐานในการวดัการกระท า
ของบคุคลในสงัคม และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ซึ่งเนือ้หาของหนงัสือเล่มนีจ้ึงไม่เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ
และการจดัการมากนกั  

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1776 อดมั สมิท ก็ได้ออกผลงานเล่มท่ี 2 ช่ือ “The Wealth of Nations” 
และได้รับการถ่ายทอดอีกครัง้ โดย เจ.บี.เซย์ ผ่านผลงานช่ือ “A Treatise on Political Economy” 
ซึง่แนวความคดิและเนือ้หาสว่นใหญ่ในผลงานนี ้ได้มาจากการแลกเปล่ียนสนทนากนักบันกัคิดของ
ส านกัฟิซิโอแครท (Physiocracy) เช่น ฟรองซวัส์ เกสเนย์ และ โรแบร์ตจาคส์ ตรีโก ซึ่งส านกันีมี้
ความเช่ือเก่ียวกับหลกัเสรีภาพของปัจเจกบคุคล ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ และเช่ือว่าทรัพย์สินก าเนิดมา
จากการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ดงันัน้ จึงได้ส่งผลต่อแนวความคิดของอดมั สมิทท่ีเช่ือถือต่อกฎแห่ง
ธรรมชาติ และเช่ือว่าระบบเศรษฐกิจท่ีดีจะต้องปราศจากการแทรกแซงท่ีไม่จ าเป็นจากอ านาจใดๆ 
แตส่ิ่งท่ีเห็นแตกตา่งจากส านกันีก็้คือ อดมั สมิท เช่ือว่าแหล่งท่ีมาของทรัพย์สิน ไม่เพียงแต่มาจาก
ผลผลิตทางการเกษตรเทา่นัน้ แตย่งัมาจากพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า อดมั สมิท จะมีแนวคิดท่ีสนบัสนนุระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (laisser-

faire) โดยปล่อยให้ตลาดได้ท างานผ่านกลไกอัตโนมัติ หรือท่ีเรียกว่า “มือท่ีมองไม่เห็น” (The 

invisible hand) ซึ่งระบบการค้าแบบเสรีนี ้อดมั สมิท กล่าวว่า การตัง้ราสินค้าจะสอดคล้องกับ
ต้นทนุการผลิตด้วย และต้นทุนการผลิตก็จะเน้นท่ีคา่จ้างแรงงานเป็นส าคญั ซึ่งตอ่มาได้กลายเป็น
ทฤษฏี ต้นทุนแรงงาน (Labor theory of value) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก นอกจากนี ้อดัม สมิท ยงัมี
ความเห็นเก่ียวกบั หลกัการแบง่งานกนัท าของแรงงาน (Division of labor) และการท างานตาม
ความถนดั (Specialization) ซึ่งเม่ือบคุคลได้ท างานตามท่ีตนถนดัก็จะท าให้ “ผลิตภาพของแรงงาน” 
(Labor Productivity) เพิ่มปริมาณมากขึน้ เพราะคนงานมีความช านาญมากขึน้ ซึ่ง “ผลิตภาพของ
แรงงาน” นี ้อดมั สมิท เห็นว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเจริญ 
เติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม (Economic Growth) ดงัเนือ้หาบางตอนในหนงัสือ “The Wealth 
of Nations” ว่า The greatest improvement in the productive power of labour, and the 

greater part of the skill, dexterity, and judgment with which it is anywhere directed, or 

applied, seem to have been the effects of the division of labour. และ The great increase 

of quantity of works which, in consequence of the division of labour. (อ้างจาก วิชิตวงศ์      
ณ ป้อมเพชร, 2552: 21-23)   
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ตวัอย่างของการเพิ่มผลผลิตจากการแบ่งงานกันท านี ้อดมั สมิท ได้ใช้ตวัอย่างจากการผลิต
เข็มหมดุประกอบการอธิบาย โดยกล่าวว่า หากคน 10 คน แบ่งงานกนัท าในส่วนท่ีตนเองมีความ
เช่ียวชาญแล้ว ใน 1 วนั จะสามารถผลิตเข็มหมดุได้มากถึง 48,000 เล่ม แตถ้่าหากแตล่ะคน ตา่ง
คนตา่งท าทกุขัน้ตอนในการผลิต จะได้ผลผลิตเพียงแค ่10 เลม่ตอ่วนั ซึ่ง อดมั สมิท ได้ให้ข้อสรุปว่า
การแบง่งานกนัท าจะท าให้เกิดความช านาญและความรวดเร็วในการผลิต (อ้างจาก พชัสิรี ชมพคู า, 
2009: 22) นอกจาก อดมั สมิท แล้วยงัมีนกัทฤษฏีองค์การอีกหลายท่านท่ีอยู่ในช่วงก่อนยคุดัง้เดิม
หรือยคุคลาสสิก ดงันี ้

 

โรเบร์ิต โอเวน (Robert Owen) 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  2-2  โรเบร์ิต โอเวน 

ที่มา  (http://www.google.com Robert Owen) 
 

โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) เป็นนกัเศรษฐศาสตร์และนักปฏิรูปชาวอังกฤษ ซึ่งมี
ช่ือเสียงมากผู้หนึ่งในฐานะท่ีเป็น “บิดาแห่งสหกรณ์” และยงัได้รับการขนานนามในด้านอ่ืนๆ อีก เช่น 
“นกัประกอบการหตัถอุตสาหกรรม” “นกัสงัคมวิทยา” “นกัอุดมการณ์” และ “ผู้ ใจบุญ” (อ้างจาก 
เศรษฐสาร ห้องสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2549 : 5)  

ซึ่งการได้รับฉายา “บิดาแห่งสหกรณ์” นัน้ เน่ืองจากโอเวน ได้เสนอให้มีการจัดตัง้ชมรม
สหกรณ์ขึน้ ในช่วงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าโดยเสนอให้ทรัพย์สินต่างๆ ของชมรมกลายเป็นของ
ส่วนรวม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดนายทนุครอบง าในสหกรณ์ และยึดถือหลกัการในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในชุมชน มีการผลิตในปริมาณท่ีพอเพียงตอ่การบริโภคในชุมขน และมีปริมาณท่ีเหลือขายเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลกลางด้วย แต่แนวความคิดของโอเวนกลับไม่ได้รับการ
ยอมรับเท่าท่ีควร โอเวนจึงได้ทดลองจดัตัง้ชมรมสหกรณ์ขึน้จริง ช่ือ นิวฮาโมน่ี (New Harmony) ท่ี
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มลรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ ค.ศ. 1825 แตก็่ไม่ประสบผลส าเร็จและถกูล้มเลิกไปใน
ท่ีสดุเพราะไมมี่กิจกรรมท่ีท าให้เกิดรายได้ท่ีเพียงพอกบัคา่ใช้จา่ย 

สว่นหลกัการท างานของโอเวนนัน้ จะเน้นความส าคญัตอ่ทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งในช่วงเวลานัน้
มกัถกูมองว่าเป็นเสมือนเคร่ืองจกัรชนิดหนึ่งเพ่ือช่วยในการปฏิบตัิงาน แตส่ าหรับโอเวนแล้วพนกังาน
ทกุคนควรได้รับเกียติ และการเอาใจใส่ ดงันัน้โอเวนจึงได้จดัสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับคนงาน และยงั
ได้เพิ่มเกณฑ์อายุขัน้ต ่าของเด็กท่ีรับเข้าท างาน ได้จดัสวสัดิการอาหารให้แก่พนกังาน และท าการ
ลดเวลาในการท างานลง ซึ่งโอเวนมีความเช่ือว่า หากมีการจดัการด้านสวสัดิการท่ีดีให้แก่คนงาน
แล้ว ก็จะท าให้คนงานมีผลการท างานท่ีดีขึน้ 

นอกจากนี ้โอเวนยงัเช่ือวา่ผลการท างานของคนงานแตล่ะคน เป็นผลมาจากลกัษณะ นิสยั
ของแตล่ะคน ซึง่ถกูก าหนดโดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ โอเวนจึงเช่ือว่า การศกึษาเป็นหวัใจ
ส าคัญในการสร้างความมีเหตุผล และเห็นว่าการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีจะท าให้เกิดการพัฒนาทัง้
ทางด้านร่างกายและจิตใจของคนงานได้ 

 

ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  2-3  ชาร์ลส์  แบบเบจ 

ที่มา  (http://www.google.com-Charles_Babbage) 

แบบเบจ เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งมีความเช่ียวชาญมากเก่ียวกับแคลคูลัส 
(Calculus) นอกจากนี ้เขายงัให้ความสนใจในสาขาอ่ืนๆ อีก เช่น ความรู้เก่ียวกบัดาราศาสตร์ โดย
แบบเบจ ได้ร่วมกบัเพ่ือนในมหาวิทยาลยัท าการก่อตัง้ชมรมดาราศาสตร์ขึน้ในระหว่างท่ีศกึษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย และแบบเบจยังได้เร่ิมสนใจในการท าวิจัยเก่ียวกับความแตกต่างของเคร่ืองจักร 
(Difference Engine) โดยได้น าวิธีการของนิวตนัมาใช้ (Newton’s method of successive 
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difference) จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1821 แบบเบจ ก็ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น “Lucasian Chair of 

Mathematic at Cambridge” ซึง่เป็นต าแหนง่เดียวกนักบั เซอร์ ไอแซค นิวตนั  
ต่อมา แบบเบจได้ท าการศึกษาเคร่ืองวิเคราะห์ (Analytical Engine) เพ่ือสร้างเป็น 

เคร่ืองจักรท่ีสามารถรองรับการค านวณทุกชนิด (ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์) แตก็่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านัน้ เพราะเขาไม่สามารถสร้างออกมาในช่วงท่ีเขามีชีวิตอยู ่
เน่ืองจากมีคนไม่เห็นด้วยมากมาย เพราะความคิดของเขาทนัสมยัเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคนัน้ จน
ทุกๆ คนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ จึงโดนตดังบวิจยัในปี ค.ศ. 1832 แต่แบบเบจก็ฝืนท าต่อแบบไม่มี
งบประมาณ จนท าไม่ไหว และต้องยกเลิกโครงการนีไ้ปในปี ค.ศ. 1842 ต่อมาในปี ค.ศ. 1856  

แบบเบจก็เร่ิมมีฐานะขึน้มาจากงานอ่ืนๆ จนกระทัง่ได้กลายเป็นนกัเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีมีช่ือเสียง 
(A Celebrated Policial Economist) แห่งยคุเพราะนอกจากเป็นนกัคณิตศาสตร์แล้ว แบบเบจก็ยงั
เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการเมือง และเศรษฐกิจ อีกด้วย  

ส่วนหลักการในการท างานนัน้ แบบเบจได้ให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพการผลิต
มากกว่าในส่วนอ่ืนๆ และมีความเช่ือเก่ียวกับหลักการแบ่งงานกันท า นอกจากนี ้แบบเบจยังได้ใช้
หลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดการโรงแรมและการจัดการสินค้าคงคลัง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ถ่ายทอดหลกัการของเขาลงงานเขียนช่ือ “On the Economy of Machinery 
and Manufactories” แตอ่ย่างไรก็ตาม แบบเบจก็ไม่ได้ละเลยในการให้ความส าคญัตอ่ทรัพยากร
มนษุย์ โดยเขาให้ความส าคญัตอ่ความสามคัคีในการท างานร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและคนงาน และ
ได้น าเคร่ืองมือช่วยในการจดัการด้านผลตอบแทนมาใช้จนกระทัง่พฒันามาเป็นเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั
ขึน้ในปัจจุบนัท่ีรู้จักกันดีในช่ือการจัดสรรผลก าไร (Profit-Sharing Plan) ซึ่งนับได้ว่าแบบเบจได้
วางรากฐานตอ่การจดัการในสมยัใหมเ่ป็นอย่างมาก 

 

เฮนรี ทาวน์ (Henry Towne)  

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  2-4  เฮนร่ี ทาวน์ 

ที่มา  (http://www.stamfordhistory.org/towne1905.htm) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1832
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1842
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1856
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88


49 

 

เฮนรี ทาวน์ เป็นนกับริหารท่ีมีพืน้ฐานความรู้ทางวิศวกรรม โดยได้เร่ิมต้นการท างานเป็น
คนออกแบบ (Draftsman) ในบริษัท Port Richmond Iron Works. ในปี ค.ศ. 1863 ทาวด์ ได้ท า
การปรับปรุงสหภาพแรงงาน “Gunboat” ในมลรัฐแมสซาชเูซตส์ และในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1864-

1866 ทาวน์ก็ได้รับหน้าท่ีในการควบคมุกองเรือรบของสหรัฐอเมริกา (The United States Navy) 

พอสงครามสงบลงเขาก็ได้เดินทางไปยังประเทศฝร่ังเศส เพ่ือท าการศึกษาในสาขาฟิสิกส์ และ
หลงัจากท่ีจบการศกึษาก็ได้เดนิทางกลบัยงัสหรัฐอเมริกาอีกครัง้และได้เข้าท างานท่ีบริษัท William 

Sellers ในมลรัฐฟิลาเดลเฟีย ในปี ค.ศ.1868 ทาวน์ได้ร่วมกบั ลีนสั เยล (Linus Yale, Jr.) ในการ
ก่อตัง้บริษัทช่ือ เยลล็อค เมนเูฟคเจอร่ิง (Yale Lock Manufacturing Company) ซึ่งตัง้อยู่ท่ีเมือง
สแตมฟอร์ด ในมลรัฐคอนเนตทิคัต โดยในระหว่างท่ีด าเนินธุรกิจอยู่นัน้ ทาวน์ได้ระดมทุนจาก
แหล่งใหม่ๆ และได้น าหลักการบริหารมาใช้กับธุรกิจ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1915 ทาวน์ก็ได้รับ
ต าแหนง่ประธานบริษัทภายหลงัท่ี เยลได้เสียชีวิต 

  ในระหว่างท่ีด ารงต าแหน่งประธานบริษัท ทาวน์ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมช่ือ The 

Towne-Halsey plan มาใช้ ซึ่งหลกัการนีต้่อมาภายหลังได้ถูกอ้างถึงในผลงานช่ือ Scientific 

Management ของ เฟรดเดอริค ดบับลิว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) โดยเนือ้หาของหลกัการ
นีเ้ป็นการเน้นการออกแบบวิธีการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน ลดขัน้ตอนการท างาน และยงัลดเวลาท่ีใช้
ในการท างานให้น้อยท่ีสุด ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ ทาวน์ใช้วิธีการจ่ายแบบรายชัว่โมงและจ่าย
เพิ่มเติมจาก 1/4 เป็น 1/2 ของค่าจ้างส าหรับคนงานท่ีท างานเร็วขึน้(Consisting of from one-

quarter to one-half the difference between the wages earned and the wages originally 

paid when the job was done in standard time) 

ทาวน์นบัได้ว่าเป็นวิศวกรคนแรกท่ีได้น าหลกัการจดัการมาใช้ประกอบกบัหลกัวิศวกรรม และ
ได้พฒันาหลกัการจดัการส าหรับวิศวกรขึน้ช่ือว่า “The Engineer as Economist” ตอ่มาในปี ค.ศ. 
1888 ทาวน์ ก็ได้รับต าแหน่งประธานของ ASME (American Society of Mechanical 

Engineers) และในฐานะท่ีด ารงต าแหน่งประธาน ทาวน์ได้ประกาศว่าจะพฒันาระบบการท างาน
และจะท าการเพิ่มศกัยภาพของพนกังานตอ่ไป (Charles M. Merrick, 1984: 69-75) 

แนวความคิดในช่วงก่อนยุคดัง้เดิมนี ้จะมีแนวความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันไปอย่างกระจดั
กระจาย แต่อย่างไรก็ตาม หลายๆ แนวความคิดก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่ง
ปัจจุบนั เช่น การจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์  การจูงใจด้วยวิธีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ 
การออกแบบงานให้มีลกัษณะความเป็นมาตรฐาน และการลดเวลาในการท างานลงเพ่ือให้ผลผลิต
มีปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ 
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สรุป 

ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) เป็นองค์ความรู้ท่ีถูกพฒันาขึน้ใช้ครัง้แรกใน
องค์การเอกชนและตอ่มาจงึได้ขยายมาสูอ่งค์การของรัฐ ซึ่งผู้บริหารต้องท าการศกึษาเรียนรู้ทฤษฎี
องค์การตา่งๆเพื่อน าเอาความรู้ แนวคิด และ แนวทางในการปฏิบตัิมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ตอ่องค์การทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

ส่วนความหมายของทฤษฎีองค์การนัน้เป็นการศึกษาถึงภาพรวมขององค์การตลอดจน
ระบบภายในขององค์การ เช่น โครงสร้างองค์การ กระบวนการและทรัพยากรขององค์การ และ
ระบบสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยการศกึษาทฤษฎีองค์การ สามารถแบง่ออกได้เป็น 5 ยคุ ดงันี ้คือ 
ทฤษฎีองค์การก่อนยุคดัง้เดิม ทฤษฎีองค์การยุคดัง้เดิมหรือยุคคลาสสิค ทฤษฎีองค์การยุคนีโอ
คลาสสิค ทฤษฎีพฤตกิรรมองค์การ และทฤษฎีองค์การยคุใหม ่เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. ทฤษฎีองค์การ มีความส าคญัตอ่นกับริหารอยา่งไรบ้าง 

2. จงอธิบายความหมายของทฤษฎีองค์การมาให้เข้าใจ 

3. จงอธิบายแนวคดิและทฤษฎีองค์การก่อนยคุดัง้เดมิหรือคลาสสิคว่ามีแนวคดิอยา่งไร 

4. จงอธิบายถึงหลกัการของนกัทฤษฎีตอ่ไปนี ้

4.1 อดมั สมิท 

4.2 โรเบร์ิต โอเวน 

4.3 ชาร์ลส์ แบบเบจ 

4.4 เฮนร่ี ทาวน์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3  

นักทฤษฎีองค์การที่ส าคัญในยุคดัง้เดมิหรือยุคคลาสสิค 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. เฟรดเดอริค ดบับลิว เทย์เลอร์ 
2. แฟรงค์และลิลเล่ียน กิลเบร์ิธ 

3. เฮนร่ี แกนทท์ 

4. เฮนร่ี ฟาโยล 

5. เจมส์ มนูเนย์ และ อลนั ไรเลย์ 

6. ลินคอบ เออร์วิค และลเูธอร์ กลูิค 

7. แมร่ี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลตต์ 

8. แม๊ก เวบเบอร์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายลกัษณะแนวคิดของนกัทฤษฎีในกลุม่ยคุคลาสสิคได้ 

2. อธิบายหลกัการของนกัทฤษฎี ในยคุคลาสสิคได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 3 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 3 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

  



บทที่ 3 

นักทฤษฏีองค์การที่ส าคัญในยุคดัง้เดมิหรือยุคคลาสสิก 

 

การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ของสถานการณ์ในแตย่คุสมยั ท าให้แนวความคิดและทฤษฏีทางการ
จดัการท่ีเคยใช้ในสมยัใดสมยัหนึง่ เกิดความล้าสมยัและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีกตอ่ไป จึงท าให้มี
การคิดค้นแนวความคิดและทฤษฏีขึน้ใหม่ ซึ่งเรียกว่า แนวความคิดและทฤษฏียุคดัง้เดิมหรือยุค
คลาสสิก (Classical Organization Theory) โดยเกิดขึน้เม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1900 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมี
แนวความคิดทางการบริหารเกิดขึน้มากมายและแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะแนวทางของแตล่ะนกัทฤษฏี 
เช่น เฟรดเดอริค ดบับลิว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การจดัการ 
(Scientific Management) แม็ค เวเบอร์ (Max Weber) มีแนวคิดทางด้านระบบราชการ 
(Bureaucracy) ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) และ ลเูธอร์ กลูิค (Luther Gulick) ท่ีมีแนวคิด
ทางด้านหลกัการบริหารและ ลิลเล่ียน และ แฟรงค์ กิลเบิร์ท (Lillian & Frank Gillbreth) มีแนวคิด
เก่ียวกบัการออกแบบงาน การเคล่ือนไหวและเวลาในการท างาน (Time and Motion Studies)เป็น
ต้น (Daft, Richard L., and Ann Armstrong, 2009: 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-1  มมุมองการจดัการในความคิดแบบคลาสสิก 

ที่มา  (พชัสิรี  ชมพคู า, 2009 : 24) 

 

 

ความคิดแบบคลาสสกิ
มุง่เน้นกาเรพ่ิมประสทิธิภาพ

 

การจดัการตามหลกัวทิยาศาสตร์
เฟรดเดอริค เทย์เลอร์

แฟรงค์ และลลิเลีย่น กิลเบิร์ธ
เฮนร่ี แกทน์

 
การจดัการตามหลกับริหาร

อองรี ฟาโย
เชสเตอร์ เบอร์นาร์ด

 
การจดัการแบบราชการ

แมกซ์  เวบเบอร์  
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อยา่งไรก็ตาม นกัทฤษฏีในยคุนีมี้ความเห็นสอดคล้องกนัว่าองค์การเป็นเสมือนเคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะของการท างานท่ีไม่ต่างกัน จึงเน้นหลักการจัดการท่ีมีความเป็นสากล 
(Universal Principle of Management) การค านึงถึงหลกัการท างานท่ีดีท่ีสดุ (One best way) โดย
การค้นหากระบวนการในการท างานท่ีดีท่ีสุดหรือเรียกว่า การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Management) เพ่ือให้การจดัการองค์การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
และประหยดั (Economy) มากท่ีสดุ หรือ 3E’s นอกจากนี ้แนวความคิดในยคุนี ้ยงัเปรียบเทียบ 
“คน” ว่าเป็นเสมือนหุ่นยนต์ท่ีท าหน้าท่ีในการผลิต และต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการท างาน
อยา่งเคร่งครัดโดยไม่ต้องให้ความใส่ใจตอ่ความรู้สึกของคนงานมากนกั ซึ่งรายละเอียดของนกัคิด
และทฤษฏีในยคุดัง้เดมิมีดงันี ้ 

 

เฟรดเดอริค ดับบริว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-2  เฟรดเดอริค ดบับลิว เทย์เลอร์ 
ที่มา  (https://www.google.co.th/searchFrederick W. Taylor) 

 

เทย์เลอร์ เป็นผู้ ริเร่ิมน าหลกัการบริหารสมยัใหม่มาใช้ โดยเขาได้ท าการศึกษาศาสตร์ทางด้าน
การบริหารอย่างจริงจงัจนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การจดัการ (Scientific Manage-

ment) ซึง่หมายถึง การจดัการตามมาตรฐาน การด าเนินงานท่ีถกูสร้างขึน้จากข้อเท็จจริงท่ีได้จากการ

https://www.google.co.th/search
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สงัเกตอย่างมีแบบแผน การทดลอง หรือการใช้เหตผุล ซึ่งจะเห็นว่าวิธีการนีค้ล้ายกบัหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ ดงันัน้ จงึถกูเรียกวา่วิทยาศาสตร์การจดัการ  
 ซึ่งการน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการศกึษานัน้ เทย์เลอร์ได้ท าการศกึษาการ
ท างานของคนงานในบริษัท Midvale Steel ซึ่งเทย์เลอร์ สงัเกตว่า คนงานแตล่ะคนท างานแบบวิธี
เดิมๆ (Rule of Thumb) โดยขาดความกระตือรือร้นและท างานอย่างไม่เต็มศกัยภาพ ซึ่งเทย์เลอร์
เรียกพฤตกิรรมนีว้า่ “Soldiering” และได้ตัง้สมมตฐิานเก่ียวกบัปัญหานีว้่าเป็นผลมาจาก 3 ประเด็น
คือ (อ้างจาก พชัสิริ ชมพคู า, 2009: 24) 

1. คนงานกลวัว่าหากทกุคนท างานอย่างเต็มความสามารถแล้ว จะท าให้ได้ผลผลิตเป็น
จ านวนมาก และจะท าให้นายจ้างลดจ านวนพนกังานลง ดงันัน้ คนงานจึงพร้อมใจกนัอู้งานเพ่ือไม่
ต้องถกูเลิกจ้าง 

2. เกิดจากวิธีการจา่ยคา่จ้างท่ีไมจ่งูใจ 

3. เกิดจากระบบการท างานท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ 

ดงันัน้ เทย์เลอร์ จึงได้เสนอ หลักการบริหารตามแนวทางของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเทย์เลอร์ 
กล่าวว่า ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 75 และใช้สามญัส านึก (Commonsense) อีก ร้อย
ละ 25 และต้องใช้การศกึษาท่ีเป็นระบบเพ่ือค้นหาวิธีการท่ีดีท่ีสดุ “The one best way” ในการท างาน
แต่ละชนิด ซึ่ง เทย์เลอร์ ได้เสนอหลกัการ 4 ข้อ (Taylor’s Four Principles of Scientific 
Management) ดงันี ้(อ้างจาก Chuck Williams, 2007: 39-41) 

1.  ใช้วิทยาศาสตร์ “Develop a science” ส าหรับองค์ประกอบของงานแต่ละอย่าง โดย
ท าการศกึษา วิเคราะห์ และตดัสินใจวิธีการท่ีดีท่ีสดุ “One best way” ในการท างาน ยกตวัอย่าง
เช่น เทย์เลอร์ได้เสนอให้คนงานได้หยุดพกัในระหว่างการท างาน (Breaks) ในตอนเช้า เท่ียง และ
ตอนเย็น โดยเทย์เลอร์กล่าวว่า จะท าให้คนงานสามารถผลิตผลงานได้มากขึน้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ตา่ง
ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี ้แต่เทย์เลอร์ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดของเขาเป็นจริง เพราะ
หลงัจากท่ีคนงานได้หยดุพกัก็ท าให้เขามีก าลงัในการผลิตผลงานได้มากยิ่งขึน้ 

2.  ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ เลือก อบรม สอน และพฒันาคนงาน เพ่ือช่วยเหลือ
พวกเขาในการเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ซึ่งก่อนหน้านัน้ การจ้างงานมกัอยู่บนพืน้ฐานของความรัก
ชอบส่วนตวัของหวัหน้างาน (Supervisors) และการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) เน้นความสนิท
สนมมากกวา่ผลการท างาน  

ต่อมา เทย์เลอร์ ได้เสนอให้จ้างคนงานโดยการพิจาราจาก ความรู้ ความสามารถ และสติ 
ปัญญาหรือท่ีเทย์เลอร์เรียกว่า “First class worker” โดยการจ้างงานตามแนวความคิดของเทย์เลอร์ก็
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ได้ถกูน ามาใช้ครัง้แรกจากการทดสอบการผลิตล้อจกัรยาน (Bicycle ball) ซึ่งแทบจะไมมีใครเลยท่ี
ผา่นเกณฑ์ เทย์เลอร์จงึเสนอให้ท าการอบรมพนกังานท่ีมีผลการผลิตต ่ากว่ามาตรฐาน 

3.  การร่วมมือกนักบัคนงานเพ่ือให้บรรลคุวามส าเร็จ โดยระหว่างปี 1893-1904 ได้เกิดการ
ประท้วงหยุดงานของคนงานครัง้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตมุาจากความไม่พอใจในค่าจ้างแรงงานของคนงาน 
เพราะความเห็นท่ีไมต่รงกนั กลา่วคือ ในขณะท่ีคนงานต้องการคา่จ้างมากขึน้แตน่ายจ้างกลบัต้องการ
ลดค่าจ้างให้ต ่าลง จึงท าให้ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายท่ีต่างกัน ซึ่งเทย์เลอร์กล่าวว่า แท้จริงแล้ว
เป้าหมายทัง้ 2 นัน้เป็นสิ่งเดียวกนั เพราะถ้าองค์การประสบผลส าเร็จก็ท าให้คนงานประสบผลส าเร็จ
ด้วยเชน่กนั ถ้าองค์การมีผลก าไรมากขึน้ คนงานก็จะได้รับคา่จ้างท่ีมากขึน้ด้วยเชน่กนั 

4.  หลกัการข้อสดุท้ายของเทย์เลอร์ คือ การแบง่ความรับผิดชอบระหว่างคนงานกบัผู้บริหาร 
ซึ่งเดิมทีคนงานจะเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้การผลิตและการประเมินผล แตเ่ทย์เลอร์ได้เสนอให้ผู้บริหาร
คอยให้ค าแนะน าและควบคุมการผลิต และผู้บริหารยงัท าหน้าท่ีในการจูงใจและการลงโทษด้วย 
(Drivenand coerced)  

นอกจากนี ้เทย์เลอร์ ยังมีแนวคิดเก่ียวกับการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับปริมาณสินค้าท่ี
ผลิตได้ในแตล่ะวนั ซึง่เรียกว่า “fair day’s work” และนายจ้างก็ต้องจ่ายคา่จ้างอย่างเป็นธรรม โดย
เรียกว่า “fair day’s pay” ซึ่งเป้าหมายเพ่ือเป็นการเช่ือมระหว่างผู้บริหารและคนงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือลดความขดัแย้ง  เทย์เลอร์จึงเสนอให้ใช้ระบบการจูงใจ (Incentive) เพ่ือกระตุ้น (Motivate) 

คนงาน โดยเนือ้หาบางตอนในหนงัสือของ เทย์เลอร์เขียนว่า In order to have any hope of 

obtaining the initiative of his workmen the manager must give some special incentive 

(higher wages, premium, or bonus) to his men beyond that which is given to the average 

of the trade.  

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วิธีการจดัการตามหลักวิทยาศาสตร์ จะส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิต 
(Productivity) และการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ต่อองค์การก็ตาม แต่ก็ได้เกิดการวิพากษ์ 
วิจารณ์ และการตอ่ต้านจากบคุคลบางกลุ่ม โดยเฉพาะจากสหภาพแรงงานท่ีมองว่าหลกัการจดัการ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ จะให้ความส าคญัเฉพาะเป้าหมายและผลประโยชน์ขององค์การ โดยใช้
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจมาเป็นเคร่ืองจงูใจในการท างาน แตก่บัมองข้ามความส าคญัของผู้ปฏิบตัิงาน 
เพียงมองวา่คนงานเป็นสว่นหนึง่ของระบบการผลิตเท่านัน้ (วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555: 44) 
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แฟรงค์และลิลเล่ียน กลิเบร์ิธ (Frank and Lillian Gilberth) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-3  แฟรงค์และลิลเล่ียน กิลเบิร์ธ 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchFrankandLillianGilbreth) 

 

แฟรงค์และลิลเล่ียน กิลเบร์ิธ เป็นคูส่ามี-ภรรยากนั โดยทัง้สองได้สนบัสนนุแนวคิดการจดัการ
ตามหลกัวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกบัเทย์เลอร์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 
ซึง่ทัง้ 2 ได้ท าการศกึษาการเคล่ือนไหว (Motion studies) ในระหว่างการท างานเพ่ือให้สามารถท างาน
ได้เร็วขึน้ อีกทัง้ยงัชว่ยให้ผู้พิการสามารถท างานได้เหมือนคนปกติอีกด้วย 

แม้วา่ แฟรงค์ กิลเบร์ิท จะถกูรับให้เข้าศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั MIT ของสหรัฐอเมริกา แตเ่ขา
กับเลือกท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นช่างก่ออิฐ เน่ืองจากในสมยันัน้ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญั โดยเขาได้
เร่ิมต้นการศกึษาจากการสงัเกตคนงานก่ออิฐ ซึ่งเขาสงัเกตเห็นว่าช่างก่ออิฐมีลกัษณะ ท่าทางในการ
เคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกัน 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก เป็นการเคล่ือนไหวอย่างช้า ลักษณะท่ีสอง 
เป็นการเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว ซึง่เขาสงสยัวา่การเคล่ือนไหวแบบไหนดีกว่ากนั (Richard L. Daft, 
2010: 33-35) 

ทัง้สองคนได้เร่ิมต้นศกึษาจากหลายๆ วิธี และท าการตดัวิธีการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นออกไป 
โดยสามารถลดท่าทางในการเคล่ือนไหว จาก 18 ท่า ให้เหลือเพียง 5 ท่า นอกจากนี ้ยงัท าการศกึษา
การวางเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และท าการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือช่วยให้ท างานได้สะดวกขึน้ วิธีการ
ดงักลา่ว ท าให้คนงานสามารถก่ออิฐได้จ านวนเพิ่มขึน้ถึงเกือบ 3 เท่า กล่าวคือ สามารถเพิ่มขึน้จาก 
120 ก้อน เป็น 350 ก้อน ต่อชัว่โมง โดยวิธีการของ กิลเบิร์ธ นีเ้รียกว่า THERBLIGS โดยการน า
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นามสกุลของทัง้สองคนมาเขียนกลบักลายเป็นช่ือเรียกการศึกษา การเคล่ือนไหวร่างกายในการ
ท างานของคนงาน (วนัชยั มีชาต,ิ 2555: 34) 

 

เฮนร่ี แกนทท์ (Henry Gantt)  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปภาพที่  3-4 เฮนร่ี แกนทท์ 

ที่มา  (https://www.google.co.thHenry+Gantt) 

 

เฮนร่ี แกนทท์ เป็นนกัทฤษฏีองค์การอีกคนหนึง่ท่ีเน้นการศกึษาการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ 
โดยแกนทท์สนใจการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยการจงูใจ ซึง่หากพนกังานคนไหนท างานเสร็จ
ตามก าหนดก็จะได้รับรางวลัตอบแทน หรือท่ีเรียกว่า “Task-scheduling innovation and the 

rewarding of innovation” โดย “Task-scheduling innovation” นัน้ แกนทท์ ได้ก าหนดตารางเวลา ท่ี
เรียกว่า “Gantt chart” ซึง่เป็นการก าหนดเวลาเสร็จสิน้ของการท างานแตล่ะประเภท สว่น “The 

rewarding of innovation” เป็นการให้รางวลัตอบแทนส าหรับคนงานท่ีท างานเสร็จทนัตามเวลาท่ี
ก าหนด (เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2556: 13) 

ซึ่งวิธีการของแกนทท์ช่วยให้การจดัการและการควบคมุของผู้บริหารท าได้ง่ายยิ่งขึน้ และ
ปัจจุบันก็ได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในเกือบทุกโครงการ  นอกจากนี ้การพัฒนาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างแกรนชาร์ตหรือแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย ส่วนเคร่ืองน าเสนอ (Visual 
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display) ก็สามารถน าเสนอได้ง่ายเชน่กนั ซึง่ตวัอยา่งของตารางการท างานแบบแกรนชาร์ตสามารถ
อธิบายได้ตามรูปภาพข้างลา่งนี ้ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงตวัอย่าง Gantt Chart ของ Henry Gantt 

 

 

ที่มา  (Huck Williams, 2007: p. 43) 
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เฮนร่ี ฟาโยล (Henry Fayol) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-5  เฮนร่ี ฟาโยล 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchHenriFayol) 

 

เฮนร่ี ฟาโยล เป็นนกับริหารอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฏี
การจัดการยุคใหม่ตัวจริง แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านการจัดการทัง้ในอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา กลบัให้ความสนใจตอ่ผลงานของฟาโยลในระยะแรกน้อยมาก จนกระทัง่ทศวรรษท่ี 
1920 ก็ได้ปรากฏผลงานทางด้าน การจดัการทัว่ไปขึน้ ซึ่งถกูตีพิมพ์ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1916 ในฝร่ังเศส 
ภายใต้ช่ือผลงานวา่ “Administration Industrielle et Generale” ซึ่งถกูตีพิมพ์หลายครัง้ แตก็่ไม่ได้
รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษจนกระทัง่ปี ค.ศ.1929 และแม้กระนัน้ก็ตาม ผลงานนีก็้ถูกตีพิมพ์
เฉพาะในสวิสเซอร์แลนด์ โดย สถาบนัการจดัการสากลแห่งเจนีวา (The International Institute of 

Management at Geneva) และมีบางส่วนท่ีส าหรับวางขายนอกสหราชอาณาจกัร จนกระทัง่ปี 
ค.ศ.1923 ผลงานของฟาโยลก็ถกูซือ้และแปลโดย ซาร่า กรีเออร์ (Sarah Greer) และตอ่มาก็ถูก
รวบรวมและอ้างถึงในผลงานของลินดอล เออร์วิคและลเูธอร์ กลูิค  

แนวความคิดของฟาโยลเก่ียวกับการจดัการอตุสาหกรรมนัน้ ฟาโยลได้แบง่กลุ่มงานออกได้
เป็น 6 กลุม่ คือ (Heinz Weihrich and Harold Koontz, 1994: 37) 

1. การผลิต (Technical) รับผิดชอบในการผลิตสินค้า (Production) 

2. การพาณิชย์ (Commercial) รับผิดชอบทางด้าน การซือ้ (Buying) การขาย (Selling) 
และการแลกเปล่ียน (Exchanging) 

https://www.google.co.th/searchHenri
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3. การเงิน (Financial) รับผิดชอบทางด้านการแสวงหาแหล่งเงินทุน (Search for capital) 
การใช้จา่ยท่ีจะท าให้รับประโยชน์สงูสดุ (Optimum use of capital) 

4. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) รับผิดชอบด้านการปกป้องคุ้มครองบุคคลและ
ทรัพย์สิน (Protection of property and persons) 

5. การบญัชี (Accounting) รับผิดชอบด้านงบดลุ รวมทัง้ตวัเลขทางสถิติตา่งๆ 

6. การจดัการ (Managerial) รับผิดชอบด้านการจดัการต่างๆ เช่น การวางแผน (Planning) 

การจดัองค์การ (Organization) การสัง่การ (Command) การติดตอ่ประสานงาน (Coordination) 

และการควบคมุ (Control) หรือ POCCC  

 

ฟาโยลได้กลา่ววา่ กิจกรรมทัง้ 6 ประเภทนีจ้ะปรากฏในธุรกิจทกุขนาด โดยกิจกรรมท่ี 1-5 จะ
เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป เขาจงึได้ทุม่เทเวลาและความพยายามของเขาในการวิเคราะห์งานในล าดบัท่ี 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

รูปภาพท่ี 3-6 สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ 

 

นอกจากนี ้ฟาโยล ยงัได้เสนอหลกัการจดัการอีก 14 ประการ ดงันี ้(อ้างจาก วรัชยา ศิริวฒัน์, 
2554: 23) 

สภาพแวดล้อมทั่วไป 

สภาพแวดล้อมใน
การด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อม
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ในองค์การ 

เจ้าของและ
ผู้ ถือหุ้น 

ลกูจ้าง 

คณะ
กรรมกการ 

อิทธิพลจาก
นานาประเทศ 

อิทธิพลทาง     
  การเมืองและ 

      การปกครอง 

แรงงาน ผู้ขายวตัถดุิบ 

คูแ่ขง่ขนั กฎระเบียบ 

ลกูค้า หุ้นสว่น 

อิทธิพลทาง    
        สงัคมและ 

             วฒันธรรม 

อิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ 

อิทธิพลทางเทคโนโลยีี 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

สภาพแวดล้อมภายใน 
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1. การแบ่งงานกันท า (Division of Work) หมายถึง การแบง่แยกงานออกเป็นส่วนๆ และ
มอบหมายให้พนกังานรับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถของแตล่ะคน 

2. อ านาจและความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) หมายถึง การมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้พนกังานแตล่ะคน ซึ่งจะต้องท าการมอบหมายอ านาจให้ด้วย เน่ืองจากอ านาจ
จะชว่ยให้การท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประสบผลส าเร็จง่ายขึน้ 

3. ระเบียบ ข้อบงัคบั (Discipline) หมายถึง ข้อตกลงในการท างานท่ีทุกคนจะต้องปฏิบตัิ
ตาม หรือละเว้นการกระท าในสิ่งท่ีเป็นข้อห้าม 

4. เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) หมายถึง การท่ีพนกังานปฏิบตัิ
ตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาเพียงคนเดียว เพ่ือป้องกนัความสบัสนในการสัง่การ 

5. เอกภาพของทิศทาง (Unity of Direction) หมายถึง การท างานทกุหน้าท่ีในองค์การ
จะมีเป้าหมายหรือทิศทางเดียวกนั 

6. ผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตวั (General Interest) หมายถึง การ
ท างานในองค์การจะค านงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์สว่นตน 

7. การให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน (Remuneration) หมายถึง การให้ค่าจ้างและรางวัล
ตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 

8. การรวมอ านาจ (Centralization) หมายถึง การมีศนูย์รวมอ านาจท่ีชดัเจนในการสัง่
การ 

9. สายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) หมายถึง การมีสายการบงัคบับญัชาท่ีลดหลัน่กัน
ไปจากบนสดุจนกระทัง่ลา่งสดุอยา่งชดัเจน 

10. การจดัระเบียบ (Order) หมายถึง การก าหนดระเบียบวินยัขององค์การ เพ่ือให้พนกังาน
ได้ยดึถือปฏิบตัเิป็นแบบอยา่งเดียวกนั 

11. หลกัความยตุิธรรม (Equity) หมายถึง การยึดถือความถกูต้องยุติธรรมในการปฏิบตัิ
ภายในองค์การ เชน่ การเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหนง่ หรือการลงโทษ เป็นต้น 

12. ความมัน่คงของคนงาน (Stability of Tenure of Personnel) หมายถึง ระบบการจ้าง
งานท่ีมีความมัน่คงและมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

13. ความคิดริเร่ิม (Initiative) หมายถึง การสร้างบรรยากาศในองค์การในการส่งเสริม
สนบัสนนุให้เกิดความริเร่ิม สร้างสรรค์ผลงาน   

14. ความรักและสามคัคีในหมู่คณะ (Esprit de Corps) หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกนั
ของสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้เกิดพลงัผลกัดนัให้การท างานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
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จากหลกัการจดัการทัง้ 14 ข้อนี ้จะเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัการจดัการท่ีเน้นใน 3 ประเดน็ 

(The three general themes) ดงันี ้(เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2556: 16)  

1. ความมีประสิทธิภาพในองค์การ (Organizational efficiency) 

2. การให้ความส าคญัตอ่พนกังาน (The handing of people) 

3. การกระท าท่ีเหมาะสมทางด้านการจดัการ (Appropriate management action) 

นอกจากนี ้หลกัการทัง้ 14 ยงัมีความเหมาะสมตอ่การบริหารในองค์การตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะ
เป็นสากลได้เป็นอยา่งดี 

 

เจมส์ มูนเนย์ และ อลัน ไรเลย์ (James Mooney and Alan Reiley)  

มนูเนย์ และ ไรเลย์ เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท GM (General Motor) ซึง่ทัง้ 2 ได้
ร่วมกนัเขียนผลงาน ช่ือ “Onward Industry” ขึน้ในปี ค.ศ. 1930 และในปี ค.ศ. 1939 ก็ได้ออก
ผลงานช่ือ “Principles of Organization” ซึง่เนือ้หาของผลงานทัง้ 2 เลม่นี ้ สามารถสรุปได้ดงันี ้
(อ้างจาก ประมวลสาระชดุวิชาของมหาวิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หนว่ย 1-7, 2549 : 104-105) 

1.  ผู้ เขียนเช่ือวา่การรวมตวัของมนษุย์ไมว่า่จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วย
หลกัการทางการบริหารขัน้พืน้ฐาน ส่วนประสิทธิภาพขององค์การนัน้จะเกิดจากความสามารถใน
การประสานหลกัการบริหารตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

2.  มนูเนย์ และไรเลย์ ได้อาศยัข้อมลูจากการศกึษาองค์การในสมยัโบราณ ยคุกลาง 
องค์การทางศาสนาและทางทหาร มาเป็นข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือใช้ในการเขียนและการสรุปเก่ียวกับ
หลกัการบริหาร 

3.  มนูเนย์ และ ไรเลย์ ได้เสนอหลกัการบริหารตา่งๆ ซึง่มีลกัษณะท่ีเป็นสากล เชน่ 

 3.1  หลกัการประสานงาน (Coordinative Principle) ซึ่งเป็นหลกัการท่ีส าคญัท่ีสุด 
หรือบางครัง้เรียกว่า “หลักเอกภาพของสายการบงัคบับญัชา” นอกจากนีท้ัง้ 2 ยังเห็นว่าหลักการ
ประสานงานเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดความส าเร็จของหลกัการอ่ืนๆ โดยหลกัการประสานงานนี ้
จะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความจ าเป็น ในการประสานกิจกรรมทัง้หลายภายในองค์การ ด้วยการ
มอบหมายอ านาจโดยชอบธรรม ให้แก่บุคคลในระดบัต่างๆ ของล าดบัชัน้ ในสดัส่วนท่ีมากขึน้ตาม
ความสงูของระดบั 

 3.2  หลกัล าดบัชัน้ของสายการบงัคบับญัชา (Scalar Principle) หมายถึง หลกัการ
บริหารท่ีครอบคลุมถึงกระบวนการ ในการประสานอ านาจของเจ้าหน้าท่ีระดับสูงสุดถึงต ่าสุดของ
องค์การซึง่บางครัง้หลกัการบริหารนีถ้กูเรียกวา่ “ล าดบัชัน้” 
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 3.3  หลกัการแบ่งงานตามหน้าท่ี (Functional Process) ซึ่งหมายถึง หลกัการ
บริหารท่ีค านงึถึงความแตกตา่งในอ านาจโดยชอบธรรม ของสมาชิกในองค์การในระดบัต่างๆ ตาม
ต าแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละคน เช่น นกับญัชีและวิศวกร เป็นต้น ซึ่งหลักการ
บริหารนีบ้างครัง้เรียกวา่ “หลกัความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง” (Specialization) 

 3.4  หลกัการแบง่แยกหน่วยงานหลกั และหน่วยงานสนบัสนนุ (Line and Staff  

Functional) ซึ่งหมายถึง การแบง่แยกสมาชิกในองค์การออกเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายงานหลกั (Line) 

จะท างานให้กบัหนว่ยงานท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีปฏิบตัิการ ส่วนฝ่ายท่ี 2 จะท างานในส่วนของการให้
ค าแนะน า ปรึกษา (Staff) 

 

ลินดอล เออร์วิค และ ลูเธอร์ กูลิค (Lyndall Urwick &Luthe Gulick) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-7  ลินดอล  เออร์วิค 

ที่มา  (http://www.google.com Lyndall Urwick) 

 

นกัวิชาการทางการบริหารท่ีโดดเดน่อีก 2 ท่านหนึ่ง คือ ลเูธอร์ กลูิค และ ลินดอลล์ เออร์
วิค ซึ่งทัง้ 2 ได้เสนอแนวคิดทางการบริหารว่าเป็นเร่ืองของการประสานงานภายในองค์การ 
นอกจากนี ้ยงัได้เสนอหลกัการประสานงานและการท างานในองค์การไว้ดงันี ้(วนัชยั มีชาติ, 2555: 

39-40) 
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 1.  เม่ือมีการจดัตัง้องค์การเกิดขึน้ จะต้องมีการแบง่งานกนัท าเกิดขึน้ด้วย เพราะคนแต่
ละคน มีความแตกต่างกัน ทัง้ในด้านของความถนดั ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ ดงันัน้ 
การแบง่งานกนัท าจงึเป็นสิ่งจ าเป็นในองค์การ 

 2.  เม่ือมีการแบง่งานกนัท าเกิดขึน้ องค์การจ าเป็นจะต้องมีระบบการประสานงานกนั
เพ่ือเช่ือมโยงงานทกุส่วนขององค์การเข้าด้วยกัน ซึ่งการปะสานงานภายในองค์การสามารถท าได้ 2 

วิธีคือ การประสานโดยใช้โครงสร้างองค์การ และการประสานงานโดยใช้การประสานทางความคิด
หรือการมีเจตนารมณ์ร่วมกนั 

  2.1 การประสานโดยใช้โครงสร้างองค์การ ซึง่สามารถกระท าได้หลายวิธี เชน่ 

 2.1.1  การจัดโครงสร้างอ านาจภายในองค์การ หมายถึง การประสานงานโดย 
ยดึหลกั ขอบขา่ยในการควบคมุ หลกัเอกภาพในการควบคมุ และการจดัหน่วยงานย่อยในองค์การ
ให้มีความกลมกลืนกนั 

 2.1.2  การประสานงานผ่านหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร หมายถึง องค์การจะใช้
หน้าท่ีของหวัหน้าในการประสานงานในองค์การ โดยหน้าท่ีของหวัหน้าจะประกอบด้วย 7 ประการ
คือ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organization) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การ
อ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Co-coordinating) การรายงาน (Reporting) และการ
จดัการงบประมาณ (Budgeting) หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปคือ POSDCoRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-8  แสดงหน้าท่ีของหวัหน้างาน 

ที่มา  (Apicha Prakobseng http://colacooper.blogspot.com/2012/10/ 
posdcorb.html#!/2012/10/posdcorb.html) 
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 2.1.3  การประสานหน่วยงานย่อยในองค์การ โดยใช้วิธีการจดัองค์การดงันี ้คือ 
การจดัองค์การตามวตัถุประสงค์ การจดัองค์การตามลกัษณะงาน การจดัองค์การตามลูกค้า และการ
จดัองค์การตามภมูิศาสตร์  

2.2  การประสานงานโดยใช้การประสานความคิดหรือการมีเจตนารมณ์ร่วมกัน 
หมายถึง การประสานงาน โดยการสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของสมาชิกขององค์การ ซึ่ง
องค์การจะต้องสร้างอุดมการณ์ในการท างานของสมาชิก และสร้างความจงรักภักดีในองค์การให้
เกิดขึน้ 

หลกัการ POSDCoRB ของกลูิค และ เออร์วิค นี ้ได้ถกูน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย แม้แต่
การจัดการหน่วยงานย่อยในท าเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นหลักการท่ีเข้าใจง่าย 
ครอบคลมุการบริหารงานทัง้องค์การ ใช้ได้กบัทกุยคุสมยัและเหมาะสมกบัองค์การทกุประเภท 

 

แมร่ี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลตต์ (Mary Parker Follett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-9  แมร่ี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลตต์ 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchmaryparkerfollett) 

 

ฟอลเลตต์ เป็นนกับริหารท่ีมีความคิดตามหลกัวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เสนอว่า โครงสร้างองค์การ
ตามหลกัสายการบงัคบับญัชา มกัจะก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่างต าแหน่งต่างๆ แต่ฟอลเลตต์
กลับถือว่าความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ เป็นเร่ืองปกติของการคนท่ีต้องท างานร่วมกัน ซึ่งการสั่งการของ
ผู้บริหารนัน้จะต้องใช้ศลิปะในการสัง่การเพ่ือท่ีจะให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตาม โดยค าสัง่นัน้จะต้อง



69 

 

มาจากเร่ืองส่วนรวมไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั นอกจากนี ้ในส่วนของการจัดท าแผนหรือนโยบาย จะต้อง
อาศยัความร่วมมือทัง้ผู้บริหารและคนงาน โดยจะต้องท าการตดัสินใจ ติดต่อประสานงาน ท าการ
ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดและตอ่เน่ือง (อ้างจาก สมัฤทธ์ิ ยศสมศกัดิ,์ 2549: 211-212) 

ซึง่หลกัการบริหารของ ฟอลเลตต์ สามารถสรุปได้เป็นข้อๆ ดงันี ้(ประมวลสาระชดุวิชาของ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หนว่ย 1-7 2549: 104) 

1. ฟอลเลตต์ ได้เสนอให้มองความขดัแย้งว่าเป็นเร่ืองปกติ และบางครัง้ความขดัแย้งอาจน า
ผลดีมาสูอ่งค์การ และผู้บริหารควรมีความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง ซึ่งมีอยู่ 3 วิธีคือ การ
เข้ายดึครอง การประนีประนอม และการรวมตวั 

2. ฟอลเลตต์ เช่ือว่า โดยธรรมชาติของมนษุย์แล้วจะไม่ชอบรับค าสัง่ ดงันัน้ คนสัง่จะต้องใช้
ศิลปะในการสัง่การ ซึ่งจะท าให้คนท่ีรับค าสัง่นัน้มีความรู้สึกว่าค าสัง่นัน้เป็นสิ่งจ าเป็นและต้องปฏิบตัิ
ตาม และต้องพยายามท าให้ผู้ รับค าสัง่เกิดความรู้สึกว่าค าสัง่นัน้มาจากองค์การส่วนรวม ไม่ได้เป็น
ค าสัง่สว่นตวัของคนใดคนหนึง่โดยเฉพาะ 

3. การด าเนินงานขององค์การเป็นหน้าท่ีของทุกคน ทัง้ผู้บริหารและพนักงาน ดงันัน้ ทุก
ฝ่ายต้องรับผิดชอบชว่ยกนัในการด าเนินงาน เชน่ การวางแผนและการก าหนดนโยบาย เป็นต้น  

4. หลกัการบริหารท่ีดี คือ การให้ความส าคญัต่อการประสานงาน ซึ่งจะต้องด าเนินไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

4.1  การประสานงานและการควบคุม จะต้องเกิดขึน้ระหว่างหัวหน้าของแผนกต่างๆ 
แทนท่ีจะมาจากสว่นบนสูส่ว่นลา่ง 

4.2  การประสานประสานงานจะต้องกระท าอย่างต่อเน่ือง เพราะในความเป็นจริงแล้ว 
หากสามารถแก้ไขปัญหาหนึ่งได้ ก็จะเกิดปัญหาใหม่ตามมาอย่างไม่มีท่ีสิน้สุด ดงันัน้ จึงต้องท าการ
ประสานงานกนัในการแก้ปัญหาตอ่ไปเร่ือยๆ 

ซึ่งเนือ้หาบางตอนในหนังสือของฟอลเลตต์ กล่าวว่า “the appearance of 
difference, difference of opinions, of interests. For that is what conflict means difference.” 
and “as conflict difference is here in this world, as we cannot avoid it, we should, I think, 

use it to work for us. Instead of condemning it, we should set it to work for us. Thus we 

shall not be afraid of conflict, but we shall recognize that there is a destructive way of 

dealing with such moments and a constructive way.” (Chuck Williams, 2007: 50)   
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แม็ก เวบเบอร์ (Max Weber) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  3-10  แม็ก เวบเบอร์ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchmaxweberimages) 

 

แมกเวเบอร์ เป็นนกัวิชาการชาวเยอรมนั ซึ่งถือว่าเป็นบคุคลท่ีริเร่ิมการศกึษาหลกัการจดัการ
ตามหลักระบบราชการ ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Bureaucracy” ซึ่งมาจากค าว่า “Bureau” ท่ี
หมายถึง ส านักงาน ส านัก หรือ กรม ส่วนค าว่าข้าราชการ ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษว่า “Bureaucrat” 
และ “Bureaucracy” โดยหมายถึง ผู้ มีอ านาจในราชการ ซึ่งค าว่า “Bureaucrat” และ 
“Bureaucracy” ท่ีหมายถึง ข้าราชการนี ้ในสหรัฐอเมริกาสมยัก่อนมกัใช้ในความหมายท่ีไม่ดีนัก 
เน่ืองจากคนอเมริกนัมกัมีภาพลบตอ่การท างานของรัฐบาล เช่น การท างานท่ีล่าช้าอนัเน่ืองมาจาก
การมีระเบียบท่ีเคร่งครัดมากเกินไป (Red Tape) จนต้องท าให้รัฐบาล ได้ท าการปรับปรุงระบบการ
ท างานของรัฐขึน้ใหม ่แตส่ าหรับเวเบอร์กลบัมองวา่ การจดัการตามหลกัของระบบราชการเป็นระบบ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเช่ือว่าเป็นระบบในอุดมคติ (the ideal type of 

bureaucracy) นอกจากนี ้เวเบอร์ยงัเห็นว่าระบบราชการเป็นระบบในการใช้อ านาจในการปกครอง
สงัคม ซึ่งตราบใดท่ีประเทศยงัมีรัฐบาลในการท าหน้าท่ีในการปกครอง ก็จะต้องมีระบบราชการและมี
เจ้าหน้าท่ีราชการเป็นเคร่ืองมือในการปกครอง และท าหน้าท่ีในการบริการแก่สาธารณะต่อไป ซึ่ง
หลักการจัดการตามระบบราชการนี ้เวเบอร์เห็นว่าจะเน้นเร่ืองลักษณะการใช้อ านาจในองค์การ ซึ่ง    
เวเบอร์เรียกว่า “การประสานงานโดยบงัคบัหรือควบคุม” โดยเป็นเร่ืองของการออกค าสัง่และการ
ยอมท าตามค าสัง่ ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้(อ้างจาก สนธ์ิ บางย่ีขนั, 2544 : 74) 
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1. ความถูกต้องของระบบอ านาจ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากกว่าท่ีจะมองเป็นเพียงแค่
ความคดิ หรือในอดุมคติ 

2. ความถูกต้องของอ านาจขึน้อยู่กับการยอมรับในการท าสัญญาของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีกบัองค์การท่ีตนสมคัรเข้าท างาน 

3. ความถกูต้องของอ านาจ โดยธรรมชาตแิล้วสามารถชีใ้ห้เห็นได้ โดยใช้หลกัสงัคมวิทยา นัน่
คือ ความภกัดีของสมาชิกในองค์การ ท่ีมีตอ่องค์การหรือผู้น าบริหาร 

4. การเช่ือฟังในอ านาจของผู้ สั่งการ จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมีการปฏิบตัิตาม ซึ่งเป็นการ
ปฏิบตัติามค าสัง่ และค าสัง่นัน้ก็เป็นพืน้ฐานของการกระท าทัง้หมด 

5. ข้อตกลงเกิดขึน้จากความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มากกว่าความต้องการด้าน
คา่ตอบแทนอ่ืนๆ 

6. วัฒนธรรมเป็นการแสดงออกในการประสานงานหรือการปฏิบัติในสังคม แทนการใช้
อ านาจในการบงัคบั (Imperative Co-ordination) 

7. ประชาธิปไตย เป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีความเก่ียวพันกับอ านาจ ซึ่งเวเบอร์เห็นว่าอ านาจใน
การออกค าสัง่จะต้องได้รับความเห็นด้วยจากสมาชิกในองค์การ 

ส่วนลกัษณะของอ านาจท่ีแท้จริง และถกูต้องในสงัคมนัน้ เวเบอร์ได้แบง่ออกเป็น 3 ประเภท
คือ (อ้างจาก วนัชยั มีชาติ, 2555: 41)  

1. อ านาจท่ีเกิดจากบารมี (Charismatic authority) ซึ่งเป็นอ านาจท่ีเกิดมาจากบุคลิก 
ลกัษณะเฉพาะของบคุคล โดยจะมีอิทธิพลให้คนอ่ืนเช่ือฟัง หรือยอมท าตาม อ านาจตามบารมีถกูใช้
มากในสงัคมยคุดัง้เดมิหรือชนเผา่ท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ 

2. อ านาจตามประเพณี (Traditional authority) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียดึถือปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา เชน่ อ านาจท่ีได้จากการสืบสนัติวงศ์ ซึ่งอ านาจลกัษณะนีม้กัใช้
กนัในสงัคมแบบศกัดนิา 

3. อ านาจตามกฎหมาย (Legal authority) ซึ่งเป็นอ านาจท่ีเน้นหลกัความมีเหตผุลตาม
หลกักฎหมายโดยอ านาจในลกัษณะนีจ้ะเหมาะกับองค์การราชการและองค์การสมยัใหม่ท่ีมีความ
สลบัซบัซ้อน 

นอกจากนี ้เวเบอร์ยังได้เสนอหลักการจัดการตามแบบราชการ ซึ่งเช่ือว่าเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ โดยมีลกัษณะส าคญัดงันี ้(อ้างจาก วนัชยั มีชาต,ิ 2555: 42-43)   

1.  มีการแบง่งานกนัท าตามความช านาญเฉพาะของแตล่ะคน 
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2.  มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนท่ีจะแสดงให้เห็นวา่ ใครมีอ านาจเหนือใครและใครอยู่ภายใต้
การควบคมุดแูลของใคร 

3.  มีความเป็นทางการในการปฏิบตังิาน ซึง่จะมีการระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน  
4.  อ านาจจะถกูก าหนดโดยต าแหน่ง โดยไม่ยึดติดกบัตวับคุคล ซึ่งไม่ว่าใครเข้ามาด ารง

ต าแหนง่ก็จะมีอ านาจดงักลา่วนัน้ 

5.  อาชีพของข้าราชการจะมีความมัน่คงในต าแหนง่หน้าท่ี มีการจา่ยผลตอบแทนท่ีเป็นระบบ 

6.  จะต้องปฏิบตังิานด้วยหลกัเหตผุล โดยปราศจากการใช้อารมณ์และความรู้สึกสว่นตวั 

7.  ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการจะขึน้อยูก่บัความรู้ ความสามารถ และความอาวโุส  
 อย่างไรก็ตาม แนวคิดหรือหลกัการทางการจดัการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมกัจะเหมาะสม
เฉพาะกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เม่ือเวลาผ่านไปก็จะท าให้
แนวความคิดท่ีเคยได้รับการยอมรับก็อาจได้รับการตอ่ต้านหรือถกูปฏิเสธไป ซึ่งรูปแบบการจดัการ
แบบราชการ ตามแนวคดิของ Max Weber ก็เชน่เดียวกนั ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กนัมากขึน้ ถึง
ความไม่ทนัสมยัและไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีก าลงัเปล่ียนไปเน่ืองจากการจดัการแบบระบบ
ราชการไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เหมือนดงัเช่นในสมัยก่อน กล่าวคือ 
การด าเนินงานในปัจจุบนั ต้องเน้นการท างานท่ีมีความรวดเร็วมากขึน้ เพ่ือให้เหมาะกับสภาพ 
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ระบบการบริหารสมยัใหม่ท่ีเน้นความยืดหยุ่น การกระจาย
อ านาจในการตดัสินใจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริการแก่ประชาชน  
 ดงันัน้ การจดัการตามรูปแบบระบบราชการ จึงถือว่าเป็นระบบท่ีล้าสมยัเพราะไม่อาจท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ ต่อไปได้ ซึ่งเปรียบประหนึ่ง “ปิรามิดท่ีร้าวจวนจะถล่มพินาศลงทุก
นาที” ซึ่งปัญหาของระบบราชการสามารถสรุปได้ดงันี ้(อ้างจาก พิทยา บวรวฒันา, 2538: 117-

118) 

1.  สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่คาดฝัน แตใ่นขณะท่ีระบบราชการเป็น
ระบบท่ีเหมาะสมเฉพาะกบัสถานการณ์ท่ีมีเสถียรภาพ 

2.  องค์การในระบบราชการมีความใหญ่โตมากขึน้ จนท าให้การด าเนินกิจการตามระบบราชการ 
ไมส่ามารถรับกบัสถานการณ์ใหมไ่ด้ 

3.  การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีความสลบั ซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ จึงต้องอาศยัเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความรู้ความช านาญพิเศษเฉพาะเร่ืองมากขึน้ 

4.  ความคิดทางการบริหารเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ในยคุดัง่เดิมจะมองคนว่าเป็นหุ่นยนต์ 
แต่ต่อมามองว่า คนเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะอย่างและมีความต้องการท่ีหลากหลาย 
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นอกจากนี ้ยงัมองว่าอ านาจมาจากความร่วมมือและความมีเหตุผล แทนการมองว่ามาจากการ
บงัคบั ขม่ขู ่ดงัเช่นสมยัก่อน และยิ่งกว่านัน้ ยงัมองว่าระบบราชการนัน้เป่ียมไปด้วยความรู้สึกและ
ความนิยมในมนษุย์และประชาธิปไตย มากวา่การมองวา่ระบบราชการ เป็นเพียงเคร่ืองยนต์กลไกท่ี
ปราศจากจิตใจและชีวิต 
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สรุป 

แนวคิดและทฤษฎียคุดัง้เดิมหรือยุคคลาสสิคนีเ้ป็นยคุท่ีมีแนวความคิดในการแสวงหารูปแบบการ
จดัองค์การท่ีดีท่ีสุดซึ่งวิธีการท่ีดีท่ีสุดนีจ้ะแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับแนวคิดของนกัทฤษฎีแต่ละคน 
เช่น เฟรดเดอริค ดบับลิวเทย์เลอร์ท่ีมีแนวความคิดเก่ียวกับการจดัการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ 
แมกเวบเบอร์มีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการตามระบบราชการ เออร์วิคและกูลิคมีแนวคิดเก่ียวกับ
หลักการบริหาร และลิลเล่ียนและแฟรงค์ กิลเบิร์ก มีแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบงานและการ
เคล่ือนไหวในการปฏิบตังิาน เฮนร่ ฟาโยล มีแนวคดิเก่ียวกบัการแบง่แยกกลุม่ของงาน 

 นอกจากนี ้ยงัมีบคุคลอ่ืนๆในยคุนี ้เช่น เจมส์ มนูเนย์ และอลนัไรเลย์ และ แมร่ี ปาร์คเกอร์ 
ฟอลเลตต์ เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. จงยกตวัอย่างนกัทฤษฎีท่ีส าคญัพร้อมทัง้แนวความคิดของนกัทฤษฎีดงักล่าว ในยุค
ดัง้เดมิหรือยคุคลาสสิค 

2. ให้เหตผุลวา่ท าไมแนวคิดการบริหารของ เฟรดเดอริก ดบับลิว เทเลอร์ จึงเป็นแนวคิด
การจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ 

3. หลกัการบริหารของเฟรดเดอริก ดบับลิว เทเลอร์ มี 4 ข้อ อะไรบ้าง 

4. ยกตวัอยา่งวิธีการศกึษาของแฟรงค์และลิลเล่ียน กิลเบร์ิธ วา่มีวิธีการศกึษาอยา่งไร 

5. จงอธิบายหลกัการและแนวคดิของเฮนร่ี แกนท์  
6. อะไรคือหลกัการแนวคดิของ เฮนร่ี ฟาโยล 

7. จงอธิบาย POCCC หมายถึงอะไร 

8. อธิบายหลกัการประสานงานของกลูิคและเออร์วิค วา่มีอะไรบ้าง 

9. อธิบาย POSCoRB หมายถึงอะไร 

10. จงอธิบายหลกัการของแมก เวบเบอร์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4  

นักทฤษฎีองค์การและแนวคดิส าคัญยุคนีโอคลาสสิค 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด 

2. เฮอร์เบร์ิต เอ ไซมอน 

3. โรเบร์ิต เค เมอร์ตนั 

4. เจมส์ จี มาร์ท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายลกัษณะแนวคิดของนกัทฤษฎีในกลุม่ยคุนีโอคลาสสิคได้ 

2. อธิบายหลกัการของนกัทฤษฎี ในยคุนีโอคลาสสิคได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 4 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 4 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

 

 

  



บทที่ 4 

นักทฤษฏีองค์การและแนวคดิส าคัญยุคนีโอคลาสสิก 

 

ทฤษฏีองค์การในยคุนี ้เร่ิมต้นจากแนวความคิดในการต่อต้าน (Antithesis) แนวคิดและ
ทฤษฏีองค์การในยคุดัง้เดิม (Classical Organization Theory) โดยแนวคิดในยคุนี ้จะหนัมาให้
ความสนใจต่อ “คน” มากกว่าการให้ความสนใจต่อ “องค์การ” ดังเช่นในยุคดัง้เดิม กล่าวคือ 
แนวความคิดระบบราชการถูกท้าทายจาก แนวคิด “ระบบราชการแบบไม่เป็นทางการ” แนวคิด
วิทยาศาสตร์การจดัการ ถูกท้าทายจาก “แนวคิดมนุษย์สมัพนัธ์” กลยุทธ์และแนวความคิดหลกัการ
บริหารถกูโจมตี “จากแนวคิดศาสตร์การบริหาร”  โดยนกัทฤษฏีคนส าคญัในยุคนี ้ได้แก่ เชสเตอร์ 
ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) (Robert K. Merton) (Herbert A. Simon) (Phillip Selznick) 

(Richard M. Cyert & James G. March) (วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 25) 

 

เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  4-1  เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchchesteribarnard) 

 

บาร์นาร์ด เร่ิมต้นชีวิตการท างานในฟาร์มแห่งหนึ่ง และได้สมัครเข้าเรียนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยั ฮาวาร์ด แต่เรียนไม่จบจึงไม่ได้ปริญญาแต่ต่อมาภายหลงั หลายๆ 
มหาวิทยาลยัก็ได้ให้ปริญญาดษุฏีบนัฑิตแก่เขา  บาร์นาร์ดเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
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มากมาย ทัง้ในบริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรท่ีไม่หวังผลตอบแทน (Non-profit 

Organization) โดยในปี ค.ศ. 1909 ได้เข้าท างานท่ีบริษัท the American Telephone and 

Telegraph Company ปัจจบุนัคือ บริษัท AT&T และได้เล่ือนเป็นประธานของบริษัท the New 

Jersey Bell Telephone Company ในช่วงท่ีเกิดเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ซึ่งเขาก็สามารถน าพา
บริษัทให้รอดพ้นจากวิกฤตนีไ้ด้ นอกจากนีเ้ขายังได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสมาคม the 

American Academy of Arts and Sciences เป็นประธานของ The United Service 

Organization, USO เป็นประธานของมูลนิธิ Rockefeller Foundation ประธานของ The 

National Science Foundation และเป็นสมาชิกของ the Society for General Systems 

Research ตามล าดบั  (Western University Libraries, 2014) 

ในบทบาทนกัวิชาการนัน้ บาร์นาร์ด ถือได้ว่า เป็นนกัเขียนผู้บกุเบิกการศกึษาเก่ียวกบัการ
จดัโครงสร้างองค์การและทฤษฎีองค์การ และผลงานท่ีโดดเดน่ของเขา คือ “The Functions of the 
Executive” ซึ่งตีพิมพ์เม่ือ ค.ศ. 1938 โดยเนือ้หาอธิบายถึง ทฤษฏีองค์การโดยบานาร์ด มองว่า
องค์การเปรียบเสมือนเป็นระบบการท างานร่วมกนัของมนษุย์ และองค์การทัง้หลายมกัจะมีอายสุัน้ 
ซึ่งน้อยนกัท่ีจะมีอายมุากกว่า 100 ปี (Century) เพราะว่าองค์การเหล่านีข้าดปัจจยัส าคญัในการอยู่
รอด คือ การมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งบานาร์ดได้ให้ค า
จ ากัดความของประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนๆ ว่า หมายถึง การท่ีองค์การสามารถสร้าง
แรงจงูใจ (Motive) แก่ทกุคนได้เพราะเม่ือสมาชิกในองค์การเกิดแรงขบัก็จะท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเนือ้หาของหนงัสือ “The Functions of the Executive” มีสาระส าคญั
โดยสรุป คือ (วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554 : 26) 

1. องค์การเกิดขึน้จาก “ความจ าเป็นของคน” ในการร่วมมือกันท างานบางอย่างให้
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. การท่ีจะให้คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปท างานร่วมกัน จะต้องท าการจัด “ระบบความ
ร่วมมือ” (Cooperative system) ขึน้มาก่อน 

3. องค์การจะด ารงอยู่ได้ก็ต่อเม่ือคนท่ีมารวมกันท างาน ได้ท างานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์การ 

4. ความอยู่รอดขององค์การ ขึน้อยู่กับความสามารถของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องสร้าง
ระบบความร่วมมือท่ีดี เช่น ระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์การ การจูงใจ การมีความเป็นผู้น า 
(Leadership) ท่ีสามารถดงึดดูให้คนมีความเตม็ใจ (Willing) ในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 
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นอกจากนี ้บานาร์ดยังได้ก าหนดหน้าท่ีของผู้บริหารในองค์การ ซึ่งหน้าท่ีของผู้บริหาร    
บานาร์ดได้เสนอวา่จะต้องประกอบด้วย หน้าท่ีตา่งๆดงันี ้(R.C.S. Trahair, 1994 : 40) 

1. ก่อตัง้และบ ารุงรักษาระบบการติดตอ่ส่ือสาร 

2. ให้บริการทางด้านความปลอดภยัแก่สมาชิก 

3. ก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์การ 

บานาร์ด ยงัได้เสนอหลกัการจดัการท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจและส่วนท่ี
เก่ียวกบัแรงจงูใจ (Authority and incentives) นัน้ บานาร์ดได้ก าหนดทฤษฏี 2 ทฤษฏีท่ีน่าสนใจ 
คือ ทฤษฏีอ านาจ (Authority) และ ทฤษฏีการจงูใจ(Incentives) ซึ่งทัง้ 2 ทฤษฏี จะถกูรับรู้ผ่าน
เนือ้หาของระบบการติดตอ่ส่ือสาร โดยมีพืน้ฐานจากหลกัการ 7 ข้อ ดงันี ้(R.C.S. Trahair, 1994 : 

40-45) 

1. ชอ่งทางการส่ือสารจะต้องถกูก าหนดอยา่งแนน่อน ชดัเจน 

2. ทกุนต้องรับรู้ถึงชอ่งทางการส่ือสาร 

3. ทกุคนต้องสามารถเข้าถึงชอ่งทางการติดตอ่ส่ือสาร 

4. สายการตดิตอ่ส่ือสารจะต้องสัน้ และตรงไปตรงมาเทา่ท่ีเป็นไปได้ 

5. ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการให้บริการจะต้องมีความสามารถอย่างเหมาะสมใน
การท าหน้าท่ี 

6. สายการส่ือสารจะต้องไมถ่กูรบกวนในขณะท าหน้าท่ี 

7. ทกุข้อมลูของการส่ือสารจะต้องเป็นความจริง 

 

สว่นทางด้านแรงจงูใจ (Incentives) เขาเสนอการสร้างแรงจงูใจ 2 แนวทางคือ แรงจงูใจท่ี
จบัต้องได้ (Tangible incentives) และ แรงจูงใจจากการโน้มน้าว ชกัชวน (Persuasion) โดย     
บานาร์ดให้ความส าคญัต่อแรงจูงใจแบบหลงัมากกว่ายิ่งกว่านัน้ บานาร์ดยงัได้อธิบายถึงแรงจูง
ทัว่ไป (General) และจงูใจเฉพาะดงันี ้
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1. แรงจงูใจเฉพาะ (The Specific Incentives) ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  4-2  แสดงองค์ประกอบของแรงจงูใจ 

ที่มา  (รุ่งลกัษมี รอดข า แนวคดิและทฤษฎี ของ Chester Barnard(2555) 

http://rungdba-04.blogspot.com/2012/09/chester-barnard.html 

 

1.1 เงินและทรัพย์สินอยา่งอ่ืน 

1.2 โอกาสในการเจริญก้าวหน้า 

1.3 การท างานท่ีต้องการ 

1.4 ช่ือเสียง เกียตยิศ ศกัดิศ์รี 

2. แรงจงูใจทัว่ไป (The General Incentives) ประกอบด้วย 

2.1  เก่ียวข้องกบัสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.2  การปรับปรุงสภาพในการท างาน 

2.3  โอกาสในการเข้าร่วมในการอบรมสมัมนา 

2.4  โอกาสในการร่วมท ากิจกรรมตา่งๆกบัสงัคม 

หลกัการบริหารจดัการของบานาร์ดนี ้ได้ถกูยอมรับกนัอย่างกว้างขวาง และถกูมอบหมาย
ให้ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัว่สหรัฐอเมริกา ส าหรับวิชาทฤษฏีองค์การและสงัคม
วิทยาองค์การ (Organizational Sociology) 

http://rungdba-04.blogspot.com/2012/09/chester-barnard.html
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เฮอร์เบร์ิต เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4-3  เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchherbertasimonimages) 

 

ไซมอนเป็นเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกนั ซึง่ไมเ่พียงแตเ่ป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
เท่านัน้ แต่ไซมอนกลับมีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชา เช่น รัฐศาสตร์ การบริหาร 
รวมถึงคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และทุกวิชาท่ีท าการศึกษาและการสอน ไซมอนจะต้องพฒันา
แนวคิดของตน ซึ่งสามารถใช้เป็นพืน้ฐานส าหรับการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มขึน้ต่อไปซึ่งผลงานท่ีมี
ความส าคัญมากของไซมอนท่ี ถือว่าเป็นการเปิดฉากการจัดการยุคใหม่  คือ  “Administrative 

Behavior” ซึ่งถตีูพิมพ์ในปี ค.ศ. 1947 ซึ่งเนือ้หาของหนงัสือเล่มนี ้ไซมอนได้วาดภาพขององค์การ
ในอดุมคต ิท่ีเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบตา่งทัง้ท่ีเป็นองค์ประกอบทางกายภาพ บคุคล และสงัคม 
ซึง่รวมกนัโดยใช้เครือขา่ยของ การตดิตอ่ส่ือสารระหว่างกนันอกจากนี ้การรวมกนัของสมาชิกต้องเกิด
ขึน้มาด้วยความเตม็ใจของสมาชิก ในการท่ีจะร่วมมือกนัด าเนินงาน ให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์อย่าง
เดียวกนั (Assar Lindbeck, 1992: 35) 

ส าหรับแนวคิดท่ีถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ คือ ทฤษฏีการตัดสินใจ โดยไซมอนได้ปฏิเสธข้อ
สมมติฐานดัง้เดิมท่ีว่า เจ้าของกิจการจะเป็นผู้ มีความฉลาดรอบรู้ และมีเหตุผลในการตดัสินใจ แต่
แนวคิดของไซมอนเห็นว่า สมาชิกในองค์การจะต้องรวมกันเป็นกลุ่มหรือคณะบุคคลร่วมกันตดัสินใจ
ในการด าเนินงานขององค์การ เน่ืองจากไซมอนเห็นว่าความรู้ ความสามารถของคนแต่ละคนมี

https://www.google.co.th/searchherbertasimonimages
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ข้อจ ากัด (Limited Rationality) นอกจากนีย้งัเห็นว่า กระบวนการในการตดัสินใจ แบ่งออกเป็น 3 

ขัน้ตอน คือ การหาโอกาสเพ่ือตดัสินใจ (Intelligence Activity) การค้นหาและการวิเคราะห์ทางเลือก 
(Design Activity) และการเลือก (Choice Activity) ส่วนการตดัสินใจของกลุ่มบุคคลนัน้ จะไม่
สามารถเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดได้ ดังนัน้ จึงจ าเป็นจะต้องเลือกแนวทางท่ีเห็นว่าพอรับได้ก็พอ 
(Joelle Forest, 2001: 591) 

ไซมอนยงัมีความเห็นเก่ียวกบัทฤษฏีการบริหารว่า มีความบกพร่องในหลายประเด็น ดงันี  ้

(วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 26-27) 

1. เกิดความขดัแย้งระหว่างหลกัการขอบข่ายในการควบคมุ (Span of Control) และ
ล าดบัชัน้ของอ านาจ (Hierarchy) กล่าวคือ หลกัขอบข่ายการควบคมุจะยึดหลกัว่า ผู้จดัการสามารถ
ควบคมุลกูน้องได้ดี ถ้าลกูน้องมีจ านวนน้อย แตถ้่าลกูน้องมีจ านวนท่ีมากเกินความเหมาะสม ก็จะ
ท าให้ผู้จดัการควบคมุได้ยากและส่งผลให้การจดัการองค์การนัน้มีประสิทธิภาพต ่า ดงันัน้ การจดัการ
ท่ีดีคือการก าหนดให้ผู้จดัการมีขอบข่ายการควบคมุลูกน้องในจ านวนน้อย ซึ่งเป็นการสนบัสนนุให้
องค์การก าหนดโครงสร้างการจดัการแบบสงู  
 ส่วนหลักการล าดับชัน้กลับมองว่า ยิ่งองค์การมีล าดับชัน้มาก ก็ยิ่งท าให้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกิดจากการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารระดบับนและระดบัล่างมีโอกาสบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริงมากขึน้ ดงันัน้ ยิ่งองค์การมีล าดบัชัน้น้อยลงก็ย่อมท าให้โอกาสในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งระดบัชัน้ ท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. เกิดความขดัแย้งระหว่างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง (Specialization) และหลกัเอกภาพใน
การควบคมุ (Unity of Command) กล่าวคือ หลกัเอกภาพในการควบคมุมองว่า ประสิทธิภาพของ
องค์การจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือสมาชิกขององค์การคนหนึ่ง ขึน้ตรงต่อหวัหน้าเพียงคนเดียว (One 

man one boss) แตห่ลกัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองกลบัมองว่า ประสิทธิภาพขององค์การจะเกิดขึน้ได้ก็
ตอ่เม่ือองค์การมีสมาชิกท่ีมีความช านาญเฉพาะเร่ืองเป็นจ านวนมาก 

3. ความขดัแย้งทางความคิดในการจัดการ จึงท าให้การเลือกรูปแบบการจัดการแบบหนึ่ง 
แล้วจะไมส่ามารถเลือกแบบอ่ืนได้  
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โรเบร์ิต เค เมอร์ตัน (Robert K. Merton) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4-4  โรเบร์ิต เค เมอร์ตนั 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchrobertk.merton) 

 

 โรเบิร์ต เค เมอร์ตัน เป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน และยังเป็นอาจารย์สอนท่ี
มหาวิทยาลยัโคลมัเบียกรุงนิวยอร์ก เมอร์ตนัได้ผลิตผลงานทางวิชาการออกมามากกว่า 50 เร่ือง และ
ได้ก าหนดทฤษฏีต่างๆ มากมาย เช่น ทฤษฏีเบี่ยงเบน (Deviance Theory) การจัดองค์การ 
(Organizations) และระดบักลาง (Middle range theory) นอกจากนี ้เมอร์ตนัยงัให้ความสนใจ
ศกึษารูปแบบองค์การแบบราชการตามแนวคิดของเวเบอร์ แตแ่นวคิดท่ีโดดเดน่และเป็นท่ีรู้จกัของ
เมอร์ตันกลับเป็นแนวคิดท่ีมีความเห็นแตกต่างจากเวเบอร์ ซึ่งได้ระบุไว้ในผลงานของเขาช่ือ 
“Bureaucratic Structure and Personality” โดยมีเนือ้หาโต้แย้งแนวคิดของเวเบอร์ คือ เวเบอร์มอง
วา่การยึดถือกฎระเบียบ (Means) ท าให้สามารถควบคมุพฤติกรรมของข้าราชการ ซึ่งท าให้เกิดความ
ไว้วางใจตอ่การท างานในระบบราชการได้ (Robert K. Merton, 1936: 894-904) 

 ในขณะท่ีเมอร์ตนักลบัมองว่า การยึดกฎระเบียบท าให้พฤติกรรมของข้าราชการขาด
ความยืดหยุน่ และท าให้ข้าราชการยึดมัน่ตอ่วิธีการ (Means) มากกว่าการให้ความส าคญัตอ่เป้าหมาย 
(Ends) หรือการให้ความส าคญัตอ่ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน จึงส่งผลให้ระบบราชการ
เส่ือมลง และไร้ประสิทธิภาพ (Dysfunctional) (อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2544: 26) 
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เจมส์ จี มาร์ท (James G. March) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  4-5 เจมส์ จี มาร์ท 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchjamesg.march) 

 

มาร์ทเป็นนกัวิชาการท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบั การจดัองค์การ (Organization) และการตดัสินใจ
ในองค์การ (Organization decision making) นอกจากนี ้ยงัมีความสนใจศกึษาการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฏีทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม โดยได้มีโอกาสท าการศึกษาร่วมกับไซมอน เก่ียวกับ
ทฤษฏีองค์การ (Organization theory)  

ในปี ค.ศ. 1963 ได้ร่วมกบั Richard M. Cyert เขียนบทความเร่ือง “A Be-havioral Theory 

of Organizational Objectives” เป็นการเสนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมองค์การ และในปี ค.ศ. 1972 

ได้ร่วมกบั Olsen และ Cohen ท าการศกึษาเก่ียวกบัการตดัสินใจในองค์การ (Organization decision 

making) หรือท่ีรู้จกัคือ “The Garbage Can Model” ซึ่งมีเนือ้หาดงันี ้(Michael D. Cohen,James 

G. March, Johan P. Olsen, 1972 : 1-25)  

 การตดัสินใจภายในองค์การ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทฤษฏีปทสัถาน (Normative Theory) ซึ่งเป็นวิธีการในการตดัสินใจเลือกทางเลือกของ
องค์การ ในลกัษณะของการใช้เหตผุล หรือการใช้ตวัเลขทางสถิติเข้ามาช่วยในการตดัสินใจ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

2. ทฤษฏีเชิงประจกัษ์ (Empirical Theory) ซึ่งเป็นการน าเอาแนวคิดทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เข้ามาชว่ยในการตดัสินใจภายในองค์การ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_G._March
http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Olsen
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สรุป 

 ทฤษฎีองค์การยุคนีโอคลาสสิค เร่ิมต้นจากการเกิดแนวความคิดในการต่อต้านแนวคิดแบบ
ดัง้เดมิโดยการให้ความสนใจตอ่คนมากกว่าองค์การ ซึ่งแนวความคิดท่ีท้าทายแนวความคิดดัง้เดิม 
เชน่ “ระบบราบการแบบไม่เป็นทางการ” “แนวความคิดมนษุยสมัพนัธ์” และ “แนวความคิดศาสตร์
การบริหาร 

 นกัทฤษฎีท่ีส าคญัในยคุนีคื้อ เชสเตร์ ไอ เบอร์นาร์ด ซึ่งได้เสนอแรงจงูใน 2 ประเภท คือแรงจงู
ในเฉพาะและแรงจูงใจทัว่ไป เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอนผู้ เสนอแนวความคิดในการตดัสินใจ โรเบิร์ต เค
เมอร์ตนั ผู้ ท่ีมีความเห็นขดัแย้งกับแมกเวบเบอร์ เก่ียวกับแนวคิดในการจดัการแบบราชการ และ
เจมส์ จี มาร์ท ซึง่เน้นการศกึษาเร่ืองการตดัสินใจภายในองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายท่ีมาของแนวคดิและทฤษฎีองค์การในยคุนีโอคลาสสิควา่เกิดขึน้ได้อย่างไร 

2. ยกตวัอยา่งทฤษฎีหรือแนวคดิในการตอ่ต้านแนวคดิหรือทฤษฎีองค์การยคุนีโอคลาสสิคว่า
มีอะไรบ้าง อยา่งไร 

3. จงอธิบายแนวคดิของนกัทฤษฎีองค์การยคุนีโอคลาสสิค เหลา่นี ้

3.1 เชสเตอร์ ไอ เบอร์นาร์ด 

3.2 เฮอร์เบร์ิต เอ ไซมอน 

3.3 โรร์ต เค เมอร์ตนั 

3.4 เจมส์จี มาร์ท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5  

นักทฤษฎีและแนวคดิส าคัญทฤษฎีพฤตกิรรมองค์การ 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. เอลตนั เมโย 

2. อบัราฮมั มาสโลว์ 

3. เคลย์ตนั แอลเดอเฟอร์ 
4. ดกัลาส แมคเกรเกอร์ 
5. เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก 

6. เดวิด แม็คเคลเลน 

7. คริส อากีริส 

8. เรนตสิ ไลเกิอร์ต 

9. เออร์วิ่น แอล เจนิส 

10. บาร์ท วิกเตอร์และแครอล์ สตีเฟ่น 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายลกัษณะแนวคิดของนกัทฤษฎีในกลุม่ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ได้ 

2. อธิบายหลกัการของนกัทฤษฎี พฤตกิรรมศาสตร์ได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 5 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 5 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

  



 

 

บทที่  5 

ทฤษฏีพฤตกิรรมองค์การ  
 

ทฤษฏีพฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior Theory) หรือบางครัง้เรียกว่าทฤษฏี
ทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Theory) เร่ิมต้นจากการเกิดแนวคิดท้าทายทฤษฏีการจดัการ
แบบวิทยาศาสตร์ โดยการศกึษาทดลอง ท่ีเรียกว่า ‚Hawthorne Studies‛ ภายใต้การน าของ เอลตลั 
เมโย (Elton Mayo) แตไ่ด้กลบัได้รับการยอมรับและการพฒันาขึน้อย่างมากภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 
2 โดยเฉพาะการเน้นการศกึษาเร่ืองการจงูใจและความพอใจในงาน เน่ืองจากเช่ือว่า แรงจงูใจเป็น
พลงัผลกัดนัให้คนแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา และยงัสามารถก าหนดทิศทางและเป้าหมายได้อีกด้วย 
ซึง่คนท่ีมีแรงจงูใจสงู จะใช้ความพยายามในการบรรลเุป้าหมายได้มากกวา่คนท่ีมีแรงจงูใจต ่า  

ดงันัน้ นกัทฤษฏีในกลุ่มนี ้จึงเน้นการค้นหาค าตอบว่า แท้จริงแล้วมนุษย์มีความต้องการ
อะไร คนงานแบง่ออกได้เป็นก่ีประเภท หรือฝ่ายบริหารควรมีวิธีในการจงูใจคนงานอย่างไร ซึ่งนกัทฤษฏี
ในกลุม่นีน้อกจาก เอลตลั เมโย แล้วยงัมีนกัทฤษฏีคนอ่ืนอีก เช่น อบัราฮมั มาสโลว์  (Abraham H. 

Maslow) ดกัลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก (Frederick 

Herzberg) คริส อากีริส (Chris Argyris) เออร์วิ่น แอล เจนสั (Irving L. Janis) บาร์ท วิกเตอร์ และ
แครอล์ สตีเฟ่น (Bart Victor & Carroll Stephens) และเคลย์ตนั แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. 

Alderfer) ซึง่สามารถอธิบายรายละเอียดของนกัทฤษฏีแตล่ะทา่นได้ดงันี ้

 

เอลตัน เมโย (Elton Mayo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5-1 เอลตนั เมโย 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchelton-mayohtml) 

https://www.google.co.th/searchelton-mayohtml


96 

 

เอลตนั เมโย ได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งการจดัการแบบมนษุย์สมัพนัธ์ (Human Relation 

Theory) เน่ืองจากเห็นว่าการเปล่ียนความสนใจจากความพยายามในการปรับปรุงองค์การโดยวิธี
ออกแบบการท างานและการให้รางวลัตอบแทนตามปริมาณงานท่ีคนงานแตล่ะคนท าได้ เป็นการให้
ความส าคญัต่อความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการของกลุ่มคนงาน และการนิเทศงานของหวัหน้างาน 
ยิ่งกว่านัน้ เมโย ยังเช่ือว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งมีความต้องการท่ีไร้เหตุผลและไม่ได้ หวัง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแตเ่พียงอยา่งเดียว ซึ่งความต้องการเหล่านีจ้ะได้รับการตอบสนองก็ตอ่เม่ือ
คนงานได้เข้าไปมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน หรือการมีการติดตอ่ส่ือสารอย่างเปิดกว้างระหว่างหวัหน้าและ
ลกูน้อง การให้โอกาสผู้ ใต้บงัคบับญัชาเข้ามาร่วมในการตดัสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตย และการ
ให้ความส าคญัตอ่พนกังานทกุระดบั ยอ่มมีผลท าให้ผลงานขององค์การเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ยงัมอง
ว่าคนงานแต่ละคนย่อมมีความรู้สึก ความคิดเห็น และบุคลิกลักษณะต่างๆ  ท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่ง
ลกัษณะตา่งๆ เหลา่นี ้เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 

ซึ่งแนวคิดนี ้เป็นแนวคิดท่ีมีความเห็นขัดแย้งต่อแนวทางการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
เน่ืองจากมองว่าการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ เป็นการมองข้ามความส าคญัของมนุษย์ และมองว่า
มนษุย์เป็นเพียงปัจจยัการผลิตท่ีไมมี่ชีวิตจิตใจ และยงัมองว่าบคุลิกลกัษณะของมนษุย์แตล่ะคนไม่มี
ความแตกตา่งกนั เช่น หากเปล่ียนเอาคนหนึ่งมาท างานแทนอีกคนหนึ่งก็จะสามารถท างานแทนกนัได้ 
(อ้างจาก พิทยา บวรวฒันา, 2556: 74) 

จากแนวความคดินี ้จงึสามารถแบง่แนวคดิมนษุย์สมัพนัธ์ออกได้เป็น 2 แนวทางคือ  
1. แนวทางท่ีเน้นความสนใจต่อการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ

ภายในกลุม่ 

2. แนวทางท่ีเน้นความสนใจต่อการศึกษาเร่ืองการจูงใจและความพอใจในงานของ
คนงาน 

การศกึษาของนกัทฤษฏีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีถือว่าเป็นการศกึษาท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ การท่ีเรียกว่า 
“Hawthorne Studies” โดยเมโย ได้ร่วมกับกลุ่มนกัวิชาการของมหาวิทยาลยัฮาร์วาด ได้ท าการ
ทดลองการท างานของคนงานในโรงงานไฟฟ้า ช่ือ The Western Electric Company ในปี ค.ศ. 
1927 จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1932 หรือใช้เวลาในการศกึษาครัง้นีถ้ึง 5 ปี ซึ่งการศกึษาเมโยและคณะเร่ิม
จากการตัง้สมมติฐานว่าระดบัของแสงสว่างและการจ่ายเงินรางวลั (Incentive) มีผลตอ่การเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตขององค์การโดยแยกคนงานออกเป็น 2 กลุ่มออกจากกนั กลุ่มแรกใช้การควบคมุ
ความสวา่งของแสง การจา่ยเงินรางวลั และการให้เวลาหยดุพกัระหวา่งการท างาน 
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รูปภาพท่ี  5-2 ลกัษณะการท างานในโรงงาน 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchhawthornestudies) 

 

 ซึ่งผลการทดลองปรากกฎว่า ไม่ว่าบริษัทจะเพิ่มหรือลดแสงสว่าง จ่ายเงินรางวลัหรือไม ่
หรือให้เวลาในช่วงของการพกัมากน้อยก็ตาม แทบจะไม่มีผลต่อปริมาณในการผลิตเลย ซึ่งเมโย
และคณะได้สรุปว่า เป็นผลมาจากการเอาใจใส่ตอ่คนงาน ดงัเช่น ทกุครัง้ท่ีท าการเปล่ียนงานใหม ่
กลุ่มคนงานก็จะถูกให้ค าปรึกษาเก่ียวกับงาน และก็เปิดโอกาสให้กลุ่มคนงานได้มีโอกาสถาม 
แลกเปล่ียนความคิด แม้แต่ให้โอกาสในการโต้แย้งหากไม่เห็นด้วย และบางครัง้ยงัให้โอกาสในการ
เข้าร่วมท าการตดัสินใจแก้ปัญหาตา่งๆ จนกลายเป็นกลุ่มสงัคมย่อย ดงัค าพดูบางตอนของเมโยว่า 
‚Before every change of program [in the study], the group is consulted. Their comments 

are listened to and discussed; sometimes their objections are allowed to negate a 

suggestion. The group unquestionably develops a sense of participation in the critical 

determinations and becomes sometimes of a social unit.‛  (Chuck Williams, 2007: 53) 

 นอกจากนีเ้มโยและคณะยงัได้สงัเกตเห็นการเปล่ียนแปลงจากการทดลองดงันี ้

1. ความพอใจในการท างานของคนงานในกลุม่ทดลองเพิ่มขึน้ 

2. การขาดงานลดลงถึงร้อยละ 80 

3. การเปล่ียนสภาพการท างาน มีผลตอ่ความสร้างสรรค์ผลงาน (creating) และความ
กระตือรือร้น (eagerness) ในการท างาน 

4. ปริมาณผลงานของคนงานในกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ มีความสมัพันธ์กับการเพิ่มขึน้
ของความพงึใจ (pleasanter) ความอิสระ (freer) และความสขุ (happier) ในการท างานด้วย 

กล่าวโดยสรุป การศกึษาทดลองท่ี Hawthorne มีความส าคญัในแง่ท่ีว่าเป็นการแสดงให้
เห็นถึงพฤตกิรรมและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท างานของคนงาน ดงันี ้(พิทยา บวรวฒันา, 2556 : 76) 

https://www.google.co.th/searchhawthornestudies
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1.  ปัจจยัด้านปทสัถานทางสงัคม เป็นตวัก าหนดปริมาณผลผลิตของคนงานในองค์การ ไม่ใช่
ปัจจยัด้านกายภาพ 

2.  การมองคนงานวา่ต้องการผลตอบแทนเป็นเงินในปริมามากๆ แตเ่พียงอย่างเดียวนัน้ เป็น
การมองท่ีแคบเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้ว พฤติกรรมของคนงานถกูก าหนดโดยระบบการให้
รางวลัและการลงโทษ ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเลย 

3.  ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ในกลุม่ของคนงาน มีผลตอ่พฤตกิรรมของคนงานเป็นอยา่งมาก 

4.  ผู้น ากลุม่ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ มีบทบาทอยา่งมากในการสร้างปทสัถาน
ของกลุม่ 

5.  องค์การต้องสนบัสนนุให้มีการท าวิจยัเก่ียวกบัผู้น า เช่น ลกัษณะผู้น าแบบประชาธิปไตย 
การตดิตอ่ระหวา่งล าดบัขัน้ และการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เป็นต้น 

 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5-3  อบัราฮมั มาสโลว์ 

ที่มา (http://www.google.co.th/AbrahamHaroldMaslow) 
 

อบัราฮมั มาสโลว์ เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั และท่ีรู้จกัดีคือ เป็นผู้ก าหนดทฤษฏีแรงจงูใจ
มนุษย์ (A Theoryof Human Motivation) ซึ่งเสนอหลกัล าดบัขัน้ของความต้องการของมนุษย์ 
(Maslow’s hierarchy of needs) ในวยัเด็กมาสโลว์มีชีวิตท่ีล าบาก เน่ืองจากฐานะครอบครัวท่ี
คอ่นข้างยากจน นอกจากนี ้ยงัถูกกลัน่แกล้งจากเพ่ือนๆ และถกูกีดกันจากสงัคม เน่ืองจากพ่อแม่
เป็นชาวยิว (Jewish) ท่ีอพยพจากประเทศรัสเซีย แตเ่น่ืองจากมาสโลว์เป็นเด็กท่ีสนใจการเรียนจนท า
ให้เขามีผลการเรียนท่ีดีและกลายเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัท่ี Brandeis University และColumbia 
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ความต้องการ 

ทางร่างกาย 

ความต้องการความปลอดภยั 

ความต้องการความรักและ 

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสยีง 

ความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวติ 

University ในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดงัเนือ้หาท่ีอ้างในผลงานของ Hoffman E. ว่า ‚He grew 
up with few friends, as a result, he grew up in libraries and among books. It was here 

that he developed his love for reading and learning.‛ (Edward Hoffman, 1988: 11-13) 

เนือ้หาของทฤษฏีแรงจงูใจ สามารถสรุปได้ดงันี ้(Frick, W. B., 1987: 19-50) และ (Maslow, 

A. H., 1967: 26-93)  

บคุคลเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความต้องการเหมือนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งความต้องการนี ้จะมีอิทธิพล
หรือเป็นเหตจุงูใจให้มนษุย์แสดงพฤตกิรรมตา่งๆออกมาและความต้องการของมนษุย์จะเป็นล าดบัขัน้ 
เรียงตามความต้องการพืน้ฐาน ไปจนถึงความต้องการท่ีซบัซ้อน และความต้องการท่ียงัไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่านัน้ท่ีเป็นเหตจุงูใจส่วนความต้องการท่ีได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตจุงูใจอีก
ตอ่ไป 

และเม่ือความต้องการล าดบัต ่ากวา่ได้รับการสนอบตอบแล้ว มนษุย์ก็จะเกิดความต้องการ
ในล าดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป ซึ่งมาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของมนษุย์สามารถจดัแบง่ได้เป็นห้าระดบั 
โดยเรียงจากระดบัต ่าสดุไปสงูสดุ เพ่ือความเข้าใจสามารถอธิบายได้ดงัรูปภาพท่ี 6-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5-4  แสดงล าดบัความต้องการของมนษุย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchAbrahammaslow) 

 

ความต้องการเจริญก้าวหน้า 

(Growth needs) 

ความต้องการในสิ่งที่ขาด 

(Deficiency needs) 

https://www.google.co.th/searchAbrahammaslow
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1.  ความต้องการทางร่างกาย (Basic Need or Physiological Needs) 

เป็นความต้องการล าดบัต ่าสุดและปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็น
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดแรงผลกัดนัทางกายภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น า้ อากาศ ท่ีอยู่อาศยั การ
พกัผอ่น และความต้องการทางเพศ  

2.  ความต้องการความปลอดภัย(Safety Needs: Security, Order, and Stability) 

เป็นความต้องการในล าดบัท่ี 2 ท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับ
การตอบสนองแล้ว ซึ่งความต้องการในระดบัท่ี 2 นีคื้อความต้องการความปลอดภัยทัง้ทางกายและ
จิตใจ ความมัน่คงในอาชีพ การมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเหมาะสม ซึ่งความ
ต้องการใน 2 ระดบัแรกนี ้จะเป็นความต้องการในการอยู่รอดทางกายภาพ (physical survival of 

person) 

3.  ความต้องการความรักและความสัมพันธ์ทางสังคม (Love and Belonging Needs) 

หลงัจากท่ีมนษุย์มีความปลอดภยัในชีวิตและมีความมัน่คงในหน้าท่ีการงานแล้ว มนษุย์
ก็จะมีความต้องการความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนๆ เช่น ต้องการความรัก ต้องการเพ่ือน ต้องการยอมรับ
เป็นสมาชิกในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ และต้องการการมีครอบครัว 

4.  ความต้องการเกียรตยิศช่ือเสียง (Esteem Needs) 

ความต้องการในขัน้นี ้เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ความ
ต้องการค าช่ืนชมในความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ความต้องการได้รับเกียรติยศและศกัดิ์ศรี ความ
ต้องการเหล่านี ้เช่น การเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหน่ง ได้รับเงินเดือนท่ีสูงขึน้การได้รับมอบหมายหน้าท่ีท่ี
ส าคญั การได้รับการยกยอ่งจากผู้ อ่ืน การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และการได้รับความก้าวหน้าใน
งานอาชีพ เป็นต้น 

5.  ความต้องการเตมิความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Needs for Self-actualization) 

 ความต้องการขัน้นี ้เป็นความต้องการขัน้สูงสดุ คือ ความต้องการความส าเร็จในสิ่งท่ีแต่
ละคนปรารถนาหรือใฝ่ฝัน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยการประสบความส าเร็จในขัน้นี ้
ทกุคนจะต้องตัง้เป้าหมายไว้และพฒันาทกัษะความสามารถ และความพยายามให้ถึงขีดสดุ เพ่ือให้
บรรลถุึงเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

 นอกจากนี ้มาสโลว์ยงัได้แบง่ความต้องการ 5 ขัน้นีอ้อกเป็นสองกลุม่ คือ ความต้องการ
ในระดบัท่ี 1 ถึงระดบัท่ี 4 เป็นความต้องการท่ีเกิดจากความขาดแคลน (deficiency needs) ได้แก่ 
ความต้องการทางกายและความต้องการความปลอดภัยความต้องการทางสงัคม เกียรติยศช่ือเสียง 
ความต้องการทางสงัคม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือความต้องการในระดบัท่ี 5 เป็นความต้องการก้าวหน้า
และพฒันาตนเอง (growth needs) ซึ่งจดัเป็นความต้องการระดบัสงู เน่ืองจากความต้องการระดบัต ่า



101 

 

จะได้รับการสนองตอบจากปัจจยัภายนอกตวับคุคล ส่วนความต้องการระดบัสงูจะได้รับการสนองตอบ
จากปัจจยัภายในหรือจิตใจของตวับคุคลเอง 

ทฤษฎีของมาสโลว์ ได้ถกูเผยแพร่ออกไปอยา่งกว้างขวาง ถึงแม้ว่าผลวิจยัในเวลาตอ่มาจะ
ไม่ได้สนบัสนุนแนวคิดทัง้หมดของมาสโลว์ แตท่ฤษฎีล าดบัความต้องการของเขา ก็เป็นทฤษฎีท่ีเป็น
พืน้ฐาน ในการอธิบายองค์ประกอบของ แรงจงูใจ ซึง่มีการพฒันาในระยะหลงัๆ ตอ่มาอีกเร่ือยๆ 

 

เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 5-5  เคลย์ตนั แอลเดอร์เฟอร์ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchclaytonalderfer) 

 

แอลเดอร์เฟอร์ เป็นนกัวิชาการทางด้านองค์การและการจดัการแห่งมหาวิทยาลยัเยลและ
เป็นท่ีปรึกษาในองค์การของรัฐ และองค์การท่ีไม่หวงัผลก าไร (Non-profit organization) เอลเดอเฟอร์
มีผลงานทางวิชาการหลายเล่ม เช่น “Human Needs in Organizational Settings” “Learning 

from Changing” “The Practice of Organizational Diagnosis” และ “Journal of Applied 

Behavioral Science” 
 

 

 

https://www.google.co.th/searchclaytonalderfer
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รูปภาพท่ี 5-6  แสดงทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ 

ที่มา  (Administer http://www.stat.rmutt.ac.th) 

 

สว่นผลงานท่ีเป็นท่ีรูจกัอย่างกว้างขวาง คือ การก าหนดทฤษฎี ERG ซึ่งแอลเดอร์เฟอร์ ได้
ท าการปรับปรุงล าดบัขัน้ความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ขึน้ใหม่ โดยเหลือความต้องการเพียง
สามระดบั ดงันี ้(อ้างจาก วนัชยั มีชาต,ิ 2551: 79) 

1. ความต้องการด ารงชีวิตให้อยู่รอด (Existence Needs: E) คือ ความต้องการทาง
ร่างกายและความปลอดภยัในชีวิต ซึง่เปรียบได้กบัความต้องการในระดบัท่ี 1 และ 2 ของมาสโลว์ 

2. ความต้องการความสมัพนัธ์ (Relatedness Needs: R) คือ ความต้องการตา่งๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ทัง้ในท่ีท างานและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ตรงกบัความต้องการ
ความรักและความสมัพนัธ์ทางสงัคมตามแนวคดิของมาสโลว์ 

3. ความต้องการเจริญเติบโต (Growth Needs: G) คือ ความต้องการภายใน เพ่ือการ
พฒันาตวัเอง เพ่ือความเจริญเติบโตก้าวหน้าในการท างาน ซึ่งเป็นการพฒันาและการทุ่มเทความรู้ 
ความสามารถของตวัเองอย่างเต็มท่ี แสวงหาโอกาสในการเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ เปรียบได้กับ
ความต้องการช่ือเสียงและการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิตตามแนวคิดของมาสโลว์ ซึ่งตรงกับความ
ต้องการในล าดบัท่ี 4 และท่ี 5 

 

 

 

ความต้องการ
ด ารงชีวติให้อยู่

รอด 

ความต้องการ
ความสมัพนัธ์ 

ความต้องการ
เจริญเติบโต 

http://www.stat.rmutt.ac.th/
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ซึง่แนวคดิ ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ นีแ้ตกตา่งจากของมาสโลว์ดงันี ้(อ้างจาก วนัชยั มีชาติ, 
2551: 80) 

1.  ประการแรก มาสโลว์ยืนยนัว่า บคุคลจะหยดุอยู่ท่ีความต้องการระดบัหนึ่งจนกว่าจะได้รับ
การตอบสนองแล้วจงึจะเกิดความต้องในขัน้สงูตอ่ไป ส่วนทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้าความต้องการ
ระดบันัน้ยงัคงไม่ได้รับการตอบสนองต่อไป บุคคลจะเกิดความคบัข้องใจ แล้วจะถดถอยลงมาให้
ความสนใจในความต้องการระดบัต ่ากวา่อีกครัง้หนึง่ 

2.  ประการท่ีสอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า มนษุย์อาจมีความต้องการมากกว่าหนึ่งระดบัได้
ในเวลาเดียวกนั หรือบคุคลสามารถถกูจูงใจด้วย ความต้องการมากกว่าหนึ่งระดบัในเวลาเดียวกนั 
เช่น ความต้องการเงินเดือนท่ีสูง (E) พร้อมกับความต้องการทางสงัคม (R) และความต้องการ
โอกาสและอิสระในการคดิตดัสินใจ (G) ซึง่สามารถแสดงได้ตามรูปภาพท่ี 6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5-7  แสดงความต้องการตามแนวความคดิ ERG 

 

ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฏี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ คือ ความต้องการของมนุษย์ไม่
จ าเป็นต้องเพิ่มขึน้จากระดบัต ่าไปสูงเท่านัน้ แตส่ามารถลดหรือถดถอยลงได้ และ  ERG เช่ือว่า
ความต้องการของมนษุย์สามารถเกิดขึน้พร้อมกนัหลายระดบัได้ เป็นต้น 

 

 

 

ความคับข้องใจด้านความต้องการ ความต้องการ ความพอใจในการตอบสนอง
ความต้องการ 

ความคบัข้องใจจากความต้องการ 

ด้านความเจริญเติบโต 

ความคบัข้องใจจากความต้องการ 

ด้านความสมัพนัธ์ 

ความคบัข้องใจด้าน 

ต้องการในการด ารงชีวิต 

ความต้องการเจริญเติบโต  
Growth: G 

ความต้องการด้านความสมัพนัธ์ 

Relatedness: R 

ความต้องการในการด ารงชีวิต 

Existence: E 

ความพอใจในการสนองความต้องการ
ด้าน G 

ความพอใจในการสนองความต้องการ
ด้าน R 

ความพอใจในการสนองความต้องการ
ด้าน E 
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ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas Murray McGregor) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5-8  ดกัลาส แมคเกรเกอร์ 
ที่มา  (https://www.google.co.th/searchdouglasmcgregor) 

  

แมคเกรเกอร์ เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั เกิดท่ีเมืองดีทรอยต์ มลรัฐมิชิแกนแมค-เกรเกอร์ 
ได้เร่ิมต้นการท างานตัง้แตย่งัเด็ก เน่ืองจากครอบครัวมีธุรกิจหลายอย่าง เช่น สถาบนัแมค-เกรเกอร์ 
และสถานีน า้มนัหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ได้เข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและได้รับ
ปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยา หลังจากท่ีเรียนจบแมคเกรเกอร์ก็ได้เป็นอาจารย์สอนทางด้าน
จิตวิทยาท่ีมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด และหลงัจากนัน้ก็ได้ย้ายไปสถาบนัเทคโนโลยีแห่งแมสซาชเูซท หรือ 
MIT ในปี 1960 ช่ือของเขาก็เป็นท่ีรู้จกัในฐานะผู้ เร่ิมท าการศกึษาพฤติกรรมองค์การโดยเน้นเร่ือง
การจงูใจ และเป็นผู้ก าหนดทฤษฏี X (Theory X) และทฤษฏี Y (Theory Y) ท่ีแมคเกรเกอร์ได้กล่าว
ไว้ในผลงานช่ือ ‚Managing the Human Side of Enterprise‛ และหลงัจากนัน้ในปี ค.ศ.1964 

เขาได้ใช้เวลาเขียนต้นฉบบัซึง่ถกูตีพิมพ์หลงัจากท่ีเขาเสียชีวิตช่ือ ‚The Professional Manager‛ 
ทฤษฏี X และทฤษฏี Y ของแมคเกรเกอร์ เป็นทฤษฏีท่ีผู้บริหารใช้ในการจงูใจผู้ปฏิบตัิงาน 

ซึง่ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความเข้าใจตอ่ธรรมชาติของคน โดยแมคเกรเกอร์ได้แบง่ลกัษณะ
ของคนออกเป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎี X (Theory X) จะมีสมมติฐานในแง่ลบโดยจะมองว่า คนมีนิสยั
เกียจคร้าน และจะหลบเล่ียงงานทกุครัง้ท่ีมีโอกาส โดยจะหวงัผลทางด้านการเงินในการท างานแต่
เพียงอย่างเดียว ดงันัน้ หลกัการบริหารจึงควรใช้มาตรการบงัคบัควบคูก่บัการใช้แรงจงูใจ (Carrot 
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and Stick Theory of Motivation) นอกจากนี ้ต้องท าการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ คอยก ากบัมีการ
ควบคมุการท างานอยา่งใกล้ชิด และใช้วิธีการลงโทษเป็นหลกั ส่วนการออกแบบโครงสร้างองค์การ จะ
ใช้การจดัโครงสร้างแบบแคบ (Narrow span of control) เพ่ือให้มีการควบคมุอยา่งใกล้ชิด  

ส่วนทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นสมมติฐานในทางบวก ซึ่งมองว่าคนมีความขยนัต้องการ
ท างาน มีแรงจงูใจในตวัเอง (Self-motivation) มีการควบคมุตนเอง (Self-control) และเรียนรู้ใน
การแก้ปัญหา ดงันัน้ ควรมีการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสม และมีความท้าทายความสามารถ
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานเชิงบวกลดช่องว่างระหว่างชัน้ของการบงัคบับญัชา และควรเปิดโอกาส
ให้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Arthur G. Bedeian and Daniel A. Wren, 2001: 221-225) 

 

เฟรเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก (Frederick Herzberg) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปภาพท่ี 5-9 เฟรเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchfrederickherzbergimage) 

  

เฮอกซ์เบอร์ก เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งต่อมาภายหลงัได้กลายเป็นศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัยยูท่าห์ เฮอกซ์เบอร์ก เป็นนักวิชาการท่ีให้ความสนใจต่อปัญหาด้านสุขภาพจิต 
(Mental health) อย่างมาก และในปี ค.ศ. 1959 เฮอกซ์เบอร์ก ก็ได้คิดค้นทฤษฏี ‚Hygiene-

motivation Theory‛ หรือ ‚Two-factor‛ ซึ่งเขาเน้นการศกึษาไปท่ีระดบัคนงาน แต่แนวคิดของ
เขากลบัได้รับความนิยมอยา่งมากในระดบัผู้บริหาร  

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_G._Bedeian
https://www.google.co.th/searchfrederickherzbergimage
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เฮอกซ์เบอร์กได้ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซึ่งเป็นวิศวกรและนักบัญชี โดยการ
ส ารวจนัน้ เฮอกซ์เบอร์กได้ตัง้ค าถามท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในการท างานของ
พนักงาน ซึ่งจากผลการตอบแบบสอบถาม เฮอกซ์เบอร์กได้สรุปว่า พนักงานมีความต้องการซึ่ง
สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1.  พนักงานท่ีอยู่ในระดับล่าง จะมีความต้องการเหมือนกับสัตว์ทั่วไป คือ ความต้องการ
หลีกเล่ียงความเจ็บปวดและความอดอยาก (Avoid pain and deprivation) 

2.  สว่นพนกังานในระดบับน จะมีความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychology) 

นอกจากนี ้เขายงัพบว่า มีปัจจยับางอย่างท่ีมีผลท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจในการท างาน ซึ่งเขาเรียกว่า ‚Hygiene factors‛ เช่น นโยบายการบริหารขององค์การ 
(Organizational policies) การมีหวัหน้าท่ีดี (Quality of supervision) สภาพการท างาน (Working 

conditions) ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน (Relationships with peers) การจ่ายเงินเดือน
หรือคา่จ้างท่ีเหมาะสม (Base wage or salary) ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้บริหารและพนกังาน 
(Relationships with subordinates) 

ส่วนปัจจยัท่ี 2 เป็นปัจจยัท่ีกระตุ้น จูงใจให้พนกังานท างานให้ดีขึน้ เรียกว่า (Motivation 

factors) เช่น การให้โอกาสในการได้รับความส าเร็จในการท างาน (Achievement) การให้โอกาส
ในการรับรู้ถึงความส าคญัของงานนัน้ (Recognition) การปล่อยให้พนกังานได้ท างานด้วยตนเอง
อย่างอิสระ (Work itself) การมอบหมายความรับผิดชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้าในการ
ท างาน (Advancement) และความเจริญเติบโตในอาชีพ (Growth) (Herzberg, F., 1968: 53-62), 

(1987:109-120) และ (Cameron, D. Herzberg, 1996: 184-186) 
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เดวิด  แม็คเคลเลน David McClelland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  5-10 เดวิด  แม็คเคลเลน 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchDavidMcClellandImage) 

 

แม็คเคลเลน เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ซึ่งมีความสนใจศกึษาเก่ียวกบัทฤษฏีความต้องการ 
(Need Theory) แม็คเคลเลนได้เขียนผลงานออกมามากมายในช่วงทศวรรษท่ี 1950-1990 ซึ่ง
ผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จกัของแม็คเคลเลน คือ “The Three Needs Theory‛ หรือบางครัง้เรียกว่า 
‚McClelland’s Trichotomy of Needs‛ ซึ่งเป็นการศกึษาเก่ียวกบัความต้องการของคน โดยแม็ค-

เคลเลนเห็นวา่ความต้องการของคนเกิดมาจากการเรียนรู้จากสงัคม และสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ของแตล่ะคนด้วย  อย่างไรก็ตาม แม็คเคลเลนได้กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์ มีความ
ต้องการพืน้ฐาน 3 ด้านดงันี ้(Hoy, K. H., & Miskel, G. M., 2008: 135-174)   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  5-11 ความต้องการพืน้ฐานมนษุย์ของเม็คเคลเลน 

ความต้องการ  

ด้านสังคม 

ความต้องการ 
อ านาจ 

ความต้องการ    
ในการประสบ
ความส าเร็จ 
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1.  ความต้องการในการประสบผลส าเร็จ (Needs for achievement: n-Ach) ซึ่งเป็น
ความต้องการท่ีจะประสบผลส าเร็จตามท่ีได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งบุคคลประเภทนี ้จะต้องมี
ลกัษณะดงันีคื้อ ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขององค์การ มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานเพ่ือบรรลเุป้าหมาย ต้องการท าหน้าท่ีท่ีมีความท้าทายสงู  

2.  ความต้องการด้านสงัคม (Needs for Affiliation: n-Aff) หมายถึง ความต้องการในการ
เข้ารวมกลุ่ม หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ซึ่งบคุคลประเภทนี ้จะสนใจการเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
สงัคมตา่งๆ มุง่แสวงหามิตรภาพ ต้องการเป็นท่ีรักและใส่ใจกบัอารมณ์และความรู้สึกของคนอ่ืน 

3.  ความต้องการอ านาจ (Need for Power: n-Power) ซึ่งเป็นความต้องการมีอิทธิพลเหนือ
คนอ่ืนๆ ต้องการควบคุม สั่งการให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม ซึ่งบุคคลในลักษณะนี ้จะเน้นการแสวงหา
อ านาจหรืออิทธิพล ต้องการการแขง่ขนัและการเผชิญหน้า 

ซึง่ความต้องการทัง้ 3 ประเภทนี ้แม็คเคนเลนเห็นว่า เป็นความต้องการท่ีมีอยู่ในทกุคน แต่
การจะแสดงพฤติกรรมในลกัษณะไหนมากกว่ากัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมของ
แตล่ะคน เชน่ ชาวญ่ีปุ่ นจะมีความต้องการทางด้านสงัคมมากกวา่ชาวอเมริกนั เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5-12 การเปรียบเทียบความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์จากหลายนกัทฤษฎีแรงจงูใจ  
ที่มา (https://www.google.co.th/searchcomparisonofmotivationcontenttheoriesmodelpicture) 

 

มาสโลว์ แอลเดอร์เฟอร์ เฮอกซ์เบอร์ก แม็คเคนเลน 

การบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของตนเอง 

การ
เจริญ 
เติบโต 

ปัจจัยความ
พึงพอใจ เคารพนบัถือ อ านาจ 

การประสบความส าเร็จ 

ความ
ต้องการ
ระดับสูง 

ความ
ต้องการ
ระดับต ่า 
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คริส อากีริส (Chris Argyris) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  5-13  คริส อากีริส 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchargyris) 

  

อากีริส เป็นทฤษฏีทางการบริหารชาวอเมริกนัเชือ้สายกรีซ (Greece) และเป็นอาจารย์สอนท่ี
มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด อากีริส ได้รับการศกึษาจากมหาวิทยาลยัคอร์แนล ทางด้านพฤติกรรมใน
องค์การ (Behavior Organization) และมีผลงานทางด้านองค์การมากมาย เชน่ “Personality and 

Organization” “Integrating the Individual and the Organization”“Interpersonal Competence 

and Organizational Effectiveness” และ ‚Organization and Innovation‛ ซึง่สามารถแนวคดิ
ของอากีริสได้ดงันี ้(อ้างจาก พิทยา บวรวฒันา, 2556: 89-90) 
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รูปภาพท่ี 5-14  แสดงลกัษณะบคุลิกภาพของคนโดยอากีริส 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchargyristheory) 

 

1. บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ คือ บุคคลท่ีผ่านการพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่การบรรลุนิติ
ภาวะ ซึง่หมายถึง ผา่นกระบวนการเปล่ียนแปลงตา่งๆ เหลา่นี ้

1.1 เปล่ียนจากคนเฉ่ือยชา กลายเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

1.2 เปล่ียนจากคนท่ีต้องพึง่พาคนอ่ืน กลายเป็นคนท่ีชว่ยเหลือตนเอง 

1.3 เปล่ียนจากคนท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตเรียบง่าย กลายเป็นคนท่ีมีความ
สลบัซบัซ้อนมากขึน้ 

1.4 เปล่ียนจากคนท่ีมีความสนใจต่อบางสิ่งอย่างชัว่คราว กลายเป็นคนสนใจอย่าง
หนกัแนน่ 

1.5 เปล่ียนจากคนท่ีมองระยะสัน่ กลายเป็นคนท่ีมองการณ์ไกล 

1.6 เปล่ียนจากคนท่ีเป็นลกูน้อง กลายเป็นหวัหน้าในสมยัท่ีโตขึน้ 

1.7 เปล่ียนจากคนท่ีไม่รู้จกัตนเอง กลายเป็นคนท่ีรู้จกัตนเองมากขึน้และรู้จกัควบคมุ
ตนเอง 

อากีริส เช่ือว่าคนทุกคนควรมีโอกาสเท่ากันในการพัฒนาสู่การบรรลุนิติภาวะ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว คนแตล่ะคนมีความสามารถในการพฒันาตนเองไมเ่ทา่กนั 
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2. ความเห็นตอ่การจดัองค์การตามแบบระบบราชการ (Bureaucracy) อกีริส มองว่าการ
จดัโครงสร้างองค์การแบบเป็นทางการในลักษณะปิรามิดตามระบบราชการนัน้ จะเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาคน ในการก้าวไปสู่การบรรลุนิติภาวะของคน และยงัเป็นอปุสรรคต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดี 
ความร่าเริง และความขยนัในการท างาน เน่ืองจากระบบราชการเป็นการจดัองค์การท่ีไม่เปิดโอกาส
ให้คนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อยา่งเตม็ท่ี เพราะระบบราชการจะกดดนัให้คนงาน เป็น
คนออ่นน้อมถ่อมตน และยอมตามค าสัง่ของฝ่ายบริหารอย่างเช่ืองๆ และยงัท าให้คนงานมีความรู้สึก
วา่ตนเป็นผู้ น้อยต้องอาศยัความเมตตาปราณีของผู้ใหญ่ 

ท่ีเป็นเช่นนี ้อากีริส มองว่าเป็นเพราะนักทฤษฏีเช่ือว่าการจัดองค์การตามรูปแบบระบบ
ราชการ เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและมีเหตุผลมากท่ีสุด คนงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย อยา่งเดมิๆ ซ า้ๆ ไมเ่ปล่ียนแปลง ซึ่งสภาพเช่นนี ้จึงท าให้คน
ตกอยูภ่ายใต้การควบคมุขององค์การโดยสิน้เชิง 

3. ระบบราชการในระยะยาว จะต้องเกิดการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากคนท่ีพัฒนาสู่การ
บรรลุนิติภาวะ จะมองว่าเป็นระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท าให้คนงานเกิด
ความรู้สึกอึดอดัใจ ท่ีต้องท างานภายใต้สภาพเช่นนี ้ผลสดุท้ายก็จะวางเฉย และไม่กระตือรือร้นท่ี
จะท างาน 

ดงันัน้ จึงต้องแก้ไขปัญหานีด้้วยการออกแบบโครงสร้างองค์การ โดยค านึงพฤติกรรมและ
จิตใจของคนงาน ด้วยวิธีการควบคมุน้อยท่ีสดุและส่งเสริมให้ใช้ระบบประชาธิปไตยในองค์การให้
มากขึน้  

 

เรนสิส ไลเกติร์ต (Rensis Likert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5-15 เรนสิส ไลเกิตร์ต 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchrensislikert) 
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 ไลเกิตร์ตเป็นนกัวิชาการทางด้านการพฒันาองค์การ (Organization Development) โดย
เขาเน้นการศกึษาทัง้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ ในระหว่างการศกึษาระดบัปริญญาเอก ไลเกิตร์ต
ได้พฒันาเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูท่ีมีช่ือเสียงท่ีเรียกวา่ “Likert Scale” และใช้กนัอย่างกว้างขวาง
ทัว่โลกในเวลาตอ่มา ไลเกิตร์ต ได้กลายเป็นนกัวิจยัท่ีสถาบนัวิจยัเพ่ือสงัคม (Institute for Social 

Research-ISR) แห่งมหาวิทยาลยัมิชิแกน และได้มีโอกาสร่วมงานกับนกัวิจยัท่ีมีช่ือเสียง เช่น โรเบิร์ต 

คาน (Robert Kahn) แดเนียล เคท (Daniel Katz) ฟรอยด์ แมน (Floyd Mann) และ สแตนลีย์ ซีซอ 
(Stanley Seashore) ในการพฒันาระบบการจดัการ หรือท่ีเรียกว่า หลกัการ 4 ระบบ (System 4) 

ดงันี ้(Carrie Foster, 2012) 

1. สนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในองค์การ 

2. Multiple overlapping structures, with groups consisting of superiors and 

their subordinates; 

3. แก้ปัญหาของกลุม่โดยการปรึกษาหารือสมาชิกภายในกลุม่ 

4. Overlapping memberships between groups by members who serve as 

‚linking pins‛. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  5-16  ตวัอยา่ง ไลเกิตร์ต สเกล 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchrensislikerttheory) 
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นอกจากนี ้การศึกษาของไลเกิร์ตยังได้พบว่า ลักษณะของการจัดการขององค์การ 
(Management Styles of Organization) ซึ่งได้เคล่ือนย้ายจากระบบท่ี 1 ไปสู่ระดบัท่ี 4 โดย
สามารถอธิบายได้ดงันี ้(สมัฤทธ์ิ ยศสมศกัดิ,์ 2549: 255-258) 

1.  ระบบท่ีหนึง่ เป็นระบบท่ีฝ่ายจดัการ ขาดความเช่ือมัน่หรือไว้วางใจตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา จึง
ไม่ให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชาได้มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ ต่อการตดัสินใจ หรือการก าหนดนโยบายใดๆ ของ
องค์การทุกอย่างถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดบับนสุดขององค์การ  และถูกสั่งการลงสู่ระดบัล่าง 
ผ่านสายการบงัคบับญัชา ส่วนผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะถกูบีบบงัคบัให้ท างานด้วยความกลวั หวาดระแวง 
และการลงโทษ ซึ่งบางครัง้อาจได้รับรางวลัเพ่ือเป็นการจูงใจในการท างานบ้าง แต่เป็นเพียงการให้
รางวัลในระดบัความต้องการทางด้านร่างกาเท่านัน้ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงัคบับัญชาและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา จะเป็นเพียงการควบคมุเพ่ือให้งานเป็นไปตามแผนเท่านัน้ และการรวมกนัแบบไม่
เป็นทางการของคนงานมกัเกิดขึน้ เพ่ือการตอ่ต้านความเป็นทางการขององค์การ 

2.  ระบบท่ีสอง เป็นขัน้ตอนท่ีผู้บงัคบับญัชา เร่ิมมีความไว้วางใจตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชามากขึน้ 
แตเ่ป็นความไว้วางใจในลกัษณะเจ้านายกบับา่วเท่านัน้ ซึ่งการตดัสินใจและการก าหนดนโยบายตา่งๆ 
ยงัคงถกูก าหนดขึน้จากผู้บริหารระดบับนขององค์การ แต่จะมีการตดัสินใจในบางเร่ืองท่ีผู้บริหาร
ระดบับนได้ก าหนดกรอบไว้ให้ ส่วนรางวลัและการลงโทษจะถูกใช้เพ่ือเป็นการกระตุ้นคนงาน การมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและคนงานเกิดขึน้บ้าง แตล่กูน้องยงัคงมีความเกรงกลวัต่อหวัหน้า และ
การเกิดขึน้ขององค์การแบบไม่เป็นทางการอาจเกิดขึน้บ้างแต่อาจไม่เกิดการต่อต้านเป้าหมายของ
องค์การแบบเป็นทางการ 

3.  ระบบท่ีสาม เป็นระบบท่ีผู้บริหารมีความไว้ใจต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชามากขึน้ แตย่งัไม่เต็มท่ี 
จึงท าให้การตดัสินใจต่อนโยบาย ยงัคงถูกก าหนดขึน้จากผู้บริหารระดบับนขององค์การ แต่การ
ติดตอ่ส่ือสารมีทัง้จากบนลงล่างและจากล่างขึน้บน มีการให้รางวลัและการลงโทษบ้าง ระบบการ
ควบคมุการท างานถกูมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีของระดบัล่างมากขึน้ การเกิดขึน้ขององค์การแบบไม่
เป็นทางการอาจมีบ้างแตก็่เป็นเพียงการสนบัสนนุองค์การแบบไมเ่ป็นทางการเทา่นัน้ 

4.  ระบบท่ีส่ี เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ายบริหารเกิดความมัน่ใจและให้ความไว้วางใจตอ่คนงานอย่าง
เตม็ท่ีการตดัสินใจจะถกูกระจายไปตามส่วนตา่งๆ ขององค์การ แตต้่องสอดคล้องกบัส่วนบน และ
คนงานยงัได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกระท าการตดัสินใจทัง้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการ
ท างาน และการประเมินผล การส่ือสารจะเกิดขึน้ทัง้จากบนลงล่างและจากล่างขึน้บน และยงัเกิดขึน้
ในระดบัเดียวกันด้วยองค์การแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการจะเกิดขึน้แบบเป็นหนึ่งเดียว
เพ่ือสนบัสนนุเป้าหมายขององค์การ 
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กล่าวโดยสรุปคือ องค์การระบบท่ี 1 เน้นผลส าเร็จของงานเป็นหลกัโดยให้ความส าคญักับ
อ านาจในการควบคมุ ส่วนองค์การระบบท่ี 4 จะเน้นการบริหารจดัการท่ีให้ความสมัพนัธ์ต่อคน 
โดยอยูบ่นพืน้ฐานของการร่วมมือกนั และผลจากการตอบแบบสอบถามท่ีศกึษาว่าองค์การแบบใด
มีผลตอ่การประสบผลส าเร็จมากท่ีสุดซึ่งส่วนใหญ่ระบวุ่า องค์การในระบบท่ี 4 ประสบผลส าเร็จ
มากกวา่ระบบอ่ืนๆ 

 

เออร์วิ่น แอล เจนิส  (Irving L. Janis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  5-17  เออร์วิ่น แอล เจนิส 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchIrvingL.Janis) 
  

เจนิส เป็นนกัวิชาการด้านจิตวิทยา ของมหาวิทยาลยัเยลและมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์ค
เลย์ ซึง่ผลงานท่ีโดดเดน่ของ เจนิส คือ การสร้างทฤษฏีการคิดตามกลุ่ม ‚The Groupthink Theory‛ 
ซึ่งเจนิสได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองการระเบิดของยานอวกาศ “The Challenger Space Shuttle” 
ในปี ค.ศ. 1986 ทัง้ๆ ท่ีการปล่อยยานอวกาศครัง้นีไ้ด้รับการเตือนจากหลายกลุ่ม ซึ่งเจนิสได้สรุป
ปรากฏการณ์นีว้่า “การคิดตามกลุ่ม” (The Groupthink) "การคิดตามกลุ่ม" หมายถึง ผลลพัธ์ของการ
ตดัสินใจของกลุม่ อนัเน่ืองมาจากการได้รับแรงกดดนัให้มีการแสวงหามติท่ีเป็นเอกฉันท์ หรือให้มีการ
ยอมตาม (Conformities) แนวทางท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่ม โดยปราศจากการวิเคราะห์
หรือประเมินทางเลือกอยา่งดีพอ 

ซึ่งผู้ ท่ีมีความเห็นแตกต่างจากกลุ่มหรือคดัค้านความเห็นของกลุ่ม ก็จะถูกแรงกดดนัจาก
กลุ่มในการแสดงความเห็นหรือกดดนัให้เปล่ียนความเห็นให้สอดคล้องกบักลุ่ม ด้วยข้ออ้างตา่งๆ อนั
จะส่งผลให้การตดัสินใจขององค์การขาดคุณภาพและก่อให้เกิดความเสียหายได้ดงัเนือ้หาบาง
ตอนของเจนิสว่า ‘‘a mode of thinking that people engage in when they are deeply 
involved in a cohesive in-group, when the members’ strivings for unanimity override their 



115 

 

motivation to realistically appraise alternative courses of action."(Brewster M. Smith & 

Leon Mann, 1992: 812-813) 

 

บาร์ท วิกเตอร์และแครอล์ สตีเฟ่น (Bart Victor & Carrol Stephens) 

 

วิกเตอร์ และสตีเฟ่น เป็นนกัทฤษฏีพฤติกรรมองค์การท่ีมีช่ือเสียง จากงานเขียนช่ือ ‚The 
Dark Side of the New Organizational Forms‛ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมอีกด้าน
หนึ่งขององค์การ ท่ีต้องท าการเปล่ียนแปลงตามกระแสสภาพแวดล้อมของโลกาภิวตัน์ ซึ่งเกิดการ
แข่งขนัมากขึน้ ทัง้ระดบัภายในและระดบัโลก ดงันัน้ องค์การไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ จึง
ต้องท าการปรับตวัปรับปรุงรูปแบบองค์การ (Restructuring) ลดขัน้การบงัคบับญัชา เพิ่มอ านาจการ
ตดัสินใจให้แก่พนกังานการรือ้ปรับระบบองค์การ (Reengineering) การจดัองค์การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ท างานเป็นทีม (Teamwork) และสร้างเครือขา่ย (Network)  

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมดงักล่าวอาจเป็นด้านมืดขององค์การ ท่ีองค์การจะต้องพิจารณา
อย่างรอบครอบ เน่ืองจากเป็นผลกระทบระหว่างองค์การกบัคน เช่น การลดขนาดองค์การ (Down-

sizing) จะมีผลท าให้คนถกูเลิกจ้าง กลายจ้างงานแบบประจ า จะกลายเป็นการจ้างงานแบบชัว่ขา่ว 
หรือองค์การใช้วิธีการจ้างเหมา (Outsourcing) แทนจากหนว่ยงานภายนอกองค์การ การปรับตวัของ
องค์การเพ่ือความอยูร่อด ซึ่งเป็นพฤติกรรมองค์การท่ีเป็นรูปแบบขององค์การแบบใหม่ด้านมืด ซึ่งท า
ความสมัพนัธ์ระหว่างคนในฐานะลกูจ้างและองค์การเปล่ียนไป (อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 33) 
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สรุป 

ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ หรือทฤษฎีทรัพยากรมนษุย์ เร่ิมต้นจากแนวคิดในการท้าทาย
ทฤษฎีการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ โดยการศกึษา ท่ีช่ือว่า Hawthone studies ของ เอลตนั เมโย 
ซึ่งแนวความคิดนีไ้ด้รับความนิยมอย่างมาก ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งนกัทฤษฎีท่ีส าคญั
ในยุคนี ้คือ เอลตัน เมโย ผู้ ท่ีสนใจการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ โดยเน้นการติดต่อส่ือสาร
ภายในองค์การ อบัราฮมั มาสโลว์ เน้นการศกึษาด้านแรงจงูใจของมนษุย์ โดยแบง่แรงจูงใจเป็น 
5 ขัน้ 

นอกจากนีย้ังมีนักทฤษฎีท่ีส าคญัในยุคนีอี้กหลายท่าน เช่น เคลย์ตนั แอลเดอเฟอร์ ผู้
ก าหนดทฤษฎี ERG, ดกัลาส แมคเกรเกอร์ ผู้ก าหนดทฤษฎี X และ Y, เฟรเดอริก เฮอกซ์เบิร์ก ผู้
ก าหนดทฤษฎี 2 ปัจจยั, เดวิท แม็คเคลเลน ผู้คดิค้น ทฤษฎี ความต้องการ 3 กลุ่ม, คริส อากิริส ผู้
ศกึษาเก่ียวกบัสขุภาพจิตท่ีสมบรูณ์ของคน, เรนสิส ไลเกิตร์ต ผู้คิดค้น ไลเกิตร์ต สเกล, และ เออร์
วิ่น แอล เจนิส ผู้ มีความเห็นเก่ียวกบัแรงกดดนั ให้มีความเห็นท่ีสอดคล้องกบักลุม่ เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. อธิบายท่ีมาของแนวคดิทฤษฎีพฤตกิรรมองค์การ 

2. เหตใุด เอลตนั เมโย ได้ถกูขนานนามวา่เป็นบดิาแหง่การจดัการแบบมนษุยสมัพนัธ์ 

3. ผลจากการศกึษา “Hawthone Studies” เป็นอยา่งไร 

4. อบัราฮมั มาสโลว์ แบง่ความต้องการของมนษุย์เป็นก่ีขัน้ อะไรบ้าง 

5. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ และ ERG 
ของเอลเดอร์เฟอร์ วา่แตกตา่งกนัอยา่งไร 

6. ดกัลาส แมคเกรเกอร์ ได้แบ่งลักษณะของกลุ่มคนตาม แบบ X และ แบบ Y ซึ่ง
ลกัษณะดงักลา่วหมายความวา่อยา่งไร 

7. จงเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ แอลเดอร์เฟอร์ เฮอซเบิร์ก และ 
แม็คเคนเลน วา่เหมือนและแตกตา่งกนัอยา่งไร 

8. อธิบายบคุลิกภาพของคนตามทศันะของอากีริสวา่เป็นอยา่งไร 

9. อธิบาย “Likert scale‛ 4 ระบบวา่มีอะไรบ้าง 

10. “การตดิตามกลุม่“ ของเออร์วิ่น แอล เจนิส หมายถึงอะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6  

ทฤษฎีองค์การยุคใหม่ 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. ทฤษฎีเชิงระบบ 

2. ทฤษฎีการจดัการตามสถานการณ์ 

3. แนวคิดในกลุม่การจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
4. ทฤษฎีการบริหาร 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายลกัษณะแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบได้ 

2. อธิบายลกัษณะแนวคิดทฤษฎีการจดัการตามสถานการณ์ได้ 

3. อธิบายลกัษณะแนวคิดทฤษฎีในกลุม่การจดัการภาครัฐแนวใหม่ได้ 

4. อธิบายลกัษณะแนวคิดทฤษฎีการบริหารได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 6 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 6 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

  



บทที่  6 

ทฤษฏีองค์การยุคใหม่ 

  

แนวคิดหรือทฤษฏียคุใหม่ (Modern Organization Theory) เกิดขึน้เน่ืองจากแนวคิดแบบ
ดัง้เดิม (Classic) และแนวคิดแบบดัง้เดิมใหม่ (Neo-Classic) มีข้อบกพร่องในการบริหารจดัการ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ กล่าวคือ แนวคิดแบบดัง้เดิมมุ่งเน้นเพียงการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์การ 
แตก่ลบัละเลยตอ่ความต้องการและความรู้สึกของผู้ปฏิบตัิงาน หรือเปรียบคนงานเป็นเพียงปัจจยัหนึ่ง
ของกระบวนการผลิตเท่านัน้ ส่วนแนวคิดในยคุดัง้เดิมใหม่ กลบัให้ความส าคญัต่อความรู้สึกของคน
มากจนเกินไป เช่น การเสนอสิ่งจงูใจด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทัง่ท าให้เกิดผลเสียตอ่ระบบการบริหาร
จดัการขององค์การ 

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าว จงึท าให้เกิดแนวคิดและทฤษฏีองค์การยคุใหม่
ขึน้ เพ่ือน าหลกัการตา่งๆ มาท าการแก้ไขปรับปรุงระบบการบริหารจดัการองค์การ ให้มีประสิทธิภาพ
และช่วยให้เกิดผลผลิตได้อย่างเตม็ท่ี โดยแนวคิดหรือทฤษฏียคุใหมนี่ ้ จะมองความสมัพนัธ์ระหวา่ง
องค์การและสภาพแวดล้อมในเชิงระบบ (System Approach) และเน้นการปรับเปล่ียนวิธีการบริหาร
จดัการ ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม โดยการพฒันาเทคนิคทางการบริหารใหม่ๆ  เข้ามาช่วยในการ
ปฏิบตังิานมากขึน้ ซึง่รายละเอียดตา่งๆ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 

ทฤษฏีเชิงระบบ (System Theory) 

 เป็นแนวคิดทางการบริหารจดัการท่ีค านงึถึงองค์การในฐานะระบบเปิด (Open System) ท่ี
ต้องอาศยัการติดตอ่สมัพนัธ์กบับคุคล องค์การหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในลกัษณะเป็นการแลกเปล่ียน
ทรัพยากรและผลประโยชน์ระหวา่งกนั โดยการบริหารจดัการเชิงระบบมองว่าระบบ (System) จะมี
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงแบบพลวตั (Dynamic) และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปก็มีผลกระทบหรือ
อิทธิพลตอ่การท างานขององค์การด้วย 

ดงันัน้ หากผู้บริหารมีความสามารถในการมองภาพรวม (Big Picture) ของระบบก็จะท าให้
ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการกับองค์การ ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่ง
องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ดงันี ้ 
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รูปภาพท่ี  6-1  แสดงทฤษฎีระบบ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchopensystemtheory) 

  

1. สิ่งท่ีป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง ปัจจยัหรือทรัพยากรตา่งๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรก
ท่ีน าเข้าไปสู่การด าเนินงานขององค์การ โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ อันเป็นท่ีต้องการของ
ระบบนัน้ด้วย เชน่ ในระบบการศกึษาตวัป้อนเข้าไป ได้แก่ นกัเรียน ต ารา เทคโนโลยีทางการศกึษา
ตา่งๆ เป็นต้น 

2. กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการแปรสภาพจากปัจจัยน าเข้า (Input) ให้
กลายเป็นปัจจัยน าออก (Output) ซึ่งกลายเป็นผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product) ของ
องค์การ เชน่ ผลผลิตในระบบการศกึษาได้แก่ วิธีการสอนตา่งๆ เป็นต้น 

3. ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสดุท้ายของระบบ หมายถึง 
ความส าเร็จในลกัษณะตา่งๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ในระบบการศกึษาได้แก่ นกัศกึษา
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการการศึกษาด้านต่างๆ หรือมีความรู้ ความสามารถท่ีจะน าไปประกอบอาชีพใน
อนาคต 

องค์ประกอบ ทัง้ 3 ส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจะขาดองค์ประกอบใด 
องค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ นอกจากนี ้ทัง้ 3 องค์ประกอบยงัมีความสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานขององค์การทัง้ทางตรงและทางอ้อม และในขณะท่ีองค์การด าเนิน
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กิจกรรมตา่งๆ นัน้ สิ่งท่ีจะชว่ยให้องค์การท าการตรวจสอบการท างานว่ากิจกรรมการด าเนินงานตา่งๆ 
นัน้บรรลตุามวตัถุประสงค์หรือไม่ และมีส่วนใดท่ีต้องท าการแก้ไขปรับปรุง จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศยั
ข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) ซึง่จะชว่ยให้องค์การสามารถรับรู้และปรับปรุงทัง้ปัจจยัน าเข้า (Input) 

และกระบวนการในการแปรสภาพ (Process) ให้สอดคล้องกบัการด าเนินกิจกรรมขององค์การให้
มากท่ีสดุ  

นกัวิชาการท่ีท าการศกึษาและให้ความส าคญัตอ่ทฤษฏีเชิงระบบนี ้ได้แก่ วิลเล่ียม จี สก๊อต 
(William G. Scott) ซึ่งได้เสนอผลงานช่ือ “Organization Theory: an Overview and Appraisal” 
ในปีค.ศ. 1961 โดยได้อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การและทฤษฏีเชิงระบบ นอกจากนี ้ยงั
ได้พูดถึงหลักการพึ่งพาอาศยักัน และการเช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันของระบบเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย นอกจากนีย้งัมี แดเน่ียล เครท และ โรเบิร์ตคาน (Daniel Katz and Robert L. 

Kahn) จากบทความเร่ือง “Organization and the System Concept” โดยได้แสดงถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมท่ีมีต่อองค์การ ในการสร้างผลผลิต (Output) ออกมา โดยเน้นถึงความส าคญัใน
การปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม เพ่ือความอยู่รอดขององค์การซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ เจมส์ ทอมสนั (James D. Thompson) 

ส่วน เดวิด อีสตนั (David Easton) และ โธมสั ดายส์ (Thomas R. Dye) ได้น าทฤษฏีระบบเพ่ือ
ช่วยในการอธิบายทฤษฏีทางการเมือง โดยเรียกว่า “ตวัแบบระบบทางการเมือง” (Political Systems 

Model) ซึ่งเดวิด อีสตนั (David Easton) ได้เสนอหลกัความเป็นจริงเทียบเคียงกบัระบบทางธรรมชาต ิ
หรือระบบชีววิทยา กล่าวคือ อีสตนั (Easton) ได้เปรียบเทียบระบบทางการเมืองเหมือนร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิตทัว่ไป ซึง่มีการแบง่งานกนัท า โดยประสานกนัทัง้ระบบของร่างกายคือกิจกรรมท่ีอวยัวะ
ส่วนต่างๆ ในร่างกายของสตัว์ท่ีท างานตามปกติ เช่น สมอง ระบบการย่อยอาหาร หรือ ส่วนอ่ืนๆ 
แตถ้่าอวยัวะแตล่ะสว่นไมท่ างานประสานกนัแล้วสิ่งมีชีวิตนัน้ก็จะตายเพราะมีผลกระทบตอ่หน่วยอ่ืนๆ  
 

ทฤษฏีการจัดการตามสถานการณ์ (Contingency Theory) 

การบริหารตามสถานการณ์ เป็นแนวความคิดทางการจัดการท่ีมีพืน้ฐานการคิดท่ีว่าไม่มี
หลกัการบริหารใด (Management Principles or Rules) ใช้ได้กบัทกุองค์การและทุกสถานการณ์ 
เพราะในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั ก็ย่อมต้องการวิธีการจดัการท่ีแตกตา่งกนัด้วย เน่ืองจากการจดัการ
แต่ละวิธี จะก่อให้เกิดผลแตกต่างกัน หรือมีข้อดี ข้อเสียท่ีแตกต่างกันไป ดงันัน้ การตัดสินใจเลือก
วิธีการบริหารจดัการองค์การตา่งๆ ต้องค านงึถึงปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองค์การ สถานการณ์
หรือสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์การในขณะนัน้ นอกจากนัน้ ยังค านึงถึงลักษณะประเภทของ
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องค์การ ทรัพยากรและเทคโนโลยีขององค์การ ตลอดจนค่านิยมและทัศนคติของผู้บริหารและ
พนกังานขององค์การด้วย  

แนวคิดการจัดการตามสถานการณ์ ได้เร่ิมขึน้ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ซึ่งในระยะแรกได้
ปรากฏรูปร่างแนวคิดแบบง่ายๆ ตอ่มาจึงได้รับการพฒันาจากนกัคิดทางด้านองค์การและการจดัการ
หลายท่านอย่างตอ่เน่ือง และมีบทบาทอย่างมากในช่วงปลายปี 1960 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจาก
การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัองค์การในรูประบบ ซึ่งแนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดท่ีท้าทายทฤษฏีทางการบริหาร
ในยุคดัง้เดิม (Classic) เน่ืองจากนกัทฤษฏีในยคุนัน้ เช่น เทย์เลอร์ (Taylor) และ ฟาโยล (Fayol) 

และนกัคิดคนอ่ืนๆ ท่ีเน้นหลกัการบริหารท่ีเป็นสากล ซึ่งใช้ได้กับทุกองค์การทุกประเภท และทุก
สถานการณ์ เน่ืองจากแนวคิดการจดัการตามสถานการณ์มองว่า หลกัการบริหารจดัการแบบดัง้เดิม
อาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับบางสถานการณ์ ดงันัน้ จึงมีการศึกษาวิจัยการจัดการตาม
สถานการณ์ขึน้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการตามสถานการณ์นี ้มีรูปแบบ
การศึกษาท่ีแตกต่างกันไปตามความสนใจของผู้ ศึกษาแต่ละคน เ ช่น จอห์น วู๊ ดวาด (Joan 

Woodward) ได้เน้นการศกึษาเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิต (The production technology) บวัและ 
โชนเฮอร์ (Blau & Schoenherr) ให้ความสนใจตอ่การศกึษาด้านขนาดขององค์การ เบิร์น และ สท้
อกเกอร์ (Burns & Stalker) ลอเร้น และลอร์ช (Lawrence & Lorsch) สนใจตอ่สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเร่ืองของการแข่งขนัทางการตลาด ส่วนในภาพรวมอีกหลายๆ ด้าน ก็ถูก
ศกึษาโดยนกัวิชาการขององักฤษแห่งมหาวิททยาลยั เอสตนั (Aston) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “กลุ่มเอ
สตนั” (Aston Group) โดยนกัวิชาการกลุ่มนี ้ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบโครงสร้างขององค์การและ
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดัการตา่งๆ 

 สว่น กีเซอร์ และคบูคิ (Kieser & Kubicek) ก็เป็นผู้ ท่ีพฒันารูปแบบรูปแบบแนวความคิด
การบริหารตามสถานการณ์ขึน้ (A conceptual model of the contingency approach) ซึ่งได้
อธิบายถึงโครงสร้างอยา่งเป็นทางการขององค์การ และการก าหนดบทบาทของสมาชิกในองค์การ 

 

แนวคิดในกลุ่มการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration/ 

Management Theory) 

 แนวความคิดนีไ้ด้ก าเนิดขึน้จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีศูนย์ประชุมมิน -

นาวบรูค (Minnowbrook Adirondack Conference Center) ของมหาวิทยาลยัซีราคิว (Syracuse) 

สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1968 โดยการสนบัสนนุของ ดไวท์ วอลโด (Dwight Waldo) แคทซ์ และ
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คานส์ (Katz and Kaln) ซึ่งเป็นนกัปฏิรูปการบริหารรัฐกิจสมยัใหม่ (Modern Public Administration) 

ซึ่งการสมัมนาทางวิชาการครัง้นี ้ได้เชิญนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการบริหารรัฐกิจและการ
จดัการภาครัฐบาล (Public Administration and Public Management) เข้าร่วมน าเสนอแนวคิด
และท าการก าหนดทิศทางของศาสตร์ทางด้านการบริหารจดัการภาครัฐในอนาคต เน่ืองจากช่วงเวลา
ดงักล่าวการบริหารจดัการในภาครัฐบาลของสหรัฐอมเมริกาได้เกิดปัญหาขึน้ เช่น ปัญหาการคอรัปชัน่ 
สงครามแวดนาม การขดัแย้งของชนกลุม่ยอ่ย ปัญหาชมุชน และความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม
ซึง่ผลจากการสมัมนาดงันีไ้ด้เสนอภาพลกัษณ์ใหม่ของวิชาการบริหารรัฐกิจ โดยจะต้องมีลกัษณะ คือ 

1.  เน้นหลกัความเสมอภาคเทา่เทียมกนัในสงัคม (Social Equity) 

2.  ใช้ปฏิบตักิารเชิงรุก (Proactive Approach) 

3.  ใช้ปทสัถานเป็นกรอบในการปฏิบตั ิ(Normative Approach) 

4.  ใช้หลกัการท่ีพิสจูน์ได้ (Positivism) 

5.  สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม (Social Relevant) 

6.  เน้นบคุลากรท่ีต้องให้บริการแก่ประชาชน (Street-Bureaucrat) 

7.  ใช้ตวัแบบระบบเปิด (Open System Approach) 

นอกจากนี ้ผลการประชุมสัมมนายงัท าให้เกิดผลงานท่ีได้ก าหนดแนวคิดในการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ขึน้ (New Public Management-NPM Theory) 3 เล่ม คือ “Toward a New Public 

Administration” โดย แฟรงค์ มารินี (Frank Marini) เป็นบรรณาธิการ “Public Administration in 

a Time of Turbulence” ซึ่งเขียนโดย ดไวท์ วอลโด (Dwight Waldo) และหนงัสือช่ือ “The New 
Public Administration” ท่ีเขียนโดย เอช จอร์จ เฟรดเดอริคสนั (H. George Frederickson) ซึ่ง
ผลงานทัง้ 3 เลม่มีสาระหลกั ดงันี ้(Getha-Taylor, Heather, 2009: 574–578)   

1. สนบัสนนุการมีส่วนร่วมของประชาชน (Democratic Citizenship) หมายถึง ประชาชน
ไม่ได้มีส่วนร่วมเพียงแคก่ารลงคะแนนออกเสียงเลือกผู้แทนเท่านัน้ แตป่ระชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการของภาครัฐบาลด้วย เชน่ การมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการในชมุชนของตน เป็นต้น 

2. ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) หมายถึง การท างานของรัฐบาล จะต้อง
ค านงึถึงผลประโยชน์ของสาธารณะหรือสว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 

3. นโยบายของรัฐ (Public Policy) หมายถึง การก าหนดนโยบายของรัฐ ต้องไม่จ ากัด
อยู่เฉพาะเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ แต่จะต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐบาล
ด้วย 
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4. การให้บริการแก่ประชาชน (Services to Citizens) หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะต้อง
มีจิตวิญญาณในการให้บริการ อีกทัง้ต้องมีมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี (Moral and 

ethical standard) 
 

ส่วนแนวทางในการจดัการภาครัฐแนวใหม่นัน้ สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้(อ้างจาก 
วนัชยั มีชาติ, 2555: 63) 

1. การน าเทคนิคหรือเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีใช้ได้ผลในภาคเอกชน มาปรับใช้กบัการ
บริหารงานในหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเรียกว่า การจดัการนิยม (Managerialism) เช่น 
หลกัการบริหารโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Managing by results) มาตรฐานการวัดและประเมินผล 
(Explicit standard and measures of performance) การค านวณความคุ้มคา่ของการลงทุน 
(Value for money) เป็นต้น 

2. การเปิดโอกาสให้มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการ ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขนัในการ
ให้ บริการแก่ประชาชนและจะท าให้ผู้ ให้บริการเพิ่มคณุภาพของการบริการ และยงัใช้กลไกตลาดใน
การควบคมุปัจจยัทางด้านราคาด้วย 

นอกจากนี ้ยงัมีความเห็นจากนกัทฤษฏีท่ีมีบทบาทในการจดัการภาครัฐบาลอีก 2 ท่าน 
คือ เดวิด ออสบอร์น (David Osborne) และ เท็ด เกย์เบอร์ (Ted Gaebler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 6-2 เดวิด ออสบอร์น 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchDavidosborne) 
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รูปภาพท่ี  6-3  เท็ด เกย์เบอร์  
ที่มา (https://www.google.co.th/searchTedGaebler) 

 

ซึ่งทัง้ 2 ท่านเห็นว่า การท่ีหน่วยงานภาครัฐได้ออกกฎระเบียบตา่งๆ เพ่ือเป็นการควบคมุ
ไมใ่ห้เกิดการทจุริตของนกัการเมืองและข้าราชการ จึงเป็นการเน้นท่ีกระบวนในการปฏิบตัิ (Process) 

มากกวา่การเน้นท่ีผลสมัฤทธ์ิ (Outcome) จงึท าให้การปฏิบตังิานของหนว่ยราชการเกิดความล่าช้า
และไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ ทัง้ 2 จึงได้เสนอให้ท าการปรับเปล่ียนจากสถาบัน
ราชการ (Bureaucratic Institution) เป็น สถาบนัผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Institutions) และ
เสนอให้ท าการปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบตัิของระบบราชการ (Reinventing Government) 10 ประการ 
ดงันี ้ 

1. รัฐบาลต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้ปฏิบตั ิเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือพ่ีเลีย้ง 

2. ท าให้รัฐบาลเป็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

3. เปิดโอกาสให้มีการแขง่ขนัในการให้บริการสาธารณะ 

4. มุง่เน้นความส าเร็จตามพนัธกิจ มากกวา่มุง่เน้นท่ีกฎระเบียบ 

5. ให้ความส าคญักบัผลลพัธ์มากกวา่ปัจจยัน าเข้า 

6. เน้นท่ีลกูค้าหรือผู้ รับบริการ 

7. มุง่แสวงหารายได้มากกวา่การใช้จา่ย 

8. วางแผนป้องกนัปัญหามากกวา่การรอแก้ปัญหา 
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9. สง่เสริมการท างานเป็นทีม และกระจายอ านาจในการตดัสินใจสู่พนกังานระดบัล่าง
มากขึน้ 

10. น ากลไกด้านการตลาดมาใช้กบัระบบราชการ 

นอกจากนี ้ทัง้ 2 ท่านยงัได้เสนอหลกัปรัชญา ท่ีท าให้รัฐบาลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ แตมี่คา่ใช้จา่ยท่ีลดลง คือ  

1. การลดปัญหาการท างานท่ีล่าช้า (Cutting Red Tape) เช่น การลดขัน้ตอนการท างานให้
น้อยลง การตดักฎระเบียบท่ีไมจ่ าเป็น การมอบอ านาจให้ชมุชนเป็นผู้ด าเนินการเอง 

2. การเน้นความส าคญัแก่ลกูค้า (Customer First) การเพิ่มการแข่งขนัการให้บริการ ซึ่ง
จะท าให้ลกูค้ามีโอกาสเลือกใช้การบริการท่ีดีกว่าและจะส่งผลให้เกิดการแข่งขนักนัพฒันารูปแบบใน
การให้บริการ 

3. การกระจายอ านาจในการตดัสินใจแก่ผู้ปฏิบตัิงานมากขึน้ (Empowering Employees to 

get Result) 

4. การตดัคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่ าเป็น (Cutting Back to Basics) และการหารายได้เพิ่ม 

 

ทฤษฏีการบริหาร 

จากแนวคิดในการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐ กอปรกับ
ความต้องการตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายและซบัซ้อน อีกทัง้  มีการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการของประชาชนเกิดขึน้ตลอดเวลา จึงได้มีการน าเทคนิคและเคร่ืองมือทางการบริหารตา่งๆ มาใช้
ในการบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพและสมัฤทธ์ิผลมากย่ิงขึน้ ดงันี ้

 

1. ทฤษฏี Z (Theory Z) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6-4 วิลเล่ียม โออชุิ 
ที่มา (https://www.google.co.th/searchwilliamouchi) 
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ทฤษฏี Z เป็นทฤษฏีท่ีถูกคิดค้นขึน้โดย ดร. วิลเล่ียม โออุชิ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตสอลแอนเจอลิส (University of California at Los Angeles -

UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทฤษฏี Z หรือท่ีรู้จกักันโดยทั่วไปคือ การจัดการรูปแบบญ่ีปุ่ น 
“Japanese Management Style” เป็นทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ซึ่งเป็น
ชว่งท่ีเศรษฐกิจของเอเชียก าลงัเจริญเติบโต (Asian economic boom)  

โออุชิ ได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกิจการของอเมริกาและกิจการ
ญ่ีปุ่ น ซึง่ในชว่งทศวรรษท่ี 1980 พบว่า ผลการผลิตของกิจการญ่ีปุ่ นได้เพิ่มสงูขึน้อย่างมาก ในขณะท่ี
ผลผลิตของกิจการอเมริกนักบัลดลง ซึ่งจากการศกึษาเปรียบเทียบกิจการของอเมริกนั Type A และ
กิจการของญ่ีปุ่ น Type J สามารถสรุปได้ดงันี ้(John Sheldrake, 2002: 185-200) 

1. ลกัษณะของกิจการแบบอเมริกนั (Type A) 

 ลกัษณะของการบริหารจัดการแบบอเมริกัน จะมีลกัษณะดงันี ้การจ้างงานจะเป็น
การจ้างในระยะสัน้ๆ การท างานจะเน้นการแบ่งงานกันท าตามความเช่ียวชาญหรือความถนดัของแต่
ละคนการเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนการตดัสินใจจะเน้นการตดัสินใจของ
ปัจเจกชนมากกว่าการร่วมกนัตดัสินใจ 

2. ลกัษณะของกิจการแบบญ่ีปุ่ น (Type J) 

 ลกัษณะของการบริหารจดัการแบบญ่ีปุ่ น จะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากแบบอเมริกัน ดงันี ้
การจ้างงาน จะเป็นการจ้างในระยะยาวหรือตลอดชีพ ส่วนการท างานนัน้กิจการแบบญ่ีปุ่ นจะเน้นการ
ท างานเป็นทีมซึ่งหน้าท่ีแต่ละอย่างสามารถผลดัเปล่ียนหมุนเวียนหรือท าแทนกนัได้ การเล่ือนขัน้
เล่ือนต าแหนง่จะเป็นไปอยา่งช้าๆ และการตดัสินใจจะกระท าร่วมกนัโดยใช้มตเิอกท่ีเป็นเอกฉันท์  

3. ลกัษณะของการบริหารจดัการแบบปรับปรุง (Type Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6-5 เปรียบเทียบทฤษฎี Z กบัทฤษฎี X และ Y 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchTheoryzimages) 

https://www.google.co.th/searchTheoryzimages
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ในปี ค.ศ. 1981 โออชุิ ได้เขียนผลงานเร่ือง “Theory Z How American Business Can 

Meet the Japanese Challenge” โดยเนือ้หาของหนงัสือ โออุชิได้กล่าวถึงวิธีการท่ีท าให้ธุรกิจของ
ญ่ีปุ่ นประสบผลส าเร็จ ซึง่โออชุิกลา่ววา่ไม่ใช่เป็นเพราะปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี แตเ่ป็นรูปแบบในการ
งานบุคคลโดยเน้นการสร้างความรักและศรัทธาต่อองค์การ เช่น การจ้างงานในระยะยาว การพฒันา
พนกังานอยา่งยัง่ยืน การสนบัสนนุให้คนงานมีความรู้ความช านาญในหลายๆ ด้าน (Generalists) 
แทนท่ีจะมีความรู้เฉพาะงานท่ีตนรับผิดชอบอย่างเดียว (Specialists) การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน การเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งเป็นไปตามขัน้ตอน แบบค่อยเป็นค่อยไป (Luthans, 

Fred, 1989 : 36) 

นอกจากนีค้นงานตามทฤษฏี Z ยงัต้องการการสนบัสนนุจากองค์การเหมือนดงัการสนบัสนนุ
จากครอบครัว และการให้ความส าคญัต่อวฒันธรรม ประเพณีและสถาบนัทางสงัคมพอๆ กบังาน 
ส่วนสิ่งสุดท้ายคือ การท่ีองค์การให้ความไว้วางใจแก่พนักงาน ซึ่งโออุชิได้แสดงถึงการส่งผลต่อ
อตัราเข้า-ออก (Turn-Over) ของพนกังานท่ีอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก ในขณะท่ีปริมาณผลผลิตก็มีจ านวน
ท่ีเพิ่มขึน้มาก (Bittel, Lester R., 1989: 11) 

 

2. ระบบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management-TQM) 

การจดัการคณุภาพแบบองค์รวม หรือท่ีนิยมเรียกกันทัว่ไปว่า “TQM” โดยย่อมาจาก 
Total Quality Management ซึ่งเกิดมาจากความต้องการควบคมุคณุภาพของสินค้าและบริการ 
(Quality control) ของผู้ผลิต ซึ่ง TQM ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในช่วงปลายทศวรรษท่ี 
1980 และต้นทศวรรษท่ี 1990 ก่อนท่ีจะถกูลดความส าคญัลงจากระบบมาตรฐาน ISO 9000 

Lean Manufacturing และ Six Sigma ส่วนเหตผุลในการน า TQM มาใช้ก็เน่ืองจากว่าในช่วง
ปลายทศวรรษท่ี 1970 ถึงต้นศตวรรษท่ี 1980 สินค้าจากอเมริกาเหนือและยุโรปตะวนัตกได้
ประสบกบัปัญหาการแขง่ขนักบัสินค้าของญ่ีปุ่ น ซึง่มีคณุภาพท่ีดีกวา่และราคาท่ีถกูกวา่มาก  

อยา่งไรก็ตามค าวา่ TQM นี ้ก็ไมป่รากฏแนช่ดัว่าใครเป็นคนท่ีบญัญัติค านีข้ึน้มา เน่ืองจากมี
หลกัฐานจากหลายแหล่งท่ีใช้ค านี ้เช่น อามาน วี ไฟเกนบวม (Armand V. Feigenbaum) ซึ่งเป็น
บรรณาธิการของหนังสือช่ือ “Total Quality Control” และเกาลู อิชิกาว่า (Kaoru Ishikawa) 

เจ้าของผลงานช่ือ “What Is Total Quality Control? The Japanese Way” หรือบางท่ีอาจมาจาก
ฝ่ายการค้าและอตุสาหกรรมขององักฤษ (The United Kingdom by the Department of Trade and 

Industry) ในช่วงปี ค.ศ.1983 จากโครงการ "National Quality Campaign" หรืออาจมาจากกองทพัเรือ

http://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Trade_and_Industry_(United_Kingdom)
http://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Trade_and_Industry_(United_Kingdom)
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ของสหรัฐอเมริกา (The Naval Air Systems Command) ท่ีใช้อธิบายความพยายามในการปรับปรุง
คณุภาพ (Quality-Improvement efforts) ในปี ค.ศ. 1985 

หลงัจากท่ีใช้ในกองทพัเรือ TQM ก็ถกูน ามาใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานของรัฐบาลกลาง
สหรัฐ เช่น การก่อตัง้รางวลัมาตรฐาน “The Malcolm Baldrige National Quality Award” ในปี 
ค.ศ.1987 รางวลั “The Federal Quality Institute” ในปี ค.ศ.1988 นอกจากนี ้ยงัได้น าแนวคิด 
TQM ไปปรับใช้กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวงกลาโหม (The United States Department of 

Defense) กองทพัสหรัฐอเมริกา (United States Army) และหน่วยพิทกัษ์ชายฝ่ัง (United States 

Coast Guard) สว่นภาคเอกชน ก็ได้เร่ิมน าหลกัการของ TQM ไปใช้ ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องการแย่งส่วน
แบง่การตลาดจากญ่ีปุ่ น แตย่งัต้องการคงระดบัการซือ้ขายกับรัฐบาลกลาง (Federal Government) 
เอาไว้ เน่ืองจากความต้องการสินค้าท่ีมีคณุภาพของรัฐบาล (Creech, Bill 1994:153) 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ท่ีมีสว่นอยา่งมากในการเผยแพร่แนวคิดและหลกัการของ TQM คือ เอ็ดเวิร์ด 
เดมมิ่ง(Edwards W.Deming) โจเซฟ จแูรน (Joseph Juran) ฟิลิป ครอสบี (Philip B. Crosby) และ
อาร์มนั วี เฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum) ซึ่งทัง้ 4 ท่าน ได้พฒันาแนวคิดของ TQM ในส่วน
ท่ีตา่งกนั ดงันี ้(Kat Kadian-Baumeyer, 2014 and Martha Begley Schades, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6-6  ภาพนกัพฒันาระบบการจดัการคณุภาพท่ีส าคญั 

ที่มา (http://www.business-online-learning.com/total-quality-management-

philosophy.html) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Systems_Command
http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Baldrige_National_Quality_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Coast_Guard
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Coast_Guard
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilbur_L._Creech
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เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (Edwards W. Deming) 
เดมมิ่งเป็นนกัสถิตชิาวอเมริกนั และเป็นศาสตราจารย์สอนในมหาวิทยาลยันิวยอร์ค (New 

York University : NYU) โดยช่ือเสียงของเขาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมากช่วงภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นได้เชิญ ดร.เดมมิ่ง กบั โจเซฟ เอ็ม จแูรน เพ่ือบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการ
ปรับปรุงคณุภาพและการใช้วิชาสถิติ มาฟืน้ฟูระบบเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศให้พ้นจาก
สถานการณ์วิกฤติภายหลงัจากการแพ้สงคราม ทัง้สองได้ท างานร่วมกบัสมาคมนกัวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรของญ่ีปุ่ น (Union of Japanese Scientists and Engineers: JUSE) เพ่ือส่งเสริมและฟืน้ฟ ู
การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพฒันาอตุสาหกรรม  

อยา่งไรก็ตาม ช่ือเสียงของแดมมิ่งได้โดดเดน่ขึน้ เน่ืองจากการพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัการ
จดัการคณุภาพแบบองค์รวมหรือTQM ไปใช้ในบริษัทผลิตรถยนต์ของญ่ีปุ่ น เน่ืองจากต้องการเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น ซึ่งหลกัการของแดมมิ่งเป็นการแนะน าให้ทกุองค์การ
ท าการปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง โดยแดมมิ่งได้เสนอข้อปฏิบตัิแก่องค์การ โดยมีทัง้หมด 14 ข้อ
ดงันี ้(ประยงค์ มีใจซ่ือ, 2556: 216-217) 

1. มุง่มัน่ในการปรับปรุงคณุภาพของสินค้าและบริการอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ให้ค านึงถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตใุห้สินค้ามีความบกพร่องและเป็นสิ่งท่ีองค์การยอมให้
เกิดขึน้ไมไ่ด้ เชน่ 

2.1 วตัถดุบิท่ีน ามาใช้มีคณุภาพต ่า 

2.2 คนงานไร้ความสามารถ  
2.3 ชิน้สว่นประกอบมีข้อบกพร่อง  
2.4 ความผิดพลาดในการควบคมุจดัการ  
2.5 การขาดคณุภาพในการให้บริการ 

3. ลดการพึ่งพาการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นกระบวนการก าจดัความผิดพลาดในระหว่างการ
ปฏิบตังิาน ทัง้นีเ้น่ืองจากมองวา่การตรวจสอบ 

3.1 เป็นเร่ืองท่ีสายเกินไป 

3.2 ไร้คณุภาพ 

3.3 ท าให้ต้นทนุเพิ่มขึน้ จากการท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ 

4. การก าหนดราคาสินค้าหรือบริการ จะต้องสมัพนัธ์กบัระดบัคณุภาพ 

5. การปรับปรุงท่ียัง่ยืนถาวร องค์การจะต้องท าการปรับปรุงท่ีกระบวนการในการผลิต 

6. การอบรมแบบฝึกปฏิบตังิานจริงในรูปแบบท่ีทนัสมยั อยา่งตอ่เน่ือง 
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7. จดัระบบการควบคมุแบบใหมเ่ร่ือยๆ 

8. พนักงานทุกคนต้องกล้าท่ีจะซักถามข้อข้องใจ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อคดิเห็น 

9. ทกุฝ่ายในองค์การต้องท าหน้าท่ีประสานกนัเพ่ือความส าเร็จของสว่นรวม 

10. จดัระบบการส่ือสารภายในองค์การ เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบข้อมลูข่าวสาร และเข้าใจ
ตรงกนัและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

11. ยกเลิกการท างานท่ีเน้นปริมาณ เน่ืองจากการเน้นท่ีปริมาณอาจท าให้ละเลยต่อ
คณุภาพ 

12. สร้างการมีส่วนร่วมในความส าเร็จและความภาคภูมิใจร่วมกันของพนกังานทกุระดบัใน
องค์การ 

13. จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเป็นการกระตุ้ นการอยากรู้ยากเห็นของ
พนกังาน และการปรับปรุงการท างานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีกวา่ 

14. ก าหนดวิธีการท่ีกระตุ้นให้พนกังานได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัทัง้ 13 ข้อท่ีกล่าว
มา แล้วอยา่งสม ่าเสมอ 

 

อย่างไรก็ตาม ข้อแนะน าทัง้ 14 ท่ีกล่าวมา แดมมิ่งท าการสรุปได้เป็น 4 ประเด็น คือ การ
วางแผน (Plan) การลงมือท า (Do) การตรวจเช็ค (Check) และการแก้ไข (Act) หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 
คือ PDCA Cycle หรือ Deming Cycle ซึ่งเป็นการพฒันามาจากจากแนวความคิดของ ดร.วอลเตอร์  
เอ ชิวฮาร์ท (Walter A. Shewart) จากหลกัความคิดของการวางแผน (Plan) ท า (Do) และติดตาม
ผลงาน (Check) 

1. การวางแผน (Plan) แดมมิ่งเสนอว่า ธุรกิจควรจะก าหนดคุณภาพของสินค้าและ
บริการท่ีลูกค้าต้องการ และต้องพฒันากระบวนการและระบบท่ีท าให้ลดของเสียและต้นทุน แต่
คณุภาพเพิ่มขึน้ ซึ่งแดมมิ่งได้ท าการศึกษากับธุรกิจร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ “Beefy’s Burgers” 
แดมมิ่งต้องการท่ีจะปรับปรุงกระบวนการท างานของธุรกิจ ซึ่ งเขาเร่ิมต้นจากการค้นหาข้อมูล
เก่ียวกบัการปฏิบตังิานของธุรกิจ และความพงึพอใจของลกูค้าอย่างลึกซึง้ แดมมิ่งได้ท าการส ารวจ
กับทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ทัง้จากลูกค้าและพนักงาน แม้แต่สอบถามกับผู้ ขายปัจจัยการผลิต 
(Suppliers) ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูล แดมมิ่งสามารถตดัสินใจได้ว่า ธุรกิจเกิดการแข่งขนัเร่ืองราคา
และรสชาติของเบอร์เกอร์ ดงันัน้ เขาจึงเรียกพนกังานมาประชุม พร้อมทัง้แสดงวิธี การย่างเบอร์
เกอร์ (Burgers) ท่ีเหมาะสม และเรียกผู้ขายปัจจยัการผลิต เพ่ือพดูคยุเร่ืองรูปแบบของเนือ้ท่ีใช้โดย
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เขาได้ก าหนดเวลาส าหรับการผลิตเบอร์เกอร์แต่ละชิน้ และจะไม่มีเบอร์เกอร์ท่ีท าเสร็จจนกว่าจะมี
ค าสัง่ซือ้ (Order) จากลกูค้า 

2. ขัน้ตอนต่อไปแดมมิ่งเสนอว่า ธุรกิจจะต้องปฏิบตัิ (Do) ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ และ
ต้องท าการค้นหาวิธีการท างานท่ีดีกวา่ แดมมิ่งได้จดัเตรียมเคร่ืองมือตา่งๆ ให้พร้อมส าหรับหัน่ขนม
ปัง (Bun-slicing) ย่าง (Burger-grilling) และบีบซอส (Ketchup-Squeezing) ทันทีท่ีมีค าสั่งซือ้
จากลูกค้าเข้ามา พนกังานก็เร่ิมย่างเนือ้และหุ้มด้วยขนมปัง โดยใช้เวลา 1.2 วินาที ราดด้วยซอส 
และห่อ (Wrapping) ซึ่งผลปรากฏว่าลกูค้ารู้สึกต่ืนเต้น (Thrilled) กบัการเปล่ียนแปลงนี ้แตอ่ย่างไรก็
ตาม ในชว่งท่ีมีค าสัง่ซือ้เข้ามามาก (Busy times) ท าให้เกิดปัญหาการท าไม่ทนั และท าให้ลกูค้าต้อง
ตอ่แถวรอคิวยาว ซึง่ผลท่ีตามมาก็คือ การบน่ (Complaints) จากลกูค้าเก่ียวกบัระบบของร้าน 

3. การด าเนินงานของธุรกิจ จะต้องมีการตรวจเช็ค (Check) เพ่ือเป็นการเฝ้าดู (Monitor) 
และแก้ไขปรับปรุง (Take place - changes) เพ่ือขจดัอปุสรรคตา่งๆ ออกไป (Removing Barriers) 

4. ขัน้ตอนสดุท้าย ผู้บริหารจะต้องลงมือปฏิบตัิ (Action) ซึ่งแดมมิ่งได้ท าการปรับปรุงโดย
การเพิ่มจ านวนพนกังาน ซึง่ท าให้ลกูค้าได้รับสินค้าเร็วขึน้ และรสชาตขิองเบอร์เกอร์ท่ีใหมส่ดด้วย 

โจเซฟ เอ็ม จูแรน (Joseph M. Juran) 
จูแรน เป็นสมาชิกคนหนึ่งท่ีได้ร่วมทีมกับแดมมิ่ง ในการเดินทางไปบรรยายเร่ืองคณุภาพท่ี

ประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงตอนต้นทศวรรษ 1950 จูแรนเกิดท่ีประเทศโรมาเนีย ภายหลงัได้อพยพมา
อาศยัอยู่ท่ีเมืองมินนาโปลิส (Minneapolis) สหรัฐอเมริกา จแูรนจบวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า และได้
เร่ิมท างานในโรงงานฮอว์ทอร์น (Hawthorne) ของบริษัทเวสต์เทิร์น อิเล็กทริก โดยได้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบคณุภาพภายใน และคอยรับข้อร้องเรียนต่างๆ ต่อมาในปี ค.ศ.1926 บริษัทเวสต์เทิร์น 
อิเล็กทริก ได้เร่ิมน าเอาเทคนิคในการตรวจสอบคณุภาพมาใช้ในห้องทดลอง ซึ่งจแูรนเป็นหนึ่งในทีม
ผู้บุกเบิกการตรวจสอบระบบคณุภาพนี ้เม่ือสิน้สงครามโลกครัง้ท่ีสอง จูแรนได้ตัง้บริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือ
การปรับปรุงคณุภาพธุรกิจท่ีเมืองนิวยอร์กและได้เป็นศาสตราจารย์ท่ีมหาวิทยาลยันิวยอร์ก โดย
ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัจแูรน คือ “Quality Control Handbook” ซึง่เป็นหนงัสือท่ีถกูอ้างอิงจาก
นกัวิชาการทัว่โลก โดยแนวคิดหลกัของจูแรนมีอยู่ 4 เร่ืองใหญ่ๆ คือ (อ้างจาก ดวงรัตน์ เรืองอไุร, 
2557)  

1. คุณภาพและต้นทุนคุณภาพ (Quality and cost of quality) 

 จูแรนมองคณุภาพของสินค้าในมุมมองท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน ซึ่งเขาไม่ได้มองว่า
คณุภาพ คือ การมีคณุสมบตัิตามท่ีได้ก าหนดไว้ก่อนการผลิตเท่านัน้ แต่เขายงัมองว่า คณุภาพ คือ 
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ความเหมาะสมของสินค้าในการน าไปใช้ (Fitness for use) ซึ่งแนวคิดนีท้ าให้ค าว่าคณุภาพมีความ
ยืดหยุน่และมีหลายระดบัมากขึน้ โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัส าคญั 5 ประการ ดงันี ้

  1.1  คณุภาพในการออกแบบ (Quality of design) หมายถึง ระดบัของความสามารถ
ในการออกแบบ โดยวดัจากแนวคิดในการออกแบบท่ีมีความเหมาะสม และมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะแก่
การใช้งาน 

   1.2  คณุภาพในการผลิตตามแบบ (Quality of conformance) หมายความว่า สินค้า
ท่ีถกูผลิตนัน้มีคณุภาพตามท่ีออกแบบไว้หรือไม่ เน่ืองจากการผลิตสินค้านัน้ต้องอาศยัปัจจยัอ่ืนๆ ด้วย 
เชน่ กระบวนการผลิต ความสามารถของพนกังาน อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เป็นต้น 

    1.3  การใช้งาน (Availability) หมายถึง สินค้านัน้สามารถใช้งานได้ตามท่ีลกูค้าคาดหวงั 
โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ ใช้ รวมถึงความง่ายต่อการบ ารุงรักษาและ
ซอ่มแซม 

 1.4  ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง การไมท่ าให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ใช้สินค้า 

 1.5  คงอยู่ในสภาพดี (Field use) หมายถึง สภาพของสินค้าต้องอยู่ในสภาพดี และ
พร้อมตอ่การใช้งานเม่ือไปถึงมือลกูค้า ซึ่งทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวสัดแุละวิธีการบรรจภุัณฑ์ การเก็บสินค้า
คงคลงั และการจดัสง่ 

2. การสร้างความเคยชินต่อคุณภาพ (Quality habit) 

 จแูรน เห็นว่าการจดัการด้านคณุภาพนัน้ จะต้องกระท าอย่างจริงจงั และกระท าอย่าง
ตอ่เน่ืองจนกลายเป็นความเคยชิน ซึ่งจแูรนได้อธิบายว่ากระบวนการสร้างนิสยัคณุภาพ ประกอบด้วย 

4 ขัน้ คือ 

 2.1  ก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนพร้อมทัง้อธิบายเหตผุลท่ีต้องท า 

 2.2  ท าการวางแผนท่ีจะท าให้องค์การบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
เพียงพอในการปฏิบตัติามตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่เสร็จสิน้ 

 2.3  ก าหนดความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายให้ชดัเจนเพ่ือไมใ่ห้เกิดความสบัสน 

 2.4  ก าหนดรางวลัเพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจของผู้ปฏิบตัิงาน โดยพิจารณา
จากผลงานของผู้ปฏิบตังิานเป็นหลกั 

3. สามขัน้ตอนแห่งคุณภาพ (Quality trilogy) 

 สามตอนแห่งคณุภาพของจูแรน หมายความว่า ขัน้ตอนท่ีท าให้สินค้ามีคณุภาพจะต้อง
กระท าอยา่งตอ่เน่ืองใน 3 ขัน้ตอน ซึง่ประกอบด้วย 
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 3.1  ขัน้ตอนของการวางแผนคณุภาพ โดยแบ่งออกอีก 4 ขัน้ดงันี ้ขัน้ตอนแรก องค์การ
ต้องรู้ว่าใครคือลกูค้า นอกจากนี ้ต้องท าการค้นหาว่าลกูค้ามีความต้องการอย่างไร ขัน้ตอนตอ่ไป
คือ การน าความต้องการของลูกค้าไปใช้ในการออกแบบให้สมัพนัธ์กับความต้องการนัน้ และเม่ือ
ออกแบบเสร็จแล้วก็ทดลองท าการผลิตให้ตรงตามแบบท่ีได้ก าหนดไว้ เม่ือผลิตสินค้าต้นแบบเสร็จ
แล้วก็ท าการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ เม่ือถูกต้องตรงตามแบบทุกประการแล้ว ก็ท าการถ่ายโอน
การผลิตไปสูก่ระบวนการผลิตจริงตอ่ไป 

 3.2  การควบคมุคณุภาพ หลงัจากท่ีลงมือท าการผลิตจริงแล้วก็ต้องท าการจดัการด้าน
คณุภาพ ซึ่งต้องมีการควบคมุ เพ่ือค้นหาการผลิตท่ีไม่ตรงกบัรูปแบบท่ีได้ก าหนดไว้ และน ามาแก้ไขให้
เป็นกระบวนการท่ีถกูต้องตอ่ไป การควบคมุนีต้้องอาศยัเคร่ืองมือและเทคนิคในเชิงกลยทุธ์ของการ
จดัการคณุภาพ ซึง่วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือให้แนใ่จว่ากระบวนการจะเกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ไป 

 3.3  การปรับปรุงคณุภาพ ขณะท่ีการควบคมุคณุภาพมุ่งเน้นไปท่ีความพยายามในการ
รักษาระดบัคณุภาพท่ีเป็นอยู่ แตก่ารปรับปรุงคุณภาพจะมุ่งไปท่ีการพฒันาให้ได้คณุภาพในระดบั
ท่ีสงูขึน้ ซึง่การพฒันานี ้จะเป็นผลมาจากการคดิและวางแผนระยะยาวของผู้บริหาร ในฐานะท่ีเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการสร้างล าดบัขัน้ความส าเร็จขององค์การ 

4. ล าดับขัน้ความส าเร็จที่เป็นสากล (Universal breakthrough sequence) 

 แนวคดิของจแูรนในเร่ืองนีเ้พ่ือต้องการบรรลคุวามส าเร็จในระดบัคณุภาพท่ีเป็นสากล 
ซึง่เขาเช่ือวา่หลกัการนีจ้ะสามารถน าไปใช้กบัทกุองค์และทกุสถานการณ์ เน่ืองจากมีลกัษณะทัว่ไป 
ส าหรับขัน้ตอนของความส าเร็จสูค่ณุภาพในระดบัสากล แบง่ออกได้ดงันี ้

 4.1  การพิสจูน์ถึงความจ าเป็น (Proof of need) ซึ่งหมายถึง การรับรู้ถึงความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลง เช่น รู้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดท่ีจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
ถ้าหากวา่ไมแ่ก้ไขอาจจะสร้างเสียหายได้แก่องค์การได้ และมลูคา่ของความเสียหาย อาจมากกว่า
ต้นทนุท่ีใช้ไปในการแก้ไขเปล่ียนแปลง  

 4.2  การระบโุครงการ (Project identification) ขัน้ตอ่มาเป็นการระบโุครงการในการ
แก้ไขปรับปรุงซึง่โครงการจะเป็นตวัเร่งของความส าเร็จ โดยจแูรนมองว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมากส าหรับ
การปรับปรุงคณุภาพทัง้องค์การ อย่างไรก็ดี ผู้บริหารต้องเลือกโครงการด้วยความระมดัระวงั ควร
สนใจโครงการท่ีมองเห็นได้และให้ประโยชน์ตอบแทนสงูก่อน อาจท าการวิเคราะห์โครงการโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตแุละผลตามหลกัการวิเคราะห์ของพาเรโต (Pareto analysis) ท่ีมีหลกัการ
ว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากสาเหตเุพียงไม่ก่ีอย่าง ถ้าแก้ท่ีสาเหตหุลกัๆ นีไ้ด้ก็จะท าให้การปรับปรุง
คณุภาพเกิดขึน้ 
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 4.3  การจดัองค์การในการท าหน้าท่ีปรับปรุง (Organizing for improvement) เป็น
การจดัองค์การท่ีรับผิดชอบตอ่โครงการแก้ไข ปรับปรุง โดยเร่ิมจากการมองเห็นความส าคญัของ
ผู้บริหารในระดบัสงูตอ่โครงการ ซึ่งจะท าให้มีการริเร่ิมโครงการ วางแผน ก าหนดทิศทางและจดัสรร
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นให้แก่การปฏิบตัิโครงการ ตอ่จากนัน้ก็ท าการมอบหมายกิจกรรมของโครงการแก่ผู้ ท่ี
รับผิดชอบ และก าหนดระเบียบวิธีการในการปฏิบตัใินการวดัความส าเร็จเป็นระยะๆ  

 4.4  การลงมือค้นหาปัญหา (Diagnostic journey) ซึ่งเป็นช่วงของการเร่ิมต้นค้นหา
ปัญหาโดยการไลย้่อนจากผลท่ีเกิดขึน้ไปสู่สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหา ทีมโครงการต้องสงัเกตอาการ
ของปัญหาจากสาเหตตุา่งๆ มีทัง้สาเหตท่ีุเป็นระบบ (System aticcauses) สาเหตเุชิงสุ่ม (Random 

causes) สาเหตุเฉพาะเจาะจง (Purposeful) หรือปัญหาท่ีเกิดโดยเจตนา (Willful disruption) 
ตอ่มาก็แยกออกมาวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุพนกังานผู้ปฏิบตัหิรือผู้บริการสามารถควบคมุได้ 

 4.5  การลงมือแก้ไข (Remedial action) ขัน้ตอ่มาทีมงานของโครงการก็จะลงมือท าการ
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพ่ือแก้ไขสาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาด้านคณุภาพตา่งๆ  โดยในล าดบัแรกสดุ ทีมงาน
ต้องก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาขึน้มาเสียก่อน และเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ หลงัจากนัน้
ก็จะลงมือท าตามทางเลือกนัน้ ขณะท่ีลงมือแก้ปัญหาทีมงานต้องช่วยกนัคิดด้วยว่า จะมีโครงการ
ใดอีกบ้างท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ซ า้อีก กระบวนการแก้ไขปัญหาทัง้หมดนีต้้องมีการ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผยและให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่กนั เพ่ือให้เข้าใจวิธีการตา่งๆ อย่างชดัเจน ซึ่ง
วิธีท่ีชว่ยให้การตดิตอ่ส่ือสารชดัเจนยิ่งขึน้ คือ  การใช้ภาษาและค าพดูท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

 4.6  การต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Resistance to change) การแก้ไขเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ มกัมีการตอ่ต้านเกิดขึน้เสมอ ซึ่งโดยปกติแล้วการตอ่ต้านมกัมีแรงผลกัดนัมาจากปัจจยัทาง
สงัคมหรือวฒันธรรม แตบ่างครัง้ก็เกิดมาจากความกลวัตอ่สิ่งท่ีไม่รู้ ซึ่งผู้บริหารควรคาดการณ์ถึงการ
ตอ่ต้านเอาไว้ก่อนล่วงหน้าและแก้ปัญหาโดยการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง คนท่ี
ได้เข้ามาท างานในโครงการมกัยอมรับผลลพัธ์ของโครงการ และเกิดความรู้สกึในการมีสว่นร่วม 

 4.7  การรักษาระดบัความก้าวหน้า (Holding onto gains) การเอาชนะการตอ่ต้านและ
การน าไปสู่ความส าเร็จนัน้ ผู้บริหารจะต้องเผชิญกับปัญหาสุดท้าย คือ การหวนคืนไปสู่การปฏิบตัิ
และวิธีการแบบเก่าท่ีด้อยกว่า ผู้บริหารจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการเปล่ียนแปลงทัง้หมดก็
ต่อเม่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ และท าให้คณุภาพอยู่ในระดบัสูงอยู่อย่างสม ่าเสมอ ผู้บริหารต้องเปล่ียน
การท างานประจ าเป็นแบบใหม่ โดยก าหนดมาตรฐานใหม่ๆ โดยเพิ่มการฝึกอบรมและพฒันา จดั
ให้มีระบบการควบคมุท่ีท าให้เกิดสญัญาณเตือนตัง้แตเ่นิ่นๆ การน าเทคนิคทางสถิติมาใช้ การก าหนด
วงจรย้อนกลับ การใช้ระบบข้อมูลและวิธีในการตัดสินใจ และหลังจากท่ีได้ก าหนดมาตรฐาน
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คณุภาพใหม่ขึน้มาแล้ว ผู้บริหารจะต้องท าตามล าดบัขัน้เหล่านีซ้ า้อีก เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ
ทางด้านคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 ฟิลิป คอรสบี (Philip B. Crosby) 
ครอสบี เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านคณุภาพในระดบัแถวหน้าอีกคนหนึ่ง ครอสบีจบการศกึษาจาก

มหาวิทยาลยั Case Western Reserve สหรัฐอเมริกา หลงัจากท่ีเขาปลดจากการรับราชการทหารใน
สงครามเกาหลีแล้ว เขาได้สมัครเข้าท างานโดยรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุคุณภาพ โดยเร่ิม
จากการเป็นผู้ตรวจสอบสายพานการผลิต (Line inspector) ตอ่มาในปี ค.ศ. 1979 ครอสบีได้เข้า
ท างานในบริษัท ไอทีที (ITT) และภายในเวลาแค่ 14 ปี เขาก็ได้เล่ือนเป็นประธานของกลุ่มบริษัท 
และเป็นผู้อ านวยการฝ่ายคณุภาพของบริษัทไอทีที โดยรับให้ค าปรึกษาด้านคณุภาพทัว่โลก และในปี
เดียวกนันัน้ ครอสบีก็ได้เขียนผลงาน ช่ือ “Quality is Free” ซึ่งกลายเป็นหนงัสือขายดีเล่มหนึ่งและ
ผลจากหนังสือเล่มดงักล่าว ก็ท าให้เขาได้รับความสนใจมากขึน้ ต่อมา ครอสบีก็ได้ลาออกจาก
บริษัท ไอทีที เพ่ือก่อตัง้ “Philip Crosby Associates Incorporated” ณ วิทยาลยัคณุภาพซึ่งก่อตัง้
ขึน้ท่ีมลรัฐฟลอริดา ครอสบีได้ให้วามรู้แก่องค์การตา่งๆ เก่ียวกบัวิธีการจดัการคณุภาพตามท่ีได้ระบุ
ไว้ในหนงัสือของเขา โดยแนวคิดท่ีโดดเดน่ของครอสบีท่ีท าให้เขาเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปคือ แนวคิด
เร่ือง “ของเสียเป็นศนูย์ (Zero Defect)” และ “การท าให้ถกูตัง้แตแ่รก (Do It Right The First time)” 

ตอ่มาปี ค.ศ. 1984 เขาได้ตีพิมพ์หนงัสือช่ือ “Quality Without Tears” และยงัแตง่หนงัสือ
ช่ือ “The Art of Getting Your Own Sweet Way” นอกจากนี ้ยงัได้ตีพิมพ์หนงัสือด้านการจดัการ
หนึ่งชดุมีทัง้หมด 3 เล่ม คือ “Running Things” “The Eternally Successful Organization” และ 
“Leading: The Art of Becoming An Executive” ครอสบี เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในการ
จัดท าโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพิ่มผลก าไร ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากหลักการจัดการคุณภาพท่ี
สมบรูณ์ 5 ประการ (Five absolutes of quality management) คือ (อ้างจาก ดวงรัตน์ เรืองอไุร, 

2557)  
1. คุณภาพ หมายถึง การท าตามมาตรฐาน ไม่ใช่ความหรูหรา (Quality means 

conformance, notelegance) 

2. ไม่มีปัญหาใดส าคญัเท่ากับปัญหาด้านคณุภาพ (There is no such thing as a 

quality) 

3. ท าได้ถกูกว่าเสมอ ถ้าหากท าให้ถกูตัง้แตแ่รก (It is always cheaper to do the job 

right the first time) 
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4. ตวัชีว้ดัผลงาน คือ ต้นทุนคณุภาพ (The performance indicator is the cost of 

quality) 

5. มาตรฐานของผลงาน คือ ของเสียเป็นศนูย์ (The performance standard is zero 

defects) 

กล่าวสัน้ๆ ได้ว่า หลักการท่ีครอสบีเน้น ได้แก่ การท าตามมาตรฐาน การแก้ไขปัญหา
คณุภาพการท าให้ถกูตัง้แตแ่รก และการยึดเป้าหมายของเสียเป็นศนูย์ โดยครอสบีได้ให้ความหมาย
คณุภาพไว้ 4 ประการ คือ 

1. คณุภาพ หมายถึง การท าตามมาตรฐาน (Conformance to standards) พนกังาน
ต้องรู้วา่มาตรฐานของผลงานท่ีแท้จริงอยูต่รงไหนและต้องคาดหมายว่าเขาจะท าให้ได้ตามนัน้ 

2. คณุภาพมาจากการป้องกันของเสีย (Defect prevention) ไม่ใช่แก้ไขของเสีย (Not 

defect correction) การเป็นผู้น า การฝึกอบรมและการมีวินยั เป็นสิ่งแรกท่ีจะท าให้เกิดการป้องกนั
ของเสีย 

3. คุณภาพในฐานะมาตรฐานการท างานนัน้ต้องปราศจากของเสีย (Defect-free) มี
เพียงการปราศจากของเสียเทา่นัน้ท่ีจะเป็นมาตรฐานซึง่เป็นท่ียอมรับกนั 

4. คณุภาพประหยดัเงิน (Saves money) การท าให้ถกูตัง้แตแ่รกท าให้ประหยดัต้นทุน
ในการท างาน 

ครอสบี ไมไ่ด้มองคณุภาพเป็นสิ่งท่ีก าหนดตายตวั เพราะเขาเช่ือว่าคณุภาพยิ่งสงูขึน้ ก็ยิ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนและท าให้มีก าไรเพิ่มขึน้ ซึ่งองค์การสามารถใช้ต้นทนุคณุภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้
บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพได้ ส่วนบทบาทท่ีเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์นัน้ ครอสบีให้
ความส าคญักบันกัวิชาชีพในระดบัปานกลาง แต่จะให้ความส าคญักบับทบาทของผู้บริหารระดบัสูง
ในระดบัมาก ส่วนพนกังานระดบัล่างครอทบีมองว่ามีบทบาทจ ากดัเฉพาะการรายงานปัญหาต่อ
ผู้บริหารระดบัสงูเท่านัน้ โดยแนวทางการจดัโปรแกรมปรับปรุงคณุภาพของครอสบี มีทัง้หมด 14 ขัน้ 
ดงันี ้(อ้างจาก ดวงรัตน์ เรืองอไุร, 2557)  

 

ขัน้ที่  1 ผู้บริหารจะต้องมีความผูกพนัต่อการจดัการคณุภาพอย่างชดัเจน (Make clear 

management’s commitment to quality) วิธีการก็คือ ผู้บริหารจะต้องเขียนออกมาเป็นนโยบายให้
ชดัเจน โดยให้มีลกัษณะท่ีเป็นข้อผกูมดั มากกวา่จะเป็นข้อความท่ีมีความหมายกว้างๆ 
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ขัน้ที่ 2 จดัตัง้ทีมงานปรับปรุงคณุภาพโดยให้มีตวัแทนมาจากแตล่ะฝ่าย  (Set up quality 

improvement teams with representatives from each department) แตก่่อนท่ีจะตัง้ตวัแทน 
ต้องให้ทกุคนในองค์การรู้สาระหลกัๆ ของการจดัการคณุภาพเสียก่อน เม่ือพนกังานมีความรู้เร่ือง
คณุภาพเป็นอย่างดีแล้ว จึงท าการจดัตัง้ทีมงานขึน้ โดยประธานของทีมจะต้องท างานเต็มเวลาส่วน
สมาชิกคนอ่ืนๆ ควรท าบางส่วน เพราะประธานต้องเป็นหลกัให้คนอ่ืนและจะต้องเป็นคนท่ีเช่ือใน
เร่ืองการปรับปรุงคณุภาพอยา่งจริงจงั ส าหรับความรับผิดชอบของทีมควรมีดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัวางโปรแกรมการปรับปรุงคณุภาพทัง้หมด 

2. เป็นตวัแทนของแตล่ะฝ่ายท่ีตนสงักดัเม่ือมาอยูใ่นทีม 

3. เป็นตวัแทนของทีม เวลาท่ีไปอยูท่ี่ฝ่ายตนปฏิบตังิาน 

4. น าเอาการตดัสินใจของทีมไปปฏิบตัใินฝ่ายของตน 

5. คดิริเร่ิมสร้างสรรค์ให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพ 

 

ขัน้ที่ 3 ก าหนดให้มีการวดัคณุภาพเพ่ือแสดงปัญหาท่ีเป็นอยู่ หรือเป็นปัญหาท่ีอาจเกิดได้ใน
อนาคต (Set in place quality measurement to provide a display of current and potential 

nonconformance problems) การวดัควรจะให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และสะดวกต่อการปรับปรุง
แก้ไข โดยส่วนมากฝ่ายควบคมุคณุภาพจะเป็นผู้วดัและรวบรวมข้อร้องเรียนตา่งๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ระดบัของการเป็นปัญหา เม่ือรวบรวมปัญหาได้แล้วก็ควรส่ือสารให้พนกังานเข้าใจ และน าไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ วิธีการส่ือสารก็ควรจะน าเสนอโดยใช้หน่วยนับ เช่น จ านวนของเสียต่อหน่วย หรือ
เปอร์เซ็นต์การเสียหาย หรืออาจแสดงเป็นแผนแนวโน้มของความเสียหาย หรืออาจจ าแนกออกตาม
ระดบัความรุนแรง โดยจ าแนกตามสาเหตท่ีุมาหรือจ าแนกตามความรับผิดชอบส าหรับการแก้ไข 

 

ขัน้ที่ 4 ก าหนดต้นทนุคณุภาพและอธิบายวิธีการใช้ต้นทนุคณุภาพ ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ในการจดัการ (Determine the cost of quality and explain how to use it as a management 

tool) ครอสบีเห็นว่า ต้นทุนคุณภาพควรมีได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดขาย และวิธีลดต้นทุน
คณุภาพท่ีดีท่ีสดุ คือ การป้องกนัไว้ลว่งหน้า 

 

ขัน้ที่ 5 ยกระดบัการตระหนกัถึงระดบัคณุภาพ และความห่วงใยส่วนตวัตอ่ช่ือเสียงคณุภาพ
ของบริษัทให้เกิดกบัพนกังานทกุคน (Raise the level of quality awareness and the personal 

concern for the company's quality reputation for all employees) วิธีการท าได้สองทางพร้อม



143 

 

กนั ทางแรกใช้การประชมุระหว่างผู้บริหารกบัพนกังานเป็นประจ า เพ่ือพดูคยุกนัถึงปัญหาการไม่ท า
ตามเง่ือนไขคณุภาพ ส่วนอีกทางหนึ่งใช้การส่ือสารให้กระจายไปทัว่องค์การ เช่น การส่งจดหมายข่าว 
การจดังานและการติดป้ายประกาศความรับผิดชอบนีเ้ป็นของทีมงานปรับปรุงคณุภาพ โดยมีท่ี
ปรึกษามืออาชีพคอยให้ความชว่ยเหลือ การเร่ิมต้นโปรแกรมปรับปรุงคณุภาพควรไปอย่างช้าๆ แต่
ต้องตอ่เน่ือง 

ขัน้ที่ 6 ลงมือแก้ปัญหาตามท่ียกมาในขัน้ก่อนๆ (Take corrective action on the problems 

raised in the previous steps) ครอสบีเสนอแนะให้แบ่งทีมแก้ปัญหาออกเป็น 4 ระดบั ให้
ผู้บริหารทีมในแต่ละระดบัประชมุกนัเป็นประจ า เช่น ประชมุทุกวนั ทกุสปัดาห์ หรือทกุเดือน เพ่ือ
หาทางแก้ไขปัญหาส าคญัๆ ตามท่ีจดัล าดบัเอาไว้ 

 

 ขัน้ท่ี 7 วางแผนจดัโปรแกรมของเสียเป็นศนูย์ (Plan a zero defects program) โดยครอส
บี แนะน าให้จดัท าตามขัน้ตอนดงันี ้

1. แจ้งขา่วสารแก่หวัหน้างานทกุคนให้ทัว่ถึงว่า ก าลงัมีการจดัท าโปรแกรมของเสียเป็นศนูย์ 

2. ก าหนดว่าต้องใช้วสัดอุปุกรณ์อะไรบ้าง และให้ความมัน่ใจแก่ทกุคนในเร่ืองความมัน่คง
ในการท างาน 

3. เลือกวิธีการเร่ิมต้นท่ีเหมาะสมท่ีสดุกบัวฒันธรรมองค์การ 

4. ชีแ้จงหน้าท่ีจะท าเพ่ือให้โปรแกรมส าเร็จ 

5. ออกแบบวิธีการท่ีจะสร้างการยอมรับเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพ 

6. จดัท าตารางก าหนดการในรายละเอียดและซกัซ้อมให้กบัคนท่ีจะเข้ามารับผิดชอบ 

7. ระบวุิธีการก าจดัสาเหตท่ีุก่อให้เกิดความผิดพลาดและจดัท าแผนปฏิบตัแิก่นความคิด 

 

โปรแกรมของเสียเป็นศนูย์ คือ ท าให้ถูกตัง้แต่แรก และปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดมาจากการไม่
ตัง้ใจมากกว่าการไม่รู้ ครอสบีกล่าวว่า “ความผิดพลาดของมนุษย์มีสาเหตจุากการไม่ตัง้ใจมากกว่า
ไมรู้่ การขาดความตัง้ใจเกิดเม่ือคนคิดว่าความผิดพลาดเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ถ้าเราระวงัปัญหานี ้
ให้ดี โดยให้สญัญากับตวัเราว่าจะให้ความสนใจอย่างสม ่าเสมอตัง้แต่แรก เราจะก้าวไปข้างหน้า
อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการก าจดัของเสียท่ีเกิดจากการท างานซ า้ จากของเหลือเศษและการซ่อมแซมซึ่ง
ท าให้ต้นทนุเราสงูขึน้และลดโอกาสของแตล่ะคนลงความส าเร็จเป็นการเดนิทาง ไมใ่ชเ่ป้าหมาย” 
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ขัน้ท่ี 8 ฝึกอบรมหวัหน้างานอย่างแข็งขนั เพ่ือให้สามารถท างานในส่วนทีรับผิดชอบตาม
กระบวน การปรับปรุงคณุภาพได้ส าเร็จ (Train supervisors actively to carry out their part in 

the total quality improvement process) ครอสบีมองว่า หวัหน้างานเป็นส่ือท่ีน าการท างานลงไปสู่
ระดบัล่าง จึงจ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมแก่เขา หลกัสูตรการฝึกอบรมควรเร่ิมด้วยการกระตุ้นให้
ตระหนกัถึงคณุภาพก่อนเป็นเวลา 6 ชัว่โมง ตามด้วยการฝึกอบรมในเร่ืองเฉพาะท่ีเก่ียวกบัโปรแกรม
ของเสียเป็นศนูย์อีก 4 สปัดาห์ วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือให้หวัหน้างานเช่ือมัน่ในหลกัการของโปรแกรม
และสามารถอธิบายวิธีการขจดัของเสียแก่ผู้ อ่ืนได้ ครอสบีเห็นว่าสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการเข้าใจ
ในเร่ืองนี ้คือ คูมื่อในการฝึกอบรม นอกจากนี ้ครอสบียงัแนะน าวา่มีการฝึกอบรมซ า้ด้วย 

 

ขัน้ที่ 9 จดังานวนัของเสียเป็นศนูย์ (Hold a zero defects day) เพ่ือให้พนกังานรู้ด้วย
ตนเองวา่ได้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้แล้วในองค์การ ซึง่เป็นการแสดงความผกูพนัตอ่สาธารณะและ
การแสดงแบบแผนการท างานของตนเอง พร้อมกบัถือเป็นการฉลองไปด้วย ครอสบีเห็นว่าแม้วิธีนี ้
อาจดขูบขนัไปบ้าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความผูกพนักับความคิดเร่ืองคณุภาพ นบัตัง้แต่ผู้บริหาร
ระดบัสงูลงมากระทัง่ถึงพนกังาน 

 

ขัน้ที่ 10 ก าหนดเป้าหมาย และกระตุ้นให้บคุคลและกลุ่มก าหนดเป้าหมายการปรับปรุง
คณุภาพ (Goal setting and encouraging individuals and groups to set improvement 

goals) หวัหน้าควรเป็นผู้น ากลุ่มในการก าหนดเป้าหมายในแตล่ะระยะ ซึ่งเป็นเป้าหมายเฉพาะท่ี
วดัได้และไมซ่ า้ซ้อนกนักบัเป้าหมายของโปรแกรม ตวัอย่างเช่น ก าหนดเป้าหมายว่าจะลดของเสีย
ลงอีกร้อยละ 20 ในเวลา 1 เดือน หรือก าหนดเป้าหมายว่าเพ่ือให้ได้รางวลัการท าความสะอาดใน
สปัดาห์หน้า 

 

ขัน้ที่ 11 กระตุ้นให้พนกังานแจ้งปัญหาการปรับปรุงคณุภาพท่ีเขาประสบแก่ผู้บริหาร เพ่ือให้
เกิดการรณรงค์แก้สาเหตท่ีุผิดพลาดให้ได้ตามจดุมุ่งหมาย (Encourages employees to commu-

nicate to management the difficulties they have in achieving their improvement goals in 

the error-cause removal campaign) วิธีการ คือ การจดัท าตู้ เสนอแนะให้พนกังานเขียนแจ้งปัญหา
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา วิธีนีใ้ช้ได้ผลมาก แต่ข้อส าคญัเม่ือได้รับการบอกปัญหามาแล้วต้องเอา
ไปแก้ไขอย่างจริงจงั โดยฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องมารับไปจดัการและต้องขอบคณุคนบอกด้วย ส่วนถ้า
ไมมี่ปัญหาอะไรจริงๆ ก็ขอให้พนกังานบอกวา่เขาชอบหวัหน้าคนไหนมากท่ีสดุ 
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ขัน้ที่ 12 ท าให้ทกุคนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมยอมรับและเกิดความซาบซึง้ (Recognize and 

appreciate all those who participate in the programmer) โดยการสนใจความรู้สึกของคนเข้าร่วม
โปรแกรมสงัเกตดพูฤตกิรรมและพยายามสร้างการยอมรับให้ได้ 

ขัน้ที่ 13 จดัตัง้กลุ่มท่ีปรึกษาคณุภาพเพ่ือปรึกษาหารือกนัเป็นประจ า (Establish quality 

councils to communicate on a regular basis) เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์
และหาทางออกท่ีดีร่วมกนัท าให้การด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอยา่งรอบคอบ 

 

ขัน้ท่ี 14 จดัท าโปรแกรมแบบเดิมซ า้อีก (Do it all over again) เพราะโปรแกรมคณุภาพไม่
มีสิน้สดุ ครอสบีเน้นเสมอวา่ จริง ๆ แล้ว การจดัการคณุภาพเป็นการเดนิทางไมใ่ชเ่ป้าหมาย 

 

อาร์มัน วี เฟเกนบาม (Armand Feigenbaum) 
เฟเกนบามเป็นผู้ก าเนิดแนวคิดในการควบคมุคณุภาพทัง้องค์การ เป็นผู้ เขียนหนงัสือเร่ือง

การควบคุมคุณภาพมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1951 ถึงปีค.ศ.1983 และได้ถูกได้ตีพิมพ์ใหม่ช่ือ “Total 

Quality Control” ซึ่งประกอบด้วยหวัข้อเด่นๆ เช่น การจดัการคณุภาพ ระบบส าหรับคณุภาพทัง้
องค์การ กลยทุธ์การจดัการและคณุภาพ เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและคณุภาพ เทคโนโลยีทาง
สถิติและการประยกุต์ใช้คณุภาพทัง้องค์การในบริษัท ช่วงทศวรรษ 1950 เฟเกนบามท างานเป็น
ผู้ จัดการคุณภาพอยู่ท่ีบริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก ต่อมาปี ค.ศ. 1958-1968 ได้รับแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการโรงงานของบริษัทเดียวกนั ตอ่มา เฟเกนบามได้รับหน้าท่ีเป็นประธาน
บริษัทท่ีให้ค าปรึกษาทางด้านวิศวกรรมช่ือว่า “General Systems Company” ซึ่งเป็นบริษัทท่ีรับ
ออกแบบและตดิตัง้ระบบปฏิบตักิารให้กบับริษัทตา่งๆ ทัว่โลก 

ในส่วนของแนวคิดเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ เฟเกนบาม ไม่ต้องการให้ผู้บริหารเป็น
ผู้สร้างระบบการจดัการคณุภาพขึน้มาเอง เพราะเขามองการจดัการคณุภาพว่า เป็นเร่ืองธรรมชาติ
ของการบริหารท่ีทกุคนในองค์การต้องมีสว่นร่วมในการสร้างด้วยกนั เง่ือนไขการสร้างจึงอยู่ท่ีความ
เข้าใจระบบคณุภาพท่ีก าลงัด าเนินการมากกว่า โดยต้องเปล่ียนจากความคิดในการไล่ตามแก้ปัญหา 
มาเป็นวิธีการให้ทุกคนเข้าใจและผูกพนักับแนวทางการจดัการคณุภาพท่ีมุ่งลูกค้า โดยผู้บริหาร
ระดบัสูงเป็นเง่ือนไขของความส าเร็จในการก่อตัง้ระบบคณุภาพ ผู้บริหารต้องเลิกใช้วิธีแก้ปัญหา
คณุภาพระยะสัน้ซึง่ท่ีจริงไมไ่ด้ผล และต้องเข้าใจว่าปัญหาคณุภาพไม่ใช่จะแก้ได้ในระยะสัน้ท่ีรวดเร็ว 
เฟเกนบามเห็นว่าการเป็นผู้น าในด้านคุณภาพจะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จในตลาดด้วย
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คณุภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ต้นทุนการประเมินผล (Appraisal costs) ต้นทุนการ
ป้องกัน (Prevention costs) และต้นทุนความล้มเหลว (Failure costs) ซึ่งรวมกันเป็นต้นทุน
คณุภาพทัง้หมด (Total quality cost) 

เฟเกนบามมองว่า เป้าหมายของการจดัการคณุภาพก็คือ การลดต้นทุนคณุภาพทัง้หมด 
ซึ่งปกติมากถึงร้อยละ 25-30 ของยอดขายหรือต้นทนุด าเนินการ ส่วนหวัใจของโปรแกรมจดัการ
คณุภาพ ก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนคุณภาพและด าเนินการให้ต้นทุนนีล้ดลง  ข้อส าคญั
ผู้บริหารต้องมีความผกูพนั 3 ด้านด้วยกนั คือ (อ้างจาก ดวงรัตน์ เรืองอไุร, 2557)  

1. สร้างความแข็งแกร่งให้กบักระบวนการปรับปรุงคณุภาพ 

2. ท าให้การปรับปรุงคณุภาพกลายเป็นนิสยั 

3. มองคณุภาพและต้นทนุวา่ตา่งก็มีผลตอ่กนั  
 

3. การจัดการโดยยดึวัตถุประสงค์ (Management by Objective-MBO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  6-7  ปีเตอร์ ดรักเกอร์ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchpeterdruckerimage) 
  

 MBO (Management by Objective)หรือบางครัง้อาจใช้ค าว่า MBR ซึ่งย่อมาจาก 
“Management by Results” หมายถึง กระบวนการในการก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์การรวมถึง
การท่ีผู้บริหารและพนกังานมีความเข้าใจและมีความเห็นตรงกนัว่าอะไรคือสิ่งท่ีทกุคนและองค์การ
ต้องการท าให้ส าเร็จ ซึ่ง ค าว่า MBO หรือManagement by Objective นี ้ถูกก าหนดขึน้ โดย ปี
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เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter Ferdinand Drucker) ท่ีกล่าวไว้ในผลงานช่ือ “The Practice of 

Management” ในปี ค.ศ. 1954 ดรักเกอร์ กล่าวว่า สาระส าคญัของ MBO คือ การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย การเลือกแนวทางการปฏิบตัิและการตดัสินใจ และการวดัและการเปรียบเทียบ
กบัมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ เพราะดรักเกอร์เช่ือว่าหากคนงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
และก าหนดวิธีการในการด าเนินงาน พนกังานก็จะมีความรับผิดชอบมากขึน้ ซึ่ง George S. Odiorne 
ได้กล่าวว่า ระบบของ MBO สามารถอธิบายได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบั 
บญัชาร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั และใช้เป็น
ตวัชีว้ดัความส าเร็จของสมาชิก ซึง่สามารถอธิบายกระบวนการของ MBO ได้ดงันี ้

3.1  จดุเร่ิมต้นของการจดัการแบบ MBO คือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal setting) 
และวัตถุประสงค์ (Objective setting) ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารระดบับนสุดขององค์การ ท าการ
ตดัสินใจโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในระดบัอ่ืนๆ รวมทัง้พนกังานทกุคนขององค์การ โดยเน้น
ในสว่นท่ีองค์การต้องการความส าเร็จ (Key-Result Areas-KRA) เป็นส าคญัส่วนก าหนดเป้าหมาย
หรือวตัถปุระสงค์นัน้ จะต้องมีลกัษณะ “SMART” คือ มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) สามารถวดัได้
(Measurable)อยู่ในวิสยัท่ีจะบรรลุได้ (Attainable) อยู่บนพืน้ฐานความเป็นจริง (Realistic) และ 
มีก าหนดระยะเวลาท่ีแนน่อน (Time-related) 

3.2  ขัน้ตอนต่อไป คือ การร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและผู้ ใต้บงัคบับญัชา (Manager-

subordinate involvement) ในการก าหนดเป้าหมายเฉพาะของแตล่ะด้าน เช่น การตลาด การเงิน 
หรือการผลิตเป็นต้น 

3.3  ความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและทรัพยากร (Matching goals and resource) 

ซึ่งระดบับริหารต้องแน่ใจว่าการจดัสรรทรัพยากรให้กบัหน่วยงานตา่งๆ เพียงพอส าหรับการท าหน้าท่ี
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 

3.4  หลงัจากท่ีเป้าหมายถกูก าหนดและทรัพยากรได้ถกูจดัสรรแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือ 
การลงมือปฏิบตัิตามแผน (Implementation of plan) ซึ่งหากผู้ปฏิบตัิงานเกิดข้อสงสยัก็ให้ปรึกษา
กบัผู้บงัคบับญัชา 

3.5  หลงัจากนัน้ก็ท าการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Review and appraisal 

of performance) ซึง่การประเมินผลต้องกระท าอยา่งยตุธิรรมและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

ซึ่งลกัษณะท่ีส าคญัและประโยชน์ของการจดัการแบบ MBO มีดงันี ้(George S. Odiorne 

1965: 50) 
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1.  กระตุ้น (Motivation) ให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการก าหนดเป้าหมาย
และเพิ่มการมอบหมายงานและการกระจายอ านาจ ซึ่งจะท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจและ
ความยดึมัน่ตอ่หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ 

2.  การติดต่อประสานงานท่ีดีกว่า (Better communication and coordination) การร่วมกัน
ท างานและแก้ไขปัญหาบ่อยครัง้ ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้ความสัมพันธ์ใน
องค์การดีขึน้ 

3.  เป้าหมายท่ีชดัเจน (Clarity) 

4.  ผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะมีความรู้สึกรับผิดชอบตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีพวกเขาร่วมกนัก าหนดขึน้ 
มากกวา่เป็นวตัถปุระสงค์ท่ีถกูก าหนดโดยบคุคลอ่ืน 

5.  ผู้บริหารสามารถแน่ใจได้ว่า วตัถปุระสงค์ท่ีผู้ ใต้บงัคบับญัชาก าหนดเช่ือมโยงกบัวตัถ ุ
ประสงค์ขององค์การ 

6.  เป้าหมายร่วมขององค์การจะต้องเป็นวิธีการหลกัของการบริหารจดัการองค์การ 

 

4. ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System-MIS) 

 MIS เป็นระบบการจดัการข้อมลูสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ
ขององค์การ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด ซึ่งองค์การสมยัใหม่ (Modern Organization) 

ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กบัการบริหารจดัการมากขึน้ โดยในระยะแรก องค์การใช้
ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการขาย สินค้าคงคลงั บญัชีการเงินอ่ืนๆ แตต่อ่มาก็ได้น ามาใช้ประโยชน์
หลายๆ ด้านมากขึน้ เช่นระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ (Decision support systems) การจดัการ
ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Resource management and human resource 

management) การจดัการด้านการประเมินผลขององค์การ (Enterprise performance management) 

การจดัการห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain management) ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer relationship 

management) และการจดัการโครงการ (Project management) เป็นต้น  
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ ส่งผลให้ระบบโครงสร้างและลกัษณะการด าเนินงานของ

องค์การสมยัใหม่ (Modern Organization) แตกตา่งจากองค์การแบบเดิม (Traditional Organization) 

อยา่งชดัเจน ซึง่ตวัอยา่งลกัษณะขององค์การสมยัมีดงันี ้(ดวงรัตน์ เรืองอไุร, 2557) 
  1.  การตดิตอ่ส่ือสารและการไหลเวียนของข้อมลูโดยผ่านระบบเครือข่าย (Networking 

System) ซึง่สร้างความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง และไม่ซบัซ้อนในการท างาน ท าให้องค์การสามารถ
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ลดจ านวนงานบางอยา่งลงได้ และสามารถจดัรูปแบบการจดัโครงสร้างองค์การ เป็นแบบราบ (Flat 

Structure) ได้ 

  2.  ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลดล าดบัขัน้ในการจดัการ (Management 

hierarchy) ลงได้และท าให้การควบคมุกว้างขึน้ (Wider span of control) ซึ่งจะท าให้การติดตอ่ 
ส่ือสารภายในองค์การและการจดัสรรทรัพยากรบคุคลมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

  3.  ระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีทนัสมยั ท าให้พนกังานสามารถท างานอยู่คนละท่ีได้ 
(Remotely connection) ซึง่จะลดการตดิตอ่ส่ือสารแบบเผชิญหน้าโดยตรง  
  4.  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ จะส่งผลให้บคุลากรมีคณุภาพเพิ่มขึน้
ทัง้ด้านศกัยภาพส่วนตวัและจากสารสนเทศท่ีเขาได้รับ ซึ่งจะท าให้การปฏิบตัิงานและการตอบสนอง
ตอ่สิ่งเร้าภายนอกด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว และถกูต้อง 

  5.  การประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งผลตอ่การปรับองค์การให้มีการใช้อปุกรณ์
ส านกังานและการสญูเสียทรัพยากรน้อยลง เชน่ ส านกังานไมใ่ช้กระดาษ (Paperless office) เป็นต้น 

 

สว่นสาเหตท่ีุองค์การสมยัใหมไ่ด้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กนัอย่างแพร่หลายมากขึน้ 
ทัง้นี ้เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อองค์การหลายประการดงัต่อไปนี ้ (ดวงรัตน์  
เรืองอไุร, 2557) 

1. ประโยชน์โดยตรงท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศ เช่น ชุดค าสัง่ด้านการบญัชีและการเงิน 
ชดุส าหรับการ ประมวลผลค า (Word processing) หรือฐานข้อมลู (Database) เป็นต้น ซึ่งการน า
ระบบสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในลกัษณะนีจ้ะท าให้ องค์การเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์
ตอ่เน่ืองท่ีได้จากเทคโนโลยี 

2. ความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้การด าเนินงานขององค์การเกิด
ความยืดหยุ่นมากขึน้ และยงัส่งผลให้องค์การสามารถพฒันาและปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ นอกจากนี ้เทคโนโลยีสารสนเทศยงัช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการตดัสินใจ
แก่ผู้บริหาร ให้สามารถตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกบัลกัษณะปัญหา เน่ืองจากระบบ
สารสนเทศ สามารถประมวลผลและจดัเรียงข้อมลูในหลายรูปแบบภายในระยะเวลาสัน้ จึงท าให้
ผู้บริหาร มีความเข้าใจและสามารถ วิเคราะห์ปัญหาอยา่งชดัเจน 

3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนอกจากการใช้งานตามประโยชน์โดยตรงแล้ว 
เทคโนโลยีสารสนเทศยงัถกูน ามาประยกุต์ใช้ เพ่ือให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า และน ามาใช้ในการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน ทัง้ภายในและภายนอกองค์การได้อย่าง
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รวดเร็วกวา่คูแ่ขง่ขนั ซึง่จะชว่ยเสริมสร้างและธ ารงรักษาความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ือง 

4. เพิ่มรายได้ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่องค์การทัง้โดยตรงและ
ทางอ้อม เช่น การรวบรวมและการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์แก่องค์การอ่ืนๆ เช่น การสร้างนวตักรรม
ใหม ่ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ซึ่งจะช่วยให้การผลิตสินค้าหรือบริการมีความสะดวกรวดเร็ว และ
ตรงกบัความต้องการของลกูค้ามากขึน้ หรือชว่ยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นต้น 

5. ลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองค์การ เช่น การ
ประเมินผลข้อมลู การตรวจสอบ และการควบคมุคา่แรงงาน เป็นต้น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ช่วยส่งเสริมการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้ ทรัพยากรท่ีซ า้ซ้อน ซึ่งช่วยให้เกิด
การประหยดั 

6. พฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถกูน ามาใช้ในการ
ผลิต หรือการให้บริการเพ่ือให้สามารถท างานให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือ
ควบคมุผลิตภณัฑ์และบริการ ให้มีมาตรฐานตามท่ีได้ก าหนด เช่น ระบบการตรวจสอบคณุภาพการ
ผลิตภายในโรงงานระบบควบคมุอณุหภูมิห้องเย็น และระบบตรวจสอบคณุภาพสินค้าของสินค้า
เกษตร เป็นต้น 

7. เพิ่มโอกาส ปัจจุบนัความได้เปรียบด้านสารสนเทศได้สร้างความแตกต่างระหว่าง
องค์การ ซึ่งองค์การท่ีมีศกัยภาพทางด้านสารสนเทศสูงย่อมสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
สร้างโอกาสในการด าเนินงานทัง้ทางตรง เช่น การน าสารสนเทศมาใช้กับการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และทางอ้อม เชน่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันานวตักรรม 

อย่างไรก็ตาม การจะน าระบบสาระสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุนัน้ ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในบริหารจดัการกบัเทคโนโลยีได้อย่างมีปริทธิภาพ ซึ่งการจดัการกบัเทคโนโลยีสามารถ
กระท าได้ดงันี ้

1.  การให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศ ในฐานะท่ีเป็นนโยบายหลกัขององค์การ 

2.  ก าหนดให้มีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ตอ่ระบบสารสนเทศขององค์การ 

3.  พฒันาระบบสารสนเทศในองค์การ เช่น ระบบการจดัเก็บข้อมลูและการน ามาใช้ การ
พฒันาชดุค าสัง่ รวมทัง้เคร่ืองมือและอปุกณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศ 

4.  พฒันาอบรมให้บคุลากรขององค์การ มีความรู้ความสามารถ ในการประยกุต์ใช้ระบบ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. การรือ้ปรับระบบ (Reengineering) 

 การปรับรือ้ระบบ (Reengineering) เป็นแนวคิดในการปฏิวตัิรูปแบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดทางด้านการจดัการสมยัใหม่ โดย
ก าเนิดขึน้ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ส าหรับผู้ ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากตอ่แนวความคิดการรือ้ปรับระบบ
มี 2 ทา่น คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  6-8  ไมเคลิ แฮมเมอร์ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchMichaelHammer) 
  

 ไมเคิล แฮมเมอร์ (Michael Hammer) เป็นบคุคลแรกท่ีเสนอแนวความคิดเก่ียวกับ
การรือ้ปรับระบบ (Reengineering) และ แฮมเมอร์ยังได้รับการขนานนามจากนิตยสาร Business 

Week ว่าเป็นหนึ่งในส่ีของผู้ ท่ีเช่ียวชาญเร่ืองการจดัการในทศวรรษท่ี 1990 ซึ่งเขาได้เสนอแนว 
ความคิดเก่ียวกบัการรือ้ปรับระบบ ในวารสาร “Harvard Business Review” ช่ือ Reengineering 

Work : Don’t Automate, Obliterate” และได้ร่วมกบั James Champy เขียนผลงานช่ือ “Re-

engineering the Corporation: a Manifesto for Revolution ในปี 1993 ซึ่งเป็นหนงัสือขายดีมาก 
โดยมียอดขายสงูถึง 300,000 เล่ม และติดอนัดบัหนงัสือขายดีของนิตยสาร New York Time นาน
ถึง 8 สปัดาห์ 
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รูปภาพท่ี  6-9  เจมส์  แชมม่ี 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchjameschampy) 
 

เจมส์ แชมม่ี (James Chammy) ซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งท่ีท าให้แนวคิดการปรับรือ้ระบบ
ประสบผลส าเร็จมากในทางปฏิบตัิ ซึ่งแชมม่ีเป็นประธานของบริษัท CSC Index ซึ่งเป็นบริษัทรับ
ให้ค าปรึกษาทางด้านการด าเนินธุรกิจ โดยตัง้อยู่ท่ีมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานท่ีท าการบุกเบิกด้านการพัฒนาและลงมือปฏิบัติเ ก่ียวกับการปรับรือ้ระบบ 
(Reengineering) 

ซึ่งทัง้ 2 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ดงันี ้“Reengineering” คือ การเปล่ียนแปลงแนวการ
บริหารจดัการแบบใหม่ เป็นการคิดทบทวนแนวคิดพืน้ฐานในการบริหารจดัการเสียใหม่ และการ
ออกแบบกระบวนการบริหารจดัการธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวการบริหารจดัการธุรกิจ
แบบเดมิโดยสิน้เชิง เพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่ในผลงาน ได้แก่ คา่ใช้จ่าย คณุภาพ
ของสินค้าและบริการ การให้บริการ และความรวดเร็ว โดยแนวคิดพืน้ฐานเป็นการคิดค้นหา
แนวทางใหม่ท่ีจะท าให้การบริหารจัดการ และการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดย
พิจารณาว่าองค์การของเราจะต้องท าอะไร (Must do) และจะท าได้อย่างไร (How to do) โดยไม่
ต้องค านึงถึงสิ่งท่ี “เป็นอยู่ในปัจจบุนั” แตค่วรจะให้ความสนใจหรือเน้นสิ่งท่ี “ควรจะเป็นมากกว่า” 
(อ้างจาก วราพงศ์ ยอดชารี, 2552) 

ส่วนบณัฑรู ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการธนาคารกสิกรไทย ผู้ ท่ีได้น าแนวคิดการปรับรือ้
ระบบมาใช้กับธนาคารกสิกรไทย และได้ประสบผลส าเ ร็จมาแล้ว ไ ด้กล่าวว่า  การท า 
Reengineering เป็นกระบวนการจะถูกจดัใหม่อย่างฉีกแนว ผู้ท าต้องกล้าพอท่ีจะลืมของเก่าให้
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หมด โดยถือเสมือนเร่ิมต้นจากศนูย์ ลืมสิ่งท่ีเคยท าหรืออนาคตว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจดัการแต่ละ
เร่ืองคืออะไร และเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้อย่างหน้ามือเป็นหลงัมือ การท า  Reengineering เป็น
การคาดถึงผลส าเร็จวา่จะเกิดขึน้ 10-20 เทา่ ไมใ่ชเ่พียง 10%-20% (สงบ คงไพศาล, 2006) 

อย่างไรก็ตาม การจดัการปรับรือ้ระบบ (Reengineering) ให้ได้ผลองค์การจะต้องมีแนว
ทางการปฏิบตัดิงันี ้(อ้างจาก วราพงศ์ ยอดชารี, 2552) 

1.  ต้องไมย่ดึตดิกบัหลกัการเก่า ๆ และแนวคดิเดมิ 

2.  ต้องให้เกิดการเปล่ียนแปลงใหมท่ัง้หมด 

3.  ต้องเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่มโหฬาร 

4.  ต้องเน้นกระบวนการท างานโดยใช้บคุลากรน้อยท่ีสดุ 

5.  ต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างาน 

6.  ต้องก าหนดตวัชีว้ดัให้ชดัเจน 

7.  ต้องจดัสายบงัคบับญัชาให้สัน้ แบบแนวราบ 

8.  ต้องเน้นการให้ความส าคญักบัเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตังิาน 

กระบวนการการรือ้ระบบ (Reengineering) ประกอบขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้ (อ้างจาก วราพงศ์ 
ยอดชารี, 2552) 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปภาพท่ี  6-10  แสดงขัน้ตอนของกระบวนการการรือ้ระบบ (Reengineering) 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchReengineeringBusinessProcess) 
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1.  ขัน้ระดมพลงัก าหนดออกแบบยทุธศาสตร์  
1.1  สร้างรูปแบบใหมข่องกระบวนการธุรกิจ 

1.2  ก าหนดทีมงานรับผิดชอบการรีเอ็นจิเนียร่ิง (Reengineering) 

1.3  ก าหนดยทุธศาสตร์ 

1.4  ให้ความส าคญัในกระบวนการรีเอ็นจิเนียร่ิง (Reengineering) 

2.  ขัน้วิเคราะห์ 

2.1  ก าหนดขอบเขตและทิศทางของธุรกิจ 

2.2  ศกึษาความต้องการของผู้ รับบริการ 

2.3  ศกึษากระบวนการบริหารและจดัการในปัจจบุนั 

2.4  ค้นหาจดุออ่นของระบบปัจจบุนั 

2.5 ก าหนดเป้าหมายของระบบใหม ่

3.  ขัน้ออกแบบกระบวนการธุรกิจใหม ่

3.1  ก าหนดแนวคดิของกระบวนการบริหารและจดัการใหม่ 
3.2  ออกแบบระบบงานใหม ่

3.3  พฒันารายละเอียดของระบบงานใหม่ 
3.4  ทดสอบระบบงานใหม ่

3.5  ประเมินผลระบบงานใหม ่

4.  ขัน้ทดสอบและการน าไปใช้ 

4.1  ทดลองน าระบบงานใหมไ่ปใช้โดยโครงการน าร่อง 

4.2  ประเมินผลโดยการน าร่อง 

4.3  ปรับปรุงและพฒันาระบบงานให้ดียิ่งขึน้ 

4.4  ปรับปรุงและพฒันาระบบสนบัสนนุให้มีประสิทธิภาพ 

4.5  น าระบบงานใหมม่าใช้จริง 

ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่วามส าเร็จของการปรับรือ้ระบบ (Reengineering) (อ้างจาก 
วราพงศ์ ยอดชารี, 2552) 

1.  ใช้กลยทุธ์เป็นตวัน า ต้องพิจารณาว่าอยากให้องค์การด าเนินงาน ในรูปแบบไหน อย่างไร
ในอนาคต และพยายามมองหาวิธีการท่ีจะสร้างระบบท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จมากท่ีสดุ 
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2.  ต้องอาศยัการริเร่ิมและบงัคบับญัชาโดยผู้บริหารระดบัสงู และเป็นการท างานร่วมกนัของ
หลายฝ่ายในองค์การ มีการปรับปรุงขัน้ตอนตอ่เน่ืองกนัระหว่างแตล่ะหน่วยงาน ซึ่งต้องอาศยัผู้บริหาร
ท่ีมีอ านาจเพียงพอในการสัง่การควบคมุดแูล 

3.  การสร้างบรรยากาศให้พนกังานในองค์การ ให้งานตา่งๆ มีสภาพ คล่อง มีความเร่งดว่น
ผลกัดนังานให้มีความตอ่เน่ืองไมห่ยดุยัง้เพ่ือชว่ยลดแรงกดดนัภายในองค์การ 

4.  การออกแบบกระบวนการจากภายนอก จากมมุมองของบคุคลภายนอกแล้วจึงมาพิจารณา
วา่องค์การจะด าเนินงานอย่างไร จึงจะได้ผลผลิต ตามท่ีบคุคลและองค์ประกอบภายนอกต้องการ 
ซึ่งองค์การสามารถใช้ การส ารวจ วิจยัหลายรูปแบบ แต่ระบบเก่าอาจน ามาพิจารณาจุดท่ีส าคญั 
ของงานได้บางขัน้ตอนไมไ่ด้ละทิง้เลย  

5.  ผนวกกิจกรรมของระดบับนลงสู่ระดบัล่าง กบักิจกรรมของระดบัล่างขึน้สู่ระดบับนเข้า
ด้วยกนั ดงัขัน้ตอนคือ 

5.1  ก าหนดสิ่งท่ีองค์การจ าเป็นต้องท า 

5.2  สร้างสิ่งท่ีเป็นแบบจ าลองการบริหารงาน การก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีคอ่นข้างเป็นไปได้
ในอนาคตและมีความชดัเจน 

5.3  ชีช้ดัให้เห็นถึงกระบวนการหลกัของการบริหารองค์การ อย่าไปสร้างผงังานของ
กระบวนการปัจจบุนั เพียงแตม่องและพิจารณา  

5.4  ออกแบบกระบวนการใหมเ่ทา่นัน้ 

5.5  น ากระบวนการใหมไ่ปปฏิบตัอิยา่งจริงจงั 

 ผลจากการน าการรือ้ปรับระบบมาใช้ประสบผลส าเร็จมากน้อยแค่ไหน และปัญหาและ
อปุสรรคของการปรับรือ้ระบบคืออะไร ซึ่งจากค้นหาข้อมลูขององค์การท่ีได้น าวิธีการนีม้าใช้ พบว่า 
ปัญหาสว่นใหญ่มาจากผู้บริหาร เชน่ ผู้บริหารขาดความจริงจงัในการด าเนินงานตามหลกัการ และ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตังิาน ถกูจ ากดัในเร่ืองกฎระเบียบตา่งๆ ใช้เวลาในการท าแตล่ะ
ขัน้ตอนนานเกินไป และเงินทนุในการด าเนินการไมเ่พียงพอ 

 สว่นการพิจารณาถึงความยากง่ายในการเปล่ียนแปลงในประเด็นตา่งๆ ปรากฏว่าประเด็น
ทางด้านกายภาพขององค์การ เช่น กระบวนการการด าเนินงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) 

และโครงสร้างขององค์การ (Organization structure) ส่วนการเปล่ียนแปลงทางด้านพืน้ฐานของ
องค์การ เชน่ ระบบการประเมินผล การให้รางวลั การลงโทษ นโยบายองค์การ และรูปแบบในการ
บริหารจดัการ ส่วนระดบัท่ีเปล่ียนแปลงยากมากท่ีสุดคือด้านค่านิยมขององค์การ เช่น ความเช่ือ 
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(Individual Beliefs) อ านาจทางการเมือง (Political power) และวฒันธรรมองค์การ  (Organization 

culture) 

 

6. การจัดซือ้จัดจ้างจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) 

 การจดัซือ้จดัจ้างจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) เป็นค าท่ีเร่ิมใช้กนัอย่างแพร่หลาย
ในสหรัฐอเมริกา ในชว่งเร่ิมยา่งเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งค านิยามของ การจดัซือ้จดัจ้างจากแหล่งภายนอก 

(Outsourcing) นัน้มีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างจากแหล่งภายนอก 
(Outsourcing) รวมทัง้การจดัซือ้จดัจ้าง จากแหล่งภายนอกท่ีอยู่ภายนอกประเทศ (Offshore 

outsourcing หรือ Offshoring) ไว้มากมายหลายทา่น ดงันี ้(ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์, 2550: 82)  

 บิสบริม (Bizbrim) ได้กล่าวว่า การจดัซือ้จดัจ้างจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) 

หมายถึง การท างาน กระจายงาน ถ่ายโอนบริการ กระบวนการ หน้าท่ีในองค์การไปยงับุคคลท่ีสาม
หรือผู้จดับริการภายนอก  

 เจเน็ท นอร์วู๊ด และคณะ และกริฟฟิท (Janet Norwood et al & Griffiths) ให้
ความหมายไว้วา่ หมายถึง การใช้บคุคลภายนอกอยา่งมีกลยทุธ์ในการท ากิจกรรมตา่งๆ ซึ่งจากเดิม
ท่ีเคยจดัการเอง โดยบคุลากรและทรัพยากรภายในองค์การ  

 แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายท่ีรับรู้กันโดยทัว่ไป คือ การกระจายการปฏิบตัิงานท่ีไม่ใช่
งานหลกัไปให้หน่วยงานภายนอกซึง่เช่ียวชาญในการจดัการเร่ืองนัน้เป็นผู้ด าเนินการ 

 ซึ่งการจดัซือ้จดัจ้างจากภายนอก อาจพฒันาการกลายเป็นหุ้นส่วน  (Partners)  ใน
อนาคต และผู้ ท่ีมาเป็นหุ้นส่วนอาจจะเสนอบริการอย่างอ่ืนท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมหรือบริการประเภท
เดียวอย่างในอดีต โดยอาจจะเป็นกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งขององค์การ และกระบวนการนี ้
อาจเป็นกระบวนการส าคญั (Core Business) ของธุรกิจก็ได้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2550: 

83) 

 

ส่วนปัจจยัท่ีองค์การควรตระหนักในการจดัซือ้จัดจ้างจากแหล่งภายนอก คือ (ทิพวรรณ 
หลอ่สวุรรณรัตน์, 2550: 83-84) 

1. ต้องแยกให้ออกว่าหน้าท่ีใดเป็นงานหลักและหน้าท่ีใดท่ีเป็นงานรอง ซึ่งหน้าท่ีหลัก
องค์การควรเลือกท่ีจะท าเองดีกวา่ 

2. ต้องท าการเปรียบเทียบต้นทนุให้ชดัเจนระหว่างต้นทุนท่ีซือ้จากภายนอกและต้นทนุท่ี
ผลิตเอง 
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3. การเลือกผู้ รับจ้างท าต้องมีขัน้ตอนในการคดัเลือกและประเมินผลอย่างละเอียดและ
ตรงไปตรงมา โดยพิจารณาเลือกผู้ผลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีผลงานท่ีปรากฏเดน่ชดั 

4. ต้องค านึงถึงผลกระทบขององค์การ ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าของ
องค์การอีกทอดหนึง่ 

 

สว่นข้อดีของการจดัซือ้จดัจ้างจากภายนอกนัน้ คือ องค์การสามารถน างานท่ีไม่ส าคญัหรือ
ไม่ใช่งานหลักให้บุคคลภายนอกด าเนินการแทน และสิ่งส าคญัคือการจัดซือ้จัดจ้างจากภายนอกยัง
สามารถประหยดัต้นทุนการผลิต ค่าภาษี และหลีกเล่ียงกฎระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาลในบาง
ประเทศรวมทัง้ค่าจ้างแรงงานในอัตราท่ีสูงในบางพืน้ท่ีได้ เช่น การท่ีกิจการของสหรัฐอเมริกาหรือ
ยโุรปจดัจ้างให้ผู้ผลิตในประเทศจีนท าหน้าท่ีในการผลิตแทน เป็นต้น นอกจากนีก้ารจดัซือ้จดัจ้าง
จากแหลง่ภายนอกยงัท าให้องค์การไมต้่องรับภาระในการลงทนุด้านเทคโนโลยีการผลิตเองด้วย  

อย่างไรก็ตาม การจัดซือ้จดัจ้างจากภายนอกอาจส่งผลในด้านลบแก่องค์การได้ เช่น อาจ
ท าให้องค์การต้องปรับลดพนกังานลงเน่ืองจากปริมาณงานขององค์การลดน้อยลง ซึ่งจะท าให้พนกังาน
ขาดขวญัและก าลงัได้ และอาจต้องพึ่งพาหน่วยงานภายนอกเป็นประจ า จึงท าให้ความเช่ียวชาญของ
พนกังานลดลงเพราะขาดความตอ่เน่ืองในการผลิต และความรู้เก่ียวกบัการผลิต หรือ Know how 

ของกิจการอาจร่ัวไหลไปสูกิ่จการของคูแ่ขง่ขนัได้ 

 

7. การหาจุดเด่น (Benchmarking) 

การหาจดุเดน่ หรือคนสว่นใหญ่มกัเรียกทบัศพัท์ว่า “Benchmarking”  ซึง่ถกูใช้ครัง้แรก 
โดย แรงค์ ซีล็อกซ์ (Rank Xerox) ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง บริษัท ซีล็อกซ์ ของอเมริกา และ
บริษัท Rank Organization ขององักฤษ ซึง่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตชิน้สว่น อะไหล ่ของ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ตอ่มาถกูน ามาใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เชน่ เทศบาลของเนเธอร์แลนด์ (Dutch 

municipal) ท่ีรับผิดชอบด้านการให้บริการน า้ประปา และ อตุสาหกรรมก่อสร้างขององักฤษ (UK 

construction industry) เป็นต้น 

การหาจดุเดน่ เป็นการวดัและเปรียบเทียบผลผลิต การบริการ หรือวิธีการบริหารจดัการ 
เชน่ คณุภาพ เวลา ต้นทนุ ขององค์การกบัคูแ่ขง่ขนัท่ีเหนือกวา่ เพ่ือน าผลท่ีได้จากการเปรียบเทียบ
มาท าการปรับปรุงองค์การของตน ซึง่เป็นการเรียนรู้จากวิธีการปฏิบตัท่ีิดีกวา่ (Better practice) 

จากองค์การอ่ืน แล้วน ามาปรับใช้กบัองค์การของตน เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลิศ ซึง่การเปรียบเทียบนัน้ 
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ไมจ่ าเป็นท่ีจะท าการเปรียบเทียบกบักิจการท่ีเหมือนกนัก็ได้ เช่น การเปรียบเทียบระหว่าง
โรงพยาบาลกบัโรงแรม เพ่ือต้องการเปรียบเทียบและปรับปรุงระบบต้อนรับ หรือการจดัการห้องพกั
ส าหรับผู้ ป่วย (อ้างจาก ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์, 2550: 74) 

 ส่วน เดวิด ที ควีน (David T. Kearns) กล่าวว่า การหาจุดเด่น เป็นการวัด เป็น
กระบวนการต่อเน่ืองในการวดัผลิตภณัฑ์ บริการ และการด าเนินงานของธุรกิจ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ขนัท่ีเข้มแข็งท่ีสดุ (Toughest) หรือบริษัทท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในอตุสาหกรรม (Industry 

leader) (อ้างจาก ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552: 160)  

 การหาจุดเด่น (Benchmarking) สามารถท าได้ 2 อย่างคือ การหาจุดเด่นภายใน 
(Internal) และภายนอก (External) ซึ่งการหาจุดเด่นภายใน เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างผลงานของกลุ่มหรือทีมตา่งๆ ภายในองค์การ ส่วนการหาจุดเดน่ภายนอก เป็นการเปรียบผล
การปฏิบตังิานกบักิจการหรือองค์การอ่ืนๆ 

 

 ส่วนขัน้ตอนหรือวิธีการในการท าการหาจุดเด่น (Benchmarking) สามารถอธิบายได้ดงันี ้
(Kaiser Associates, 1988:176) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  6-11 ขัน้ตอนหรือวิธีการในการท าการหาจดุเดน่   
ที่มา  (http:// www.Automationworld.com/operations/free-benchmark-assessment) 

เร่ิมต้น 

รู้ประเด็นที่เป็น
ปัญหา 

ท าการค้นหา
อุตสาหกรรมหรือ

กิจการอื่น 

ปรับปรุงและ
ปฏิบัติตาม 

ท าการตรวจเยี่ยม
องค์การต้นแบบ 

ส ารวจและวัด
องค์การต้นแบบ 

ค้นหาอุตสาหกรรม
หรือกิจการที่เป็น

ผู้น าด้านต่างๆ 

http://www.automationworld.com/operations/free-benchmark-assessment
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1.  ค้นหาประเด็นท่ีเป็นปัญหา (Identify problem areas or Know Yourself) ในขัน้นี ้
องค์การจะพยายามค้นหาจุดอ่อนหรือจุดด้อยของตนเอง ซึ่งบางครัง้อาจน าวิธีการวิจยัมาช่วยในการ
ค้นหา เชน่ การสอบถามข้อมลูจากลกูค้า พนกังาน หรือผู้ขายปัจจยัการผลิต หรือการใช้เทคนิควิจยั
ขัน้ส ารวจหรือเชิงบกุเบิก (Exploratory research) เช่น เน้นไปท่ีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Focus groups 

หรือเชิงลึก in-depth) วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ส ารวจ (Surveys) แบบสอบถาม 
(Questionnaires) การวิเคราะห์การปรับรือ้ระบบ (Re-engineering) กระบวนการแผนท่ีความคิด 
(Process mapping) รายงานการควบคมุความผิดเพีย้น (Quality control variance reports) การ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และการทบทวนวงจรเวลาอย่างง่ายและตวัชีว้ดัการประเมินผล (Simply 

reviewing cycle times or other performance indicators) ซึ่งก่อนท่ีจะเร่ิมท าการเปรียบเทียบกบั
องค์การอ่ืนๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้จกัหน้าท่ีและกระบวนการตา่งๆ ในองค์การ เพ่ือท่ีจะค้นหา
จดุท่ีต้องท าการแก้ไขปรับปรุง 

2.  ค้นหาอตุสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนท่ีมีกระบวนการในการท างานในลกัษะเดียวกนั (Identify 

other industries that have similar process or Know Others)  

3.  ค้นหาองค์การท่ีเป็นผู้น าในด้านตา่งๆ (Identify organizations that are leaders in these 

areas or Know best-in class) เช่น ความเป็นเลิศทางด้านการให้ค าปรึกษาแก่ลกูค้า การจดัหา
วสัด ุวิเคราะห์ทางการเงิน สมาคมการค้า เพ่ือตดัสินใจวา่กิจการไหนควรคา่แก่การศกึษา 

4.  ส ารวจกิจการเพ่ือวดัและการปฏิบตัิ (Survey companies for measures and practices 

or know the difference) เป็นกระบวนการท่ีระบเุป้าหมายเฉพาะเจาะจง แล้วใช้รายละเอียดของ
ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจเพ่ือวดัและเลือกกระบวนการต้นแบบของกิจการชัน้น า 

5.  ท าการออกไปตรวจเย่ียมองค์การท่ีมีการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด (Visit the “best practice” 
companies to identify leading edge practices or know the way forward) โดยสมาชิกของ
องค์การต้องท าการตกลงท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง โดยร่วมปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนข้อมูล
ขา่วสารระหวา่งกนั 

6.  ปรับปรุงและปฏิบตัิตาม (Implement new and improved business practices or 

know how you did it) หลงัจากท่ีได้กิจการต้นแบบแล้วก็ท าการปรับปรุงและปฏิบตัิตามเพ่ือให้
องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ 
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อยา่งไรก็ตาม การหาจดุเดน่ (Benchmarking) มีทัง้ข้อดีและข้อเสียดงันี ้ (ทิพวรรณ หลอ่
สวุรรณรัตน์, 2550: 75) 

ข้อดี คือ ช่วยให้องค์การมีบรรทดัฐานท่ีได้ช่ือว่าดีท่ีสุด (Best in Class) ซึ่งช่วยในการ
พฒันาองค์การได้อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ “ทางลดั” ไม่ต้องเสียเวลาใน
การลองผิดลองถกู และท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

สว่น ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552: 162) มีความเห็นตอ่ การหาจดุเดน่ (Benchmarking) 

ดงันี ้  
1.  ท าให้ธุรกิจรู้จกัตนเอง จากการวดัผลของการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัองค์การอ่ืนท่ีมี

การด าเนินงานท่ีดี (ท่ีสดุ) 
2.  เป็นแนวทางในการพฒันาตนเองอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง และเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ

วดัและตรวจสอบได้ 

3.  เป็นการสัง่สมความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การแก้ไขปัญหาของ
องค์การในอนาคต 

4.  การหาจดุเดน่ (Benchmarking) ไมใ่ชเ่ทคนิคการปฏิบตักิาร เพ่ือสร้างคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการบริการเท่านัน้ แต่เป็นเคร่ืองมือในระดับกลยุทธ์ ท่ีจะพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต 

ส่วนข้อเสียนัน้ องค์การจะต้องท าการปรับวิธีการท างานขององค์การ ตามองค์การท่ีตน
เปรียบเทียบจนอาจจะท าให้ลืมเอกลกัษณ์และค่านิยมขององค์การท่ีตนท างานอยู่ เน่ืองจากบริบทของ
องค์การอาจไมเ่หมือนกนั จงึจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือประยกุต์ให้เข้ากบัองค์การของตนเองยิ่งกว่านัน้ 
การค้นหากิจการต้นแบบเพ่ือน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ บางครัง้อาจท าได้ยาก 

 

8. การลดขนาด (Downsizing) 

 การลดขนาดของกิจการโดยทัว่ไปมกัหมายถึง การถดถอยของกิจการหรือธุรกิจ ซึ่งโดย
ปกติจะสามารถกระท ากันหลายวิธี เช่น การปลดพนกังานออก ซึ่งเป็นวิธีท่ีค่อนข้างรุนแรงกว่าวิธี
อ่ืนๆ การยบุเลิกหน่วยงานหรือบางสาขาของกิจการท่ีมีก าไรน้อย การจูงใจให้เกษียนก่อนก าหนด 
(ถกูน ามาใช้ในระบบราชการของไทยมากขึน้) และการควบรวมกิจการ  
 แตอ่ย่างไรก็ตาม การลดขนาดของกิจการในรูปแบบการจดัการสมยัใหม่ มกัน ามาใช้
เพ่ือให้องค์การได้ประโยชน์ เน่ืองจากการลดขนาดจะท าให้องค์การมีต้นทุนลดลง อนัจะส่งผลให้
กิจการมีก าไรมากขึน้และยงัท าให้เกิดการกระจายอ านาจในการตดัสินใจซึ่งส่งผลให้การตดัสินใจของ
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ผู้ปฏิบตัิงานรวดเร็วยิ่งขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการตอ่ลกูค้าได้อย่างรวดเ ร็วและท าการส่ง
มอบสินค้าหรือบริการเร็วขึน้   
 ส่วนข้อเสียในการปรับลดขนาด คือ การลดขนาดอาจท าให้ขวัญและก าลังใจของ
พนกังานลดลง และโอกาสในการเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหนง่ของพนกังานก็ลดลงด้วย 
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สรุป 

แนวคิดหรือทฤษฎียุคใหม่เกิดขึน้จากความบกพร่องของแนวความคิดแบบดัง้เดิม เช่น 
การละเลยต่อความรู้สึกนึกคิดของคน หรือการเน้นการจูงใจมากเกินไปจนท าให้เกิดผลเสียต่อ
ระบบการท างานตามแนวคิดแบบดัง้เดิมใหม่ ดงันัน้จึงมีการคิดค้นทฤษฎีองค์การยคุใหม่ขึน้เพ่ือ
แก้ปัญหาข้อบกพร่องดงักล่าว เช่น ทฤษฎีเชิงระบบ ซึ่งมององค์การในฐานะระบบเปิด (Open 

System) ทฤษฎีการจดัการตามสถานการณ์ (Contingency Theory) แนวคิดการจดัการภาครัฐ
แนวใหม ่(New Public Administration-NPM) ซึง่แนวคิดของ NPM สามารถสรุปได้ดงันี ้คือ การ
น าเทคนิคการบริหารของภาคเอกชนมาใช้ การเปิดโอกาสให้หนว่ยงานอ่ืนเข้ามาร่วมแขง่ขนั 

ส่วนทฤษฎีการบริหารยุคใหม่ท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎี Z ของวิลเล่ียม โออุชิ ทฤษฎี 

PDCA Cycle ของ เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง การจดัการโดยยดึวตัถปุระสงค์ (MBO) ของปีเตอร์ ดรักเกอร์ 
การรือ้ระบบใหม่หมด (Reengineering) ของ เจมส์ แซมม่ี การจัดซือ้จากแหล่งภายนอก 
(Outsourcing) และการหาจุดเด่น (Benchmarking) และการลดขนาดองค์การ (Downsizing) 

เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. ทฤษฎีองค์การยคุใหมเ่กิดขึน้จากเหตใุด 

2. จงอธิบายทฤษฎีเชิงระบบมาให้เข้าใจ 

3. จงอธิบายแนวคดิ ในกลุม่การจดัการภาครัฐ 

4. จงเปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎี X, Y, และ Z 

5. TQM หมายถึงอะไร 

6. PDCA Cycle หมายถึงอะไร 

7. จงอธิบายหลกัการจดัการโดยยึดวตัถปุระสงค์ (MBO) วา่มีหลกัการอยา่งไร 

8. MIS มีความส าคญัอยา่งไร 

9. การรือ้ปรับระบบ (Reengineering) หมายความวา่อยา่งไร 

10. จงอธิบาย ค าวา่การหาจดุเดน่ (Benchmarking) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7  

โครงสร้างองค์การ 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของโครงสร้างองค์การ 
2. องค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ 
3. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออกแบบโครงสร้างองค์การ 
4. รูปแบบโครงสร้างองค์การ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายความหมายของโครงสร้างองค์การได้ 

2. อธิบายองค์ประกอบของโครงสร้างองค์การได้ 

3. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออกแบบโครงสร้างองค์การได้ 

4. อธิบายรูปแบบตา่งๆของโครงสร้างองค์การได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 7 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 7 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

  



บทที่  7 

โครงสร้างองค์การ 

 

องค์การเป็นหน่วยย่อยหนึ่งของสงัคม โดยเป็นสถานท่ีท่ีปัจเจกชนได้มารวมกัน เพ่ือท างาน
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การร่วมกนั ซึ่งการท างานร่วมกนัของสมาชิกในองค์การจะต้องมีการ
ก าหนดโครงสร้างขององค์การโดยมีผู้บริหารระดบับนสดุขององค์การ ท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย
และทิศทางขององค์การ นอกจากนีโ้ครงสร้างองค์การยงัได้แสดงถึงการแบง่สรรอ านาจและความ
รับผิดชอบ ซึง่จะลดหลัน่กนัลงไปตามล าดบัชัน้ของสายการบงัคบับญัชา โดยโครงสร้างองค์การจะ
แสดงออกในรูปของแผนภมูิองค์การ (Organization Chart)  

แนวคิดเก่ียวกับการเน้นความส าคัญต่อโครงสร้างองค์การได้รับความนิยมมากก่อน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา และได้ท าการพัฒนาเร่ือยมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้สงบลง ซึ่งยุคนีเ้รียกว่าเป็นยุคของ “Modern Structural Organization 
Theory” โดยจะเน้นความส าคญัตอ่การจดัโครงสร้างองค์การ เน่ืองจากเช่ือว่า โครงสร้างองค์การ
เปรียบเสมือน “ร่างกาย” ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งเปรียบได้กับ
หน่วยงานย่อยต่างๆท่ีประกอบกันขึน้เป็นองค์การท่ีสมบูรณ์ ซึ่งการออกแบบโครงสร้างองค์การท่ี
เหมาะสม จะมีผลอยา่งมากตอ่ความส าเร็จขององค์การ   

แนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างองค์การ มีพืน้ฐานมาจากแนวคิดหลายๆ ยุค โดยน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือการค้นหาแนวทางท่ีดี
ท่ีสดุ โดยสามารถสรุปลกัษณะของแนวคิดโครงสร้างองค์การได้ดงันี ้(วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554:34) 

1.  เป็นลักษณะของการศึกษาเพิ่มเติม หรือการต่อยอดจากทฤษฏีท่ีมีอยู่เดิมเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องของทฤษฏีท่ีผ่านมา โดยท าการสังเคราะห์แนวความคิดใหม่ (Synthesis) เพ่ือเป็น
ทางเลือกใหมใ่ห้กบัองค์การ 

2. แนวคิดโครงสร้างองค์การ จะเน้นการให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อม โดยเช่ือว่า
สภาพแวดล้อมเป็นตวัแปรท่ีส าคญั ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์การ 

3.  เน้นความส าคญัตอ่การศกึษา ในเร่ืองความเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ขององค์การ 

4. เน้นการจัดรูปแบบ และองค์ประกอบที่ส าคญัขององค์การ เช่น การรวมอ านาจ  
(Centralization) ความเป็นทางการ (Formalization) ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) นอกจากนี ้
การก าหนดโครงสร้างองค์การจะต้องสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
(External environment)  
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ความหมายของโครงสร้างองค์การ 

  

ส าหรับความหมายของโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) ได้มีนกัวิชาการหลาย
ทา่นได้ให้ความหมายไว้แตกตา่งกนัดงันี ้ 
 โรบิน เอสพี (Robbins, S.P.) (2005:211) ได้ให้ความหมายของการจดัโครงสร้างองค์การว่า 
เป็นการแบ่งส่วนงานออกจากกันอย่างเป็นทางการและจัดกลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบ โดยมีการ
ประสานงานกนั 

 ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์ (2550: 63) ได้ให้ค าจ ากดัความว่า โครงสร้างองค์การ เป็นการ
จดักลุ่มงานท่ีสะท้อนถึงการจัดสรรงาน ความรับผิดชอบของบุคคล ความสมัพันธ์ในการรายงาน 
ล าดบัชัน้ของการบงัคบับญัชา ช่วงการควบคมุ การจดักลุ่มบคุคล จดัหน่วยงาน รวมทัง้การออกแบบ
ระบบการติดต่อส่ือสาร การประสานงานและความร่วมมือ ทัง้ในแนวดิ่งและแนวนอน เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิผล 

 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556: 114) ได้อธิบายว่า การจดัความสมัพนัธ์ระหว่างหน้าท่ีตา่งๆ 
เพ่ือให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ซึ่งโครงสร้างองค์การสามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยแผนภูมิองค์การ 
(Organization Chart) ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปพีรามิด เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีฐานกว้างจากยอดของพีรา
มิดแสดงถึงความมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีมากกวา่สว่นฐานของพีรามิด 

 จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง การจัดแบ่งงานของ
องค์การออกเป็นสว่นๆ และก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะส่วนอย่างชดัเจน โดยการ
ท าหน้าท่ีในแตล่ะสว่นจะต้องมีความสมัพนัธ์เชิงอ านาจตามสายการบงัคบับญัชา 

 

 แนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างองค์การ 

 แนวคดิท่ีท าให้เกิดการจดัโครงสร้างองค์การ สามารถอธิบายได้ดงันี ้(ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 
2549: 240-241) 

1.  โครงสร้างองค์การจะก าหนดกิจกรรม โครงสร้างองค์การจะแสดงถึงรูปแบบของกฎระเบียบ 
และข้อก าหนดว่า กิจกรรมใดควรท าและกิจกรรมใดท่ีไม่ควรท าเพ่ือเป็นแนวทางให้กบับคุลากรในการ
ปฏิบตังิาน 

2.  โครงสร้างองค์การ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์การ ซึ่งเม่ือสมาชิกมา
ท างานร่วมกันจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีรูปแบบ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตัิของสมาชิก เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการท างานซ า้ซ้อน และเพ่ือให้การท างานบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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3.  โครงสร้างองค์การยงัมีความส าคญัตอ่การด าเนินงานขององค์การด้านอ่ืนๆ เชน่ 

 3.1  โครงสร้างองค์การ จะก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือแสดงให้
ทราบวา่ใครเป็นผู้บงัคบับญัชา และใครมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในด้านใด 

 3.2  โครงสร้างองค์การท าให้ทราบถึงทิศทางในการติดตอ่ส่ือสารและการประสานงาน 

 3.3  โครงสร้างองค์การจะก าหนดขอบเขตของการตดัสินใจแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

 3.4  โครงสร้างองค์การจะก าหนดความสมดลุ ความสอดคล้อง และการจดัล าดบั
ความส าคญัของกิจกรรมตา่งๆ 

 

องค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ 

องค์ประกอบท่ีส าคญัของการออกแบบโครงสร้างองค์การมีดงันี ้(วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2555: 29-30) 

1.  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Work specialization) หมายถึง การแบ่งงานออกเป็น
สว่นยอ่ยๆ แล้วมอบหมายให้พนกังานแตล่ะคนรับผิดชอบ และเม่ือคนท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ท่ี
ท างานนัน้นานๆ ก็จะเกิดความช านาญในท่ีสดุ 

2.  การแบง่งานเป็นแผนกงานตา่งๆ (Departmentation) หมายถึง การแบง่งานออกเป็น
กลุม่ๆ โดยใช้วิธีแบง่ตามลกัษณะของงานหรือตามหน้าท่ี 

3.  สายการบงัคบับญัชา (Chain of command) หมายถึง การแสดงถึงอ านาจบงัคบับญัชา
ท่ีเร่ิมจากระดบัสงูสดุขององค์การลดหลัน่ลงมาจนกระทัง่ต ่าสดุ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าบคุคลใดจะต้อง
รายงานตอ่ใคร หรือใครจะต้องท างานขึน้ตรงตอ่ใคร 

4.  ช่วงของการวบคมุ (Span of control) หมายถึง จ านวนของผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ีผู้บงัคบั 
บญัชาหนึง่คน จะสามารถควบคมุได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.  การรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจ (Centralization or Decentralization) ซึ่งการ
รวมอ านาจ (Centralization) หมายถึง การรวบรวมอ านาจการตดัสินใจไว้ท่ีผู้บริหารระดบัสงู ซึ่ง
เป็นศนูย์กลางในการบงัคบับญัชาขององค์การ ส่วนการกระจายอ านาจ เป็นการมอบหมายอ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการตดัสินใจให้กบับคุคลในส่วนตา่งๆ ขององค์การเพ่ือท าหน้าท่ีแทน 
ซึง่จะท าให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ 

 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออกแบบโครงสร้างขององค์การ ประกอบด้วย 4 ประการคือ 
(พชัสิรี ชมพคู า, 2009:137) 

1. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การ  
ซึ่งกลยุทธ์และโครงสร้างองค์การจะต้องมีความสอดคล้องกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า 

โครงสร้างองค์การเป็นผลมาจากกลยทุธ์ขององค์การนัน่เอง โดยอธิบายได้ดงัรูปภาพท่ี 7-1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7-1 ความสมัพนัธ์ของกลยทุธ์และโครงสร้างองค์การ 
ที่มา  (พชัรี ชมพคู า, หน้า 138) 
 

จากรูปภาพสามารถอธิบายได้ว่า วตัถปุระสงค์ขององค์การและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ท าให้เกิดกลยทุธ์ขององค์การ และกลยุทธ์ขององค์การก็จะส่งผลต่อการก าหนดโครงสร้างองค์การ ใน
อีกทอดหนึ่ง กล่าวคือ หากกิจการเป็นกิจการขนาดใหญ่ ต้องใช้กลยุทธ์ในการตัง้ราคาสินค้าแบบ
ราคาต ่า เพ่ือเน้นการขายในจ านวนท่ีมาก เน่ืองจากกิจการต้องการผลิตท่ีมีต้นทนุต ่าอนัเกิดจากขนาด
การผลิต ซึ่งกิจการจะต้องท าการก าหนดโครงสร้างการท างานโดยการแบ่งแยกหน้าท่ีต่างๆ ออก
จากกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้พนักงานเกิดความช านาญในการท างานแต่ละประเภท มีกฎระเบียบท่ี
ชดัเจน และมีความเป็นทางการสูง เพ่ือต้องการแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถ
จดัสรรทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

แตห่ากองค์การเป็นกิจการขนาดเล็กท่ีเน้นการออกแบบสินค้าท่ีมีเอกลกัษณ์ หรือรูปแบบท่ี
ทนัสมยัเน่ืองจากไม่สามารถแข่งขนัด้านราคาได้ กิจการจะต้องออกแบบโครงสร้างอย่างหลวมๆ  และมี
ลกัษณะท่ีเป็นทางการต ่า เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การสร้างสรรค์ผลงานขององค์การ 

วตัถปุระสงค์ของ
องค์การ 

กลยทุธ์ของ
องค์การ 

จดุแขง็และจดุออ่น
ขององค์การ 

โอกาสและข้อจ ากดั
ของสภาพแวดล้อม

ภายนอก 

โครงสร้าง
องค์การ 

ประสทิธิผล
ขององค์การ 
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2. ปัจจัยด้านขนาดขององค์การ  
องค์การขนาดใหญ่โดยปกติทั่วไปจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าองค์การขนาดเล็ก 

เน่ืองจากหน้าท่ีบางอย่างในองค์การขนาดเล็กมกัจะเลือกจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน 
เช่น หน้าท่ีทางด้านกฎหมาย เน่ืองจากองค์การขนาดเล็กจะมีปริมาณงานน้อย เพราะฉะนัน้ การ
จดัตัง้หน่วยงานนีภ้ายในองค์การอาจไม่คุ้มคา่กบัการลงทนุ ดงันัน้ การมีหน่วยงานเป็นจ านวนมาก จึง
ส่งผลให้องค์การขนาดใหญ่เกิดปัญหาเร่ืองการส่ือสารภายในองค์การ และเพื่อลดปัญหานี ้องค์การ
ขนาดใหญ่จึงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกการบริหารแบบกระจายอ านาจการตดัสินใจ เน่ืองจากไม่สามารถ
รวมอ านาจการตดัสินใจได้เหมือนองค์การขนาดเล็ก อีกทัง้ยงัเกิดช่องว่างระหว่างข้อมลูและการปฏิบตัิ
จริงในระดบัปฏิบตัิการ นอกจากนีอ้งค์การขนาดใหญ่จะใช้รูปแบบการด าเนินงานท่ีเป็นทางการ มีการ
ก าหนดข้อบงัคบัและแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน เพ่ือง่ายตอ่การบริหารจดัการ 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

จากการศกึษาทดลองของโจอนั วดูวาร์ด (Joan Woodward) โดยใช้บริษัทผู้ผลิตสินค้า 
100 แห่งทางตอนใต้ของประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ. 1965 เขาได้แบ่งประเภทของธุรกิจออกเป็น 3 

ประเภท ดงันี ้(อ้างจาก พชัสิรี ชมพคู า, 2009: 139) 

3.1 การผลิตสินค้าท่ีมีจ านวนน้อย (Small batch) เช่น การผลิตตามความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้าแตล่ะรายและใช้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไม่มากนกั และส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีต้องการฝีมือ
และความประณีต 

3.2 การผลิตสินค้าจ านวนมาก (Large batch) จะใช้ระบบการผลิตแบบสายพาน
ล าเลียง มีการจดัแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีความสมัพันธ์กัน สินค้าของการผลิต
รูปแบบนี ้เชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  

3.3 การผลิตอยา่งตอ่เน่ือง (Continuous) เป็นลกัษณะการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง มี
ขัน้ตอนท่ีซบัซ้อน และใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิในการท างาน ตวัอย่าง เช่น โรงงานเคมีภณัฑ์ และโรง
กลัน่น า้มนั เป็นต้น 

ผลจากการศึกษาของ โจอนั วูดวาร์ด สรุปว่า เทคโนโลยีกับรูปแบบโครงสร้างองค์การมี
ความสมัพนัธ์กัน กล่าวคือ การผลิตสินค้าจ านวนน้อยและเป็นการผลิตอย่างตอ่เน่ือง ควรใช้รูปแบบ
โครงสร้างท่ีมีความยืดหยุ่นหรือท่ีนิยมเรียกว่าโครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต ส่วนการผลิตสินค้าจ านวนมาก
จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือใช้รูปแบบโครงสร้างแบบตายตวัหรือโครงสร้างแบบจักรกล  ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของชาร์ลส์ เพอร์โรว์ (Charles Perrow) ท่ีได้แนะน าว่า รูปแบบโครงสร้าง
องค์การแบบจักรกลนัน้ เหมาะสมกับเทคโนโลยีแบบท่ีใช้เป็นประจ าและแบบเชิงวิศวกรรม ส่วน
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โครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตนัน้ จะเหมาะสมกบัเทคโนโลยีแบบเชิงฝีมือและแบบท่ีไม่ได้ใช้ประจ า 
ซึง่อธิบายเพิ่มเตมิตามรูปภาพท่ี 7-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  7-2  ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

ที่มา  (พชัสิรี  ชมพคู า, 2009 : หน้า 139) 

 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์การแตล่ะประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีแตกตา่งกนัไป กล่าวคือ บางองค์การอาจไม่มีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมมากนกั 
เช่น ไม่มีคูแ่ข่งขนัรายใหม่ ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงความต้องการของลกูค้า
มากนกั ในขณะท่ีบางองค์การ จะต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เช่น มีผู้ผลิตสินค้ามาก
ราย มีการแขง่ขนักนัด้านวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต รวมถึงการเปล่ียนแปลงความต้องการของลกูค้าอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้องค์การต้องท าการปรับตวัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของ
องค์การ 

 

รูปแบบโครงสร้างองค์การ (Types of organizational structures)  

การแบง่แยกประเภทขององค์การ สามารถแบง่แยกออกได้เป็นหลายประเภท ดงันี ้

1. การจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (Functional Organization)  

เป็นการแบง่ลกัษณะของงานออกเป็นกลุ่มๆ โดยงานท่ีมีลกัษณะเดียวกนัก็จดัให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน และคดัเลือกผู้ ท่ีมีความช านาญแต่ละด้านเข้ารวมกลุ่มท างานในหน่วยงานเดียวกัน 
เชน่ งานด้านการตลาด การเงิน การผลิต และการบริหารงานบคุคล เป็นต้น ดงัรูปภาพท่ี 7-3 

เทคโนโลยี 

แบบเชิงงานฝีมือ 

(Craft Technology) 

เทคโนโลยี 

แบบท่ีไมไ่ด้ท าเป็นประจ า 

(Noroutine Technology) 

เทคโนโลยี 

แบบท่ีท าเป็นประจ า 

(Routine Technology) 

เทคโนโลยี 

แบบเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Technology) 
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รูปภาพท่ี 7-3  แสดงโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ี 

ที่มา  (วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555: หน้า 31) 
 

ข้อดีของการจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ คือ 

1.  เกิดการประหยดัในการใช้ทรัพยากร เน่ืองจากคนท่ีท างานอย่างเดียวกันได้ใช้ทรัพยากรท่ี
เหมือนกนัและใช้ร่วมกนั นอกจากนี ้การจดัหาทรัพยากรจ านวนมากก็ท าให้สามารถจดัซือ้ได้ในราคา
ท่ีต ่าลงได้ 

2.  การได้ท างานท่ีแตล่ะคนมีความถนดัก็สง่ผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.  สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี เน่ืองจากทุกคนมีความช านาญงาน และสามารถร่วมกันแก้ 
ปัญหาของงานได้ 

4.  การพฒันาความสามารถของพนกังานท าได้ง่าย เช่นการก าหนดหวัข้อในการฝึกอบรมให้
ตรงกบัความต้องการของแตล่ะคน เพราะรู้วา่หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบของแตล่ะคนเก่ียวกบัด้านใด 

ข้อเสียของการจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ คือ 

1.  พนกังานแต่ละคนมุ่งเน้นความส าเร็จตามหน้าท่ีของแต่ละคน จนท าให้เกิดความละเลย
ตอ่ความส าเร็จขององค์การสว่นรวม 

2.  บางครัง้ท าให้เกิดปัญหาการประสานงานและความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืน ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพขององค์การลดลง 

3.  การเน้นความช านาญเฉพาะด้านจนท าให้พนกังานละเลยท่ีจะเรียนรู้ ศกึษางานทางด้านอ่ืน 

4.  การจดัองค์การตามหน้าท่ีอาจไมเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ซึ่งจะส่งผลตอ่
ความสามารถในการแขง่ขนัขององค์การในอนาคต 

 

 

 

ประธาน 

ฝ่ายการผลิต ฝ่ายตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
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2.  การจัดโครงสร้างองค์การตามผลิตภัณฑ์ (Product Organization) 

 เป็นการจดัโครงสร้างองค์การโดยใช้เกณฑ์ทางด้านความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ท่ีแตล่ะ
ฝ่ายท าการผลิต ซึ่งมักใช้กับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีผลิตหลายชนิด เช่น บริษัท P&G และ General 

Motor เป็นต้น โดยอธิบายได้ตามรูปภาพท่ี 7-3 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7-4 แสดงโครงสร้างองค์การตามหนว่ยงาน 

ที่มา  (วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555: 31) 
 

ข้อดีของการแบ่งโครงสร้างองค์การตามสินค้า คือ 

1. สะดวกในการตดิตอ่ ประสานงาน 

2. ท าให้เกิดเอกภาพในการท างาน 

3. มีความคลอ่งตวัในการท างานสงู 

ข้อเสียของการแบ่งโครงสร้างองค์การตามสินค้า คือ 

1. ท าให้เกิดการท างานท่ีซ า้ซ้อนเน่ืองจากหน้าท่ีบางหน้าท่ีจะประจ าอยู่ทุกฝ่าย เช่น หน้าท่ี
ด้านการเงินจะต้องมีอยูท่กุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภท 

2.  เสียคา่ใช้จา่ยสงู 

 

3. การจัดโครงสร้างองค์การตามประเภทลูกค้า (Customer Organization or 

Division by Customer) 

 เป็นการแบง่กลุม่งานตามประเภทของลกูค้า เชน่ ธนาคารแบง่กลุม่ลกูค้าออกเป็น กลุ่ม
ลกูค้าเกษตรกร กลุม่ลกูค้าข้าราชการ หรือกลุ่มนกัธุรกิจ หรือผู้ผลิตเสือ้ผ้า ท่ีแบง่กลุม่ลกูค้าออกเป็น 
เพศหญิง และเพศชาย เป็นต้น ซึง่อธิบายตามรูปภาพท่ี 7-5 

 

 

 

ประธาน 

ฝ่ายเคร่ืองกีฬา ฝ่ายเคร่ืองแตง่กาย ฝ่ายผลิตภณัฑ์ ฝ่ายสินค้า 
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รูปภาพท่ี 7-5  แสดงการแบง่โครงสร้างองค์การตามประเภทลกูค้า 

ที่มา (วรัชยา  ศริิวฒัน์, 2554: หน้า 60) 
 

ข้อดีของการจัดโครงสร้างองค์การตามประเภทลูกค้า คือ 

1. มีหนว่ยงานและพนกังานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่ลกูค้าแตล่ะประเภทโดยตรง 

2. ท าให้เข้าใจลกูค้าแตล่ะประเภท และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจตอ่การให้บริการ 

ข้อเสียของการจัดโครงสร้างองค์การตามประเภทลูกค้า คือ 

ท าให้สิน้เปลืองในการใช้ทรัพยากรขององค์การ 
 

4.  การจัดโครงสร้างองค์การตามสภาพภูมิศาสตร์ (Geography organization) 

 เป็นการแบ่งกลุ่มงานตามสถานท่ีตัง้หรือพืน้ท่ีในการให้บริการ เช่น ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งปกติจะเป็นกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ และมีสถานท่ีตัง้
ตามพืน้ท่ีตา่งๆ ซึง่อธิบายได้ตามรูปภาพท่ี  7-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน 

รองประธานหลกัสตูร
ภาคปกติ 

รองประธานหลกัสตูร
ภาคพิเศษ 



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7-6  แสดงการแบง่โครงสร้างองค์ตามการตามสภาพภมูิศาสตร์ 

ที่มา  (วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 62) 
 

ข้อดีการจัดโครงสร้างองค์การตามสภาพภูมิศาสตร์  
1. ท าให้การบริการลกูค้าท าได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ เพราะอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั 

2. ท าให้รูปแบบการให้บริการ มีความเหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ท่ี 

3. ท าให้ง่ายตอ่การบริหารจดัการ 

ข้อเสียของการจัดโครงสร้างองค์การตามสภาพภูมิศาสตร์ 

1.  สภาพแวดล้อมแต่ละพืน้ท่ีมีความแตกต่างกัน จึงท าให้วิธีการด าเนินงานไปคนละทาง ซึ่ง
อาจไมส่อดคล้องตอ่นโยบายรวมขององค์การ 

2.  พืน้ท่ีตัง้บางแหง่อยูไ่กลจากส านกังานใหญ่ ซึง่ท าให้การก ากบัดแูลหรือควบคมุท าได้ยาก 

 

5.  การจัดโครงสร้างองค์การตามแบบผสม (Hybrid structure) 

 ซึง่เป็นการจดัโครงสร้างองค์การท่ีผสมกนัระหว่างการจดัโครงสร้างตามหน้าท่ีและตาม
ภูมิศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการน าเอาส่วนดีของแต่ละประเภทรวมกัน เพ่ือให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งปกติมกัเป็นองค์การขนาดใหญ่ ท่ีมีหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ดแูลนโยบายทัง้หมด 
และจะมีหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีจดัตามลกัษณะงานในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นผู้ด าเนินงาน 

 

 

 

 

ประธาน 

รองประธาน
ภาคเหนือ 

รองประธาน
ภาคกลาง 

รองประธาน
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

รองประธาน
ภาคใต้ 

ฝ่าย
การ
ผลติ 

ฝ่าย
การ 

ตลาด 

ฝ่าย
การ
ผลติ 

ฝ่าย
การ 

ตลาด 

ฝ่าย
การ
ผลติ 

ฝ่าย
การ 

ตลาด 

ฝ่าย
การ
ผลติ 

ฝ่าย
การ 

ตลาด 
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รูปภาพท่ี 7-7  โครงสร้างองค์การแบบผสม 

ท่ีมา  (พชัสิรี  ชมพคู า, 2009 : หน้า 145) 
 

6.  การจัดโครงสร้างแบบแมททริกซ์ (Matrix Structure)  

  เป็นการจดัโครงสร้างองค์การท่ีมีสายการบงัคบับญัชาแบบคู ่(Dual Chain of Command) 

กล่าวคือ การปฏิบตัิงานของพนกังาน จะขึน้ตรงตอ่ผู้บงัคบับญัชา 2 คน โดยจะมีผู้บงัคบับญัชา
โดยตรง และผู้บงัคบับญัชาตามท่ีได้รับมอบหมายในงานนัน้ๆ ซึ่งการจดัโครงสร้างแบบนีม้กัใช้กบังาน
ท่ีเป็นโครงการ (Project) ขนาดใหญ่ มีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า และมีข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอ ซึ่ง
สามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้ตามรูปภาพท่ี 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะจดัการ 
สายงานก ากบัและ

ตรวจสอบ 

สายงาน
ยทุธศาสตร์

องค์การ 

สายงาน
บรรษัทธุรกิจ 

สายงาน
ลกูค้า

ประกอบการ 

สายงาน 

สาขา 

สายงาน
การเงินและ

ควบคมุ 

สายงาน
ทรัพยากร

มนษุย์ 

ตะวนัตก เหนือ กลาง ใต้ ตะวนัออก 
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รูปภาพท่ี 7-8  แสดงโครงสร้างองค์การแบบแมททริกซ์ 

ที่มา  (วีณา , หน้า 35) 
 

ข้อดีของการจัดโครงสร้างแบบแมททริกซ์ คือ 

1.  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีแตกตา่งกนั ได้ร่วมมือกนั
ปฏิบตังิานในโครงการเดียวกนั ซึง่จะท าให้การปฏิบตังิานสมัฤทธ์ิผลมากขึน้ 

2. มีความยืดหยุ่นสูง เพ่ือให้เหมาะสมกับการท างานในรูปแบบโครงการ ท่ีต้องปรับเปล่ียน
ผู้ปฎิบตัิ งานให้เหมาะสมกับการท างานของโครงการแต่ละประเภท ท่ีจ าเป็นต้องสบัเปล่ียนผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตลอดเวลา 

3.  สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากเป็นโครงสร้างท่ีมีความคล่องตวัสงู 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายผลติ 

ผู้บริหารโครงการ 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายขาย 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายการเงิน 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

ผู้จดัการ 
โครงการ ก. 

ผู้จดัการ 
โครงการ ข. 

ผู้จดัการ 
โครงการ ค. 

 

กลุม่ผลติ 

 

กลุม่ผลติ 

 

กลุม่ผลติ 

 

กลุม่ขาย 

 

กลุม่ขาย 

 

กลุม่ขาย 

 

กลุม่การเงิน 

 

กลุม่การเงิน 

 

กลุม่การเงิน 
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4.  ท าให้ผู้บริหารมีเวลาส าหรับการท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการมากขึน้ เน่ืองจากไม่ต้อง
รับผิดชอบในการควบคมุงานแบบประจ าวนั 

ข้อเสียของการจัดโครงสร้างแบบแมททริกซ์ คือ 

1.  ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความสบัสนเน่ืองจากมีผู้บงัคบับญัชาหลายคน ทัง้ผู้บงัคบับญัชา
ในสายงานประจ า (Line Manager) และผู้บงัคบับญัชาของงานตามโครงการ (Project Manager) 

2.  เสียคา่ใช้จา่ยสงูเพราะต้องมีทีมงานส าหรับหลายโครงการ 

3.  ผู้ปฏิบตัิงานอาจเกิดปัญหาในการปรับตวัเข้ากบัคนอ่ืน เน่ืองจากต้องย้ายไปปฏิบตัิงาน
ในโครงการอ่ืนเร่ือยๆ  

 

นอกจากนี ้ยงัมีแนวคิดจากนกัทฤษฏีท่ีส าคญัหลายท่านได้ให้ทศันะเก่ียวกับการก าหนด
โครงสร้างองค์การในยคุสมยัใหม่ เช่น เฮนร่ี มินซ์เบอร์ก (Henry Mintzberg) ปีเตอร์ เมลา และริชาร์ด 
สก๊อต (Peter M. Blau and Richard Scott) (Elliott Jaques) ซึ่งมีรายละเอียดผลงานของนกั
ทฤษฏีแตล่ะทา่นดงันี ้

1.  เฮนร่ี มินซ์เบอร์ก (Henry Mintzberg) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7-9  เฮนร่ี มินซ์เบอร์ก 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchhenrymintzbergImages) 

 

มินซ์เบอร์ก (Mintzberg) เป็นนกัวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจและการจดัการ โดยได้รับ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นศาสตราจารย์ประจ า
มหาวิทยาลยั McGill ประเทศแคนาดา มินซ์เบอร์กมีผลงานทางด้านบริหารธุรกิจและการจดัการ
มากมาย โดยเขียนต าราถึง 15 เล่ม และบทความ (Article) อีกมากกว่า 150 ฉบบั ส่วนผลงานท่ี
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โดดเดน่ของ มินซ์เบอร์กคือ “The Five Basic Parts of the Organization” ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัการ
แบง่องค์ประกอบพืน้ฐานขององค์การ ออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้(Mintzberg, Henry, 1994:24-25) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7-10 แสดงองค์ประกอบพืน้ฐานขององค์การ 5 สว่น 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchhenrymintzbergImagestechnostructure) 

 

1.1  ผู้บริหารระดบัสงู (The Strategic Apex) 

เป็นผู้น าองค์การซึง่รับผิดชอบในการก าหนดทิศทาง และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ตา่งๆขององค์การ และการก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และนโยบายขององค์การ 

 1.2  ผู้บริหารระดบักลาง (The Middle line) 

ท าหน้าท่ีในการติดตอ่ประสานงานและการควบคมุการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผน 

 1.3  ฝ่ายปฏิบตังิานหลกั (The Operating core)  รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ภารกิจหลกัของหนว่ยงาน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.4  ฝ่ายเสนาธิการ (The Techno structure) 

ท าหน้าท่ีในการก าหนดแผนกลยุทธ์ ควบคุม ฝึกอบรม ออกแบบ วิเคราะห์งาน 
ก าหนดตารางการผลิตแก้ปัญหา และศกึษางาน 

1.5 ฝ่ายสนบัสนนุ (The Support Staff)  

รับผิดชอบในหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในข้อ 1-4 เช่น ฝ่ายการเงินการคลงั ฝ่าย
บคุคล ฝ่ายให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย วิจยัพฒันา เงินเดือนและสวสัดกิารอ่ืนๆ 

 การจดัโครงสร้างตามรูปแบบนีน้บัเป็นประโยชน์มากส าหรับการจดัองค์การแบบเป็น
ทางการ (Formal Organization) ส่วนบทบาทด้านการจดัการ (Management Roles) นัน้ เขาได้

https://www.google.co.th/searchhenrymintzbergImagestechnostructure
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ประมวลบทบาทของผู้จดัการ (Managers) ซึ่งสามารถแบง่ได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การมีปฏิสมัพนัธ์
กบัคนและกลุม่คนตา่งๆ การส่ือสารและให้ข้อมลู และการตดัสินใจ  

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  7-11 แสดงบทบาทด้านการจดัการ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchhenrymintzbergImagesmintzbergs-managerial) 

 

นอกจากนี ้Mintberg ยงัได้ท าการประมวลบทบาทของผู้การจดัการ ว่าต้องมีทัง้หมด 10 

บทบาทด้วยกนั คือ (Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce, and Lampel, Joseph, 1998 : 33-35) 

1.  การมีปฏิสมัพนัธ์กับคนและกลุ่มคนต่างๆ (Interpersonal roles) ประกอบด้วย 3 

บทบาท คือ 

 1.1  หวัหน้าเชิงสญัลกัษณ์ (Figurehead) 

 1.2  ผู้น า (Leader) 

 1.3  ผู้ประสานงาน (Liaison) 

2.  การส่ือสารและให้ข้อมลู (Informational roles) ประกอบด้วย 3 บทบาท คือ 

 2.1  ผู้ตดิตามเฝ้าสงัเกตการณ์ (Monitor) 

 2.2  ผู้ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร (Disseminator) 

 2.3  นกัประชาสมัพนัธ์ (Spokesperson) 

3.  การตดัสินใจ (Decisional roles) ประกอบด้วย 4 บทบาท คือ 

 3.1  นกัลงทนุ (Entrepreneur) 

 3.2  ผู้ ปัดเป่า และแก้ไขความขดัแย้ง (Disturbance handler) 
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 3.3  คนจดัสรรทรัพยากร (Resource allocator) 

 3.4  ผู้ เจรจาตอ่รอง (Negotiator) 

 

2.  ปีเตอร์ เบลา และ ริชาร์ด สก็อต (Peter M. Blau and Richard Scott) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7-12 ปีเตอร์ เบลา 

ที่มา (https://www.google.co.th/searchpeterm.blau) 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 7-13 ริชาร์ด สก๊อต 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchrichardscott) 

 

 ปีเตอร์ เบลา และ ริชาร์ด สก็อต (Peter M. Blau and Richard Scott) เป็นนกัวิชาการ
ทางด้านสงัคมวิทยา โดยทัง้สองได้ร่วมกนัเขียนบทความทางวิชาการช่ือ “The Concept of Formal 
Organization” โดยเนือ้หาสามารถสรุปได้วา่ ทกุองค์การจะต้องประกอบไปด้วยรูปแบบการบริหาร 
2 แบบ คือ แบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ีไม่เป็นทางการ (Formal and Informal Element) ซึ่ง
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รูปแบบท่ีไมเ่ป็นทางการจะแอบแฝงปะปนอยู่กบัแบบเป็นทางการ และจะท าหน้าท่ีในการเกือ้หนนุ
แบบท่ีเป็นทางการ  

 

3.  อีเลียต จ๊าคส์ (Elliott Jaques) 

   

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  7-14  อีเลียต จ๊าคส์ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchElliottJaquesImages) 

 

อีเลียต จ๊าคส์ (Elliott Jaques) เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1917 และเป็นนกัพฒันาองค์กรทางด้าน
จิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงคนหนึง่ของโลก ซึง่ผลงานท่ีโดดเดน่ของเขา คือ “In Praise of Hierarchy” โดย
มีเนือ้หากล่าวถึง การจดัล าดบัชัน้ในการตอบสนองตามธรรมชาติของมนษุย์ และการจดัการแบบ
เป็นขัน้ตอน ซึง่องค์การขนาดใหญ่จะต้องท าการจดัล าดบัชัน้ของการปฏิบตัิงานตัง้แตร่ะดบัล่างสดุ 
(Stratum I) เช่น งานท่ีเก่ียวกบัการผลิต พนกังานขาย พนกังานรับโทรศพัท์ หรือข้าราชการในระดบั
ปฏิบตัิการ จนกระทัง่ ระดบับนสดุ คือระดบั 9 หรือสงูกว่า (Stratum IX) เช่น CEO หรือผู้ ท่ีมีความ
เฉลียวฉลาดและเป็นตวัน าในการขบัเคล่ือนของสงัคม เช่น โมสาร์ท (Mozart) กาลิเลโอ (Galileo) 

ไอสไตน์ (Einstein) คานฮี (Gandhi) (Churchill) หรือผู้น าของธุรกิจ เช่น โคนุเก มัตสุชิตะ 
(Konosuke Matsushita) และ อลัเฟรด สโลแกน (Alfred Sloan) เป็นต้น (Mick’s leadership 
blog, 2014) 
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สรุป 

แนวความคดิในการก าหนดโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสมได้รับความนิยมมากขึน้นบัตัง้แต่
หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา เน่ืองจากเห็นว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การเสมือนกับ
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ หากมีการออกแบบโครงสร้างท่ีดีก็จะท าให้อวยัวะของร่างกายส่วน
อ่ืนๆท างานได้อย่างสมบูรณ์ เพราะโครงสร้างองค์การจะก าหนดกิจกรรม แสดงถึงรูปแบบของ
กฎระเบียบ อ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และสายการบงัคบับญัชาตา่งๆ ซึ่งปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
ออกแบบโครงสร้างองค์การจะประกอบด้วย 4 ประการ คือ ปัจจยัด้านกลยทุธ์ขององค์การ ปัจจยั
ด้านขนาดขององค์การและปัจจยัด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

 สว่นรูปแบบโครงสร้างองค์การนัน้ สามารถจดัโครงสร้างองค์การได้หลายรูปแบบ เช่น การ
จัดโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ี การจัดโครงสร้างองค์การตามผลิตภัณฑ์ การจัดโครงสร้าง
องค์การตามประเภทของลูกค้า การจดัโครงสร้างองค์การตามสภาพภูมิศาสตร์ การจดัโครงสร้าง
องค์การแบบผสม และการจดัโครงสร้างองค์การแบบแมททริกซ์ ซึ่งการจดัโครงสร้างองค์การแตล่ะ
ประเภท มีทัง้ข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกันไป โดยองค์การแต่ละประเภทต้องเลือกรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของรูปแบบในการด าเนินงานของแตล่ะองค์การ 
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ค าถามท้ายบท 

1. เหตใุดจงึกลา่ววา่โครงสร้างองค์การเปรียบเทียบเสมือนร่างกายของมนษุย์ 

2. อธิบายความหมายของโครงสร้างองค์การ 

3. อธิบายองค์ประกอบของโครงสร้างองค์การมีอะไรบ้าง 

4. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออกแบบโครงสร้างองค์การว่ามีปัจจยัใดบ้าง 

5. รูปแบบโครงสร้างองค์การมีก่ีรูปแบบ และแตล่ะรูปแบบมีข้อดีอยา่งไร 

6. เฮนร่ีมินซ์เบอร์ก ได้แบง่องค์ประกอบพืน้บานขององค์การออกเป็นก่ีส่วน อะไรบ้าง 

7. ผลงานท่ีโดเดน่ของมินซ์เบร์ิกคืออะไร 

8. อธิบายแนวคดิของปีเตอร์ เบลา และริชาร์ด สก๊อต 

9. อีเลียต จ๊าคส์ ได้จดัระดบัของกลุม่พนกังานออกเป็นก่ีกลุม่อะไรบ้าง 

10. ระดบับนสดุ หรือระดบั 9 ของจ๊าคส์ หมายถึงใคร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8  

วัฒนธรรมองค์การ 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของวฒันธรรมองค์การ 
2. ระดบัของวฒันธรรมองค์การ 
3. การเกิดขึน้ของวฒันธรรมองค์การ 
4. ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมองค์การ 
5. ประเภทของวฒันธรรมองค์การ 
6. การจดัการกบัวฒันธรรมองค์การ 
7. ตวัอยา่งวฒันธรรมองค์การ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายความหมายของวฒันธรรมองค์การได้ 

2. อธิบายระดบัตา่งๆของวฒันธรรมองค์การได้ 

3. อธิบายการเกิดขึน้ของวฒันธรรมองค์การได้ 

4. อธิบายลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมองค์การได้ 

5. อธิบายประเภทของวฒันธรรมองค์การได้ 

6. อธิบายลกัษณะการจดัการกบัวฒันธรรมองค์การได้ 

7. สามารถยกตวัอย่างและอธิบายวฒันธรรมในองค์การได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 
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3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 8 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 8 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

  



บทที่  8 

วัฒนธรรมองค์การ 

 

 วฒันธรรมองค์การ (Organization Culture) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากตอ่การบริหาร
จดัการองค์การ เพราะเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การแสดงพฤติกรรมของคนในองค์การ ซึ่งคนท่ีอาศยั
อยู่พืน้ท่ีหนึ่ง หรือท างานอยู่ในองค์การหนึ่ง จะมีความเช่ือและการกระท าแบบหนึ่ง ส่วนคนในพืน้ท่ี
อ่ืนหรือในองค์การอ่ืน ก็จะมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัไปซึ่งจะไม่มีองค์การใดท่ีมีวฒันธรรมท่ีเหมือนกัน
โดยสิน้เชิง เช่น กิจการท่ีบริหารจดัการแบบญ่ีปุ่ น อเมริกา หรือยโุรป และเน่ืองจากวฒันธรรมมีผลต่อ
การด าเนินงานขององค์การ ดงันัน้ ผู้บริหารขององค์การจึงพยายามสร้างวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกับ
องค์การของตน เพ่ือให้การปฏิบตังิานของสมาชิกในองค์การมีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  
 ค าวา่ วฒันธรรม (Culture) ได้เกิดขึน้กบัสงัคมมนษุย์มานานแล้ว ซึ่งค านีไ้ด้ถกูบญัญัติขึน้
โดยนกัมนษุยวิทยา โดยกลา่ววา่ วฒันธรรมเป็นหวัใจส าคญัของสงัคม ซึ่งแตล่ะสังคมจะมีแนวทางใน
การด าเนินชีวิตและการปฏิสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกัน และสิ่งเหล่านีก็้มีความส าคญัต่อความส าเร็จของ
องค์การ (Stoner, Freeman & Gillbert, 1995:181) 

 ตอ่มาภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ประเทศญ่ีปุ่ นได้ฟืน้ฟูประเทศ จนกลายเป็นผู้น าทางด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งนกัวิชาการหลายท่านมองว่าเป็นผลมาจากวฒันธรรมองค์การของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมี
แนวคิดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตน จึงท าให้นกัวิชาการได้หนัมาให้ความสนใจศกึษาเก่ียวกบัวฒันธรรม
องค์การมากขึน้ (ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์, 2550:183) 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจยัท่ีท าให้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การ ได้กลายเป็นท่ียอมรับกัน
อยา่งกว้างขวางมากในชว่งต้นทศวรรษ 1980 คือผลงาน 4 เลม่ ดงันี ้ 

1.  หนงัสือช่ือ “Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese 
Challenge” ของ Ouchi ซึง่เขียนขึน้ในปี ค.ศ. 1981 

2.  หนงัสือช่ือ “The Art of Japanese Management: Applications for American 

Executives ของ Pascale and Athos ซึง่เขียนขึน้ในปี ค.ศ. 1982 

3.  หนงัสือช่ือ “Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life” ของ 
Deal and Kennedy 

4.  หนงัสือช่ือ “In Search of Excellence: Lessons from American’s Best Run 
Companies” ของ Peters and Waterman 
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ซึ่งหนงัสือทัง้ 4 เล่มนี ้เป็นหนงัสือขายดีมากในช่วงดงักล่าว ซึ่งทัง้ 4 เล่มจะมีเนือ้หา
เก่ียวกบัการปรับปรุงวฒันธรรมองค์การของอเมริกนั เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนักบัธุรกิจของญ่ีปุ่ น 
สว่น 2 เลม่แรก ยงัมีเนือ้หาท่ีเป็นข้อแนะน าถึงคณุลกัษณะท่ีท าให้ธุรกิจของญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จ  

 

ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)  

 ค าว่า วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้
ความหมายไว้แตกตา่งกนั ดงันี ้

 A.L. Kroeber & F. Kluckhorn (อ้างจาก James L. Gibson, John M. Ivancevich and 

James H. Donnell Jr. 1994: 61) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมว่า หมายถึงรูปแบบของพฤตกิรรม
ทัง้ท่ีแสดงออกอยา่งชดัแจ้งและสิ่งท่ีอยูภ่ายใน ซึง่สง่ผลให้มนษุย์มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะสงัคม 
ซึง่ค าวา่วฒันธรรม นัน้รวมถึง คา่นิยม (Values) วิสยัทศัน์ (Visions) ปทสัฐาน (Norms) ภาษา 
(Language) ระบบ (Systems) สญัลกัษณ์ (Symbols) ความเช่ือ (Beliefs) และ นิสยั (Habits) ซึง่
วฒันธรรมจะมีลกัษณะ 5 ประการ ดงันี ้ 
 1.  วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ (Learned) โดยการสงัเกตหรือประสบการณ์ 

 2.  วฒันธรรมจะเป็นสิ่งท่ีสมาชิกในสงัคม ยอมรับร่วมกนั (Shared) 

 3. วฒันธรรมสามารถถ่ายทอดหรือส่งผ่านตอ่ๆ กนั จากคนรุ่งหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งได้ (Trans 

generational) 

 4.  วฒันธรรมจะมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ (Influences perception) ของคนท่ีมีตอ่สิ่งตา่งๆ 

 5.  การปรับตวั (Adaptive) วฒันธรรมจะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงและการปรับตวั 

 John R. Schermerhorn Jr., Jame G. Hunt and Richard N. Osborn (1997: 267) ได้
ให้ค านิยามของวฒันธรรมองค์การว่า เป็นระบบของกิจกรรม ค่านิยม คุณค่า และความเช่ือท่ีมี
ร่วมกนั ซึง่ถกูพฒันาขึน้ภายในองค์การ และถกูใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิก
ภายในองค์การ 

 Judith R. Gordon และคณะ (1990: 621) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ เป็นระบบคา่นิยม 
ความเช่ือและพฤติกรรมท่ีมีร่วมกันของคนภายในองค์ ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดบรรทดัฐานของกลุ่ม โดย
จะท าให้สมาชิกขององค์การทราบวา่แตล่ะคนควรจะท าอะไร และประพฤตปิฏิบตัอิยา่งไร 

 W.G. Quchi (1981: 41) ได้ให้ค าจ ากดัความสัน้ๆเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การว่า เป็น
กลุม่ของสญัลกัษณ์ ซึง่ถกูสง่ผา่นคา่นิยมและความเช่ือขององค์การไปยงัสมาชิกภายในองค์การ 
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พิทยา บวรวฒันา ได้อธิบายว่า วฒันธรรมองค์การ หมายถึง ความเข้าใจร่วมกนั (Shared 

Meaning) ของบุคลากรในองค์การเก่ียวกับการประพฤติปฏิบตัิ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาเป็น
เวลานาน และแสดงออกมาในลกัษณะเป็นความเช่ือ (Beliefs) สญัลักษณ์ (Symbols) พิธีการ 
(Rituals) นิทาน (Myths) การเลา่เร่ืองและแนวทางปฏิบตั ิ(อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 141) 

จากความหมายต่างๆ ของวฒันธรรมองค์การนี ้สามารถสรุปได้ว่า วฒันธรรมองค์การ คือ 
แนวทางในการประพฤตปิฏิบตัขิองสมาชิกภายในองค์การ ซึ่งวฒันธรรมสามารถแสดงออกในรูปของ
คา่นิยม ความเช่ือ สญัลกัษณ์ และอ่ืนๆ และวฒันธรรมยงัสะท้อนให้เห็นรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
องค์การแตล่ะองค์การได้ 

 

ระดับของวัฒนธรรมองค์การ  
ตามท่ีได้มีผู้ ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมไว้ต่างๆ กัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึง 

การเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ของกระบวนการรับรู้ หรือความคิด เช่น สมมุติฐาน (Assumption) 

ความเช่ือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และบางท่านได้เพิ่มเติม พฤติกรรม (Behavior) และ
สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) เข้าไปด้วย นอกจากนี ้ยงัมีการพดูถึงสิ่งท่ีมองเห็น (Visible) และสิ่งท่ีซ่อนเร้น 
(Hidden) และบางท่านยงัได้พดูถึงระดบัชัน้ของวฒันธรรมองค์การด้วย เช่น Schein โดยได้แบ่ง
วฒันธรรมองค์การออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้(อ้างจาก Kathryn A. Baker, 2014: 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8-1 ระดบัของวฒันธรรมองค์การ (Levels of Organizational Culture) 

ที่มา (Kathryn A. Baker, 2014: หน้า 3) 
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1.  ชัน้ในสดุ คือ สมมตฐิานมลูฐาน (Fundamental Assumptions) 

2.  คา่นิยม (Values) 

3.  ปทสัถานทางด้านพฤตกิรรม (Behavioral Norms) 

4.  รูปแบบของพฤตกิรรม (Pattern of Behavior) 

5.  สิ่งประดษิฐ์และสญัลกัษณ์ (Artifacts and Symbols) 

จากรูปภาพ สามารถอธิบายได้ว่า สมมุติฐานมูลฐาน (Fundamental Assumptions) เป็น
แก่นหลกัของวฒันธรรมองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นและยากแก่การเปล่ียนแปลง ส่วนต่อมาคือ
คา่นิยม (Values) รวมถึงปรัชญา เป้าหมาย และกลยทุธ์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีองค์การต้องการให้เกิดขึน้ ส่วน 3 

ชัน้นอก คือ วฒันธรรมท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้ และสามารถเปล่ียนแปลงได้ เช่น การแต่งกายของ
พนกังาน ตราสญัลกัษณ์ การตกแต่งสภาพองค์การ พิธีกรรม ภาษา ค าขวญั ตลอดจนพฤติกรรม
ตา่งๆ ท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้  

 

การเกดิขึน้ของวัฒนธรรมองค์การ 

 วฒันธรรมเกิดขึน้จากนกัคิดนกัปรัชญา และแนวคิดนีก็้ได้ส่งอิทธิพลต่อสภาพสงัคมของ
องค์การ จนกระทัง่การน าไปใช้เป็นบรรทดัฐานทางสงัคมขององค์การ และได้รับการยอมรับจากสมาชิก
ขององค์การให้ประพฤตปิฏิบตัติอ่ๆกนัมาจนท้ายท่ีสดุก็กลายเป็นวฒันธรรมองค์การ  
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 8-2 ภาพแสดงให้เหน็ถงึการเกิดขึน้ของวัฒนธรรมองค์การ 

ที่มา  (วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555: หน้า 183) 
 

 

ปรัชญาและ 

แนวคิด 

เกณฑ์ในการ
เลือกสรร 

ผู้บริหาร
สงูสดุ 

สงัคม 

วฒันธรรม
องค์การ 
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1.  ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ระบบทางสังคมองค์การท่ีเป็นทางการ 
มกัจะมีโปรแกรมส าหรับฝึกอบรมพนกังานใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งการฝึกอบรมนีจ้ะเป็นการสร้างวฒันธรรม
องค์การอย่างเป็นทางการวิธีหนึ่ง ส่วนองค์การท่ีไม่เป็นทางการจะไม่มีโปรแกรมฝึกอบรม โดย
พนกังานใหม่จะถูกน าเข้าสู่หน่วยงานเลย และจะเกิดการเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน หรือแนวประพฤติ
ปฏิบตัขิององค์การ 

2. การรวมตวับงัคบั หมายถึง การท่ีสมาชิกใหม่เข้ารวมกลุ่มและสงัคม และร่วมประสบการณ์
เดียวกนั เชน่ การเข้าคา่ย การทศันศกึษาร่วมกนั 

3.  การก าหนดตายตวัและการท่ีเปล่ียนแปลงได้ เป็นการก าหนดข้อบงัคบัท่ีเป็นมาตรฐานให้ผู้
ท่ีเป็นสมาชิกใหมต้่องปฏิบตัติาม เชน่ การก าหนดระยะเวลาในการทดลองงานส าหรับข้าราชการ หรือ 
การก าหนดให้เป็นผู้ช่วยก่อนท่ีจะเล่ือนขัน้เป็นหวัหน้า ซึ่งต้องใช้เวลา 8-10 ปี ส่วนการเปล่ียนแปลง
อาจเกิดขึน้ได้ตามความเหมาะสม 

4.  การครอบง า สงัคมท่ีมีการครอบง ามกัจะสนันิษฐานได้ว่าคณุภาพและคณุลกัษะของ
ผู้ปฏิบตัิงานใหม่เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จของงาน ดงันัน้ คณุภาพและคณุลกัษณะจะ
ได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งมาก  

 

ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ 

 วฒันธรรมองค์การมีลกัษณะท่ีส าคญั 5 ประการ ดงันี ้(วีณา พงึวิวฒัน์นิกลุ, 2555 : 181) 

1. วฒันธรรมองค์การ เกิดจากปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของสมาชิกในองค์การ 

2. วฒันธรรม เป็นมรดกขององค์การ ถกูถ่ายทอดจากบคุคลกลุ่มหนึง่ไปยงับคุคลอีกลุม่หนึง่ 

3. วัฒนธรรมองค์การเป็นท่ีรวมของความคิด ความเช่ือ เจตคติ ตลอดจนค่านิยมของ
องค์การ จงึมีไว้เพ่ือตอบสนองคนในองค์การ 

4. วฒันธรรมถือวา่เป็นสินทรัพย์ท่ีมองไมเ่ห็น แตมี่คณุคา่สงูส าหรับองค์การ 

5. วฒันธรรมองค์การ เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นบคุลิกภาพขององค์การ 
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ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ 

ประเภทของวฒันธรรมองค์การ ได้แบง่ออกเป็น4ประเภท ดงันี ้(อ้างจาก วีณา พึงวิวฒัน์นิกลุ, 
2555: 128) 

1. วฒันธรรมแบบเครือญาต ิเผา่พนัธุ์ วงศ์วาน (Clan Culture) จะมีลกัษณะคา่นิยม คือ 

1.1 เน้นความร่วมมือกนัของสมาชิก 

1.2 เน้นความเอือ้อาทรตอ่กนัของสมาชิก 

1.3 เน้นความเป็นธรรม 

1.4 เน้นความเสมอภาคทางสงัคม 

2. วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) จะมีลกัษณะคา่นิยม คือ 

2.1 เน้นความประหยดั 

2.2 เน้นความมีเหตผุล 

2.3 เน้นความเป็นระเบียบ 

2.4 เน้นความเคารพเช่ือฟัง 

3. วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability Culture) จะมีลกัษณะคา่นิยม คือ 

      3.1 ความริเร่ิม สร้างสรรค์ 
      3.2 การทดลอง 

      3.3 ความกล้าได้ กล้าเสีย 

      3.4 ความอิสระ 

      3.5 ความสามารถในการตอบสนอง 

4. วฒันธรรมแบบมุง่ผลส าเร็จ (Achievement Culture) จะมีลกัษณะคา่นิยม คือ 

      4.1 เน้นการแขง่ขนั 

      4.2 เน้นความสมบรูณ์แบบ 

      4.3 ปฏิบตักิารเชิงรุก 

      4.4 ความเฉลียวฉลาด 

      4.5 ความริเร่ิมสว่นบคุคล 
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การจัดการกับวัฒนธรรมองค์การ 

วฒันธรรมองค์การ เป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้บริหารขององค์การควรให้ความสนใจ และหมัน่
สงัเกตดวู่าปัจจบุนั วฒันธรรมขององค์การเป็นอย่างไร และต้องการแก้ไขปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
เพ่ือให้การปฏิบตังิานขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ ซึง่แนวทางท่ีผู้จดัการ
องค์การควรน าไปปรับใช้ในการเปล่ียนแปลงองค์การนัน้ (Trice) และ (Beyer) ได้เสนอแนวทางไว้
ดงันี ้(อ้างจาก พชัสิรี ชมพคู า, 2009: 56) 

1. น าปัญหาท่ีเกิดขึน้ มาเป็นข้ออ้างในการเปล่ียนแปลง เช่น ยอดขายหรือผลประกอบ 
การท่ีตกต ่าลง 

2. การสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่การเปล่ียนแปลง 

3. เข้าใจธรรมชาติของการต่อต้านการเปล่ียนแปลง ซึ่งผู้บริหารควรท าใจยอมรับหากมี
การต่อต้านการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสมาชิกในองค์การไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ภายหลัง การ
เปล่ียนแปลง กวา่การสญูเสียประโยชน์ของตน ขาดความไว้เนือ้เช่ือใจกนั และการมองเป้าหมายท่ี
ตา่งกนั 

4. การเปล่ียนแปลงควรรักษาบางสว่นไว้ เพ่ือยงัคงรักษาความตอ่เน่ืองขององค์การ 

5. ต้องท าให้สมาชิกในองค์การ เกิดการยอมรับและลงมือปฏิบตัิ 
6. เลือก ปรับ และสร้างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การท่ีเหมาะสม เช่น การใช้สญัลกัษณ์ 

เร่ืองราว หรือภาษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง 

7. ปรับเปล่ียนกระบวนการทางสงัคมในองค์การ เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน การเปล่ียนแปลง
ในองค์การ 

8. ค้นหาและเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สว่นวฒันธรรมองค์การท่ีส าคญั และองค์การสมยัใหม่ควรเสริมสร้าง คือ 

1. การพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง (Continuous improvement and 

innovation) 

2. ความรับผิดชอบในงาน (Employee responsibility) 

3. การปรับตวัเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Adaptation to change) 

4. การยดึมัน่ในคณุภาพ (Dedication to quality) 

5. การท างานเป็นทีม (Team work) 

6. ค านงึถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน (Efficient and effective work glow) 
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ตัวอย่างของวัฒนธรรมองค์การ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  8-3 ตวัอยา่งของวฒันธรรมองค์การ 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchorganizationculture) 
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สรุป 

วฒันธรรมองค์การ (Organization Culture) นบัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากตอ่การ
จดัการองค์การเน่ืองจากวฒันธรรมขององค์การจะเป็นตวัแสดงพฤตกิรรมของพนกังาน ซึง่
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีท่ีองค์การตัง้อยู ่เชน่ วฒันธรรมองค์การของชาวตะวนัตกซึง่แตกตา่ง
จากวฒันธรรมองค์การของชาวตะวนัออก เป็นต้น 

วฒันธรรมองค์การ สามารถแบง่ออกได้เป็น 5 ระดบั คือ สมมตุฐิาน คา่นิยม ปทสัถาน
ทางด้านพฤตกิรรมและสิ่งประดษิฐ์และสญัลกัษณ์ สว่นประเภทของวฒันธรรมองค์การนัน้
สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ วฒันธรรมแบบเครือญาต ิเผา่พนัธุ์ วงศ์วาน วฒันธรรม
แบบราชการ วฒันธรรมแบบปรับตวั และวฒันธรรมแบบมุง่ผลส าเร็จ เป็นต้น 

นอกจากนี ้การก าหนดวฒันธรรมองค์การสมยัใหมจ่ะต้องมีสว่นเสริมสร้างการพฒันา
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ความรับผิดชอบในงาน การปรับตวัเพ่ือการเปล่ียนแปลง การยึดมัน่ใน
คณุภาพการท างานเป็นทีม และควรค านงึถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

ค าถามท้ายบท 

1. หนงัสือ 4 เลม่ซึง่ถือเป็นผลงานท่ีท าให้วฒันธรรมองค์การได้กลายเป็นท่ียอมรับของ
สงัคมมีอะไรบ้าง 

2. ยกตวัอย่างความหมายของค าวา่วฒันธรรมองค์การวา่หมายถึงอะไร 

3. ระดบัของวฒันธรรมองค์การมีอะไรบ้าง 

4. อธิบายถึงการเกิดขึน้ของวฒันธรรมองค์การวา่เกิดขึน้ได้อยา่งไร 

5. ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การมีก่ีประการ อะไรบ้าง 

6. วฒันธรรมองค์การสามรถแบง่ได้ก่ีประเภท อะไรบ้าง 

7. จงอธิบายแนวทางในการจดัการวฒันธรรมองค์การวา่มีก่ีแนวทาง อะไรบ้าง 

8. วฒันธรรมองค์การสมยัใหม่ควรเสริมสร้างด้านใด  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9  

สภาพแวดล้อมขององค์การ 

 

หวัข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของสภาพแวดล้อม 

2. ประเภทของสภาพแวดล้อม 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

4. การจดัการสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายความหมายของสภาพแวดล้อมองค์การได้ 

2. อธิบายประเภทของสภาพแวดล้อมองค์การได้ 

3. อธิบายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การได้ 

4. อธิบายลกัษณะการจดัการสภาพแวดล้อมในองค์การได้ 

วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 9 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 9 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

 

  



บทที่ 9 

สภาพแวดล้อมขององค์การ 

 

การด าเนินงานขององค์การในปัจจุบนัได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพแวดล้อมของ
องค์การ เน่ืองจากองค์การในปัจจบุนั โดยเฉพาะองค์การของรัฐ จะเป็นระบบเปิด (Open system) 
ซึ่งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
กลุ่มคน หรือองค์การตา่งๆ ท่ีมีความต้องการท่ีแตกตา่งกนัดงันัน้ สภาพแวดล้อม จึงส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบตังิานขององค์การทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การอยู่รอดเจริญก้าวหน้า หรือ
ความล้มเหลวขององค์การ ขึน้อยู่กับความสามารถในการปรับตวัขององค์การ และยิ่งกว่านัน้  
ปัจจบุนัได้เกิดการเปล่ียนแปลงของสงัคมกลายเป็นสงัคมโลกาภิวตัน์ (Globalization) ก็ยิ่งท าให้
ขอบเขตของสภาพแวดล้อมขององค์การได้ขยายกว้างขวางออกไปอีก  

ดงันัน้ การศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมขององค์การ จึงเป็นสิ่งส าคญัมากต่อการบริหาร
จัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในบทเรียนนี ้จะกล่าวถึงความหมายขององค์การ ประเภทของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ กรอบแนวความคิด รวมถึงวิธีการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

 

ความหมายของสภาพแวดล้อม 

 Richard L. Daft (1992: 71) ได้ให้ค านิยามของสภาพแวดล้อมขององค์การว่า หมายถึง 
ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีอยูร่อบนอกองค์การและมีผลกระทบตอ่องค์การ 

 Stephen P. Robbins (1990: 206) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมขององค์การ คือ สิ่งตา่งๆ ท่ี
อยูภ่ายนอกอาณาเขตขององค์การ 

 ประยงค์ มีใจซ่ือ (2556: 20) ได้อธิบายว่า สภาพแวดล้อมขององค์การ หมายถึง กลุ่มพลงั
ต่างๆ ซึ่งมาจากทัง้ภายในและภานอกองค์การ และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ
นัน้ๆ) 
 จากความหมายขององค์การต่างๆ นี ้จึงสามารถสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมขององค์การ 
หมายถึง  สิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่ภายนอกองค์การและมีอิทธิพลตอ่องค์การ แตใ่นความเป็นจริงแล้ว สิ่งท่ีมี
ผลกระทบตอ่องค์การนัน้ จะมีทัง้สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ภายในและภายนอกองค์การ ดงันัน้ ในท่ีนี ้จึงขอ
ขยายขอบเขตของสิ่งแวดล้อมว่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ภายในและสิ่งท่ีมีผลตอ่องค์การด้วย ดงั
แสดงในรูปภาพท่ี 9-1 
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รูปภาพท่ี 9-1 สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 

ประเภทของสภาพแวดล้อม 

 สภาพแวดล้อมขององค์การสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน นอกจากนี ้สภาพแวดล้อมภายนอกยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 
สภาพแวดล้อมทัว่ไปและสภาพแวดล้อมเฉพาะหรือสภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งสภาพแวดล้อมแตล่ะ
ประเภทสามารถอธิบายได้ดงันี ้

 

1.  สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไป (general environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่องค์การ แตอ่าจไม่สามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ กบัการ
บรรลผุลขององค์การได้โดยตรง เน่ืองจาก สภาพแวดล้อมทัว่ไปมกัเป็นเร่ืองกว้างๆ ท่ีอาจไม่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่างเหล่านี ้เช่น การเมือง (Political) เศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมทั่วไป 

สภาพแวดล้อม
ในการด าเนินงาน

 สภาพแวดล้อม
ภายใน สภาพแวดล้อมภายใน 

วฒันธรรมใน
องค์การ 

เจ้าของและผู้
ถือหุ้น 

ลกูจ้าง คณะกรรมการ 

อิทธิพลจากนานา
ประเทศ 

อิทธิพลทาง 

การเมืองและ 

การปกครอง 

แรงงาน ผู้ขายวตัถดุิบ 

คูแ่ขง่ขนั กฎระเบียบ 

ลกูค้า หุ้นสว่น 

อิทธิพลทาง 

สงัคมและ 

วฒันธรรม 

อิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ 

อิทธิพลทางเทคโนโลยีี 

สภาพแวดล้อมภายนอก
กายนอกสภาพแวดล้อมภายใน 

สภาพแวดล้อม
ภายใน 

(Internal environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะ (Specific environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไป (General environment) 
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(Economic) สงัคม (Social) เทคโนโลยี (Technological) สภาพแวดล้อมทัว่ไป (Environmental) 

และกฎหมาย (Legal) หรือ (PESTEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  9-2 สภาพแวดล้อมภายนอก 

ที่มา (External Environment IGCSE Business, 2014) 

 

 1.1  การเมือง (Political) อิทธิพลทางการเมืองนบัว่ามีผลอย่างมากตอ่การด าเนินงาน
ขององค์การ เพราะหากสภาพบ้านเมืองเกิดความสบัสนวุ่นวาย หรือสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ก็จะ
ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การ เช่น ความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้ในประเทศแถบตะวนัออกกลาง 
ยเูครน หรือแม้แตใ่นประเทศไทย ซึ่งนบัตัง้แต ่ปี 2549 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการเปล่ียนตวั
นายกถึง 6 ครัง้ มีการแบง่กลุ่มผู้สนบัสนนุและตอ่ต้านทางการเมืองออกเป็นหลายกลุ่ม หลายสี เกิด
การชมุนมุประท้วงทัง้ในกรุงเทพและตามหวัเมืองใหญ่ๆ ซึ่งส่งผลเสียตอ่ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย 
และท าให้การลงทนุจากนกัธุรกิจตา่งชาติต้องหยดุชะงกัและจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลง เพราะไม่
เช่ือมัน่ในความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัประสบกบัปัญหาการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ทัง้จากนกัการเมืองและข้าราชการระดบัสูง ซึ่งท าให้การลงทนุหรือการด าเนินธุรกิจใน
เมืองไทยไมส่ะดวกและมีต้นทนุท่ีสงูขึน้ อนัจะสง่ผลเสียตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจ 

ดงันัน้ หากประเทศไทยต้องการพฒันาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีประชาชนชาวไทยทกุคนจะต้องร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาตา่งๆ เหลา่นีใ้ห้หมดไป  

 1.2  เศรษฐกิจ (Economics) หมายถึง ภาพรวมทัง้หมดทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ การพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ จึงต้องพิจารณา
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เง่ือนไขด้านเวลา ประกอบด้วย ซึ่งปัจจยัทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอ่องค์การทัง้ในส่วนของภาครัฐ
และในสว่นของเอกชน โดยส่วนของรัฐ เช่น อตัราภาษี การจดัเก็บภาษีท่ีเป็นรายได้หลกัของรัฐอนั
จะส่งผลต่อความสามารถในการบริการของรัฐบาล ส่วนความเก่ียวข้องกบัเอกชน เช่น อตัราภาษี 
อตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ อตัราการแลกเปล่ียน การจ้างงาน รายได้ของประชากร ก าลงัซือ้ การ
ส่งเสริมการลงทุน ราคาน า้มนัและปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจนอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 1.3  สงัคม (Society) หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น พฤติกรรม รูปแบบ
ในการด ารงชีวิต โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม คา่นิยม ของคนใน
สงัคมท่ีองค์การด าเนินอยู่ ซึ่งสภาพทางสงัคมนีจ้ะมีผลต่อความต้องการสินค้าและบริการ ตลอดจน
การวางแผนกลยทุธ์ขององค์การ ซึ่งผู้บริหารขององค์การต้องให้ความสนใจตอ่ปัจจยัทางด้านสงัคม
และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในอนาคตในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้การเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้สงูอายุ
การย้ายถ่ินท่ีอยู่อาศยัหรือการหางานท าการเข้าสู่ตลาดแรงงานของเพศหญิงมากขึน้การใส่ใจกับ
สขุภาพอนามยัการใส่ใจตอ่การศกึษาการแพร่ระบาดของยาเสพติดการให้ความส าคญักบัการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นต้นซึง่ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีล้้วนมีผลกระทบตอ่องค์การทัง้สิน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 9-3 แสดงประชากรไทยในอนาคต 

ที่มา  (ปัทมา วา่พฒันวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกลุ, 2557) 
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 1.4  เทคโนโลยี (Technology) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบโดยตรง
ตอ่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เช่น การพฒันาเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การติดต่อส่ือสาร ซึ่งปัจจุบนัได้หนั
มาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Cell phone) หรือ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) แทนการใช้โทรเลข 
จนท าให้การไปรษณีย์แหง่ประเทศไทย ต้องยกเลิกการให้บริการไป 

 ส่วนด้านการบริหารจดัการนัน้ เทคโนโลยีได้มีผลอย่างมากต่อองค์การสมยัใหม่ เช่น 
การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และ
ยงัช่วยให้การท างานประสานกันถึงแม้อยู่กันคนละพืน้ท่ี หรือ ท่ีเรียกว่า ประชุมทางไกล (Video 

Conference)   เป็นต้น 

 1.5  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ(Environment) หรือบางครัง้อาจใช้ค าว่าระบบนิเวศน์ 
(Ecological) ซึ่งหมายถึง สภาพลมฟ้าอากาศ (Weather) ภูมิอากาศ (Climate) ซึ่งปัจจบุนัได้มี
ความใสใ่จตอ่การเปล่ียนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (Climate change) เป็นอย่างมาก เพราะปัจจยั
เหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมในบางประเภท เช่น การท่องเท่ียว เกษตร หรือแม้แตธุ่รกิจ
ประกนัภยั ดงันัน้ กิจการผู้ผลิตสินค้าต้องใส่ใจตอ่การเลือกใช้วสัด ุหรือขัน้ตอนการผลิตท่ีไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

 1.6  กฎหมาย (Legal) นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกข้อหนึ่ง ซึ่งผู้บริการจดัการควรให้ความ
สนใจศกึษา เช่น กฎหมายการจ้างงาน (Employment law) กฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั 
(Health and safety law) และกฎหมายเก่ียวกับผู้บริโภค (Consumer law) โดยการศึกษา
กฎหมายจะเป็นทัง้แนวทางการบริหารงานบคุคลภายในองค์การ และการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ มีส่วนได้เสีย
อ่ืนๆ ขององค์การด้วย  

ปัจจุบนันอกจากจะมีสิ่งแวดล้อม 6 ประการตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยังมีสิ่งแวดล้อมท่ี
กลายเป็นประเดน็ใหญ่ของสงัคมโลก ดงันี ้(พชัสิรี ชมพคู า, 2009:46) 

1.  การก่อร้าย (Terror) จะท าให้ผู้บริโภคขาดความมัน่ใจ และท าให้การด าเนินงานของ
องค์การเกิดความยุ่งยาก อีกทัง้ยงัท าให้เกิดความเสียหาย หรือท าให้ต้นทุนทางด้านความปลอดภัย
เพิ่มขึน้ 

2.  การเกิดวิกฤตตา่งๆ (Crises) เช่น การวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ การขาดแคลนอาหาร 
ราคาน า้มนั และพลงัท่ีสูงขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศตา่งๆ ทัว่โลก และเป็นความท้าทายของ
องค์การตา่งๆ ในการแก้ไขปัญหา 
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3.  ปัญหาโลกาภิวตัน์ (Globalization) เน่ืองจากการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี จึงท าให้
การเดินทางและการส่ือสารข้ามพรมแดนท าได้สะดวกขึน้ ซึ่งส่งผลให้องค์การต่างๆ ได้เกิดแนวคิด
การตลาดแบบไร้พรมแดน จึงท าให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจระหว่างประเทศมากขึน้ และส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรม คา่นิยม หรือรูปแบบในความต้องการสินค้าเกิดขึน้ และ
นอกจากนี ้ยังท าให้เกิดการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองและเอือ้
ประโยชน์ตอ่กนัและกนัมากยิ่งขึน้ 

2.  สภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะ (Specific environment) 

 สภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะหรือบางครัง้เรียกสภาพแวดล้อมของงาน นบัเป็นสภาพ 
แวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานขององค์การและการตดัสินใจของผู้บริหารโดยตรง รวมทัง้
ยงัมีผลกระทบตอ่ความส าเร็จในการท างานและการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ ดงันัน้ผู้บริหาร
จงึมกัให้ความสนใจตอ่สิ่งแวดล้อมเฉพาะขององค์การมากกว่า ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนัน้ 
จะแตกตา่งกนัไปในแต่ละองค์การขึน้อยู่กับลกัษณะของการด าเนินงานและสถานท่ีตัง้ ในขณะท่ี
สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไปจะไม่แตกตา่งกนัมากนกั โดยสภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์การจะ
ประกอบด้วย ดงันี ้

2.1  ลกูค้าหรือผู้ รับบริการขององค์การ (Customers) ลกูค้านบัเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่
องค์การมากท่ีสดุ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า หากปราศจากลกูค้าแล้ว องค์การก็ไม่สามารถท่ีจะด ารง
อยู่ได้ ดงันัน้ จึงได้มีการเปรียบเทียบว่า “ลกูค้าคือพระเจ้า” หรือ “ลกูค้าคือพระราชา” ซึ่งหมายถึง
ลกูค้ามีความส าคญัมากนัน่เอง เพราะลูกค้าสามารถก าหนดความอยู่รอดขององค์การได้ ดงันัน้ 
องค์การตา่งๆ จงึมุง่ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้เกิดความพึงพอใจสงูสดุ เช่น การ
พฒันาสินค้าและรูปแบบในการบริการให้มีคณุภาพสงูขึน้ แตก่ลบัตัง้ราคาต ่า และเน้นการส่งมอบ
ตามเวลาท่ีก าหนด  

องค์การสมัยใหม่จึงต้องท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าเพ่ือต้องการทราบข้อมูล
ตา่งๆ เชน่ รายได้ ก าลงัซือ้ รูปแบบในการด ารงชีวิต (Life style) รสนิยม อาย ุเพศ วฏัจกัรครอบครัว 
(Family cycle) ของลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย (Target market) ประกอบกบัการใช้กลยทุธ์ทางการตลาด
เข้าช่วย เช่น การจดัการด้านสมัพนัธ์กบัลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM) 

ซึ่งเป็นการสร้างลูกค้าใหม่ ในขณะเดียวกันก็รักษาลูกค้าเก่าไว้ ด้วยวิธีการเอาใจใส่ ดูแลอย่าง
ตอ่เน่ือง 

2.2  คู่แข่ง (Competitor) หมายถึง หน่วยงานอ่ืนท่ีผลิตสินค้าหรือบริการประเภท
เดียวกันกบัองค์การ หรือสินค้าหรือบริการท่ีแตกตา่งกนัแตส่ามารถใช้แทนกนัได้ หรืออาจหมายถึงผู้
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ท่ีต้องการวตัถดุบิชนิดเดียวกนักบัองค์การก็ได้ ส่วนองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผลิตสินค้า
หรือบริการสาธารณะ (Public goods or public services) จึงอาจไม่สามารถก าหนดคูแ่ข่งขนัได้
ชดัเจนนกั หรือบางครัง้อาจท าการผลิตสินค้าบางอย่างแตเ่พียงผู้ เดียว เช่น ปัจจยัท่ีเป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ตา่งๆ จนบางครัง้กลายเป็นลกัษณะผกูขาดตลาด (Monopoly) นอกจากนี ้การ
ด าเนินงานขององค์การของรัฐ จะต้องเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ลกัษณะ
ของสินค้า รูปแบบในการให้บริการ หรือการก าหนดราคาสินค้า เป็นต้น 

2.3  ผู้ขายปัจจยัการผลิต (Supplier) หมายถึง องค์การท่ีท าหน้าท่ีในการส่งมอบ
วตัถดุบิหรือปัจจยัในการผลิตให้แก่องค์การเพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปเพ่ือให้กลายเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปต่อไป ซึ่งผู้ ขายปัจจัยการผลิตนี ้นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคญัต่อองค์การ 
กลา่วคือ หากวตัถดุบิท่ีองค์การได้รับมีคณุภาพดี ก็จะส่งผลให้สินค้าส าเร็จรูปขององค์การมีคณุภาพ
ดีตามไปด้วย และถ้าวตัถุดิบท่ีได้รับมีราคาต ่าก็จะท าให้องค์การสามารถตัง้ราคาสินค้าได้ต ่าลง
เชน่กนั ดงันัน้ จงึได้มีการคดิค้นหลกัการจดัการเก่ียวกบัผู้ขายปัจจยัการผลิตขึน้ ท่ีเรียกว่า การจดัการ
ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ซึ่งหมายถึงการจดัการทุกอย่างเก่ียวกบัขัน้ตอน
ของการไหลของวตัถดุิบหรือการส่งตอ่ โดยเร่ิมตัง้แตผู่้ผลิต การจดัส่ง จนกระทัง่ถึงมือผู้ ใช้ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ทนัเวลา และได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ 

 

นอกจากนี ้วตัถดุบิบางประเภทยงัเป็นท่ีต้องการขององค์การหลากหลายองค์การ ซึง่การท่ี
จะได้วตัถดุบินัน้มาอาจต้องใช้ความพยายามเป็นอยา่งมาก หรืออาจต้องท าสญัญาซือ้ขายระดบั 
ประเทศ หรืออาจมีเง่ือนไขหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น พลงังานประเภทตา่งๆ 
เป็นต้น 

 

 3.  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง ปัจจัย สภาพการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
ภายในองค์การ และมีผลตอ่การบริหารจดัการขององค์การ โดยสภาพแวดล้อมภายในขององค์การนี ้
จดัเป็นสภาพแวดล้อมท่ีองค์การสามารถควบคมุได้ ซึง่องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่  

3.1  เจ้าของหรือผู้ ถือหุ้น (Owner or shareholder) ซึ่งหมายถึง ผู้ ท่ีมีสิทธิในองค์การ
นัน้ๆ หากเป็นกิจการขนาดเล็กท่ีมีเจ้าของคนเดียว ผู้ เป็นเจ้าของก็จะมีอิทธิพลอย่างมากในการ
บริหารจดัการ แต่หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่กิจการจะท าการขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น และท าการจดัตัง้
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คณะกรรมการบริหารขึน้มาท าหน้าท่ีในการดแูลและให้ค าแนะน าในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร เพ่ือ
รักษาผลปะโยชน์ของตนเองและเจ้าของหุ้น 

3.2  คณะกรรมการบริหาร (Board of director) คณะกรรมการบริหาร จะถกูเลือกจาก
บรรดาผู้ ถือหุ้น เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย วางแผนหลกัๆ ขององค์การ ออกความเห็น
แทนผู้ ถือหุ้น  ท าหน้าท่ีในการแนะน าฝ่ายบริหารขององค์การ และดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนี ้คณะกรรมบริหาร ยงัมีสิทธ์ิในการแต่งตัง้โยกย้ายผู้บริหารระดบัสูงของกิจการให้เกิด
ความเหมาะสมด้วย 

3.3  ลกูจ้าง (Employees) ท าหน้าท่ีในการเป็นผู้ผลิตและผู้ ให้บริการสินค้าและบริการแก่
ลูกค้า ท าให้องค์การมีรายได้และผลก าไร ดังนัน้ ลูกจ้างจึงเป็นสภาพแวดล้อมภายในท่ี มี
ความส าคญัตอ่องค์การ ซึง่การบริหารจดัการในปัจจบุนั จะเน้นการมีส่วนร่วมของลกูจ้าง เช่น การ
จดัการแบบ TQM หรือ MBO ซึ่งได้กล่าวไว้ในเร่ืองของแนวคิดทางการบริหารจดัการ หรือแม้แต่
การตัง้รางวลัส าหรับพนกังานท่ีได้เสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพฒันางานให้แก่องค์การ เป็นต้น 

 

 4.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical work environment)  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการท างาน อาคาร 
ส านกังาน เคร่ืองใช้ส านกังาน รวมถึงการออกแบบภายในส านกังานเป็นต้น ซึ่งในอดีตส านกังานมกั
มีพืน้ท่ีกว้างขวางใหญ่โต แตปั่จจบุนัคา่เช่าอาคารส านกังานมีอตัราท่ีสงูขึน้มาก ดงันัน้ แนวโน้มจึง
เปล่ียนมาเป็นแบบสมาร์ท ออฟฟิศ (Smart Office) แทน ซึ่งจะไม่ได้ระบโุต๊ะท างานแก่พนกังานแต่
ละคนอย่างตายตัว หรือแม้แต่การออกแบบการท างานท่ีให้พนักงานท างานอยู่ท่ีบ้าน โดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารเข้ามาชว่ยในการท างาน เป็นต้น  

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 เพ่ือท่ีจะทราบถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ผู้บริหารขององค์การจะต้องท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และน าข้อมลูท่ีได้มาประกอบการวางแผนองค์การ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์การมีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในแตล่ะช่วงเวลาและบางสถานการณ์ 
ซึง่ระดบัการเปล่ียนแปลงขององค์การนัน้ จะประกอบไปด้วย 2 ประเภทดงันี ้          

1.  สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อย หรือเรียกได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมี
เสถียรภาพ (Stable environment) ซึ่งหมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมท่ีไม่ค่อยมีการ
เปล่ียนแปลงมากนัก โดยสภาพแวดล้อมในลักษณะนีจ้ะง่ายต่อการคาดการณ์และการบริหาร
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จดัการขององค์การ ซึ่งองค์การควรจดัโครงสร้างองค์การแบบตายตวัหรือแบบเป็นทางการ มีสาย
การบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีกฎระเบียบและขัน้ตอนในการปฏิบตังิาน ซึง่สภาพแวดล้อมในลกัษณะ
นีจ้ะเหมาะส าหรับงานประจ า (Routine) มากกวา่งานตามค าสัง่ซือ้ 

2.  สภาพแวดล้อมท่ีมีความผนัผวน (Turbulent environment) เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา และคาดการณ์ได้ยาก ซึ่งสถานการณ์เช่นนี ้องค์การควร
ออกแบบโครงสร้างองค์การแบบยืดหยุน่ มีความคล่องตวั เน้นการประสานงานในแนวดิ่ง มากกว่า
การสัง่การแบบแนวนอน กระจายอ านาจในการบริหาร และเตรียมพร้อมเสมอส าหรับการเปล่ียนแปลง 

 

การจัดการสภาพแวดล้อม 

เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั จึงท าให้ผู้บริหารขององค์การ ต้องมี
ความสามารถในการจดัการกบัสภาพแวดล้อม ซึ่ง Miller, K.D. ได้เสนอแนวทางไว้ 5 แนวทาง 
ดงันี ้(อ้างจาก พชัสิรี ชมพคู า, 2009: 49) 

1.  องค์การควรหลีกเล่ียงจากความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) ซึ่งหากผู้บริหาร
ขององค์การพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพแวดล้อมมีความไม่แน่นอนสูง และอาจส่งผลเสียต่อการ
ด าเนินงานของกิจการได้ ผู้บริหารควรถอนตวั ลดการลงทนุ หรือชะลอการลงทนุออกไป  

2.  การควบคมุ (Control) เป็นวิธีการท่ีผู้บริหารพยายามเข้าไปมีส่วนในการควบคุมการ
เปล่ียนแปลง เชน่ การวิ่งเต้น ชกัชวน หรือการบีบบงัคบั (Lobby) ให้รัฐบาล นกัการเมือง ส.ส. หรือ 
ส.ว. ออกกฎหมายหรือข้อก าหนด ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การด าเนินงานขององค์การ 

3.  การร่วมมือกบัฝ่ายอ่ืนๆ (Cooperative  responses) เพ่ือลดวามไม่แน่นอน เช่น การท า
สญัญาซือ้ขายปัจจยัการผลิตระยะยาวกับผู้ขาย เพ่ือป้องการการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต หรือ
การท าข้อตกลงในการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทัง้การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน 
เพ่ือลดการแขง่ขนัทางธุรกิจลง 

4.  การเลียนแบบ (Imitation) เช่น การปฏิบตัิตามแบบผู้น าหรือองค์การท่ีประสบผลส าเร็จ 
ทัง้ในด้านของสินค้า บริการ และการบริหารจดัการ เพราะหากผู้น ากระท าแล้วประสบผลส าเร็จ ก็
เป็นไปได้วา่องค์การจะต้องประสบผลส าเร็จตาม 

5.  การเพิ่มความยืดหยุน่ในองค์การ (Increasing  organization flexibility) เน่ืองจาก
ความยืดหยุ่นจะท าให้องค์การมีความสามารถในการปรับตวัให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งรวดเร็ว  
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สรุป 

การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ในปัจจุบันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
กฎหมาย นอกจากนีย้งัมีสิ่งแวดล้อมท่ีก าลงัเป็นปัญหาระดบัโลกอ่ืนๆ เช่นการก่อการร้าย การเกิด
วิกฤติต่างๆ และปัญหาโลกาภิวัฒน์รวมทัง้สภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น ลูกค้า คู่แข่ง และผู้ ขาย
ปัจจยัการผลิต 

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่การบริหารจดัการ องค์การจึงต้องมีการ
ป้องกันและปรับตวัให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยการหลีกเหล่ียงความไม่
แนน่อน หากพบว่าสภาพแวดล้อมมีความไม่แน่นอนสงู เช่น การชะลอการลงทนุการลดการลงทนุ 
หรือแม้กระทัง่การถอนตวัออกจากธุรกิจหรือการปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหากไม่สามารถ
ถอนตวัหรือชะลอการลงทนุได้ โดยการเข้าควบคมุการเปล่ียนแปลง การร่วมมือกบัฝ่ายอ่ืนๆ การ
เลียนแบบหรือการเพิ่มความยืดหยุน่ในองค์การ เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. องค์การของรัฐปัจจบุนัเป็นองค์การแบบใด 

2. สภาพแวดล้อมขององค์การหมายถึงอะไร 

3. สภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างและแตล่ะอยา่งมีความส าคญัตอ่องค์การอยา่งไร 

4. สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีก าลงัเป็นปัญหาระดบัโลกในปัจจบุนัคืออะไรบ้าง 

5. สภาพแวดล้อมภายนอกมีก่ีประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีความส าคัญ
อยา่งไร 

6. สภาพแวดล้อมภายในหมายถึงอะไร 

7. อยากทราบวา่ระดบัของการเปล่ียนแปลงขององค์การประกอบด้วยก่ีประเภท 

8. สภาพแวดล้อมท่ีมีความผนัผวน หมายถึงอะไร 

9. อยากทราบว่า แนวทางในการจัดการกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมมีก่ี
แนวทางอะไรบ้าง 

10. การบีบบงัคบัรัฐบาล (Lobby) หมายความวา่อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10  

การจัดการเชงิกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของกลยทุธ์และการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. เหตผุลท่ีต้องมีการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

3. กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดงันี ้

1. อธิบายความหมายของกลยทุธ์และการจดัการเชิงกลยทุธ์ได้ 

2. อธิบายเหตผุลหรือสาเหตท่ีุต้องมีการจดัการเชิงกลยทุธ์ได้ 

3. อธิบายกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้ เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้ เรียนและผู้สอนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในบทท่ี 10 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค์การและการจดัการเชิงกลยทุธ์ บทท่ี 10 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 10 

การจัดการเชงิกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นการน าหลกัแนวคิดมาจากวิธีการปฏิบตัิการทางทหาร ในการ
เอาชนะข้าศกึ หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ ยทุธวิธี ซึ่ง กลยทุธ์ หรือภาษาองักฤษใช้ค าว่า ‚Strategy‛ นัน้
มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกโบราณ ว่า ‚Strategos‛ ซึ่งมีความหมายว่า ‚General‛ โดยหมายถึง 
ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ทัว่ไป (General‘s knowledge) หรือ ความฉลาดรอบรู้ในเร่ืองทัว่ไป(general’s 

wisdom) หรือหมายถึง การใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือศาสตร์ และการใช้วิธีการทางศิลปะหรือศิลป์
ในการบงัคบับญัชา การรบในกองทพั หรือความเป็นแม่ทพั (Generalship) ซึ่งเป็นศพัท์ท่ีใช้ใน
การทหาร เน่ืองจากในอดีตมนษุย์ต้องด ารงชีพและรักษาเผ่าพนัธุ์ด้วยการเข่นฆ่าและแย่งชิงทรัพยากร
ระหว่างกัน ดังนัน้ เพ่ือความอยู่รอดมนุษย์จึงต้องใช้กลยุทธ์ยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์ ในการท า
สงครามเพ่ือเอาชนะคูต่อ่สู้  ค าว่า Strategy ยงัได้ปรากฏในผลงานของอีกหลายท่าน เช่น Niccolo 

Machiavelli นกัทฤษฎีการเมืองชาวอิตาลี  Adam Heinrich von buelow นกัเขียนชาวเยอรมนั 
และ B.H. Liddell Hart ผู้ เขียนผลงานท่ีโดง่ดงัช่ือ ‚Strategy‛ เป็นต้น 

ตอ่มาในช่วงศตวรรษท่ี 19 ค าว่า กลยุทธ์ ก็ได้ถกูน ามาใช้ในการบริหารจดัการทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายและการบริหารประเทศ ส่วน
ทางด้านธุรกิจนัน้ ก็ได้น าเอาวิธีการทางทหารไปปรับใช้ เน่ืองจากเห็นว่าการท าธุรกิจเปรียบได้กับ
การท าสงคราม คือ ความมุ่งหวงัท่ีจะเอาชนะคูแ่ข่งขนั โดยแนวคิดนีไ้ด้เร่ิมเข้าสู่แวดวงการศกึษา เม่ือ 
ค.ศ. 1912 ท่ีมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด (Harvard Graduate School of Business Administration) 

โดยใช้ช่ือวิชาวา่ “นโยบายธุรกิจ” “Business Policy‛ ซึง่ผู้ ท่ีท าการพฒันาวิชานีข้ึน้มา คือ Arch W. 

Shaw ซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นอาจารย์สอนเก่ียวกบันโยบายธุรกิจ (Lecturer on Business Policy) 

เป็นท่านแรก โดยวตัถุประสงค์เร่ิมแรกของการสอนวิชานี ้คือ การศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงทาง
ธุรกิจ และท าการก าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินให้ประสบผลส าเร็จ  

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1950 - 1959 การศกึษาเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจ ก็ได้เร่ิม
ท าการศึกษาอย่างจริงจังขึน้ โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก มูลนิธิ Ford & Carnegie 

Corporation และสาขานีก็้ได้รับการบรรจไุว้ในหลกัสตูรของสถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนทางด้าน
บริหารธุรกิจทัว่ไป โดยขอบเขตของเนือ้หาได้รวมเอาสาขาวิชาตา่งๆ เข้าด้วยกนั เช่น วิชาการตลาด 
การเงิน การผลิต พฤติกรรมองค์การ และอ่ืนๆ ท่ีเป็นกิจกรรมในองค์การในขณะนัน้ ต่อมาก็ได้มี
ความเห็นว่า การด าเนินธุรกิจนัน้แท้จริงแล้วจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบหลากหลาย จึง
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ได้เพิ่มเนือ้หาของรายวิชานีม้ากขึน้ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ กลยทุธ์การแข่งขนั และการก าหนดนโยบายทางธุรกิจ 
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เปล่ียนช่ือวิชาจากนโยบายธุรกิจเป็นการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic 

Management) และใช้สืบเน่ืองมาจรปัจจบุนั 

ปัจจบุนัได้ถือวา่การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัและเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้บริหารทกุระดบัขององค์การ ซึ่งกระบวนการของการจดัการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกขององค์การ การก าหนดวิสยัทศัน์ แผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบตัแิละการควบคมุให้เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้   
 

ความหมายของกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์    
ค าว่า กลยทุธ์ (Strategy) ได้มีนกัวิชาการหลายท่าน ทัง้นกัวิชาการชาวตา่งประเทศและ

นกัวิชาการชาวไทย ได้ให้ความหมายไว้ตา่งกนั ดงันี ้

James Brian Quinn (อ้างจาก ประยงค์ มีใจซ่ือ, 2556:5) ได้ให้ความหมายของกลยทุธ์ไว้
ว่าหมายถึง รูปแบบหรือแผนการท่ีรวมเอาเป้าหมายหลัก นโยบายหลัก และล าดบัขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานขององค์การเข้าด้วยกัน นอกจากนี ้Quinn ยังได้แนะน าเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์จะช่วย
องค์การในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. การจดัสรรทรัพยากรด้านตา่งๆ ให้เกิดความเหมาะสม 

2. การตดัสินใจในการลงทนุเพ่ือให้สอดคล้องกับจดุแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weak-

nesses) ของกิจการ 

3. การรุกเพ่ือสร้างโครงการใหมท่ี่เหมาะสม 

4. การเตรียมพร้อมเพ่ือตัง้รับการรุกรานของคูแ่ขง่ขนั 

 

ซึง่ Quinn เห็นวา่ กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมจะชีใ้ห้เห็นชดัเจนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 
1. การก าหนดทิศทางท่ีชดัเจน (A clear direction) 

2. รู้จดุแข็ง จดุออ่น (Strengths and Weaknesses) ของตนเองเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั 

3. บ่งบอกถึงปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทัง้ทางการเมืองและทางสงัคม ท่ีจะส่งผล
กระทบตอ่การบริหารของกิจการ 

4. กระตุ้นให้เห็นถึงความส าคญัของการกระท าหรือการโต้ตอบ (Action and Reaction) 

ของคูแ่ขง่ขนั ซึง่จะสง่ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบตอ่องค์การ 
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Michael E. Porter ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด (อ้างจาก ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 
2552:14) ได้ให้ค าจ ากดัความสัน้ๆ วา่กลยทุธ์เป็นหลกัการพืน้ฐานทัว่ไปในการแขง่ขนัของธุรกิจ  
 Stephen P. Robbins (อ้างจาก วนัชยั มีชาติ, 2555:114) ได้กล่าวไว้ว่า กลยทุธ์ หมายถึง 
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะยาวขององค์การ รวมถึงการก าหนดกิจกรรมและการ
จดัสรรทรัพยากร เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ 

 สว่นนกัวิชาการไทย เช่น เสนาะ ติเยาว์ และ ธงชยั สนัติวงษ์ (อ้างจาก ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 
2552:15) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ไปในทางท่ีสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์ หมายถึง เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ หรือแผนงานในการด าเนินงาน รวมถึงการจดัสรรทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 

 สว่นค าวา่ การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic management) ได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายท่ีแตกตา่งกนั เชน่ 

Fred R. David (อ้างจาก วนัชยั มีชาติ, 2555:114) ได้อธิบายว่า การบริหารเชิงกลยทุธ์
เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการตดัสินใจ และก าหนดเป้าหมายขององค์การ และการน าไปปฏิบตั ิ
รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีวางไว้ 

Business dictionary.com (2014) ได้ให้ค านิยามว่า เป็นการวิเคราะห์ระบบของปัจจยั
ภายนอก (The external environment) เช่น ลูกค้าและคูแ่ข่งขนั และการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน 
(The internal environment) เพ่ือค้นหาวิธีการจดัการและกลยทุธ์ขององค์ท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือให้องค์การ
บรรลวุตัถปุระสงค์ 

พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ (อ้างจาก ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552:17) ได้กล่าวไว้ว่า การจดัการ
เชิงกลยทุธ์ หมายถึง การจดัการท่ีเน้นถึงความส าคญัของสภาพแวดล้อม ท่ีมีผลตอ่การจดัการภายใน 
ซึ่งต้องเตรียมแผนการด าเนินการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป หรือตอบโต้ภาวการณ์
แขง่ขนัได้อยา่งรวดเร็ว และมีการจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสม โดยท่ีการจดัการเชิงกลยทุธ์จะต้อง
ค านงึถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ลกัษณะธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ (What business are you in?) ปัจจบุนัธุรกิจก าลงัท าอะไร 
อยูใ่นอตุสาหกรรมใด และมีสถานะโดยรวมอยา่งไร 

2. ลกัษณะธุรกิจในอนาคต (Where do you want to go?) ความต้องการในอนาคตของ
ธุรกิจ โดยพิจารณาทัง้เป้าหมายระยะยาวและระยะกลาง ประกอบกบัความเป็นไปได้ในการบรรลุ
เป้าหมายนัน้ 
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3. สภาพแวดล้อม (Environment) สถานะและคณุสมบตัิของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมี
อิทธิพลตอ่การด าเนินงาน การแขง่ขนั และการด ารงอยูข่องธุรกิจ 

4. การจดัสรรทรัพยากร (Resources allocation) ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วทุกองค์การต่างมี
ทรัพยากรในปริมาณท่ีจ ากดั จึงต้องมีการวางแผนก าหนดล าดบัความจ าเป็น และความส าคญัใน
การใช้งาน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

5. การปฏิบตัิงานให้บรรลุวตัถปุระสงค์ (Objective achievement) การจดัการเชิงกลยทุธ์
จะให้ความส าคญักบัเป้าหมายในระดบัตา่งๆ ขององค์การ โดยเฉพาะการบรรลวุตัถปุระสงค์สงูสดุ
ขององค์การ 

ประยงค์ มีใจซ่ือ (2556:6-7) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยทุธ์ คือกระบวนการบริหารท่ีมี
ความต่อเน่ือง มีการกระท าซ า้บอ่ยๆ มีความเช่ือมโยงและเก่ียวข้องกบัทกุหน่วยงานในองค์การ 
มุ่งหวังเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ในขณะนัน้ๆ  

ซึง่จากค านิยามนี ้ประยงค์ได้แยกประเดน็ในการพิจารณาออกเป็น 3 ประเดน็ คือ 

1. เป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ือง (Continuous Process) หมายถึง เป็นการเน้นใน
เร่ืองล าดบัขัน้ตอนความส าคญัก่อนหลงัของกิจกรรมต่างๆ ท่ีผู้บริหารจะต้องด าเนินงานภายใน
องค์การท่ีตนรับผิดชอบอยู่ ตลอดจนท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก การ
ก าหนดทิศทางองค์การ การสร้างกลยทุธ์ระดบัตา่งๆขององค์การ การปฏิบตัิการเชิงกลยทุธ์และการ
ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับเปล่ียนให้เกิดความเหมาะสมในด้าน
ตา่งๆอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

2. เป็นกระบวนการซ า้ๆ (Iterative Process) หมายถึง กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์จะ
เร่ิมต้นตัง้แตข่ัน้ตอนท่ี 1 และด าเนินการไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงขัน้ตอนสดุท้าย แล้วย้อนกลบัมาสู่
ขัน้ตอนท่ี 1 ใหม ่และวนเวียนอยูอ่ยา่งนีต้ลอดไป หรือกล่าวได้ว่ากระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์จะ
เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจร (Cycle) 

3. กระบวนการปฏิบตัิงานข้ามสายงาน (Cross-function Process) หมายถึง การรวม
ก าลงัในการปฏิบตัิงาน ผสมผสานทกัษะและความเช่ียวชาญด้านต่างๆ เช่น การตลาด การผลิต 
การเงิน และอ่ืนๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่ได้มุ่งหรือสนบัสนุนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือฝ่ายอ่ืนๆ 
แตมุ่่งให้ทกุฝ่ายท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างสายสมัพนัธ์แห่งคณุคา่ (Value 

Chain) ให้แก่องค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และอยู่รอด 
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เตบิโต ซึง่จากค านิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์มีจดุมุ่งหมายท่ีจะ
ให้องค์การสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสมในทกุสถานการณ์นัน่เอง 

 

นอกจากค าวา่ กลยทุธ์และการจดัการเชิงกลยทุธ์ แล้วยงัมีค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัอีก 
เชน่ ค าวา่การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic planning) ซึง่มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

Judith Gordon และคณะ (อ้างจากวนัชยั มีชาติ, 2555: 115) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
วางแผนกลยทุธ์ เป็นการก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์โดยรวมขององค์การ รวมถึงวิธีการใน
การบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556: 47- 48) ได้อธิบายว่า การวางแผนเชิงกลยทุธ์เป็นการวางแผน
ระยะยาว ท่ีเน้นองค์การทัง้หมดในภาพรวมขององค์การ ผู้บริหารพิจารณาแต่ละหน่วยแต่ละแผนก
ทัง้หมดในภาพรวม ในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะต้องท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต ซึ่งการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์เก่ียวข้องกบัค าส าคญัดงันี ้ 

1.  ระยะยาว (Long range) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาในอนาคต เช่น ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า 
ท่ีองค์การต้องการจะเป็น ดงันัน้ การวางแผนกลยทุธ์จงึต้องพิจารณาว่าองค์การควรท าอะไรเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จในอีก 3-5 ปีข้างหน้านบัจากนี ้ซึ่งความส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถ
และความพยายามในการคิด คือ การคิดในเชิงกลยทุธ์ (Innovative strategic thinking) เพ่ือให้
เกิดนวตักรรมการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ในองค์การ 

2.  ข้อผูกพนัสญัญา (Commitment principle) หมายถึง การท่ีผู้บริหารด าเนินการตามข้อ
ผกูพนัหรือสญัญาท่ีได้ก าหนดไว้ส าหรับอนาคตท่ีจะต้องท าให้ส าเร็จ ท าให้พนกังานเกิดความรู้สึก
ผกูพนัตอ่การกระท าให้บรรลผุลส าเร็จ 

3.  กลยทุธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนกว้างๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในระยะยาวซึ่ง
กลยุทธ์ขององค์การสามารถท าได้หลายด้าน เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการผลิต 
ด้านการวิจยัและพฒันา ด้านการประชาสมัพนัธ์ ซึง่องค์การแตล่ะองค์การมีกลยทุธ์แตกตา่งกนัไป 

 

เหตุผลที่ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า สภาพแวดล้อมในปัจจบุนัและแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ได้
เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทัง้การเกิดขึน้ของคู่แข่งขันใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ดงันัน้ เพ่ือความอยู่รอดและความส าเร็จขององค์การ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การ
จะต้องมีการจดัการเชิงกลยทุธ์ ซึง่จะสามารถชว่ยองค์การในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้
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1. ก าหนดทิศทางขององค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแผนของผู้ บริหาร 
ทา่มกลางสถานการณ์ตา่งๆ เชน่ การเมือง เศรษฐกิจ หรือภยัธรรมชาติตา่งๆ ซึ่งผู้บริหารจะต้องท า
การวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมและท าการก าหนดวตัถปุระสงค์ และก าหนดวิธีการท่ีจะท าให้องค์การ
บรรลวุตัถปุระสงค์ หรือก าหนดกลยทุธ์ ดงันัน้ การจดัการเชิงกลยทุธ์จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองน าทาง
ท่ีจะท าให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

2. ท าให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบตัิงาน เน่ืองจากการจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นความ
ร่วมมือหรือเป็นระบบการจดัการทัว่ทัง้องค์การ เพราะการท่ีจะประสบผลส าเร็จได้นัน้ ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกนั ดงันัน้การมีระบบการจดัการเชิงกลยทุธ์ ก็จะช่วยให้ทกุฝ่ายได้ท างานท่ีสอดคล้องกนั และ
สมัพนัธ์กนั 

3. ท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ เน่ืองจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ จะต้องอาศยัการท างาน
ร่วมกนั หรือการระดมสมองของสมาชิกในองค์การ ดงันัน้ จึงท าให้องค์การได้มีมมุมองหรือความคิด
ใหม่ๆ  เกิดขึน้  

4. ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั การจดัการเชิงกลยุทธ์ ท าให้องค์การเกิดข้อ
ได้เปรียบ เน่ืองจากองค์การได้มีการวางแผนในการสร้างจุดเด่นให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั และมีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้  
 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management Process) 

กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นขัน้ตอนในการท างานท่ีองค์การก าหนดขึน้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย
ขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

 

ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมถือเป็นขัน้ตอนแรกและเป็นขัน้ท่ีส าคญัของกระบวนการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากการด าเนินงานขององค์การในปัจจุบนัเป็นลกัษณะเปิด (Open system) 

หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ดงันัน้ องค์การจึงต้องให้ความสนใจศึกษา
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงานขององค์การ ซึ่งการศึกษาสิ่งแวดล้อม
จะต้องท าการศกึษาทัง้สิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด
ได้ดงันี ้
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment analysis) เป็นการ
ประเมินปัจจยัภายในขององค์การ เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดแข็งของ
องค์การ (Strength) ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีองค์การควรรักษาไว้และน ามาใช้เป็นประเด็นในการเสนอแก่
ลูกค้าหรือเป็นจุดขาย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในก็ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเป็นข้อด้อย
หรือจดุออ่นขององค์การ (Weakness) ซึง่องค์การจะต้องท าการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสีย
ต่อการด าเนินงานขององค์การต่อไป โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมภายในจะท าการประเมินใน
ปัจจยัด้านตา่งๆ เหลา่นี ้ 

1.1 กระบวนการในการท างาน 

1.2 รูปแบบการจดัโครงสร้างองค์การ 

1.3 ความเช่ือ คา่นิยม และวฒันธรรมองค์การ 

1.4 คณุภาพของพนกังาน 

1.5 สินค้าและบริการ 

1.6 ความสามารถในการผลิต 

1.7 ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์การ 

1.8 การเงิน 

1.9 เคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยีขององค์การ 

1.10 ท าเลท่ีตัง้ขององค์การ 

 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment analysis) เป็นการ
ประเมินสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือท่ีจะทราบว่าปัจจัยใดบ้างท่ี
เป็นโอกาสหรือเป็นปัจจยัเกือ้หนุนต่อการด าเนินงานขององค์การ (Opportunity) เช่น การท่ีรัฐบาล
ก าหนดนโยบายด้านสิทธิพิเศษส าหรับผู้ ซือ้รถยนต์คนัแรก หรือบ้านหลงัแรก ซึ่งท าให้บริษัทผู้ผลิต
และจ าหนา่ยรถยนต์ หรือบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์มียอดขายเพิ่มขึน้ หรือทราบว่า
ปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานขององค์การ (Threat) เช่น ปัญหาการเมืองภายใน
ของไทยท่ีมีผลตอ่ธุรกิจการทอ่งเท่ียว หรือราคาน า้มนัท่ีสงูขึน้ท าให้มีผลตอ่การท าธุรกิจด้านการขนส่ง 
เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกจะท าการประเมินถึงปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้ 

2.1 ปัจจยัทัว่ไป ได้แก่ 
 2.1.1 สภาพเศรษฐกิจ 

 2.1.2 กฎหมายและการเมือง 
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 2.1.3 สงัคมวฒันธรรม 

 2.1.4 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2.2 ปัจจยัด้านคูแ่ขง่ขนั                                                                                             
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคู่แข่งขันเป็นการประเมินถึงศกัยภาพของคู่แข่งขัน เช่น 

การประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน ของคู่แข่งทัง้ทางตรงและทางอ้อม และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
เปรียบเทียบกบัศกัยภาพขององค์การ 

2.3 อตุสาหกรรม 

 เป็นการประเมินคูแ่ข่งขนัในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น อตุสาหกรรมรถยนต์ 
ประกอบด้วย บริษัท โตโยต้า ฮอนด้า นิสสนั มิตซูบชิิ และอ่ืนๆ 

 

วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้สิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก ทัง้ท่ี
เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกทัว่ไป และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสามารถท าได้หลายวิธี ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10-1 แสดงแผนภมูิการวิเคราะห์แบบ SWOT (SWOT analysis) 

ที่มา จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ถกูคิดค้นขึน้มาจากแนวคิดของ อลัเบิร์ต ฮมัฟรี 
(Albert S. Humphrey) ซึ่งเป็นนกัธุรกิจและท่ีปรึกษาทางด้านการจดัการชาวอเมริกนั ผู้ซึ่งมีความ
เช่ียวชาญพิเศษเก่ียวกับการจัดการองค์การ และการจดัการการเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรม
องค์การโดยเขาได้คิดค้นเทคนิคนีข้ึน้ในขณะท่ีท างานอยู่ท่ีสถาบนัวิจยัแห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
(The Stanford Research Institute-SRI) และเขายงัได้น าเทคนิคนีม้าแสดงในงานสมัมนาท่ี
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ดด้วย 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ เป็นวิธีการในการประเมินศกัยภาพขององค์การ
และการประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงข้อมูล และท าการ
ก าหนดจดุแข็ง ในขณะเดียวกนัก็ท าการแก้ไขจดุอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ นอกจากนี ้
ยงัก าหนดแผนงานให้สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมตอ่ผลกระทบท่ีมีอิทธิพลจากปัจจยัเหลา่นีต้อ่การท างานขององค์กร 

ค าวา่ "SWOT" นัน้มาจากอกัษรตวัหน้าของภาษาองักฤษ 4 ค า ได้แก่ 
S มาจาก Strengths หมายถึง จดุเดน่หรือจดุแข็ง ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นข้อดีท่ี

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น จดุแข็งด้านส่วนประสม จดุแข็งด้านการเงิน จดุแข็งด้าน
การผลิต หรือจุดแข็งด้านทรัพยากรบคุคลเป็นต้น ซึ่งบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจดุแข็งในการ
ก าหนดกลยทุธ์ 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จดุด้อยหรือจดุอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์การ ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธี
ในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ ท่ีเอือ้ประโยชน์หรือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ โดย
โอกาสจะแตกตา่งจากจดุแข็งตรงท่ีโอกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แตจ่ดุแข็งนัน้
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นกับริหารท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนัน้ 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องและพยายาม
ขจดัอปุสรรคตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

เพ่ือให้เข้าใจยิ่งขึน้จงึขอยกตวัอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของโรงพยาบาลกดุจบั อ าเภอกดุจบั 
จงัหวดัอดุรธานี (อ้างจาก http://www.kch.go.th/file_filereading.php?show=70) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/SRI_International
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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จุดแข็ง (S-Strengths) ของโรงพยาบาลกุดจับ 

1. คน: มีประสบการณ์ในการท างาน 

2. ผู้บริหารมีความเข้มแข็งมีความชดัเจน–กล้าคดิกล้าท า 

3. มีความรู้ตามความสามารถ คณุวฒุิ วยัวฒุิ 
4. การศกึษาตรงตามวิชาชีพ และอยูใ่นระดบัปริญญาตรี/โท/เอก 

5. ทกัษะการท างานสงู มีความพร้อม 

6. TOR น้อยไมค่อ่ยเปล่ียนงาน 

7. ทีมบริหารรวมตวักนัได้ดี 

8. เจ้าหน้าท่ีแพทย์เพียงพอในการให้บริการ 

9. บคุลากรจ านวนพอเพียง 

10. ผู้บริหารมีประสบการณ์มาก 

11. มีหวัหน้าการเงินท่ีเก่ง 

12. มีระบบการเงินท่ีชดัเจน: งบรายหวัเพียงพอ 

13. แหลง่เงินชดัเจน 

14. มีการจดัทาแผนบริหารจดัการ 

15. มีเงินพอเพียงในการบริหารจดัการในเร่ืองตา่งๆ 

16. มีเงินจา่ย OT ทกุเดือน 

17. มีการวิเคราะห์การเงินการคลงั 

18. มีแหลง่ให้หาเงิน NON-UC ได้มาก 

19. ระบบภายในรพ.มีการพฒันาทางด้านสิ่งแวดล้อม 

20. ระบบการบริการมีความชดัเจน สะดวก เข้าถึงง่าย 

21. พืน้ท่ีกว้างขวาง, โครงสร้างดี 
22. Computer เพียงพอ 

23. มีระบบบริการท่ีครอบคลมุประชาชน 

24. ชมุชนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
25. ชมุชนยอมรับในการให้บริการ 

26. ชมุชนใสใ่จในการดแูลสขุภาพ 

27. ชมุชนรับฟังในสิ่งท่ีแนะน า 

28. ระบบบริหารมีความร่วมมือ และมีการจดัการประชมุทีมยอ่ยๆ 
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29. ระบบบริหารมีการวางแผนและการส่ือสารในการประชมุ 

30. ระบบบริหารมีความเข้าใจร่วมกนัในการบริหารเงินและสวสัดกิาร 

31. ระบบบริการได้ 24 ชม. 

32. เทคโนโลยีการส่ือสารเข้าถึงได้ง่ายท าให้การบริการรวดเร็วขึน้ 

 

จุดอ่อน (W-Weakness) ของโรงพยาบาลกุดจับ 

1. ขาดทกัษะในการส่ือสารและประสานงาน 

2. คนไมมี่ประสิทธิภาพเห็นแก่ตวั ไมมี่น า้ใจ ไมมี่ความสามคัคี แบง่แยกเป็นก๊กเป็นเหลา่ 

3. EGO สงู, ไมย่อมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

4. บทบาทไมช่ดัเจน (ผู้ปฏิบตั)ิ 

5. ขาดการพฒันาสมรรถนะ 

6. ขาดความรู้ความช านาญทางด้าน IT 

7. ขาดการท างานเป็นทีม 

8. ขาดการบริหารจดัการท่ีดี 

9. ขาดวินยั ทศันคต ิความตระหนกัในหน้าท่ี การมีสว่นร่วมในองค์กร และขาดการเรียนรู้ 

10. ทีมบริหารขาดการเช่ือมตอ่ทางความคิด ทศันคต ิและวิธีการปฏิบตั ิ

11. มีภาวะเส่ียงทางด้านสขุภาพ 

12. แบบการจดัซือ้-จ้างไมเ่ป็นไปตามแผนและมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ 

13. ไมมี่การควบคมุก ากบั /ตดิตาม 

14. มีการบริหารจดัซือ้หลายฝ่ายทาให้งบประมาณบานปลายติดลบ 

15. การเงินวิเคราะห์ข้อมลูดี (รู้คนเดียว) 

16. ขาดการวิเคราะห์รายได้ท่ีหายไป 

17. รายจา่ยในการพฒันาบคุลากรสงู 

18. รายจา่ย OT คา่ตอบแทนอ่ืนๆ (ทาให้ไมเ่ข้าใจกนั) 

19. วสัดกุารแพทย์ ท าการจดัซือ้เกินแผนหรือไม่มีแผนการบริหารการควบคมุ และไม่ใช้
อยา่งประหยดั 

20. ผู้ ให้บริการมีอตัราก าลงัจ ากดั มีเจ้าหน้าท่ีน้อย การบริการล่าช้าจดั และคนไม่เหมาะสม
กบังาน 

21. วสัดสุ านกังานไมมี่ระเบียบในการเบกิจา่ย ขาดการควบคมุ 
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22. การดแูลเคร่ืองมือไมเ่ป็นระบบ - ขาดการดแูลรักษาและยงัไมมี่ผู้ เช่ียวชาญในการดแูล 

23. ขาดการบริหารจดัการและการวางระบบท่ีดี 

24. ขาดบคุลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการและขาดการติดตามอย่างตอ่เน่ือง 

25. การบริการมีการประสานงานไมดี่พอ 

26. การบริการมีการประชาสมัพนัธ์กบั PT น้อย 

27. การบริการไมมี่การประชาสมัพนัธ์ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

28. อปุกรณ์ทางการแพทย์ยงัขาดแคลน 

29. เจ้าหน้าท่ียงัเข้าไมถ่ึงชมุชนเทา่ท่ีควร 

30. ระบบบริหารมีชอ่งวา่งทางการส่ือสารในองค์กร 

31. ระบบบริหารยงัมีปัญหาระบบพฒันาบคุลากรและการท ากิจกรรมยงัไมช่ดัเจน 

32. เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมขาดผู้ดแูลในเร่ืองระบบการบ าบดั และมีปัญหาเร่ืองจราจร
ในโรงพยาบาล 

33. ต้นไม้หญ้ารกไมมี่ใครดแูลท าให้ดแูล้วไมส่วยงาม 

34. ระบบบริหารงานไมไ่ด้ปฏิบตัติามระบบท่ีวางไว้ 

35. ขาดการทบทวนระบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

36. ระบบข้อมลู ไมมี่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจน และระบบข้อมลูลา่ช้าไมเ่ป็นปัจจบุนั 

 

โอกาส (O-Opportunity) ของโรงพยาบาลกุดจับ 

 1. ลกูค้า: มีเครือขา่ยในชมุชน 

2. ชมุชนเข้มแข็ง 

3. มีการเพิ่มรายได้ 

4. ประชาชนมีองค์ความรู้เพิ่มขึน้ 

5. มีเพ่ือนร่วมงานท่ีหลากหลายได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ท าให้รู้จกัปัญหาของคนในชุมชน
อยา่งทอ่งแท้ ท าให้แก้ปัญหาให้ตรงจดุ 

6. มีความกระตือรือร้นสนใจในการดแูลสขุภาพ 

7. อปท.มีความเข้มแข็ง 

8. มีงบประมาณในการบริหารจดัการ 

9. การเมืองท้องถ่ินมีนโยบายท่ีชดัเจน 

10. เศรษฐกิจท้องถ่ินดี 

11. ให้การสนบัสนนุในงานนโยบายได้ดี เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ  
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อุปสรรค (T-Threat) ของโรงพยาบาลกุดจับ 

1. เทคโนโลยีบางแหง่ยงัไมส่ามารถเข้าถึง 

2. สภาพแวดล้อมเปล่ียนไปเกิดการปลูกสวนยางมากขึน้ท าให้เกิดอุบตัิการณ์งูกัดเพิ่ม
มากขึน้ 

3. เกิดมลภาวะทางอากาศ เกิดมลพิษทางอากาศเน่ืองมากจากโรงงาน 

4. ถนนไมมี่การปรับปรุงท าให้เกิดอบุตัเิหตบุอ่ย 

5. การจดัสรรงบประมาณไมเ่พียงพอ 

6. การเมืองไมเ่อือ้อ านวยในเร่ืองความร่วมมือ 

7. ปัญหาสขุภาพประชาชนโรคเรือ้รังในชมุชนท่ีเพิ่มมากขึน้ 

8. นโยบายมีการเปล่ียนแปลง ประชาชนมีความคาดหวงัตอ่การบริการสงู 

 

2. การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการจบัคูข่อง SWOT หรือการน า SWOT มาเขียน
กลบัหลงั โดยมีวตัถปุระสงค์ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมนัน่เอง ซึ่ง
สามารถอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมและกลยทุธ์ขององค์การได้ 4 ประการดงันี ้

 

  ปัจจัยภายใน 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

                             จดุแข็ง  
Strengths 

จดุอ่อน  

Weaknesses 

โอกาส  
Opportunity 

กลยทุธ์ 

SO 

กลยทุธ์ 

WO 

อปุสรรค  
Threats 

กลยทุธ์ 

ST 

กลยทุธ์ 

WT 

 

รูปภาพท่ี  10-2 การสรุปการวิเคราะห์ SWOT 

2.1  กลยุทธ์แบบ SO หมายถึง ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การแล้ว 
พบว่า องค์การมีจดุแข็ง ประกอบกบัการมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยหรือเป็นโอกาสตอ่ธุรกิจ ซึ่งใน
ลกัษณะเชน่นี ้องค์การควรจะขยายการลงทนุ เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าหรือการบริการ หรือใช้กล
ยทุธ์ในเชิงรุก (Proactive Strategy) 
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2.2  กลยุทธ์แบบ ST หมายถึง องค์การมีจุดแข็งแต่สภาพแวดล้อมภายนอกกลบัไม่
เอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ องค์การควรใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเจริญเติบโตและ
สร้างผลก าไรจากการก่อเกิดอุปสงค์ในช่องทางการตลาดท่ีไร้การแข่งขัน ซึ่งเรียกว่า "น่านน า้สี
คราม" (Blue ocean) หรือในพืน้ท่ีว่างในตลาดท่ียงัไม่มีใครรู้จกั (Unknown market space) 
แทนท่ีจะแก่งแยง่แขง่ขนักนัในตลาดเดมิ หรือ นา่นน า้สีแดง (Red ocean) 

2.3  กลยทุธ์แบบ WO หมายถึง องค์การมีจดุอ่อนแตส่ภาพแวดล้อมกลบัเอือ้อ านวยตอ่
การด าเนินธุรกิจ เช่น การขาดเงินลงทุน ขาดเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมยั หรือขาดแรงงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ซึ่งองค์การควรหาวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านี ้เช่น การแสวงหา
พนัธมิตรทางการเงิน การจดัอบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะแก่พนกังาน เป็นต้น 

2.4  กลยทุธ์แบบ WT หมายถึง การท่ีองค์การมีจดุอ่อนกอปรกบัสถานการณ์ท่ีไม่เอือ้ต่อ
การด าเนินธุรกิจ ดังนัน้ องค์การควรท่ีจะยุบ ลด เลิก กิจการ หรือใช้กลยุทธ์ตัง้รับ (Defender 

strategy) 

 

3. การวิเคราะห์แรงกดดัน5 ประการ (Five force model) 

การวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการแข่งขนั ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องค านงึถึงปัจจยั 5 ประการ ดงันี ้(อ้างจาก พชัสิรี ชมพคู า, 2009: 103-104) 

 3.1  การแข่งขนักนัระหว่างกิจการตา่งๆ ท่ีอยู่ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมนัน้  (Rivalry) 

ซึ่งอาจเกิดขึน้จากการมีผู้ผลิตหรือผู้ ขายมากราย หรือสภาพของตลาดไม่เอือ้อ านวย ส่งผลให้ท า
การตลาดยาก รวมทัง้การออกจากตลาดหรือเลิกกิจการก็ท าได้ยาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีต้อง
ลงทุนสูง หรือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งการแข่งขนัในตลาดมากรายนี ้จะ
เป็นการแขง่ขนัในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือความอยู่รอด เชน่ คณุภาพ ราคา และการออกแบบสินค้า 

3.2  การคกุคามท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมีคูแ่ข่งขนัรายใหม่เข้ามาในตลาด (New Entrant) 

ซึ่งการเข้ามาของผู้ ค้ารายใหม่ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ ผลิตหรือผู้ ขายรายเก่าในตลาด 
เน่ืองจากมีผู้ ท่ีเข้ามาแย่งชิงตลาดเพิ่มขึน้ หรือหากเป็นผู้ ค้าท่ีมีความแข็งแกร่ง เช่น ธุรกิจข้ามชาต ิ
ก็จะยิ่งท าให้การแข่งขันรุนแรงมากขึน้ และเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการขายเดิมในตลาด ซึ่ง
ความยาก-ง่ายในการเข้ามาในตลาดของผู้ ค้ารายใหม ่มีดงันี ้ 

3.2.1 กฎระเบียบของรัฐบาล ซึง่บางธุรกิจรัฐบาลมีนโยบายในการควบคมุการ
ประกอบธุรกิจจะสง่ผลให้การขออนญุาตในการด าเนินธุรกิจท าได้ยากขึน้ และต้องผา่นเง่ือนไข
มากมาย ในขณะท่ีบางธุรกิจกบัไมมี่ความยุง่ยากใดๆ เลย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


233 

 

3.2.2 เงินลงทนุ ถ้าอตุสาหกรรมใดต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก โอกาสท่ีผู้
แขง่ขนัรายใหมจ่ะเข้ามาในตลาดก็จะท าได้ยากมากยิ่งขึน้ 

3.2.3 ความภกัดีต่อตราสินค้า ซึ่งหากลูกค้ามีความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ขาย
รายเดมิในตลาด ก็จะท าให้การเข้าตลาดของผู้ ค้ารายใหม่ท าได้ยากมากขึน้ เน่ืองจากความยากใน
การเปล่ียนแปลงผู้บริโภคให้หนัมาซือ้สินค้าใหม ่

3.2.4 การประหยดัจากขนาด หากผู้ขายรายเดิมมียอดขายและยอดการผลิตเป็น
จ านวนมาก จนท าให้เกิดการผลิตท่ีมีต้นทนุต ่า (เน่ืองจากการผลิตในจ านวนท่ีมากจะท าให้ต้นทุน
ต ่าลง) ซึ่งจะท าให้ได้เปรียบในการตัง้ราคาสินค้าได้ต ่า จนท าให้ผู้ ค้ารายใหม่ไม่กล้าเข้ามาแข่งขนั
ในตลาด 

3.2.5 ต้นทนุในการเปล่ียนแปลงสินค้า (Switching cost) ซึ่งหากผู้บริโภคต้องเสีย
เงินเป็นจ านวนมากในการเปล่ียนการใช้สินค้าหนึ่งไปใช้อีกสินค้าหนึ่ง ก็จะท าให้ลกูค้ายากท่ีจะซือ้
สินค้าใหม ่ดงันัน้ การเข้ามาของผู้ ค้ารายใหม่จงึท าได้ยาก 

 3.3  การคกุคามท่ีเกิดขึน้ จากสินค้าหรือบริการทดแทน (Substitutes) สินค้าทดแทน 
จะเป็นลักษณะของคู่แข่งขันทางอ้อม ซึ่งเป็นสินค้าต่างชนิดกัน แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
เน่ืองจากคณุลกัษณะท่ีใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน ดงันัน้ หากตลาดมีสินค้าทดแทนเป็นจ านวน
มากก็จะท าให้ ตลาดไมเ่ป็นท่ีสนใจของผู้ ค้ารายใหม่ 

 3.4  อ านาจตอ่รองของผู้ขายปัจจยัการผลิต (Supplier bargaining power) หาก
องค์การเป็นกิจการท่ีต้องซือ้สินค้าจากผู้ขายปัจจยัการผลิตน้อยราย หรือเป็นปัจจยัท่ีเป็นท่ีต้องการ
ของกิจการอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก ก็จะท าให้ผู้ ขายปัจจัยมีอ านาจในการต่อรองสูง ก็จะท าให้ การ
ด าเนินงานของกิจการเกิดความยุ่งยากมากขึน้ ซึง่จะส่งผลให้ตลาดไมเ่ป็นท่ีสนใจของผู้ ค้ารายใหม่ 

 3.5  อ านาจตอ่รองของลกูค้า (Customer bargaining power) เน่ืองจากลกูค้าเป็นผู้
ท่ีซือ้สินค้าขององค์การ หากลกูค้ามีจ านวนมากหรือในทางกลบักนั หากมีสินค้าเป็นจ านวนน้อย ก็
จะท าให้อ านาจการตอ่รองของลกูค้ามีน้อย ซึ่งในลกัษณะนีจ้ะเป็นแรงจงูใจให้ผู้ ค้ารายใหม่เข้ามา
ในตลาดมากขึน้ 

ซึ่งแนวคิดในการวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ (Five force model) นี ้ถกูคิดค้นขึน้ โดย
ศาสตราจารย์ ไมเคิล ยจีูน พอร์เตอร์ (Michael Eugene Porter) ซึ่งเป็นนกัคิด นกับริหาร และนกั
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีช่ือเสียง โดยเฉพาะในเร่ืองของการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเป็นผู้พฒันาทฤษฎี
เก่ียวกับกลยทุธ์การแข่งขนั ซึ่ง ไมเคิล พอร์เตอร์ มีผลงานมากมาย และยงัเป็นนกัเขียนบทความ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ในหัวข้อเก่ียวกับกลยุทธ์การแข่งขัน และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และอีกหลาย
คอลมัน์ นอกจากนีย้งัได้รับรางวลัแม็คคนิซีย์จากฮาร์เวิร์ดบีซินสรีวิวถึง 6 ครัง้  

ไมเคิล พอร์เตอร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลชัน้น า ของวงการธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ของโลกยคุใหม ่โดยองค์ความรู้ของเขาได้ถกูน ามาใช้ในวงการธุรกิจและถกูน ามาสอน
ในสถานการศกึษาหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในหลกัการของเขาก็คือการวิเคราะห์ Five force model ดงัท่ี
ได้กลา่วมาแล้ว 

ตวัอย่างการวิเคราะห์ Five forces model กรณีศึกษาของมหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดั 
เชียงใหม ่(อ้างจาก http://www.payap.ac.th/2009/plan51/) 

จากสภาพแนวโน้มโลกแนวการพฒันาระบบอุดมศกึษาไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบบัท่ี 2 (2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) การเพิ่มขึน้ของสถาบนัอดุมศกึษา นโยบายรัฐ ฯลฯ 
ก่อให้เกิดสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงในระบบอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัพายพัก็อยู่ในสถานะท่ีหลีกเล่ียง
ไมพ้่นกบัสภาพการณ์นีเ้ชน่เดียวกนั 

จากการวิเคราะห์โดยใช้หลกัการประยุกต์จาก Five forces Model ของ Michael E. Porter 

เพ่ือจ าลองภาพการแขง่ขนัของสถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้มหาวิทยาลยัพายพัท่ีต้องเผชิญอยู ่ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10-3 รูปภาพ Five Forces Model ของมหาวิทยาลยัพายพั 

ที่มา (http://www.payap.ac.th/2009/plan51/) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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สภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาท าให้สถาบนัอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลยัพายพัยงัไม่เติบโตเท่าท่ีควรและช้ากว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ หลกัสูตรท่ีเปิดสอนก็ไม่มี
ความแตกตา่งท่ีชดัเจนเม่ือเทียบกบัสถาบนัการศกึษาอ่ืน การมีจ านวนนกัศกึษาน้อยกว่าเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอยา่งไมคุ่้มคา่เตม็ท่ี นอกจากนีม้หาวิทยาลยัยงัต้องพบกบัภาวะ
คกุคามจากปัจจยัตา่งๆ ได้แก่ 

1. ภาวะคกุคามจากคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ซึง่คูแ่ขง่ขนัรายใหม่ ในท่ีนีห้มายถึง 

1.1 สถาบันท่ีสอนในระดับอาชีวศึกษาเดิม ได้รับการสนับสนุนให้เปิดสอนระดับ 

ปริญญาตรีตามแผนยทุธศาสตร์อดุมศกึษาใหม่ 
1.2 สถาบันราชภัฏซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางก็มีการปรับเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิด 

หลกัสตูรหลากหลายและรับนกัศกึษาเกือบไมจ่ ากัด 

1.3 สถาบันการศึกษาของรัฐท่ีออกนอกระบบซึ่งท าการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ 

เพ่ือเพิ่มรายได้ 

1.4 สถาบนัการศกึษาของรัฐท่ีจดัการเรียนการสอนนอกท่ีตัง้ 

1.5 วิทยาลยัชมุชนท่ีเปิดสอนระดบัอนปุริญญา 

นอกจากนี ้ในอนาคตอนัใกล้มหาวิทยาลยัยงัต้องเผชิญกบัสถาบนัการศกึษาจากตา่งประเทศ
เม่ือการเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการ (GATS, FTA) มีผลในปี 2558 ซึ่งอาจเข้ามาจดัตัง้ใน
จงัหวดัเชียงใหม ่หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

2. ภาวะคกุคามจากสิ่งทดแทนการศึกษาในระบบ แนวโน้มการศึกษาในอนาคตการเรียน
การสอนแบบ e-learning, ห้องเรียนเสมือน และ อินเทอร์เน็ต จะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ปัจจบุนัยงั
มีแนวโน้มท่ีธุรกิจใหญ่จะเปิดสถาบนัการศึกษาของตนเองเพ่ือผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจของตน 
นับเป็นภาวะคุกคามใหม่อย่างหนึ่งแนวโน้มการศึกษาตลอดชีวิต ท าให้มีส่ือการเรียนการสอน
หลายรูปแบบและการเรียนการสอนในระบบอาจลดความส าคญั หรือไมจ่ าเป็นเสมอไป 

3. ภาวการณ์กดดนัด้านต้นทนุ ซึ่งเกิดจากอ านาจการตอ่รองของ Suppliers เน่ืองจากการ
บริหารจดัการและการด าเนินงานของสถาบนัการศกึษาต้องใช้บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสงู
ท าให้ต้นทุนด้านค่าจ้างเงินเดือนมีแนวโน้มท่ีสูงและจะสูงขึน้ทุกปี ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี 
อุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ มีราคาท่ีค่อนข้างแพงจึงต้องมีการบ ารุงรักษา และปรับเปล่ียนตาม
ก าหนดเวลารวมถึงการใช้สาธารณปูโภคตา่งๆ ท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ท าให้มหาวิทยาลยัต้องแบก
ภาระด้านต้นทนุท่ีสงูขึน้ทกุปี 
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4. ภาวการณ์กดดนัด้านราคา อนัเกิดจากอ านาจการต่อรองของลูกค้าแม้ว่ามหาวิทยาลัย
จะประสบกับภาวะต้นทุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูงขึน้  แต่การเพิ่มค่าหน่วยกิจ 
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงต่างๆ ไม่สามารถขึน้ได้ตามสัดส่วนท่ีควรจะเป็นเน่ืองจากสภาพการ
แข่งขนัท่ีสงู การขึน้คา่เล่าเรียนจะท าให้สญูเสียโอกาสในการแข่งขนั (ยกเว้นหลกัสตูรท่ีได้รับความ
นิยม) นอกจากนี ้สภาพเศรษฐกิจของนกัศกึษาและผู้ปกครองในปัจจบุนัก็ท าให้ไม่สามารถขึน้คา่เล่า
เรียนได้ แม้ทางมหาวิทยาลัยจะหารายได้จากทรัพย์สินอ่ืน หรือการให้บริการทางวิชาการก็ยังไม่
สามารถเป็นแหลง่รายได้หลกั และยงัไมส่ามารถคดิอตัราคา่บริการท่ีสงูได้ 

5. ภาวะกดดันจากนโยบายรัฐและกฎระเบียบต่างๆ นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
มหาวิทยาลยัเอกชน ยงัเผชิญกับปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติม จากนโยบาย กฎ ระเบียบด้านอ่ืนๆ ด้วย ถึงแม้ว่า 
จะมีพระราชบญัญัติการศึกษา ท่ีก าหนดให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
และเอกชน แต่ปรากฏว่า ยงัมีความเหล่ือมล า้ในทางปฏิบตัิหลายประการ ท าให้สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนมีความเสียเปรียบมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัในก ากับ เช่นมหาวิทยาลยัของรัฐ
สามารถมีพระราชบญัญตัขิองตนเองตา่งหาก ในแตล่ะสถาบนัท าให้มีความคล่องตวัในการบริหาร
จดัการ การเปิด/ปิดหลกัสูตร สามารถท าได้รวดเร็วกว่ามีการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐ ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลยั เช่น งบประมาณด้านการวิจยั การพฒันาบุคลากรเป็นต้น 
รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ท่ีทางรัฐสนับสนุนอย่างเต็มท่ี นอกจากนี ้รัฐยังมีนโยบายให้
ยกเลิกหลักสูตรต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นภาวะกดดนัท่ีส าคญัท่ีมหาวิทยาลัยต้อง
ปรับตวัให้ทนัอีกด้วย 

 

4. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain Model- VCA) เป็นหนึ่งในเทคนิคทางการ
จดัการของ Michael E. Porter ซึ่ง VCA เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมตา่งๆ ภายใน
ขององค์การโดยให้ความส าคญัตอ่การสร้างคณุคา่เพิ่มของผลิตภณัฑ์หรือการบริการส าหรับลกูค้า 
ซึ่งช่วยสร้างหรือส่งเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิของการด าเนินงานขององค์การและการลดต้นทนุการผลิต หรือ คา่ใช้จ่ายขององค์การ ซึ่ง
ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การมองเข้าไปสู่
กิจกรรมภายในองค์การ แล้วท าการค้นหา ถึงข้อท่ีองค์การได้เปรียบหรือเสียเปรียบ (Advantages 

or disadvantages) แล้วท าการแก้ไขในประเด็นท่ีเป็นจดุอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เช่น หากองค์การ
มีจดุออ่นด้านต้นทนุ องค์การต้องพยายามลดต้นทนุในการผลิต ซึง่จะท าให้องค์การมีก าไรเพิ่มขึน้ 
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Michael E. Porter ได้เสนอ โมเดลของห่วงโซค่ณุคา่ (Value chain model) ในปี1985 ซึง่
ได้แสดงถึงกิจกรรมภายในองค์การท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง หรือกิจกรรม
หลกั (Primary activity) ซึง่ประกอบด้วย การน าวตัถดุิบเข้าสูกิ่จการ การปฏิบตัิการ การจดัสง่
สินค้าส าเร็จรูป การตลาด และการให้บริการ และกิจกรรมสนบัสนนุ (Support activity) ซึง่
ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ฐานของกิจการ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การพฒันาทางเทคโนโลยี 
และการจดัหาวตัถดุบิ โดยกิจกรรมสนบัสนนุจะมีผลตอ่ความส าเร็จทางอ้อม ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 
10-5 (อ้างจาก strategic management insight, 2013) 

  

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 10-4 แสดงโมเดลของหว่งโซ่คณุคา่ของ Michael E. Porter (Value Chain) 

ที่มา  (Strategic Management Insight, 2013) 

แม้ว่ากิจกรรมหลักจะมีส่วนโดยตรงต่อการเพิ่มคุณค่าแก่กระบวนการผลิตสินค้า แต่ก็
ไมไ่ด้มีความส าคญัมากไปกวา่กิจกรรมสนบัสนนุ เพราะในปัจจบุนั ข้อได้เปรียบในการแข่งขนั ส่วน
ใหญ่มาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบ หรือ
กระบวนการของธุรกิจ (Technological improvements or innovations in business models or 

processes) ดงันัน้ กิจกรรมสนบัสนนุ เช่น ระบบข้อมลูข่าวสาร (Information systems) การวิจยั
และพฒันา (Research & Development or R&D) หรือ การจดัการทัว่ไป (General management) 
จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญมากในการสร้างข้อได้เปรียบ และมักจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการ
เปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่อยา่งอยูเ่สมอ 
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ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดวิสัยทศัน์และพันธกิจ 

หลังจากท่ีองค์การ ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทัง้สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกแล้ว ขัน้ตอนตอ่มาของการจดัการเชิงกลยทุธ์ ก็คือ การก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ  

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
ค าว่า วิสยัทศัน์ ซึ่งตรงกบัภาษาองักฤษว่า Vision ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้มากมาย

หลายทา่นดงันี ้(Quality Assurance News, 2014) 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (ราษฎรอาวุโส) ได้บอกว่า วิสยัทัศน์ หมายถึง 
ความเคล่ือนไหวของประชาชาตเิพ่ือสร้างจินตนาการใหมเ่ก่ียวกบัการศกึษา  

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วฒันชยั ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิสยัทศัน์ มาจากค า
ภาษาองักฤษค าวา่ ‚Vision‛ แปลวา่ ความคาดหมายท่ีจะกระท าในอนาคตหรือ การมองเป็นสร้าง
ระบบให้เพ่ือให้เพ่ือรองรับแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตหรือเพ่ือการพัฒนาแนวโน้มท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคตสว่นค าว่า Visionary หมายถึง คนท่ีจะท าให้ Vision ประสบผลส าเร็จ 

บรูชยั ศิริมหาสารคร ได้กล่าวว่า วิสยัทศัน์เป็นศพัท์เฉพาะศาสตร์ (Technical term) 

เก่ียวกบัการบริหารท่ีถกูบญัญัติขึน้จากค าว่า ‚Vision‛ ในภาษาองักฤษ ซึ่งตามความหมายทัว่ไป
แปลวา่ ‚การเห็นหรือภาพ‛ แตใ่นทางการบริหารวิสยัทศัน์ (Vision) หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นภาพท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ไกลท่ีสุดและชัดท่ีสุด การมองเห็นท่ีว่านี ้มิใช่การมองเห็น
ด้วยสายตาแต่เป็นการมองเห็นด้วยปัญญาวิสยัทศัน์เป็นจินตนาการหรือภาพเสมือนจริงท่ีเกิดขึน้
ในอนาคตข้างหน้า 

อาจารย์จ านง ทองประเสริฐ ได้พดูถึง วิสยัทศัน์ ว่าไม่ใช่ศพัท์ของราชบณัฑิตยสถาน 
แต่เป็นศพัท์ท่ีมีผู้ คิดขึน้โดยอาจารย์ได้ให้ไว้ว่า ‚การดูแลในสิ่งท่ีอยู่ในวิสัย ซึ่งหมายถึงว่า มี
ความสามารถเพียงใดก็ดไูด้เพียงนัน้อาจารย์ได้กล่าวถึงค า Vision ว่าน่าจะตรงกับค าว่าวิทัศน์
มากกวา่เพราะค าว่าวิทศัน์มีความหมายวา่ ‚ดไูด้อยา่งวิเศษหรือมองอยา่งวิเศษมองอย่างแจม่แจ้ง‛ 

ดร.สายสุรี จุติกุล บอกว่า วิสยัทัศน์ คือ การมองไปข้างหน้าในส่วนท่ีดีในส่วนท่ีเรา
คาดในส่วนซึ่งเรามองจะใช้ค าว่า ‚Visual Thinking‛ ว่าเป็นความคาดหวงัท่ีอยากจะเห็นให้เป็น 
Expectation ซึง่หมายความวา่ พยายามจะมองไปในทางท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะดีได้ 

กล่าวโดยสรุปคือ วิสยัทศัน์ หมายถึง สิ่งท่ีองค์การต้องการมุ่งไปให้ถึง หรือเป้าหมายใน
ขององค์การในอนาคต โดยการน าเอาวิธีการตา่งๆ มาใช้ เช่น การใช้สติปัญญาและความมุ่งมัน่ให้
เกิดขึน้จริง 
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ซึง่วิสยัทศัน์ท่ีดีนัน้มีคณุสมบตัเิฉพาะ 8 ประการดงันี ้

1. มุง่เน้นอนาคต (Future Oriented) 

2. เตม็ไปด้วยความสขุ (Utopian) 

3. ความเหมาะสม (Appropriate) 

4. สะท้อนความฝันสงูสดุ (Reflect High Ideals) 

5. อธิบายจดุมุง่หมาย (Clarify Purpose) 

6. ดลบนัดาลความกระตือรือร้น (Inspire Enthusiasm) 

7. สะท้อนความเป็นหนึง่เดียว (Reflect the Uniqueness) 

8. ความมกัใหญ่ใฝ่สงู (Ambition) 

 

กรณีศึกษา ตัวอย่างวิสัยทัศน์ขององค์การต่างๆ 

 องค์การบริหารสว่นต าบลกระสงั อ าเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 

 ‚คนต าบลกระสงัมีคณุภาพชีวิตท่ีดี” 
 กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน 

‚เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน‛ 

 บริษัทในกลุม่ ปตท. (PTT Group) 

“บริษัทพลงังานไทยข้ามชาตชิัน้น า” 
 โรงเรียนวดักระจบัพินิจ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

“โรงเรียนวดักระจับพินิจ มุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรู้ 
คิดเ ป็น  ท า เ ป็นแก้ปัญหาได้  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี  มีความภาคภูมิ ใจใน
ศลิปวฒันธรรมไทย และสามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ” 

 

2. พันธกิจ (Mission)  

ค าว่าพนัธกิจ หรือ ภารกิจ ซึ่งภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Mission ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้
ตา่งๆ กนั ดงันี ้ 

พชัสิรี ชมพูค า (2009: 105-106) กล่าวว่า พนัธกิจ หมายถึง ข้อความท่ีบ่งบอกถึง
ขอบเขตของการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้รู้ว่าองค์การจดัตัง้ขึน้มาเพ่ืออะไร ซึ่งในภารกิจจะ
บอกว่าองค์การท าอะไร ค่านิยมพืน้ฐาน และสินค้า/บริการคืออะไร โดยภารกิจอาจครอบคลมุถึง
ข้อมลูตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
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1. ใครเป็นลกูค้า 

2. สินค้าหรือบริการหลกัคืออะไร 

3. องค์การด าเนินงานท่ีใด 

4. มีวิทยาการก้าวหน้าอะไรบ้างท่ีใช้ในองค์การ 

5. เป้าหมายทางการเงิน 

6. ความเช่ือ คา่นิยม แรงบนัดาลใจ 

7. ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ 

8. จดุแข็งและความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

9. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและภาพลกัษณ์ 

10. การดแูล เอาใจใสพ่นกังาน 

Hill, Ch., Jones, G. (2008: 11) พนัธกิจ หมายถึง ค าแถลงความมุ่งประสงค์ของ
บริษัทหรือองค์การ พนัธกิจควรชีน้ าการกระท าขององค์การ ขยายความเป้าหมายโดยรวมทัง้หมด 
จดัเตรียมหนทางและชีน้ าการตดัสินใจ พนัธกิจเป็นการจดัเตรียม "ข่ายงานหรือบริบทภายในแผน
กลยทุธ์ของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้"  พนัธกิจมกัเป็นประโยคสัน้ๆ ประมาณหนึ่งถึงสองบรรทดั ถ้ามี
พนัธกิจหลายอยา่งก็อาจแบง่เป็นหลายข้อได้  

ซึ่งพนัธกิจท่ีดีจะต้องท าให้ความมุ่งประสงค์ขององค์การกระจ่างชดัขึน้ และแสดงให้
เห็นถึงเหตผุลของการด ารงอยูข่ององค์การ ซึง่พนัธกิจขององค์การธุรกิจมกัจะมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ความมุง่ประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 

2. ผู้ ถือผลประโยชน์หลกัขององค์การ อาทิ เครือข่ายลูกค้าผู้ ถือหุ้น กลุ่มคน หรือ สมาคม 
เป็นต้น 

3. วิธีการท่ีองค์การจดัสรรคณุคา่ให้แก่ผู้ ถือผลประโยชน์เหลา่นี ้ตวัอยา่งเช่น โดยการเสนอ
สินค้าและ/หรือบริการชนิดพิเศษ 

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ปรมาจารย์ด้านการจดัการสมยัใหม่ กล่าวว่า พนัธกิจ 
หมายถึง ตวับ่งชีเ้บือ้งต้นในการก าหนดแผน กลยุทธ์ หรือการตดัสินใจในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือติดตอ่ท่ีส าคญัท่ีส่งผ่านข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า บริการ ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตตลาด
ทางภูมิศาสตร์ ปรัชญา ค่านิยม และแผนในการเจริญเติบโตในอนาคต ต่อผู้ มีส่วนส่วนเสียของ
องค์การ หรือสามารถกล่าวอีกนยัหนึ่งว่าทุกๆ เหตผุลหลกัขององค์การท่ีปฏิบตัิจะสะท้อนออกมา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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โดยพนัธกิจ ซึง่สามารถแบง่พนัธกิจออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้(Strategic Management Insight, 

2013) 

พนัธกิจท่ีมุ่งไปสู่ลกูค้า (Customer-oriented missions) ซึ่งเป็นพนัธกิจท่ีมุ่งไปในการ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบมุ่งไปยัง
สินค้า (Product-oriented missions) และง่ายต่อการปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ยกตวัอย่างเช่น โนเกียกล่าวว่า ‚connecting people‛ ซึ่งเป็นการเน้นไปสู่ลกูค้า 
เพราะไม่ได้พูดถึงโทรศพัท์หรือสมาร์ทโฟน (mobile phones or smart phones) แตเ่พียงอย่าง
เดียว แตพ่ดูถึงการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและการแก้ปัญหาให้แก่ลกูค้า  

พนัธกิจท่ีมุ่งไปยงัสินค้า (Product-oriented missions) ซึ่งเป็นพนัธกิจท่ีมุ่งเน้นในการ
พฒันาสินค้าและบริการ มากท่ีจะเน้นไปในการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า ซึ่งพนัธกิจในลกัษณะนีจ้ะมี
ความยืดหยุน่ส าหรับองค์การน้อยกวา่แบบมุ่งสู่ลกูค้า เพราะว่าสินค้ามีวงจรชีวิตสัน้และมีขอบเขตการ
ขยายตลาดท่ีจ ากดั (short life cycle and offer limited market expansion)  

 

กรณีศึกษา ตัวอย่างพันธกิจขององค์การต่างๆ 

ตัวอย่างพันธกิจของกองทัพบก 

 1. ผลิตก าลงัพลระดบัประทวนให้มีคณุภาพ สอดคล้องกบัความต้องการของหนว่ยใช้ 

 2. พัฒนาประสิทธิภาพของก าลังพลเหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 3. ให้บริการวิชาการแก่สงัคม ทัง้ภายใน และภายนอกกองทพับก 

 4. ท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 5. พฒันาองค์ประกอบคณุภาพทางการศกึษา ให้โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
เป็นสถาบนัท่ีมีศกัยภาพ และได้รับการยอมรับจากภายนอก 

 

 ธุรกิจน า้พริกส าเร็จรูปพร้อมรับประทานแมอ่ษุา 

“ผลิตน า้พริกส าเร็จรูป ท่ีมีคณุภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม” 
 ธุรกิจน า้ยาปรับผ้านุม่ 

“การด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายน า้ยาปรับผ้านุ่มในเขตอ าเภอเมือง จ.สระบรีุ  
โดยการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัด้านราคาเฉล่ียท่ีต ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั และคณุภาพ
ของผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐาน” 
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ตัวอย่างธุรกิจโรงพมิพ์ 

‚โรงพิมพ์ อินเฮ้าส์ จะพฒันาระบบการพิมพ์ และขบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ได้
มาตรฐาน และทนัสมยั‛ 

  ตัวอย่างธุรกิจโรงน า้แข็ง 

‚ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ‛ 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การก าหนดกลยทุธ์  

 ขัน้ตอนตอ่มา คือ การก าหนดกลยทุธ์ ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางท่ีองค์การจะด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามพนัธกิจ และสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดกลยทุธ์นัน้จะต้อง
ใช้ข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รวมทัง้การวิเคราะห์จดุแข็งจดุอ่อนของกิจการ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั ซึง่กลยทุธ์ในระดบัองค์การโดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 3 วิธี คือ 

1. กลยุทธ์ในการเจริญเตบิโต (growth strategies)  

กลยทุธ์ในการเจริญเติบโตนี ้เป็นการเลือกท่ีจะท าการเพิ่มการเจริญเติบโตให้แก่องค์การ 
เชน่ การขยายองค์การ ขยายสาขา เพิ่มสายธุรกิจ หรือซือ้กิจการของคูแ่ข่งหรือผู้ขายปัจจยัการผลิต 
เป็นต้น ซึ่งการเลือกกลยุทธ์นี ้จะต้องอยู่ในช่วงท่ีสิ่งแวดล้อมภายนอกมีความเหมาะสมหรือเปิด
โอกาสให้แก่การท าธุรกิจขององค์การ นอกจากนีอ้งค์การก็ต้องมีจุดแข็งมากกว่าจดุอ่อนหรือข้อจ ากัด
ด้วย  

2. กลยุทธ์การตัดทอนหรือการตัง้รับ (Retrenchment or Defensive Strategy) 

เป็นวิธีการท่ีองค์การปรับชะลอ หรือลดการลงทนุลง เน่ืองจากเห็นว่าการลงทนุอาจท า
ให้องค์การประสบกบัความล้มเหลวมากกว่าท่ีจะประสบผลส าเร็จ เพราะสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อ านวย 
ประกอบกบัองค์การมีจดุอ่อนมากกว่าจดุแข็ง ซึ่งวิธีการในการชะลอหรือลดการลงทนุ สามารถท า
ได้โดยการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด การลดต้นทนุการผลิต การลดจ านวนพนกังาน การลด
จ านวนสินค้าและบริการ การขายสินทรัพย์บางสว่น หรือการขายกิจการ เป็นต้น 

3. กลยุทธ์การกระจายธุรกิจ (Diversification strategy) 

 เป็นวิธีท่ีองค์การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการให้มากขึน้ เพ่ือเป็นการ
ลดหรือกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการกระจายธุรกิจมกัจะเกิดขึน้เม่ือองค์การเห็นว่า 
ยอดขายสินค้าหรือบริการขององค์การเกิดการอ่ิมตวั หรือต้องการใช้จุดแข็งขององค์การ เช่น ตรา
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สินค้าหรือช่ือเสียงขององค์การในการสร้างจุดขายให้แก่สินค้าใหม่ เช่น การเพิ่มสินค้าตราสิงห์ ซึ่ง
จากเดมิท่ีมีเพียงเบียร์ ตอ่มาได้เพิ่ม โซดา น า้ด่ืม และน า้ผลไม้ เป็นต้น  

 หรือการกระจายการลงทนุข้ามสายธุรกิจ เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือ ซีพี ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซึ่งมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร (CPF)  บริษัทเจริญโภคภณัฑ์เมล็ดพนัธุ์ จ ากดั (CPS) กลุม่โทรคมนาคมและมลัติมีเดีย เช่น 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากัด (มหาชน) อาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ (อาคารส านักงานให้เช่า) กลุ่มกิจการร่วมค้า (joint-venture) เช่น บริษัทซีพี-เมจิ 
บริษัท เทสโก้ โลตสั บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ซีพีสตาร์เลน เป็นต้น 

 

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์การลงทนุ(Portfolio Analysis) 

 การตัดสินใจในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์การต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว องค์การ
จะต้องใช้เคร่ืองมือต่างๆ ช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การ มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุ ซึง่เคร่ืองมือตา่งๆ มีดงันี ้  

1. แมทริก บี ซี จี (BCG Growth-Share matrix)  
แมทริก บี ซี จี (BCG Growth-Share matrix) เป็นกรอบของงานท่ีถกูพฒันาขึน้โดย

กลุ่มให้ค าปรึกษาเก่ียวกับด าเนินธุรกิจแห่งเมืองบอสตนั (Boston Consulting Group) เพ่ือใช้ใน
การประเมินต าแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์การ โดยค านึงถึงส่วนแบ่งทางการตลาดและอตัราความ
เจริญเตบิโต ซึง่แบง่สินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดงัรูปภาพท่ี 10-6 

 
รูปภาพท่ี 10-5 การวิเคราะห์ บีซีจี แมทริกซ์ (BCG. Growth share matrix) 

ที่มา  (https://www.google.co.th/searchbcggrowthsharematrix) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89_%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
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 1.1 สนุขั (Dogs) เป็นสินค้าท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยและมีอตัราการเจริญโตต ่า 
ซึ่งเป็นสินค้าท่ีองค์การไม่ควรท าการลงทุน เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนต ่า แต่ก็ไม่
เสมอไปสินค้าท่ีเป็น dogs บางครัง้อาจมีระยะเวลาในการให้ผลตอบแทนในระยะยาวหากมีการใช้
กลยทุธ์ของหนว่ยธุรกิจยอ่ย กลา่วคือ การวางแผนกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ในระดบัหน่วยธุรกิจย่อย
ในองค์กรเพ่ือให้หน่วยธุรกิจย่อยได้มีทิศทางในการด าเนินงานท่ีสามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนได้โดย
อาศยัจดุแข็งและโอกาสท่ีมีอยู่ รวมทัง้ การสลายจดุอ่อนและปิดกัน้ภัยคกุคามท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
องค์กรหรือ กลยทุธ์แบบ SBU (Strategic Business Unit)  

 1.2 แม่ววัรีดนม (Cash cows) หมายถึง สินค้าท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงแต่มี
อตัราการเจริญเตบิโตต ่า ซึง่กิจการควรเก็บเก่ียวผลประโยชน์ ‚milked‛ จากสินค้านี ้‚cows‛ เท่าท่ี
จะท าได้ แล้วน าไปลงทุนในสินค้าดาวรุ่ง “stars” ต่อไป ซึ่งตามแมทริก บีซีจี (growth-share 

matrix) แล้วธุรกิจไม่ควรลงทุนกับสินค้าประเภทแม่ววัรีดนม (cash cows) แต่พยายามพยุงให้
สินค้านีไ้ด้อยู่ในตลาดนานขึน้ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีสินค้าหลายย่ีห้อท่ีสามารถพัฒนา
นวตักรรมของสินค้า ซึ่งอาจกลบัมาเป็นสินค้าดาวรุ่งใหม่ (new stars) ได้ ซึ่งตวัอย่างของกลยทุธ์ท่ีใช้ 
สินค้าประเภทนี ้เช่น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เม่ือรถยนต์แตล่ะรุ่น มียอดขายท่ีลดลงจากการเปิดตวัครัง้
แรก บริษัทก็จะท าเปล่ียนแปลงเล็กน้อย หรือ Minor change ก็จะท าให้มียอดขายเพิ่มขึน้อีกครัง้ และ
เม่ือยอดขายลดลงอีก บริษัทก็จะท าการเปล่ียนแปลงใหญ่ หรือ Major change แล้วจึงท าการ
เปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ตอ่ไป หรือบริษัทอาจใช้วิธีการสร้างพฤติกรรมในการใช้สินค้าใหม่ เช่น การใช้
ผงพิเศษตราร่มชชีูพ ท่ีจากเดิมใช้เพ่ือรักษาแผลติดเชือ้ หรือเน่า เปลือย ผุพอง อย่างเดียว ตอ่มา
เจ้าของกิจการได้ท าการแนะน าให้ลกูค้าใช้เพ่ือรักษาการอกัเสบของสิว 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10-6  พฤตกิรรมใหมใ่นการใช้ผงพิเศษตราร่มชชีูพ 

ที่มา  (http://www.lovepisespowder.com) 
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 หรือในท านองเดียวกัน ยาอุทัยทิพย์ท่ีใช้หยดลงน า้ด่ืมแก้ร้อนใน กระหายน า้ ก็ถูก
น ามาใช้แทนเคร่ืองส าอาง ในการทาปาก ทาหน้า หรือใช้สร้างแผลปลอมในการแสดงตา่งๆ เป็นต้น 
นอกจากนี ้ทางบริษัทเจ้าของสินค้าก็ได้ลดขนาดของยาอุทัยทิพย์ลง เพ่ือความสะดวกในการ
พกพา และยงัวางใน 7-eleven เพ่ือง่ายตอ่การหาซือ้อีกด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10-7 ยาอทุยัทิพย์ 

ที่มา (สวุิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์) 

 

 1.3  ดาวดวงเดน่ (Stars) เป็นสินค้าท่ีมียอดขายสงูและอตัราการเจริญเติบโตก็สูง โดย
สินค้าประเภทนีจ้ะสร้างผลตอบแทนแก่องค์การสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการเงินลงทุนสูงด้วย
เชน่กนั ซึง่ตามแมทริก บีซีจี (Growth-share matrix) นัน้ สินค้าประเภทนี ้บริษัทเจ้าของสินค้า ควร
ให้ความสนใจลงทุนเป็นล าดบัต้นๆ เพราะเป็นสินค้าท่ีคาดหวงัว่าจะเป็นสินค้าท าเงินให้กับบริษัท
ต่อไปในอนาคต แต่ความจริงแล้วกลับไม่แน่เสมอไป เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วมาก จงึท าให้เกิดการคดิค้นนวตักรรมเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สินค้า
ท่ีเป็นดาวรุ่ง (Stars) กลบักลายเป็นสนุขั (Dogs) แทนเพียงแคข้่ามคืน  

 1.4  สินค้าท่ีมีปัญหา (Question marks) เป็นสินค้าท่ีมีส่วนแบง่ตลาดต ่า แตมี่โอกาส
ในการเจริญเติบโตสูง จึงท าให้การลงทนุมีความเส่ียงสงู เพราะสินค้านีอ้าจเป็นสินค้ายอดนิยมท่ี
ท าเงินให้กบัองค์การเป็นจ านวนมากหรือบางครัง้อาจกลายเป็นสุนขัไปเลยก็ได้ ดงันัน้ กิจการควร
พิจารณาอยา่งละเอียดและใกล้ชิด 
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2. หลักการ 4 VIPs (4 Very Important Principle) 

 การวิเคราะห์ VIPs เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การ ท่ีนอกเหนือจากการใช้
เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งหลกัการของ 4 VIPs เป็นหลักการท่ีเน้นในส่วนการท างานของ
ผู้บริหาร ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการดงันี ้(วรัชยา ศิริวฒัน์, 
2554: 163) 

 2.1  การมีจิตวิเคราะห์ (Analytical Mind) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ ทัง้ในเร่ืองข้อมลู เหตกุารณ์ บุคคล และหลกัการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้
ในเร่ืองตา่งๆ 

 2.2  การคดิอยา่งเป็นระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องเข้าใจงาน 
และมองปัญหาให้เป็นระบบ 

 2.3  การคิดอย่างมีสหสมัพนัธ์ (Co-Relation Concept) ซึ่งในการบริหารจดัการผู้บริหาร
จะต้องค านงึถึงความสมัพนัธ์กบังานอ่ืน และผลกระทบท่ีส่งผลตอ่กนัจะต้องไม่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ 
Domino Effect 

 2.4  ผู้บริหารต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Attitude) หมายถึง ผู้บริหารจะต้อง
มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา และไมย่่อท้อตอ่อปุสรรคใดๆ 

 

3. การวิเคราะห์ จี อี แมทริกซ์ (The GE Portfolio Matrix) 

 บริษัท แมคคินซีย์ (McKinsey) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้ค าปรึกษาทางด้านธุรกิจ นอกจากจะ
พฒันา บีซีจี แมทริกซ์ (BCG Matrix) ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์การลงทนุท่ีโดง่ดงัแล้ว ยงัได้
พฒันา เคร่ืองมือ ท่ีช่ือ จี อี แมทริกซ์ (GE Matrix) ด้วย โดยท าการศกึษาจากการด าเนินงานของ 
บริษัท General Electric แต่การวิเคราะห์ด้วย จี อี แมทริกซ์จะมีความระเอียดมากกว่าการ
วิเคราะห์ด้วย บีซีจี แมทริกซ์ x เน่ืองจากได้เพิ่มรายละเอียดเข้ามาในแตล่ะแมทริกซ์และได้เพิ่ม
ระดบัของการจดัแบง่แตล่ะด้านออกเป็น 3 กลุม่ ดงัรูปภาพท่ี 10-9 
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4  คงตัว 
 

1  ขยาย 2  ขยาย 

 

7  เก็บเก่ียว 
 

5  คงตัว 3  ขยาย 

 

9  เก็บเก่ียว 
 

8  เก็บเก่ียว 6  คงตัว 

 

 

รูปภาพท่ี 10-8 แสดง GE Portfolio Analysis Matrix ของ McKinsey 

 

จี อี แมททริกซ์ จะพิจารณา 2 มิติ คือ มิติทางด้านความน่าสนในของอุตสาหกรรม 
(Industry Attractiveness) ซึ่งจะเรียงล าดบัตามแนวตัง้เป็นการแสดงถึงความน่าสนใจของอตุสาหกรรม 
จากน้อยสุดไปมากสุด ส่วนในแนวนอนจะเป็นการแสดงถึงความได้เปรียบหรือจุดแข็งของธุรกิจ เช่น 
ความได้เปรียบทางด้านราคา คณุภาพ หรือเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเรียงจากความได้เปรียบน้อยสดุ 
ไปถึงความได้เปรียบมากสดุ 

ซึ่งจากรูปภาพสามารถเลือกก าหนดกลยุทธ์ได้ 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยชองท่ี 
1,2 และ 3 ของตาราง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีองค์การมีความได้เปรียบทางการแข่งขนั และในขณะเดียวกนั 
ก็มีความน่าสนใจสงู เช่น สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสแก่การท าธุรกิจ ดงันัน้ องค์การควรเลือกกลยทุธ์
ในการขยายตวั เช่น เพิ่มการลงทนุ ขยายสาขา เพิ่มก าลงัการผลิต หรือเพิ่มสายผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 
ส่วนกลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย ช่อง 4,5 และ 6 องค์การควรจะเลือกรักษาสภาพเดิมไว้ หรือชะลอ   
การลงทนุ เพ่ือรอดสูถานการณ์ และกลุ่มสดุท้ายคือกลุ่มท่ีอยู่ในช่อง 7,8 และ 9 เป็นระดบัท่ีความ
ได้เปรียบขององค์การอยูใ่นระดบัต ่าและความสนใจของธุรกิจก็อยูใ่นระดบัต ่าเช่นกนั ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงอนาคตท่ีไมดี่ของธุรกิจ ดงันัน้ องค์การควรเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากธุรกิจให้ได้มากท่ีสดุและไม่
ควรลงทนุเพิ่ม หรือถอนตวัออกจากธุรกิจ 
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4. การวิเคราะห์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 

 การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจะแตกต่างกันไปตาม
ขัน้ตอนของวงจรชีวิตการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ คือ ขัน้การแนะน า (Introduction) ขัน้
เจริญเตบิโต (Growth) ขัน้เจริญเตบิโตเตม็ท่ี (Maturity) และขัน้ตกต ่า (Decline) ซึ่งเม่ือการตลาด
ได้เคล่ือนผา่นขัน้ตอนตา่งๆ กลยทุธ์ท่ีองค์การใช้ก็แตกตา่งกนัไป ดงันี ้

 4.1  ขัน้การแนะน า (Introduction) เป็นขัน้ตอนแรกของการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่งใน
ขัน้ตอนนี ้องค์การจะมีต้นทนุท่ีลงทนุไปในการพฒันาและการผลิตสินค้า แตอ่งค์การกลบัยงัไม่ได้
รับผลตอบแทนกลับคืนมาเลย ดังนัน้กลยุทธ์ขององค์การในขัน้ตอนนี ้คือการเร่งโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ ให้ลูกค้าได้รู้จกัสินค้าอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากสินค้าใหม่จะยังไม่มีคู่แข่งขนัจึงเป็น
โอกาสส าหรับสินค้าใหม่ ท่ีจะสร้างยอดขายและผลก าไรคืนมาในระยะเวลาสัน้ๆ อย่างท่ี IBM 

Xerox Kleenex หรือ Procter & Gamble เคยประสบผลส าเร็จมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั    
การผลิตสินค้าท าได้ค่อนข้างง่าย เน่ืองจากมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดงันัน้ หากสินค้าขององค์การ
ได้รับความนิยม ก็จะเป็นการกระตุ้นให้คู่แข่งขนัเร่งเข้ามาในตลาดเร็วมากยิ่งขึน้ ดงันัน้  หลายๆ 
สินค้าจึงเลือกกลยุทธ์ในการเปิดตวัท่ียิ่งใหญ่หรือแปลกใหม่ เช่น การเปิดตวัของรถยนต์ฟอร์ด    
มสัแตง ท่ีจดุชมวิวชัน้ 86 ของตกึเอ็มไพร์สเตท ท่ีนครชิคาโก หรือการเลือกใช้ดารา นกัร้อง หรือผู้ มี
ช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

 4.2  ขัน้เจริญเติบโต (Growth) เป็นขัน้ท่ีสินค้าเร่ิมเป็นท่ีสนใจของตลาด และลกูค้าจะมี
ค าสัง่ซือ้เข้ามามากขึน้ ซึ่งกลยทุธ์ขององค์การในช่วงนีค้วรเน้นท่ีการผลิต โดยพฒันารูปแบบการผลิต
ให้สามารถเพิ่มปริมาณสินค้าให้ทันต่อความต้องการสินค้าของผู้ บริโภค ซึ่งหลายองค์การอาจ
เลือกใช้วิธีให้ลูกค้าท าการจองสินค้าไว้ก่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้ลกูค้าเปล่ียนใจไปใช้สินค้าของคูแ่ข่งขนั 
นอกจากนีอ้งค์การหลายแห่ง ยงัเลือกใช้กลยุทธ์ในการลดราคาสินค้า เพ่ือป้องกันการเข้ามาของ
คูแ่ขง่ขนั 

 4.3  ขัน้เจริญเติบโตเต็มท่ี (Maturity) เป็นขัน้ตอนท่ียอดขายขององค์การเร่ิมอ่ิมตวั ซึ่ง
กลยุทธ์ขององค์การคือการหยดุลงทุนในสินค้านี ้ประกอบกบัการเร่งระบายสินค้า โดยอาจใช้วิธีการ
หาตลาดใหม่ หรือ ใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เช่น ลด แลก แจก แถม เพ่ือเร่งการ
ผลกัสินค้าออกไปจากองค์การ 

 4.4  ขัน้ตกต ่า (Decline) เป็นขัน้ตอนท่ียอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว องค์การควรใช้ 
กลยทุธ์ในการถอนสินค้านีอ้อกจากตลาด และน าเงินท่ีได้จากกาขาย ไปท าการลงทนุพฒันาสินค้า
ใหมต่อ่ไป 
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เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ 

การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ การบริหารจัดการ
แบบเดิมท่ีเคยปฏิบตัิกันมาก็ไม่ได้ผล จึงท าให้ผู้บริหารขององค์การทัง้องค์การภาครัฐและเอกชน 
ต้องพยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆ ขึน้มาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่ง
เทคนิคการบริหารในสมยัใหมส่ามารถอธิบายได้ดงันี ้ 

 

1. การวิเคราะห์ 7S ของแมคคินซีย์ (McKensy) 
 แมคคินซีย์ (McKinsey) เป็นบริษัทท่ีให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้คิดค้น

แนวคิด 7s โมเดลขึน้ โดย Tom Peters, Robert Waterman and Julien Philips ด้ายความ
ช่วยเหลือจาก Richard Pascale and Anthony G. Athos ซึ่งเป็นหลกัการท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย ทัง้ในเชิงวิชาการและการน าไปใช้ปฏิบตัิจริง ซึ่ง 7 S’s Model จะเน้นในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (human resources) หรือ (Soft S) มากกว่าการเน้นไปท่ีการผลิต โครงสร้าง
พืน้ฐาน และเคร่ืองมือในการผลิต (Hard S) โดยเป้าหมายของโมเดลคือการแสดงความสมัพนัธ์
ขององค์ประกอบ 7 ประการขององค์การคือ โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ทักษะ
(Skills) การบริหารงานบุคคล (Staff) รูปแบบในการท างาน (Style) ระบบ (Systems) และค่านิยม
ร่วม (Shared values) ในการเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของ
องค์การ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10-9 McKinsey 7s Model 

ที่มา (Strategic management insight, 2013) 
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 1.1  กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการก าหนดแผนหรือวิธีการ เพ่ือให้องค์การบรรลผุลส าเร็จ 
ซึ่งก่อนท่ีจะท าการก าหนดกลยุทธ์ องค์การจะต้องท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง 
จดุอ่อน หรือโอกาสและอุปสรรคและน าข้อมลูท่ีได้มาประกอบการวางแผน และการก าหนดกลยุทธ์
ขององค์การ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 1.2  โครงสร้างองค์การ (Structure) เป็นการออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการ
องค์การ ซึง่ค านงึถึงการสายการบงัคบับญัชา การกระรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจ และการ
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้เหมาะสม 

 1.3  ระบบ (Systems) เป็นการจัดระบบการท างานในองค์การ เช่น กระบวนการ
ด าเนินงาน ขัน้ตอนในการผลิต การสัง่การ ตลอดจนการพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ซึ่งระบบการ
ท างานในองค์การของรัฐมักมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากองค์การของรัฐจะมีขัน้ตอนมากมาย 
บางครัง้ท าให้เกิดความลา่ช้า (Red tape) 

 1.4  สไตล์ (Style) เป็นรูปแบบในการปฏิบตัิงาน หรือวฒันธรรม ค่านิยม ตลอดจน
พฤตกิรรมของผู้น าและวิธีการบริหารจดัการ เป็นต้น 

 1.5  การบริหารงานบคุคล (Staff) เป็นเร่ืองของการท างานท่ีเก่ียวกบับคุลากรขององค์การ 
เชน่ การคดัเลือก การฝึกอบรมพฒันาความรู้ ความสามารถ และการดแูลเร่ืองสวสัดกิารตา่งๆ เป็นต้น 

 1.6  ทกัษะ (Skill) เช่น ความเช่ียวชาญ หรือความช านาญของพนกังานในการท าหน้าท่ี
ตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.7  ค่านิยมร่วม (Shared Values) เป็นเร่ืองเก่ียวกับการสร้างค่านิยมร่วมกันของ
พนกังาน เช่น ความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตัิงาน เพ่ือให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 7 ข้อนี ้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเรียกว่า hard ware 

ประกอบด้วย กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) และโครงสร้าง (Structure) ส่วนท่ีสองเรียกว่า 

soft ware ประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล (Staff) ทกัษะ (Skill) และรูปแบบในการด าเนินงาน 
(Style) โดยทัง้สองส่วนจะท างานสอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นค่านิยมร่วม 
(Share value) โดยการน าแนวคิดนีไ้ปใช้จะต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่งๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่มกัจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ ดงันี ้

1. ท าให้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การง่ายขึน้ 

2. ชว่ยในการประเมินกลยทุธ์ใหม ่

3. ชว่ยค้นหาหน้าท่ีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในอนาคต 



251 

 

4. ชว่ยท าให้การควบรวมกิจการท าได้ง่ายขึน้ 

 

2. ธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 ธรรมาภิบาล หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Good governance ซึ่งเร่ิมใช้ครัง้แรกใน
รายงานเร่ือง Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth - A Long Term 

Perspective Study ของธนาคารโลกหรือ World Bank ในปี ค.ศ. 1989 ซึ่งเป็นรายงานการจดัการ
ปกครองและการบริหารของประเทศด้อยพฒันาในแถบแอฟริกา ท่ีธนาคารโลกและองการอ่ืนๆ
พยายามให้ความช่วยเหลือ แต่ผลการด าเนินงานของธนาคารโลกและองการพนัธมิตรอ่ืนๆ กลับ
ล้มเหลวอย่างสิน้เชิง ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองความล้มเหลวเกิดจากวิกฤติธรรมาภิบาล 
ในการจดัการปกครองและบริหาร (Crisis of Government) พร้อมกันนีธ้นาคารโลกก็ได้เสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยการสร้างระบบธรรมาภิบาลขึน้ เช่น การจดัการกลไกการใช้อ านาจรัฐ
อย่างมีหลักเกณฑ์ มีกระบวนการ มีขัน้ตอนท่ีชัดเจน มีระบบการจัดการภาครัฐท่ีเข้มแข็ง เลือก
ผู้ปกครองท่ีมีความรู้ความสามารถและเน้นการบริหารประเทศท่ีมีคณุภาพ (ศิริพงษ์ ลดาวลัย์ ณ 
อยธุยา, 2524:229) 

ตอ่จากนัน้ ก็มีการใช้กนัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะองค์การให้ความช่วยเหลือตา่งๆ ซึ่งให้
ความส าคญัต่อหลกัธรรมาภิบาลอย่างมาก โดยประกาศหลกัธรรมาภิบาลเป็นเง่ือนไขในการให้
ความชว่ยเหลือ ด้านตา่งๆ (Khandakar Qudrat - I Elahi, 2009: 1167)  

 

แนวคิดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของธรรมาภบิาล 

แนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาลนี ้ไชยวฒัน์ ค า้ช ูและคณะ (2545: ค าน า) ได้อธิบายว่าเป็น
ค าท่ีมีความเช่ือมโยงกับค าทีมีคุณค่าอ่ืนๆ ในเชิงสถาบัน เช่น ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิ
มนุษยชน ภาระรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ ความโปร่งใส และการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบราชการ โดยเฉพาะการจดัการภาครัฐตามแนวทางของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management-NPM) ซึ่งเน้นการกระจายอ านาจ เพ่ือเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทัว่ถึง การลดขนาดขององค์กรเพ่ือลดต้นทุนคา่ใช้จ่าย แตใ่นขณะเดียวกนักับเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ซึง่หลกั   ธรรมาภิบาลจะเป็นเคร่ืองมือในการก ากบักลไก
ตา่งๆ ของรัฐบาลให้ท างานด้วยความระมดัระวงั และตระหนกัถึงเร่ืองต้นทนุค่าใช้จ่าย ตลอดจนการ
ท างานท่ีมุง่ผลการปฏิบตังิานเป็นหลกั   
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ส่วนรัชยา ภักดีจิตต์ (2555: ค าน า) ยงัให้แนวคิดว่า “ธรรมาภิบาล” นบัเป็นกญุแจส าคญัท่ี
น ามาใช้ในการบริหารจัดการทัง้ภาครัฐและเอกชนของไทย เน่ืองจากเป็นหลักการท่ีครอบคลุม
กว้างขวางทัง้มิตทิางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสงัคม และการบริหาร ครอบคลมุทัง้ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จึงเป็นแนวคิดท่ีครอบคลุมรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือแม้แตน่ิตศิาสตร์  

นอกจากนี ้ยังมีนักวิชาการต่างประเทศ เช่น Ngaire Woods (1999: 39-61) ได้ให้
ความเห็นวา่ ดชันีชีว้ดัความมีธรรมาภิบาลนัน้ จะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดงันี ้

1.  การมีสว่นร่วม (Participation) 
การมีส่วนร่วม ได้กลายเป็นองค์ประกอบหลกัของธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย 

นอกจากนี ้การมีส่วนร่วมยงัท าให้เกิดพลังในทางปฏิบตัิ ดงัเช่น จากการศึกษาของธนาคารโลก
พบว่าโครงการท่ีประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ วางแผนโครงการและ
ผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งธนาคารโลกให้เหตผุลว่าการมีส่วนในการตดัสินใจจะมีผลในทางจิตวิทยา เน่ืองจาก
ท าให้ผู้ มีส่วนร่วมมีความรู้สึกในการเป็นเจ้า (Ownership) โครงการและต้องการท่ีจะท าให้โครงการ
ประสบผลส าเร็จ 

 2.  การรายงานผล (Accountability) 

การรายงานผลหรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบได้ นบัเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัองค์ประกอบหนึ่งของระบบธรรมาภิบาล ซึ่งผู้บริหารจะต้องแจ้งผลการด าเนินงานหรือผล
การตดัสินใจให้สมาชิกขององค์การทราบ และจดัท าให้เป็นระบบในทางปฏิบตัิ เช่น การจดัท าเป็น
ระเบียบท่ีจะต้องท าการรายงานผลการปฏิบตังิานในแตล่ะระดบั 

3.  ความยตุธิรรม (Fairness) 

หลกัการสดุท้ายของธรรมาภิบาล คือ ความยตุธิรรม องค์การต้องมีระเบียบ กฎเกณฑ์ 
กระบวนการในการน าเสนอ การตดัสินใจ ตลอดจนการบังคบัใช้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม ซึ่ง
องค์การต้องท าความเข้าใจและเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายหรือน าเสนอความรู้สึกนึกคิดของ
สมาชิกได้ 

สว่นแนวคดิเก่ียวกบัธรรมาภิบาลตามทศันะขององค์การระหว่างประเทศนัน้กลบัมีมมุมอง
หรือแนวความคดิท่ีหลากหลายแตกตา่งออกไป อาทิ  

องค์การพฒันาระหว่างประเทศ The United Nations Development Program (UNDP) 
ได้เสนอหลกัเกณฑ์ 5 ข้อของธรรมาภิบาล (The five principles of good governmence) ซึ่ง
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คอ่นข้างเหล่ือม (Overlap) หรือขดัแย้งกนัในบางข้อ (Conflicting) (อ้างจาก John Graham และ
คณะ, 2003:3) 

4.  ความถกูต้องตามกฎหมายและการมีสิทธ์ในการแสดงความคิดเห็น (Legitimacy and 

Voice) 
ซึ่งหลักการข้อนี ้UNDP ระบุว่า อยู่บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(Participation) เช่น การมีสิทธ์ิออกเสียงในการตดัสินใจ (Decision making) เสรีภาพในการพูด
และการรวมกลุ่ม (Freedom of association and speech) และ ยึดมัน่ในมติของคนส่วนใหญ่ 
(Consensus orientation) กล่าวคือรัฐบาลจะต้องท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
ตา่งๆ เพ่ือกลัน่กรองสูท่างเลือกท่ีดีท่ีสดุ  

5.  การสัง่การ (Direction) 
ซึ่งเก่ียวข้องกับ วิสัยทัศน์กลยุทธ์ (Strategic vision) กล่าวคือ ถึงแม้ผู้น าและ

สาธารณะชนจะมีมุมมองตอ่ธรรมาภิบาลและการพฒันามนษุย์ท่ีแตกตา่งกนัแตท่กุคนต้องเข้าใจ
พืน้ฐานเก่ียวกับประวัติศาสตร์ (Historical) วัฒนธรรม (Culture) และความซับซ้อนของสังคม 
(Social complexities)  

6.  การปฏิบตั ิ(Performance) 

การปฏิบัติการเก่ียวข้อง 2 ประการ คือ ประการแรก ความรับผิดชอบ (Respon-

siveness) ซึ่งสถาบันต่าง หรือองค์กรต่างๆ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนร่วม (Stakeholders) 

ประการท่ี 2 การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) การก าหนด
กระบวนการในการท างานตา่งๆต้องค านงึถึงการใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มคา่ 

7.  ความสามารถในการตรวจสอบได้ (Accountability)  

ผู้ท าหน้าท่ีในการตดัสินใจในคณะรัฐบาล (Decision makers in government) ภาค
ส่วนเอกชน (Private sector) องค์กรทางสงัคม ต้องมีความโปร่งใส (Transparency) และสามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) ทัง้ภายในและภายนอก  

8.  ความยตุธิรรม (Fairness) 

ซึ่งสามารถวดัได้จากความเท่าเทียมกนั (Equity) ของประชาชน และการยึดหลกันิติธรรม 
(Rule of Law) โดยกรอบของกฎหมายจะต้องมีความยุติธรรมและบงัคบัใช้กบัทกคนอย่างเท่า
เทียมกนั 

ธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ให้ทศันะอีกว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดธรรมาภิบาล คือ (อ้าง
จาก Mariz Tadros, 2012: 63) 
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1. การแสดงความคดิเห็นและการตรวจสอบ(Voice and accountability)  

ซึ่งสามารถวัดได้จากการท่ีประชาชนของประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกคณะ
รัฐบาลของประเทศตน นอกจากนีย้งัมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
และเสรีภาพของส่ือมวลชน 

2. การมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากความรุนแรง (Political stability and 

absence of violence)  

ซึ่งสามารถประเมินได้จากความไม่มั่นคงของรัฐบาล (Destabilized) หรือการล้มล้าง
รัฐบาลด้วยวิธีท่ีไม่ถกูต้องตามรัฐธรรมนญู (Unconstitutional) หรือวิธีรุนแรง (Violent means) ซึ่ง
มาจากภายในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาต ิ(Domestic violence and terrorism) 

3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government effectiveness) 

การมีประสิทธิผลของรัฐบาลสามารถรับรู้ได้จาก คณุภาพของการบริการสาธารณะ 
(The quality of public services) ความมีอิสระจากความกดดนัทางการเมือง (Political 

pressures) คณุภาพของการก าหนดและการประเมินผลนโยบาย (The quality of policy formulation 

and implementation) และความน่าเช่ือถือของการให้ค ามัน่สญัญาของรัฐบาล (Government’s 
commitment)  

4. คณุภาพของข้อก าหนดกฎเกณฑ์ (Regulatory quality)  

การวดัคณุภาพของข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาล สามารถวดัได้จากการก าหนด 
และการประเมินผล ออกเสียงประชามติ (Formulation and implement sound) ว่าข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านัน้อนุญาต (Permit) หรือส่งเสริม (Promote) การพัฒนาในภาคเอกชน 

(Promote private sector development) หรือไม ่

5. หลกันิตธิรรม (Rule of law) 

หลกันิติธรรมสามารถวดัได้จากการยึดมัน่ตามกฎเกณฑ์ของสงัคม ( Abide by the 

rules of society) โดยเฉพาะการบงัคบัใช้สญัญา (Contract enforcement) การให้สิทธิในท่ีอยู่
อาศยั (Property rights) การปฏิบตัิหน้าท่ีของต ารวจ (Police) ศาล (Courts) และการปฏิบตัิตอ่
อาชญากรรมและความรุนแรง (Crime and violence)    

6. การควบคมุการคอรัปชัน่ (Control of corruption) 

การควบคมุการคอรัปชัน่สามารถรับรู้ได้จากการมีอ านาจสาธารณะ (Public power) 

ในการควบคมุการแสวงหาผลประโยชน์ทัง้จากกลุ่มชนชัน้สงูของสงัคม (Elites) และกลุ่มผลประโยชน์
สาธารณะ (Private interests)  
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3. กิจกรรม 5 ส (5S) 

5ส คือ แนวทางท่ีใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานและจดัระเบียบ
สิ่งของในท่ีท างานให้ดดีูขึน้ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุการบริหารจดัการแบบทนัเวลาพอดี หรือ ‚Just 

in Time‛ โดยหลกัการ 5 ส ถูกพฒันาขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น โดย Osada และถูกปรับปรุงเพิ่มเติม
เป็นขัน้ตอนให้เหมาะกับการน ามาใช้ในการปฏิบตัิจริงโดย  Hirano และต่อมาภายหลังได้ถูก
น ามาใช้ในการปฏิบตังิานของบริษัท โตโยต้า โดยญ่ีปุ่ นเรียกกนัวา่ 5S ซึง่ประกอบด้วย 

1.  Seiri (เซริ) หรือ สะสาง หมายถึง การจดัสิ่งของท าให้เป็นระเบียบ เช่น การคดัแยก
สิ่งของท่ีจ าเป็นต้องใช้กบัสิ่งของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ออกจากกนั โดยสิ่งของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ต้องท า
การก าจดัทิง้ให้ถกูวิธี ซึ่งกล่าวกนัว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานนัน้ ต้องเร่ิมจากการ
สะสาง 

2.  Seition (เซตง) หรือ สะดวก หมายถึง การวางของในท่ีท่ีเหมาะสม เช่น การจดัวาง
ของท่ีจ าเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบและสามารถหยิบไปใช้งานได้ทนัที ซึ่งการใช้หลกั ‚สะดวก‛ นี ้
จะชว่ยลดเวลาในการค้นหาสิ่งของลงได้ 

3.  Seiso (เซโซ) หรือ สะอาด หมายถึง การท าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถ ูสถานท่ี 
สิ่งของ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือ เคร่ืองจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่งสะอาดเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการการจดัการคณุภาพ 

4.  Seiketsu (เซเคทซึ) หรือ สุขลกัษณะ หมายถึง การรักษาสภาพให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ หรือการคงรักษาการปฏิบตัิตาม 3 ส แรก คือ สะสาง สะดวก และสะอาด อย่าง
สม ่าเสมอ ซึง่จะท าให้เกิดความปลอดภยัในองค์การ 

 5.  Shitsuke (ชิทซึเคะ) หรือ สร้างนิสยั หมายถึง การปฏิบตัิตาม 4 ส แรก อย่าง
สม ่าเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน และตดิเป็นนิสยั 

 

การน า 5 ส (5S) มาใช้กับประเทศไทย 

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทแห่งแรกท่ีน ากิจกรรม 5 ส มาใช้
ในช่วงปี พ.ศ. 2522 ในครัง้แรกนัน้  Mr. Shigemi Mmorita ประธานกรรมการบริษัทได้น ามาใช้
เฉพาะ 3ส แรก เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการบริหารบริษัท จากนัน้ในปี พ.ศ.2524 จึงประกาศใช้ 5ส เป็น
นโยบายในการบริหารงาน โดยให้ระดบัผู้จดัการเป็นแกนน า และสร้างความเข้าใจในกิจกรรม 5ส 
ให้บรรดาพนกังานทัว่ๆ ไป 
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ในช่วงปี พ.ศ. 2526 บริษัท สยามคโูบต้า อุตสาหกรรม จ ากดั (กลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์
ไทย) ได้น า 5ส มาด าเนินการในโรงแรม และเผยแพร่ความรู้นีใ้ห้กบับริษัทท่ีสนใจ ทัง้บริษัทในเครือ
ซีเมนต์ไทยและจากภายนอก  

นอกจากนี ้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีน าหลัก
กิจกรรม 5ส มาใช้อยา่งจริงจงั  

กระบวนการในการท ากิจกรรม 5 ส มีหลักส าคัญ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10-10 กระบวนการในการท ากิจกรรม 5 ส 

ที่มา  (runglaksamee rodkam (2014) http://rungdab-04.blogspot.com/2012/09/5-tool-for-

organizing.html) 

1. ก าหนดนโยบาย 

2. จดัตัง้คณะกรรมการ   
3. จดัท าแผนด าเนินการ   
4. แบง่พืน้ท่ีรับผิดชอบ  
5. เร่ิมด าเนินการด้วยการก าหนดวนัท าความสะอาดทัง้องค์การ หรือ “Big Cleaning Day” 
6. ลงมือปฏิบตักิารตามแผน 5ส 

7. ท าการตรวจเช็คพืน้ท่ีเพ่ือแก้ไขปรับปรุงโดยสมาชิกภายในพืน้ท่ีเอง 
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8. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน5ส   
9. ก าหนดผลการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐาน   
10. รักษาไว้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 

 

ประโยชน์ของ 5ส (5S) 

 5 ส.เป็นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ขององค์การ 

 5 ส.เป็นพืน้ฐานของระบบคณุภาพและผลผลิต 

 5 ส.ชว่ยเพิ่มผลผลิตและคณุภาพ 

 5 ส.เป็นพืน้ฐานของท า ISO TPM TQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10-11 ผลงานกิจกรรม 5 ส ของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ ากดั (มหาชน) 
ที่มา  (https://www.google.co.th/search5s) 

 

4. หลักการ 5 G’s 
 นอกจากหลกัการ 5 ส (5S) แล้ว นกัคดิทางการบริหารของญ่ีปุ่ น ยงัได้คิดค้นหลกัการ

ท่ีเรียกวา่ ‚GOGEN SHUGI‛ ขึน้ ซึง่มาจากค าศพัท์ 5 ค าท่ีขึน้ต้นด้วย ‚GEN‛ ดงันี ้(อ้างจาก วรัชยา  
ศริิวฒัน์, 2554:162)  

 

https://www.google.co.th/search5s


258 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปภาพที่  10-12 หลกัการ GOGEN SHUGI 

 

5. ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000) 
ISO หรือช่ือเตม็วา่ International Organization for Standardization เป็นองค์การ

ระหวา่งประเทศวา่ด้วยการมาตรฐาน โดยก่อตัง้ขึน้เม่ือ ค.ศ. 1946 ซึง่มีส านกังานอยูท่ี่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และใช้วิธีการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการ (Technical 

Committees-TC) ในการพฒันาข้อก าหนดในมาตรฐานตา่งๆ เชน่ มาตรฐาน ISO 9000 ซึง่เป็น
มาตรฐานฉบบัแรก เมือปี ค.ศ. 1994 ท่ีครอบคลมุด้านการผลิต การสง่มอบ บริการคณุภาพ และ
การปรับปรุงรูปแบบในการบริหารจดัการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ตอ่มา
ได้มีการพฒันาเป็น ISO 9001 ซึง่ครอบคลมุทัง้การออกแบบ การพฒันาการผลิต และการบริการ
ด้วย นอกจากนีย้งัมีการพฒันาขึน้อีกรวมทัง้หมด 5 ฉบบั ประกอบด้วย ISO9000, 9001, 9002, 

9003, 9004 โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงัรูปภาพท่ี 10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GENBA    ปฏิบตัิในพืน้ท่ีจริง 

3Gs ปฏิบัติการ GENBUTSU สมัผสังานจริง 

GENJITSU ค านงึถึงสถานการณ์จริง 

  GENRI     หลกัวิชาการ 

2Gs ปฏิบัติการ   

GENSOKU กฎ ระเบียบ กฎหมาย 
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รูปภาพท่ี 10-13 รูปภาพแสดงโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9000 

ที่มา (วรัชยา ศริิวฒัน์, 2554: 200) 

 

วัตถุประสงค์ในการท า ISO 

ส าหรับวตัถปุระสงค์ในการท า ISO ในฉบบัตา่งๆ นัน้เน่ืองจากองค์การมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
(อ้างจาก วรัชยา ศริิวฒัน์, (2554: 200) 

1. เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจตอ่คณุภาพของสินค้าและบริการขององค์การ 

2. เพ่ือให้มีระบบบริหารงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือควบคมุกระบวนการด าเนินงานให้ครบวงจร 

4. เพ่ือปรับปรุงและพฒันาระบบการปฏิบตังิาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

5. เพ่ือลดความสญูเสียในการด าเนินงานและเกิดการประหยดัมากขึน้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบคุณภาพ ISO 

การจดัการคณุภาพ ISO ให้ประสบผลส าเร็จต้องอาศยัความร่วมแรงของสมาชิกทัง้หมด
ในองค์การ และต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งหวัใจส าคญัของการจดัท า
คณุภาพ ISO คือ วรัชยา ศริิวฒัน์ (2554:200) 

1.  ผู้บริหารระดบัสูงขององค์การ จะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง รวมถึงก าหนด
นโยบายด้านคณุภาพ ก าหนดโครงสร้างในการบริหารงาน ก าหนดบคุลากรให้มีความเหมาะสมกบังาน 
และสนบัสนนุด้านงบประมาณในการด าเนินงาน 

2.  ระบบคณุภาพ ISO เป็นงานท่ีต้องใช้การจดัการด้านระบบเอกสารเข้ามาช่วย เพ่ือใช้เป็น
บนัทกึขอตกลงร่วมกนัในการด าเนินงานของสมาชิกในองค์การ 

ISO 9000 

ISO 9000 ISO 9000 ISO 9000 ISO 9000 

การออกแบบ
พฒันาการผลิต

ตดิตัง้และบริการ 

การผลิตและ
ตดิตัง้ 

การตรวจสอบและ
การทดสอบขัน้

สดุท้าย 

การบริหารงาน
ในหวัข้อตา่งๆ 
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3.  ISO เน้นท่ีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบ (Audit) ในลกัษณะการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือเป็นการควบคมุและตรวจสอบผลการปฏิบตังิาน วา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม ่ 

 

การใช้กลยุทธ์ในการจัดการภาครัฐ 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากองค์การของรัฐ ซึ่งมีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากองค์การของเอกชนใน
หลายประเด็น เช่น การด าเนินงานขององค์การ เป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ 
โดยไม่ได้หวงัผลทางก าไร เน่ืองจากองค์การของรัฐ มีแหล่งรายได้มาจาก คา่ธรรมเนียมภาษี และ
เงินสนบัสนนุจากองค์กรหรือประชาชน  จึงท าให้การใช้กลยทุธ์ตา่งๆ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว อาจมี
ข้อจ ากดัในการน ามาใช้ในการบริหารจดัการในภาครัฐ  
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สรุป 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการน ากลยุทธ์หรือยุทธวิธีทางการทหารมาใช้ในการบริหาร
จดัการองค์การโดยค าวา่กลยทุธ์มีความหมายวา่การน าเอารูปแบบแผนการ การปฏิบตัิงาน รวมทัง้
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์มารวมกนั 

 ส่วนค าว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์นัน้เป็นการน าเอาแผนการปฏิบตัิให้บรรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์การ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี ้คือ 
ลักษณะของธุรกิจทัง้ในปัจจุบันหรืออนาคต สภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากร และการ
ปฏิบตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์  
 นอกจากนี ้การวางแผนกลยทุธ์จะต้องเก่ียวข้องกบัค าตา่งๆ เหล่านี ้เช่น แผนระยะยาว ข้อ
ผกูพนัสญัญา และกลยทุธ์ โดยการจดัท าแผนกลยทุธ์ จะต้องท าตามขัน้ตอนดงันี ้คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอก หรือการวิเคราะห์ SWOT หลังจากนัน้ ต้องก าหนด
วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ส่วนขัน้ตอนสุดท้ายคือการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งองค์การควรต้อง
เลือกใช้กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัตวัองค์การเอง 
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ค าถามท้ายบท 

1. อธิบายท่ีมาของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. ค าวา่ “กลยทุธ์” หมายความวา่อยา่งไร 

3. เหตใุดองค์การต้องมีการจดัท ากลยทุธ์ 

4. การจดัการเชิงกลยทุธ์มีก่ีขัน้ตอน อะไรบ้าง 

5. การประเมินสิ่งแวดล้อมภายใน จะต้องประเมินปัจจยัอะไรบ้าง 

6. ค าวา่ ‚SWOT Analysis‛ หมายถึงอะไร 

7. อธิบาย ‚TOWS Matrix‛ หมายถึงอะไร 

8. การวิเคราะห์แรงกดดนั (Five force model) 5 ประการ จะต้องวิเคราะห์ปัจจยัด้าน
ใดบ้าง 

9. การก าหนดพนัธกิจ (Mission) จะต้องครอบคลมุถึงข้อมลูด้านใดบ้าง 

10. กลยทุธ์ในระดบัองค์การประกอบด้วยวิธีใดบ้าง 
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