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ค ำน ำ 
 

เอกสารค าสอน รายวิชา เทคนิคการบริหาร (Administrative techniques) รหัส PA 55202  
ซึ่งเป็นเอกสารค าสอนที่เรียบเรียงขึ้นตามเน้ือหาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาตร์ ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช 2554 นอกจากน้ี ผู้เขียนยังได้เพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนที่เห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับเน้ือหาของหลักสูตร  ผู้เขียนได้เริ่มจัดท าเอกสารค า
สอนฉบับน้ีขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ประกอบการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเน้ือหาสาระให้มีความทันสมัยมากขึ้น และได้น ามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

เอกสารค าสอนฉบับน้ี ได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 9 หัวข้อเรื่องหลัก และแต่ละหัวข้อเรื่องหลักยัง
ประกอบไปด้วยหัวเรื่องรองอีกจ านวนหน่ึง โดยหัวข้อเรื่องหลักมีดังน้ี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 

แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน เทคนิค
การจูงใจ เทคนิคการเป็นผู้น า การบริหารคุณภาพแบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ เทคนิคการ
บริหารสมัยใหม่ เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่ละหัวข้อเรื่องใช้เวลาในการสอนประมาณ 1-2 
สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในเรื่องของเทคนิคการบริหารและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐสมัยใหมเ่ป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ก็สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ด้วยเช่นกัน  

ทั้งน้ี ผู้ศึกษาควรได้ท าการศึกษารายละเอียดในแต่ละหัวข้อเรื่องจากเอกสารหรือหนังสืออ่ืนๆ
เพิ่มเติม เน่ืองจากเทคนิคการบริหาร มักมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารค าสอนฉบับน้ี คงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
วิชาเทคนิคการบริหารตามสมควร หากท่านที่ได้น าเอกสารค าสอนฉบับน้ีไปศึกษา และมีข้อเสนอแนะ 
ผู้เขียนยินดีน้อมรับและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์น้ัน ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมณัฐ ภูกองไชย 

                           29 สิงหาคม 2559 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ชื่อรายวิชา  เทคนิคการบริหาร (Administration Techniques) 

รหัสวิชา  PA55202 

จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (3-0-6) 

อาจารย์ผู้สอน  ผศ. เขมณัฐ ภูกองไชย 093-3935665 (khem2513@yahoo.com) 

เนื้อหาค าอธิบายรายวิชา (Course description) 

ศึกษาเทคนิคทางการบริหาร การปรับปรุงระบบงาน วิธีวิเคราะห์การท างานตามมาตรฐาน 
การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ เพิร์ท ซีพีเอ็ม เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และ
การประยุกต์ใช้กับภาครัฐ  

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงพัฒนาการของการบริหารภาครัฐ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏี ตลอดจนเทคนิค
การบริหารภาครัฐ  

4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงาน 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลุ่มควบคุมคุณภาพ 

8. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และการ
ประยุกต์ใช้กับภาครัฐ  
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เนื้อหาการสอนรายวิชาต่อสัปดาห์ (Course outline) 

สัปดาห์ 

 

เนื้อหา 

 

วิธีการสอน/สื่อ
การสอน 

กิจกรรม 

1 -แนะน ารายวิชา 
-บรรยายเนื้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร ดังนี้ 
1. ความเป็นมาของการบริหาร 

2. ความหมายของการบริหาร 

3. พัฒนาการของการบริหาร 

4. การบริหารในศตวรรษที่ 21 

5. ภารกิจของผู้บริหาร 

6. หน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละ
ระดับ 

7. ความหมายขององค์การ 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
การบริหาร 

9. ทักษะของผู้บริหาร 

-บรรยาย 

-Power point 

 

ชี้แจง และตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การเรียน
การสอน และ
แนวทางในการ
ประเมินผล และ
บรรยายเนื้อหา 

2 -บรรยายเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบริหาร ดังนี้ 
1. ความหมายของทฤษฎีการบริหาร 

2. แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
ก่อนยุคดั้งเดิม 

2.1 อดัม สมิท 

2.2 โรเบิร์ต โอเวน 

2.3 ชาร์ลส์ แบบเบจ 

 

-บรรยาย 

-Power point 

-อภิปรายกลุ่ม 

การบรรยายโดย
ผู้สอนและอภิปราย
ร่วมกัน 
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3. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารยุค
ดั้งเดิม 

3.1 เฟรดเดอริค ดับบลิว เทย์
เลอร์ 

3.2 แฟรงค ์และ ลิลเลี่ยน กิล
เบิร์ธ 

3.3 เฮนรี่ แกนทท์ 
3.4 เฮนรี่ ฟาโยล 

3.5 ลินดอล เออร์วิค และ ลู
เธอร์ กูลิค 

3.6 แมรี่ ปาร์คเกอร์ ฟอล
เลตต์ 

3.7 แม็ก เวบเบอร์ 
4. แนวคิดและทฤษฎียุคดั้งเดิมใหม่ 

4.1 เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน 

4.2 ฟิลลิป เซลซ์นิคส์ 
4.3 อัลวิน วาร์ด กูลด์เนอร์ 

5. แนวคิดและทฤษฎียุคพฤติกรรม 

5.1 เอลตัน เมโย 

5.2 อับราฮัม มาสโลว์ 
5.3 ดักลาส แมคเกรเกอร์ 
5.4 เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก 

3 

 

 

 

-บรรยายเนื้อหา การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
1. ความหมายของกลยุทธ์และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

-บรรยาย 

-Power point 

-อภิปรายกลุ่ม 

 

 

การบรรยายโดย
ผู้สอนและอภิปราย
ร่วมกัน 
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 3. เหตุผลที่ต้องมท าการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 
4. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
5. กลยุทธ์ในการเลือกลงทุน 

 

 

 

4 -บรรยายเนื้อหา การพัฒนาปรับปรุง
ระบบงาน ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงงาน    
2. หลักการปรับปรุงงาน    

3. หลักการ ECRS    

4.  หลักการปรับปรุงระบบงานแบบ
แบบไคเซ็น (Kaizen)  

5. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้
กิจกรรม 5 ส (5S)  

6. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้
กิจกรรม 5 G’s  
7. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้ 
ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000)  
8. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้
กิจกรรม 4 VIPs (4 very important 

principles) 

9. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้ 
Key performance indicator-KPI  

10. หลักการปรับปรุงระบบงานโดย
การใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

-บรรยาย 

-Power point 

-อภิปรายกลุ่ม 

การบรรยายโดย
ผู้สอนและอภิปราย
ร่วมกัน 

 

5 สอบกลางภาค   
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6 -บรรยายเนื้อหา เทคนิคการจูงใจ ดังนี้ 
1. ความหมายของการจูงใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม
องค์การที่ส าคัญ 

2.1 เอลตัน เมโย 

2.2 อับราฮัม มาสโลว์ 
2.3 เคลย์ตัน แอลเดอเฟอร์ 
2.4 ดักลาส แม็คเกรเกอร์ 
2.5 เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก 

2.6 เดวิด แม็คเคลเลน 

2.7 คริส อากีริส 

2.8 เรนสิส ไลเกิร์ต 

3. ประเภทของการจูงใจ                  

4. เทคนิคการจูงใจ   

-บรรยาย 

-Power point 

-อภิปรายกลุ่ม 

 

การบรรยายโดย
ผู้สอนและอภิปราย
ร่วมกัน 

 

7 -บรรยายเนื้อหา เทคนิคการเป็นผู้น า  
 ดังนี้ 
1. ความหมายของผู้น า  
2. ความหมายของภาวะผู้น า 
3. บทบาทของผู้น า 

4. แนวคิด การศึกษา เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น า 
5. การพัฒนาบุคลากรและการสร้าง
แรงจูงใจของผู้น า 

6. วิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท  
 

 

 

-บรรยาย 

-Power point 

-อภิปรายกลุ่ม 

 

การบรรยายโดย
ผู้สอนและอภิปราย
ร่วมกัน 
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7. ประเภทของผู้น าและคุณลักษณะ
ของผู้น า 

8. ตัวอย่างผู้น าที่ท่ัวโลกยกย่อง  

8-9 -บรรยายเนื้อหา การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้ใน
ภาครัฐ ดังนี้ 

1. ความหมายของการบริหาร
คุณภาพแบบองค์รวม (TQM) 

2. การน าการบริหารคุณภาพแบบ
องค์รวม (TQM) มาใช้ในการบริหาร 

3. แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบ
องค์การ 

4. กลุ่มบุคคลที่เผยแพร่แนวคิดและ
หลักการของ TQM 

4.1 เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง 
(Edwards W. Deming) 

4.2 โจเซฟเอ็ม จูแรน (Joseph 

M. Juran) 
4.3 ฟิลิป คอรสบี (Philip B. 

Crosby) 
4.4 อาร์มัน วี เฟเกนบาม 

(Armand V. Feigenbaum) 
5. ประโยชน์ของการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ (TQM) 

6. การน าหลักการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ (TQM) ไปสู่ภาคปฏิบัติ 
 

-บรรยาย 

-Power point 

-อภิปรายกลุ่ม 

การบรรยายโดย
ผู้สอนและอภิปราย
ร่วมกัน 
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7. การน าแนวคิดและหลักการของ
การบริหารคุณภาพมาใช้ในระบบ
ราชการของไทย 

8. เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

9. วัตถุประสงค์ของ PMQA 

10. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand quality award - TQA) 

11. วัตถุประสงค์ของการน ารางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ 
12. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) 

13. ประโยชน์ของการน ารางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ 

10-11 -บรรยายเนื้อหา เทคนิคการบริหาร
สมัยใหม่ ดังนี้ 
1. การบริหารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การบริหารโดยใช้สัญญาจ้าง 
3. การบริหารแบบการหาจุดเด่น 
(Benchmarking) 

4. การวิเคราะห์ 7S ของแมคคินซีย์ 
(McKinsey) 

5. การบริหารโดยวัตถุประสงค์ 
(Management by objective - 

MBO) 
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 6. การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
(New public administration - NPA) 

7. หลักการบริหารโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล (Good governance) 

8. การบริหารตามหลักการของ
ทฤษฎี Z 

9. การบริหารโดยการปรับรื้อระบบ 

(Re-engineering) 

  

12-13 -บรรยายเนื้อหา เทคนิคการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
1. ความส าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  
2. ความหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  
3. วัตถุประสงค์ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
4. แนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบัน 

5. ความท้าทายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

6. ขอบเขตความรับผิดชอบและ
กิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
7. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
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9. แนวคิดในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ร่วมสมัย 

14 ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ   

15 สอบปลายภาค   

 

การวัดและการประเมินผล 

คะแนนระหว่างภาค    60  คะแนน  

เข้าชั้นเรียน     10  คะแนน 

รายงานกลุ่มและน าเสนอหน้าชั้น  20  คะแนน 

สอบกลางภาค    30  คะแนน 

คะแนนปลายภาค    40  คะแนน 

รวม                     100  คะแนน 

การประเมินผลคะแนน 

80-100 คะแนน   เกรด A 

75-79 คะแนน   เกรด B+ 

70-74 คะแนน   เกรด B 

65-69 คะแนน   เกรด C+ 

60-64 คะแนน   เกรด C 

55-59 คะแนน   เกรด D+ 

50-54 คะแนน   เกรด D 

0-49 คะแนน   เกรด F 
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เอกสารประกอบการสอน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1. ความเป็นมาของการบริหาร 
2. ความหมายของการบริหาร 
3. พัฒนาการของการบริหาร 
4. การบริหารในศตวรรษที่ 21 

5. ภารกิจของผู้บริหาร 
6. หน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละระดับ 

7. ความหมายขององค์การ 
8. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับการบริหาร 
9. ทักษะของผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
 

1. อธิบายความหมายของการบริหารและองค์การได้ 
2. อธิบายถึงพัฒนาการของการบริหาร 
3. อธิบายถึงการบริหารในศตวรรษที่ 21 

4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับการบริหารได้ 
5. อธิบายหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในองค์การ 

6. อธิบายถึงทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารแต่ละระดับ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 1 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 1 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถามบทที่ 1 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 



บทที ่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 
 

เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่ต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ ดังนั้น  คนเราทุก
คนเกิดมาย่อมมีความเกี่ยวพันกันในสังคม มีการแบ่งงานกันท าเพ่ือให้สังคม องค์การ หน่วยงานของตน 
เช่น โรงเรียน ส านักงานอ าเภอ จังหวัด โรงพยาบาล หรือองค์การของบริษัทเอกชนอ่ืนๆ ทีท่ าหน้าที่ใน
การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือที่เราจะได้ใช้เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือการ
ด าเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะความรู้ทางด้านการบริหารที่
ทันสมัยเข้ามาช่วย เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้  

ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องท าการศึกษา เรียนรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร 
เช่น ความหมายและลักษณะของการบริหาร พัฒนาการของทฤษฏีและแนวความคิดทางการบริหาร 
เทคนิคการวางแผน เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดของเนื้อหาขั้นสูงต่อไป ในบทเรียนนี้จะขอน า
ผู้เรียนให้รู้จักความหมายของการบริหาร พัฒนาการของการบริหารและภารกิจของผู้บริหารในระดับ
ต่างๆ ดังนี้ 
 

ความเป็นมาของการบริหาร  
 

จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางด้านการบริหาร พบว่า แท้จริงแล้วค าว่าการ
บริหาร  (Administration) ได้พบหลักฐานว่า ได้มีการใช้ค าอ่ืนๆแทนในความหมายนี้มาแล้วหลายค า
ด้วยกัน  เช่น ในสมัยกรีกโบราณชาวกรีกโบราณ (Ancient Greeks) ในช่วงเริ่มต้นของยุคการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ (The earliest times of recorded history) หรือ เมื่อประมาณ 2,500 ปี ก่อนคริสตกาล 
ได้ใช้ค าว่า “การเพ่ิมคุณค่างาน” (Job enrichment) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคทางการบริหารในยุคนั้น 
กล่าวคือ ชาวกรีกโบราณได้ท าการศึกษาเรียนรู้วิธีการในการแก้ปัญหาความเบื่อหน่าย เมื่อยล้า อัน
เนื่องมาจากการท างานที่ซ้ าซาก จ าเจ โดยการใช้เสียงดนตรีที่มาจากเครื่องดนตรี เช่น ขลุ่ย (Flute) กลอง 
(Drum) ตลอดจนวิธีการท างานที่สอดคล้องกับจังหวะท านองเพลง การเคลื่อนไหวร่างกายที่มี
ประสิทธิภาพ (ใช้เวลาและท่วงท่าในการเคลื่อนไหวน้อยลง) รวมถึงการกระตุ้นการท างานที่รวดเร็วขึ้น 
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และสามารถท างานได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนความน่าเบื่อหน่ายให้กลายเป็นความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน (Williams, 2007, p. 34) 

ปัจจุบันค าว่า “การบริหาร” ได้รับการลงความเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นทั้งศาสตร์ (Science) 

และศิลป์ (Art) กล่าวคือ ในแง่ของความเป็นศาสตร์นั้น เนื่องจากองค์ความรู้ (Body of 

knowledge) ที่ได้มามีลักษณะทีเ่ป็นระบบ และหลักการต่างๆก็ได้ผ่านกระบวนการศึกษาทดลอง
มาแล้วอย่างต่อเนื่อง หรือหมายถึง การน าวิธีการศึกษาที่มีรูปแบบเดียวกันกับการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้จากแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 - 1 แสดงวิธีการศึกษาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ที่มา : เขมณัฐ ภูกองไชย (2558, หน้า 4) 
 

ส่วนในแง่ที่เป็นศิลป์นั้นเพราะว่าการบริหาร เป็นวิธีการน าองค์ความรู้ของนักวิชาการไป
ปรับใช้ให้ประสบความส าเร็จ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า การจัดการเป็นศิลป์ของศิลป์ (Management is 

the art of the arts) กล่าวคือ การจัดการจะต้องใช้เทคนิค วิธีการจัดองค์การ และสนับสนุนให้
สมาชิกในองค์การได้ใช้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารที่
ประสบผลส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องมีท้ังศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน (วรัชยา ศิริวัฒน์, 2554, หน้า 8)  

ทฤษฎี 

หลักการ หลักการ หลักการ 

วธีิการทางวิทยาศาสตร์  
คน้หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ 

และผล 

ความคิด 

รายละเอียด
โดยเฉพาะ 

ความคิด 

รายละเอียด
โดยเฉพาะ 

รายละเอียด
โดยเฉพาะ 
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ความหมายของการบริหาร (Administration) 
 

ค าว่า “การบริหาร” (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า 
“Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรือ อ านวยการ (Direct) ดังนั้น ค าว่า Minister จึง
หมายถึง ผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรับใช้รัฐ ซึ่งก็คือรัฐมนตรีนั่นเอง ส่วนค าว่าการจัดการ 
(Management) ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน มักนิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการมุ่งแสวงหาผลก าไร (Profits) โดยเน้นการท าก าไรสูงสุด (Maximize profits) ส่วน
การค านึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับนั้น จะถือเป็นวัตถุประสงค์รอง  หรือเป็นผลพลอยได้ (By 

product) มากกว่า ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากองค์การภาครัฐ ซึ่งเน้นการให้บริการแก่
สาธารณะทั้งหลาย (Public services) ให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการภาครัฐใน
ปัจจุบัน ก็ได้มีการน าเอาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของเอกชนมาใช้มากยิ่งขึ้น  เช่น การน า
แนวคิดผู้บริหารสูงสุดหรือ ซี อี โอ (Chief executive officer) มาประยุกต์ใช้ในวงราชการ การเน้นการ
บริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดขั้นตอนหรือระเบียบที่ไม่จ าเป็นลง หรือการให้รางวัลตอบแทน
ในการปฏิบัติงานเป็นต้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หน้า 28) 

วิรัช วริัชนิภาวรรณ (2550, หน้า 35-36) ได้กล่าวว่า วิธีการบริหารที่ถูกน ามาใช้ใน
ภาครัฐบาล (Public administration) นั้น จะหมายถึง แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานใดๆ ที่
หน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้น ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสร้าง
ความสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยเกี่ยวข้อง
กับเรื่องต่างๆ ดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หน้า 35-36) 

1. การบริหารนโยบาย  (Policy) 

2. การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority) 

3. การบริหารคุณธรรม (Morality) 

4. การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) 

5. การวางแผน (Planning) 

6. การจัดองค์การ (Organization) 

7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 

8. การอ านวยการ (Directing) 

9. การประสานงาน (Coordinating) 

10. การรายงาน (Reporting) 
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11. การงบประมาณ (Budgeting) 

 

โดยวิธีการในการด าเนินงานต่างๆเหล่านี้ บางครั้งถูกเรียกสั้นๆว่า PAMS-POSDCoRB ซ่ึง
เป็นการน าเอาอักษรตัวแรกของแต่ละค ามาเรียงกัน และการด าเนินงานต่างๆเหล่านี้ จะต้องเกี่ยวข้อง
กับเรื่องการบริหารในด้านต่างๆ ซึ่งเรียกสั้นๆว่า 7 M’s ดังนี้ (วิรัช วิรัชนภิาวรรณ, 2550, หน้า 36) 

1. ด้านการบริหารคน (Man) 

2. ด้านการบริหารเงิน (Money) 

3. ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management) 

5. ด้านการบริหารคุณธรรม (Morality) 

6. ด้านการให้บริการประชาชน (Marketing) 

7. ด้านการบริหารเวลา (Minute) 

 

ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New public administration) ยังได้เพ่ิมหลักการ
บริหารที่เรียกว่า 5 ป. และ 6 หลัก ดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หน้า 37) 

1. ประสิทธิภาพ  
2. ประสิทธิผล 

3. ประหยัด 

4. ประสานงาน 

5. ประชาสัมพันธ์ 
 

ส่วนหลักการบริหาร 6 หลักนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ        
ธรรมาภิบาล (Good governance) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ (วิรัช วิรัชนภิาวรรณ, 2550, 

หน้า 37) 

1. หลักนิติธรรม 

2. หลักคุณธรรม 

3. หลักความโปร่งใส 

4. หลักความมีส่วนร่วม 
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5. หลักความรับผิดชอบ 

6. หลักความคุ้มค่า 
 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านทั้งในและต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของการ
บริหารไว้ ดังนี้  

วรัชยา ศิริวัฒน์ (2554, หน้า 7) กล่าวว่า การบริหาร (Administration) หมายถึง กิจกรรม       
ของกลุ่มบุคคล ในการร่วมมือกันท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ดังนั้น จึงเป็นค าที่นิยมใช้         
ในการบริหารรัฐกิจ (Public administration) ส่วนค าว่าการจัดการ (Management) หมายถึง การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่ได้ก าหนดไว้) จึงนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business 

management) มากกว่า  
ไวริคศ์ และ คูน (Weihrich & Koontz, 1994, p. 4) ได้ให้ค าจ ากัดความของการบริหารว่า 

เป็นกระบวนการของการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจเจกบุคคลท างานร่วมกัน ในรูปแบบ
ของการรวมกลุ่ม และการบรรลุตามเป้าหมาย ที่ถูกก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

ซึ่งในความหมายนี้ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ คือ ผู้ท าหน้าที่ในการบริหารจะรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ
เหล่านี้ เช่น หน้าที่ในการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การน า และการควบคุม โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้ 

1. การบริหาร จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบขององค์การ 
2. หน้าที่ในการบริหาร จะขึ้นอยู่กับแต่ละระดับของผู้บริหาร 
3. เป้าหมายของการบริหารงานทุกระดับคือ การเพ่ิมผลผลิต 

4. การบริหารเกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วิลเลี่ยม (Williams, 2007, p. 4-5) ได้ให้ค าจ ากัดความของการบริหารว่า หมายความถึง 
ลักษณะการท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน (Getting work done through others) โดยผู้บริหาร        
ที่ท าหน้าที่ในการบริหาร ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วง โดยใช้ความพยายาม ค่าใช้จ่าย และความสิ้นเปลืองที่น้อยที่สุด (Getting work done with a 

minimum of effort, expense, or waste) และต้องมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Accomplishing tasks that help fulfill 

organizational objectives) เช่น การบริการและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  
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ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Drucker, 1998, p. 10) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารเป็นการใช้
ศิลปะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่น โดยสมาชิกภายในองค์การจะเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากร เช่น วัตถุดิบ 
เงินทุน เครื่องจักร รวมทั้งข้อมูลต่างๆ เพ่ือการผลิตสินค้าหรือการบริการ 

เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (Simon, 1976, p. 12) ได้กล่าวถึงการบริหารว่า เป็นการกระท า
ของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปกระท าร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

จากความหมายต่างๆดังที่กล่าวมานี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารเป็นการกระท าของ
กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งอย่างมีเป้าหมาย มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกัน ท าการจัดสรร
ทรัพยากร โดยการเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความประหยัด 
(Economy)   

เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจมากขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างองค์การที่มีระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น บริษัท UPS (United parcel service) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด าเนิน
ธุรกิจด้านการรับจ้างขนส่งพัสดุภัณฑ์ โดยมีปริมาณพัสดุภัณฑ์ที่ท าการขนส่งมากกว่า 3,500 ล้านชิ้น
ต่อปี และด้วยวิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพท าให้บริษัทฯ สามารถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงได้ถึง 14 

ล้านแกนลอนต่อปี เนื่องจาก บริษัทฯ ได้น าเอาซอฟแวร์ที่เรียกว่า “PAL” (Pre-Load assistance 

label software) มาใช้ ซึ่งซอฟแวร์ดังกล่าวนี้ สามารถใช้ค านวณหาเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด ใช้
เวลาน้อยที่สุด และสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงน้อยที่สุดในการไปถึงจุดหมายแต่ละจุด (To minimize 

travel time, distances, and fuel cost) นอกจากนี้ ยังสามารถค านวณหาปริมาณการบรรทุกที่มาก
ที่สุด ต่อการขนส่งต่อเที่ยวอีกด้วย (To maximize the number of packages per truck)  

ตัวอย่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ Home depot ร้านขายวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างและของใช้ในบ้าน (Warehouse-sized hardware stores) ขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาที่
พบโดยปกติมักมี    ปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก การมีลูกค้าเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้ลูกค้าต้องเสียเวลา
ต่อคิวเป็นแถวยาว และยังท าให้การใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ไม่ทั่วถึง จากปัญหาดังกล่าวนี้ Home 

Depot ได้ค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ด้วยการน าเอาโปรแกรมที่เรียกว่า “Service 

performance improvement - SPI” ด้วยวิธีการจัดเตรียมสินค้าให้เสร็จก่อนเปิดร้าน (เวลา 8:00 น.) 
ของทุกวัน และจะไม่มีการจัดสินค้าในชั้นวางสินค้าอีกจนกระทั่งเวลา 20:00 น. (เวลาปิดร้าน) เพ่ือ
ต้องการเก็บก าลังพนักงานให้ว่างมาคอยท าหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า และคอยสอบถามถึงความ
ต้องการของลูกค้าที่จุดให้บริการลูกค้า ณ บริเวณ “Neutral zone” (บริเวณระหว่างหน้าแคชเชียร์
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และชั้นวางสินค้า) ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้ นับเป็นวิธีการบริหาร ที่เน้นความส าคัญในการให้การบริการแก่
ลูกค้าเป็นส าคัญ (First helping customers)  
 

พัฒนาการของการบริหาร 
 

การเริ่มต้นท าการศึกษาศาสตร์ทางด้านการบริหาร (Administration) ในฐานะที่เป็น
สาขาวิชาการศึกษาในสาขาหนึ่งนี้ พ่ึงเริ่มต้นท าการศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังขึ้นเมื่อประมาณ 125 ปีที่
ผ่านมานี้เอง แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับแนวคิดและหลักการในทางปฏิบัติแล้ว การบริหารได้เกิดขึ้นมา
นานนับ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยชาวสุเมเรียนได้น าวิธีการจัดการข้อมูล (Managing information) 

มาใช้ ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน (The control function) ชาวสุเมเรียนได้คิดค้นวิธีการจด
บันทึก       อย่างเป็นทางการขึ้น (Writing scripts) พวกเขาได้น ามาใช้ในการบันทึกสินค้า (Goods) 

กลุ่มและฝูงสัตว์ (Flocks and herds of animals) เหรียญ (Coins) ที่ดิน (Land) และสิ่งปลูกสร้าง 
(Building) นอกจากนี้  ชาวสุเมเรียน ยังได้ท าการก่อตั้งสถาบันทางการบริหารขึ้น โดยสถาบันแห่งนี้ได้
ก าหนดให้บาทหลวง (Priest) ท าการยื่นบัญชีทรัพย์สิน และท าการบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดินเหนียว 
(Clay) แผ่นหิน (Stone tablets) หรือ หนังสัตว์ (Animal-skin) นอกจากนี้ ยังท าการบันทึกจ านวน
เงินที่มีผู้บริจาค (Donations) ให้ ตลอดจนท าการบันทึกค่าใช้จ่าย (Payment) ต่อหัวหน้าบาทหลวง     
(Chief priest) 

หลังจากยุคสุเมเรียนประมาณ 1,000 ปี ก็ได้มีชาวอิยิปต์ ซึ่งได้ท าการวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์การ การควบคุม และการจัดตั้งระบบที่ปรึกษา (Consulting staff) ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร และการตัดสินใจในช่วงการก่อสร้างพีรามิด (Pyramids) 
โดยเฉพาะช่วงการก่อสร้างในสมัยกษัตริย์ Cheops การก่อสร้างพีรามิด ได้มีการใช้ก้อนหินในการ
ก่อสร้างมากถึง 2,300,000 ก้อน โดยแต่ละก้อนถูกตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีขนาดและรูปร่างที่
พอเหมาะแล้วท าการขนส่งลงเรือ โดยใช้ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 2-3 วัน เพ่ือมายังสถานที่
ในการก่อสร้าง และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 23 ปี ใช้แรงงานในการก่อสร้างทั้งหมด
มากกว่า 28,000 คน ซึ่งประกอบด้วย คนงานก่อสร้าง คนงานตัดก้อนหิน ทหารควบคุม เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตัวแทนทางศาสนา และทาส ดังนั้น จึงต้องอาศัยทักษะ  ความรู้ และความสามารถ เป็น
อย่างมากในการบริหาร เช่น การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการจัดสรรทรัพยากร 
โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเหตุการณ์นี้ นับว่าเป็นพัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ของการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร 
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นอกจากนี้ ยังมีนักบริหารคนส าคัญอีกหลายท่าน ที่ได้น าเอาหลักการบริหารมาใช้  เช่น 
กษัตริย์ Hammurabi ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถทางด้านกฎหมาย ได้ริเริ่มการสืบ
พยานหลักฐาน (Witnesses) และเอกสารต่างๆ (Written documents) มาใช้ประกอบการ
พิจารณาคดี ส่วนกษัตริย์ Nebuchadnezzar ได้คิดค้นเทคนิคการจูงใจด้วยการจ่ายค่าจ้าง เพ่ือให้
คนงานได้ท างานมากขึ้น ซุนวู (Sun Tzu) เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้น าเอาหลักการบริหารมาใช้ โดยได้สร้าง
ผลงานชื่อ “ศิลปะของการท าสงคราม” (The art of war) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ต าราพิชัย
สงครามซุนวู” เนื้อหาเป็นการเน้นความส าคัญต่อการใช้กลยุทธ์ การแยกแยะ และการโจมตีจุดอ่อน
ของข้าศึก หลักการบริหารทางทหารนี้ นับว่าเป็นต าราพิชัยสงคราม ที่มีอิทธิพลมากของประเทศ
จีน จนกระท่ังปัจจุบันหลักการในต ารานี้ยังได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการธุรกิจ
และวงการการเมือง เช่น หลักการที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ชนะร้อยครั้ง”  

ส่วน ซีโนฟ่อน (Xenophon) หนึ่งในบรรดาศิษย์ของมหาปราชญ์โสเครติส และยังเป็นผู้ที ่      
ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter F.  Ducker) สุดยอดปรมาจารย์ทางด้านการบริหาร ให้การชื่นชมว่า
เป็นบุคคลที่เขาให้การยกย่องเป็นอย่างมาก โดย ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ให้การยกย่องว่า ซีโนฟ่อน 
เป็นผู้น าและเป็นนักบริหารตัวจริง เนื่องจาก ซีโนฟ่อน เป็นผู้ที่ให้ความตระหนักและการแยกแยะการ
ท าหน้าที่การบริหาร ที่แตกต่างจากศิลป์ (Art) ได้อย่างชัดเจน  

พระเจ้าไซรัสที่ 2 แห่งเปอร์เซีย (Cyrus II of Persia) หรือในพระคริสตธรรมเรียกไซรัสว่า 
กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย (Cyrus king of Persia) หรือ มักเรียกกันทั่วไปว่า พระเจ้าไซรัส
มหาราช (Cyrus the Great) ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความตระหนักต่อความสัมพันธ์ตามหลักมนุษยสัมพันธ์ 
พระองค์ยังได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Motion study) เพ่ือลดเวลาที่สูญเปล่า และยัง
ท าการศึกษาเพ่ือค้นหาวิธีการในการเพ่ิมปริมาณผลผลิต  นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ท าการตราจารึกรูป
ทรงกระบอก เรียกว่า “กระบอกพระเจ้าไซรัส” (Cyrus Cylinder) โดยข้อความที่ปรากฏในจารึกรูป
ทรงกระบอกนี้ถือว่าเป็นประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับต้นๆของโลก                                                     

คาโต้ (Cato) วุฒิสมาชิก นักประวัติศาสตร์ และ รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงโรม ซึ่งเป็นนัก
บริหารอีกผู้หนึ่งที่ได้คิดค้นวิธีการก าหนดค าพรรณนางาน (Job descriptions) ขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็น
นักบริหารรัฐกิจคนส าคัญ เป็นผู้ที่น าวิธีการบริหารจัดการระบบน้ าอย่างเป็นรูปเป็นร่าง เช่น การ
สร้างท่อส่งน้ าไปใช้ในกรุงโรม (Aqueducts)  ท าท่อระบายน้ าเสีย (Sewers) ก่อสร้างถนนสาธารณะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_aqueduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanitary_sewer
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(Public way) ก าหนดให้ร้านจ าหน่ายสุรา (Publicani) ต้องจ่ายภาษีให้รัฐ  และยังได้น าระบบการ
จ้างเหมาช่วง (Sub-contract) มาใช้ส าหรับการก่อสร้างในงานสาธารณะ (Public works) 

ไดโอคลีเที่ยน (Diocletian) จักรพรรดิโรมันผู้ยิ่งใหญ่ ได้น าเอาหลักการบริหาร ด้วยวิธีการ
กระจายอ านาจการปกครองมาใช้ จนท าให้จักรวรรดิโรมันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล สามารถ
แบ่งแยกเขตการปกครองได้ถึง 4 เขตภูมิศาสตร์ (Geographic division) 13 เขตการปกครอง 
(Dioceses) และ 101 จังหวดั (Provinces) โดยเลือกใช้วิธีการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
หรือบริบทของแต่ละท้องถิ่น เช่น ในบริเวณคาบสมุทรกรีก เลือกใช้วิธีการบริหารแบบนครรัฐ แถบ
อียิปต์ได้ให้อิสระในการบริหารจัดการปกครองตนเอง บริเวณตะวันตกจะถูกบริหารจัดการอย่าง
ใกล้ชิดโดยกรุงโรมด้วยวิธีการทั้งการรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจ การรวมศูนย์อ านาจ 
เช่น การใช้ระบบเงินตราสกุลเดียวกัน ใช้ภาษาราชการเดียวกัน คือ ภาษากรีกหรือลาติน การนับถือ
จักรพรรดิองค์เดียวกัน การเป็นพลเมืองของโรมัน และการอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 

นอกจากนี้ ยังมีนักคิดนักบริหารอื่นๆอีก เช่น อัลฟาราบี (Al-Farabi) และ อัลกาซารี (Al-

Ghazali) ผู้ริเริ่มท าการศึกษาวิธีการในการเป็นผู้น าหรือการเป็นผู้บริหารที่ดี บราบาริโก้ (Barbarigo) ผู้
ริเริ่มให้มีการอภิปราย ถกเถียง เกี่ยวกับรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ เวนนีเทียนส์ (Venetians) ผู้ที่
ศึกษาและออกแบบชิ้นส่วนประกอบให้มีความเป็นมาตรฐาน ที่สามารถเปลี่ยนถ่ายกันได้ มาเคียวเวล
ลี่ (Machiavelli) ผู้ซึ่งเขียนผลงานเกี่ยวกับความส าคัญของการท างานร่วมกัน เกี่ยวกับอ านาจและความ
เป็นผู้น า (Leadership) ในองค์การ และ เซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More) เจ้าของผลงานชื่อ 
“Utopia” ซึ่งมีเนื้อหาในการพรรณนาถึงสังคมบนเกาะในจินตนาการแห่งหนึ่ง ที่มีรูปแบบในการ
บริหารในอุดมคติ การสร้างภาพของสังคมที่ตรงกันข้ามระหว่างดินแดนในจินตนาการ กับการเมือง
อันยุ่งเหยิงวุ่นวายในยุคสมัยของเขา เพ่ือเป็นการน าเสนอโครงร่างทางการบริหาร ให้กลายเป็น
ประเด็นส าหรับการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เน้นถึงความสูญเสีย
ของสังคมจากการมีผู้น าที่เลว (Poor leaders) อีกด้วย (Williams, 2007, p. 35-36) 

 

การบริหารในศตวรรษที่ 21   
 

องค์ความรู้ทางด้านการบริหาร ได้พัฒนาการจากอดีตอันยาวนานดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และได้
ท าการพัฒนาการเรื่อยมาตลอดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการบริหารมากมาย อันเนื่องมาจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

https://en.wikipedia.org/wiki/Publicani
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กอปรกับการเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาด้านความผัน
ผวน ไม่แน่นอนของปัจจัยการผลิตและวัตถุมีค่า เช่น ราคาน้ ามัน ทองค า หรือเหล็กกล้า ดังนั้น 
ผู้บริหารจึงต้องมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การบริหารเพื่อท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 การบริหารเพ่ือท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบนี้ ผู้บริหารจะต้องมีความเฉลียว
ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะท าการเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีระบบการด าเนินงานที่ดีข้ึน 
และต้องมีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า ซึ่งการบริหารเพ่ือท าให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบนี้ สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์การใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1.1 การสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุน (Cost competitiveness)  

ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านข้อมูลข่าวสารได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น 
อีกท้ังมีการเพ่ิมช่องทางและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงไม่ใช่
เรื่องยากที่ผู้บริโภค จะท าการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่วางขายในท้องตลาด ซึ่งหากผู้จ าหน่ายรายใด
สามารถเสนอขายสินค้าที่ดีกว่าและมีราคาที่ถูกกว่า ก็จะมีโอกาสในการขายได้มากกว่าด้วย  

1.2 การสร้างความได้เปรียบในด้านคุณภาพ (Quality) 

นอกจากลูกค้าจะต้องการสินค้าและการบริการที่ราคาถูกกว่าแล้ว ลูกค้ายัง
ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจหลังจากการใช้ ซึ่งจะท าให้
ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) และส่งผลให้สินค้ามียอดขายมากกว่ายี่ห้ออ่ืนๆ 

1.3 การสร้างความได้เปรียบในด้านนวัตกรรมใหม่ (Innovation) 

การมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆออกสู่ตลาด ก็จะท าให้บริษัทมีโอกาสใน
การขายได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค ต้องการที่จะใช้สินค้าที่มีรูปลักษณ์ใหม่ๆ มีความทันสมัยและมี
ประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน ดังเช่น บริษัท แอปเปิล (Apple Inc.) ทีก่่อตั้งโดย สตีฟ จ็อบส์ และ สตีฟ        
วอซเนียก (Steven P. Jobs and Steve Wozniak) ที่เริ่มต้นจากการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์              
ตั้งโต๊ะในยุค 70 และยุค 80 ต่อจากนั้น บริษัท แอปเปิล ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเรื่อยๆ 
ปัจจุบันสินค้าที่มีชื่อเสียงของบริษัทแอปเปิล คือ ไอแม็ค ไอพ็อต ไอโฟน ไอแพ็ด และ ไอทูนส์ เป็น
ต้น 

1.4 การสร้างความได้เปรียบในด้านความรวดเร็ว (Speed) 

นอกจากปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ และรูปลักษณ์ของสินค้าและการ
บริการที่เหนือกว่าแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ความรวดเร็ว ทั้งความรวดเร็ว
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ในการออกแบบสินค้าใหม่ ความรวดเร็วในการบริการ ความรวดเร็วในการวางสินค้าในตลาด และ
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความรวดเร็วดังกล่าวนี้ จะสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์การ นอกจากนี้ บางธุรกิจยังได้ใช้ความรวดเร็วนี้เป็นจุดเด่นหรือจุด
ขายขององค์การ เช่น ร้าน บี-ควิ๊ก (B-Quick) ควิ๊ก แคช (Quick cash) หรือร้านบริการอาหารด่วน
โซนิค (SONIC) เป็นต้น 

2. การบริหารท่ามกลางความหลากหลาย 

 ผู้บริหารในปัจจุบัน ต้องมีทักษะในการบริหารท่ามกลางปัจจัยหรือองค์ประกอบที่
มีความหลากหลาย (Diversity) ทั้งความหลากหลายของลูกค้า เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาต ิ
แนวทางการด าเนินชีวิต (Life styles) ความหลากหลายของเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนความหลากหลายของสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารต้องท าการบริหารบนความหลากหลายใน
ด้านต่างๆอย่างลงตัว  

3. การบริหารภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 เนื่องจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ซ่ึงส่งผลท าให้โลกมีขนาดเล็กลง หมายถึง 
การแลกเปลี่ยนหรือส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกันสามารถท าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตน์ยังท าให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น เพราะนอกจากการแข่งขันกันเองระหว่าง
ผู้ผลิตสินคา้ภายในประเทศ แล้วยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตที่มาจากภายนอกประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ส่ง
สินค้าเข้ามาจ าหน่ายแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด หรือการเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศ 
เช่น บริษัท โตโยต้าที่เปลี่ยนแนวคิดว่าลูกค้าคือประชาชนทั่วโลก ดังนั้น จึงไม่เพียงแต่ใช้วิธีการ
บริหารเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องค านึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าในต่างประเทศอ่ืนๆทั่วโลกอีกด้วย 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
ปัจจุบันถือได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างมาก และได้กลายเป็น

เครื่องมือที่ส าคัญทางการบริหาร เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า และเกิดความประหยัดมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
อาทิ การน าระบบสื่อสารอิเล็กโทรนิกส์ (Electronic communication system) มาใช้ในการขนส่ง 
(GPS / RF [Radio frequency]) หรือการน าระบบบาร์โค๊ด (Bar code) มาใช้ในการบริหารสินค้าคง
คลัง (Inventory control)  
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นอกจากการน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการ
บริหารประเภทหนึ่งแล้ว ปัจจุบันยังได้น ามาใช้ในฐานะที่เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอีกด้วย 
หรือที่เรียกว่า “พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์” (E-commerce) หรือ “การตลาด อิเล็กทรอนิกส์” (E-

Marketing) เช่น แอมะซอนดอทคอม (Amazon.com) อีเบย์ (eBay) หรือ ลาซาด้า (Lazada) เป็น
ต้น 

 

ภารกิจของผู้บริหาร 
 

ภารกิจของผู้บริหารในองค์การต่างๆโดยทั่วไปแล้วมักจะมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหาร โดยแตกต่างจากภารกิจของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบ
แตกต่างกันไป ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ เซอร์โต้ และ เซอร์โต้ (Certo and Certo) ได้เสนอว่าภารกิจ
ของผู้บริหารนั้นจะต้องประกอบด้วย 4 ภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้ (วรัชยา ศิริวัฒน์, 2554, หน้า10) 

1. ภารกิจด้านการวางแผน (Planning)  

ภารกิจด้านการวางแผน หมายถึง การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ราบรื่นเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ หรือ เป็นการก าหนดแนวทางการท างานว่า จะท าอย่างไร
และจะท าโดยใคร เมื่อใด และจะใช้งบประมาณเท่าใด หรือ กล่าวโดยสรุปก็คือ การวางแผนเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องท าให้ส าเร็จในอนาคตทั้งในระยะสั้น (Short term) และในระยะยาว (Long term) 

โดยการวางแผนจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 - 2 แสดงขั้นตอนการวางแผน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Koontz and Weihrich (1990, p. 55) 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

การก าหนด
งบประมาณ 

การก าหนดราย 
ละเอียดของแผน 

การเลือกทางเลือก การวิเคราะห์
ทางเลือก 

การเสนอ
ทางเลือก 

การก าหนดเป้า 
หมาย/วตัถุประสงค ์
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1.1 ขั้นตอนก่อนการวางแผน (Pre-plan) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารได้เกิดความ
ตระหนักหรือรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น พฤติกรรมของลูกค้า ผลก าไร ยอดขาย คู่
แข่งขัน นโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ  

1.2 ขั้นตอนการจัดท าแผน (Plan formulation) ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน หรือต้องมีลักษณะที่เรียกว่า SMART – 

GOAL คือเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) สามารถวัดได้ (Measureable) สมาชิกมี
ความเห็นพ้องต้องกัน (Agreeable) อยู่ในวิสัยที่จะประสบผลส าเร็จได้ (Attainable) และก าหนด
ช่วงเวลาในการท างานไว้ (Time-frame)  

1.3 ขั้นตอนการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติว่า จะท าอะไร ท าที่ไหน ท าเมื่อใด 
ท าอย่างไร ท าโดยใคร โดยแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อย คือ การเสนอทางเลือก การวิเคราะห์
ทางเลือก การเลือกทางเลือก 

1.4 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดของแผน 

1.5 ขั้นตอนการก าหนดงบประมาณว่าจะใช้เท่าไหร่ในการท างานตามแผน 

 

2. การจัดองค์การ (Organization)  

 การจัดองค์การ หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ คือ ตัว
บุคคลและกิจกรรมต่างๆภายในองค์การ เพ่ือรวมกลุ่มกันเข้าเป็นหน่วยงาน และท าการมอบหมาย
งาน ให้สมาชิกแต่ละคนในองค์การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ซ่ึง
การจัดองค์การจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ภารกิจขององค์การ ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 - 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การ เป้าหมาย และภารกิจขององค์การ 

ที่มา : เขมณัฐ ภูกองไชย (2558, หน้า 15) 

เป้าหมาย 

การจัดองค์การ 

ภารกิจ 
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 จากรูปภาพแสดงให้เห็นว่า องค์การทั่วๆไปต่างมีภารกิจที่ต้องกระท า ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวจะต้องอาศัยบุคลากรเป็นจ านวนมากในการกระท า ดังนั้นองค์การจึงต้องท าการแบ่งกลุ่ม
บุคลากรออกเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้เกณฑ์ทางด้านความคล้ายคลึงกันของหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือ
ลักษณะประเภทของลูกค้า สินค้า หรือเขตภูมิศาสตร์ก็ได้ ตามความเหมาะสม 

3. การมีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติงาน (Influencing)  

 การมีอิทธิพล หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ (Motivation) การมี
ภาวะผู้น า (Leadership) การสั่งการ (Directing) ของผู้บริหาร ดังนั้นจึงมีความหมายกว้างกว่าการ
สั่งการโดยปกติ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในองค์การ ได้มีความกระตือรือร้นในการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จ โดยผู้บริหารที่ท าการสั่งการจะต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 แบบ คือ 

3.1  การสั่งการแกมบังคับ เป็นการสั่งการที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการเห็นผล
อย่างรวดเร็วหรือมีเวลาที่จ ากัด 

3.2  การสั่งการแกมขอร้อง เป็นการสั่งการที่ผู้บริหาร ให้ความส าคัญแก่ผู้รับ
ค าสั่ง โดยพยายามให้ผู้รับค าสั่งเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 

3.3  การสั่งการแกมแนะน า เป็นการสั่งการที่ผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้รับค าสั่งได้
ใช้ความคิดเห็นของตนในการปฏิบัติงาน 

3.4  การสั่งการแกมขอความสมัครใจ เป็นการสั่งการที่ผู้บริหาร ให้ความส าคัญ
ต่องาน โดยพยายามให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นความส าคัญของงาน และอาสาสมัครท างานด้วยความเต็ม
ใจ 

 

4. การควบคุม (Controlling)  

 การควบคุม เป็นหน้าที่หลักทางการบริหารของผู้บริหาร ซึ่งการควบคุมนี้สามารถ
แบ่งย่อยได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  

4.1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ เพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

4.2 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน กับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 
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4.3 น าผลที่ได้จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานมาพิจารณาว่า องค์การควรจะ
ปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงานอย่างไร 

 

ส่วน อโรลิโอ และ คาไฮ (Arolio and Kahai) ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ตามภารกิจของผู้บริหาร
ว่า จะต้องอาศัยทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองยังได้ก าหนด
คุณลักษณะของผู้บริหารในยุคอิเลคทรอนิกส์นี้ว่า จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ (พัชสิรี ชมพูค า, 2009, หน้า 
17) 

1. ทั้งผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น และ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและข้อมูลที่สื่อสารระหว่างกัน 

2. ภาวะผู้น าถูกกระจายลงไปในการบริหารระดับล่างขององค์การมากขึ้น 

3. ภาวะผู้น าจะสร้างและรักษาเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
4. มีผู้ติดตามผลของการตัดสินใจของผู้น ามากขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ

หรือความไว้วางใจต่อผู้น า 
5. การขาดจริยธรรมของผู้น า จะท าให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น 

6. จากความก้าวหน้าทางการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารที่ไม่จ ากัดไว้เพียงต้องพบ
หน้ากันแบบเดิม จึงท าให้เวลาและการติดต่อระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชามีมากขึ้น  
 

หน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละระดับ 
 

ผู้บริหารแต่ละระดับภายในองค์การนั้น จะมีอ านาจและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป 
ซ่ึง เซอร์โต และ เซอร์โต (Certo and Certo) ได้แบ่งหน้าที่และระดับของผู้บริหารออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ (วรัชยา ศิริวัฒน์, 2554, หน้า 10) 

1. ผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ในการรับผิดชอบต่องานภายในองค์การทั้งหมด เช่น 
หน้าที่ในการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดเป้าหมายและ
พันธกิจ และ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆภายในองค์การ ซึ่งต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์การ
ภาครัฐดังกล่าว เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี และ รองอธิบดี เป็นต้น 

2. ผู้บริหารระดับกลาง ท าหน้าทีใ่นการติดต่อประสานงานระหวา่งผู้บริหารระดับสูง กับ
ผู้บริหารระดับต้น เพ่ือท าให้เกิดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบต่อการก าหนด
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นโยบายของแต่ละส่วนงาน การวางแผนในระยะปานกลาง การมอบหมายงาน การประสานงาน และ
การตรวจสอบหรือควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับกลางขององค์การของรัฐ เช่น ผู้อ านวยการกองงานต่างๆ 

3. ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการมอบหมายงาน ให้
พนักงานได้น าไปปฏิบัติ ท าการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบ ซึ่งต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับต้น เช่น หัวหน้าแผนก 

จากการอธิบายถึงหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆนี้ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารใน
แต่ละระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูง จะมีหน้าที่หลักใน
การก าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน
และผู้บริหารระดับต้น จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การควบคุมและการตรวจสอบการ
ท างานของบุคลากรที่อยู่ในแผนกเท่านั้น 

 

ทักษะของผู้บริหารแต่ละระดับขององค์การ 
 

เนื่องจากหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ทักษะหรือความสามารถของผู้บริหาร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับก็
ควรแตกต่างกันด้วย ซึ่ง แคท (Katz) ได้ท าการจ าแนกทักษะของผู้บริหารออกเป็น 3 อย่าง และ
ภายหลังได้เพ่ิมเติมอีก 1 อย่าง ดังนี้ (Weihrich & Koontz, 1993, p. 6-7) 

1. ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical skills)  

 ทักษะทางด้านเทคนิค หมายถึง การมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในกิจกรรมที่เก่ียวกับ 
วิธีการ กระบวนการ และการด าเนินงาน (Procedures) ดังนั้น จึงเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ (Tools) และเทคนิคเฉพาะด้าน (Specific techniques) เช่น ความสามารถทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ความสามารถทางด้านระบบการบัญชี ซึ่งทักษะทั้ง 2 ด้านนี้ จ าเป็นอย่าง
มากในการท าหน้าที่การบริหารของผู้บริหารในระดับต้น (Supervisory level) ซึ่งเน้นการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ 

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human skills)  

 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือ ทีม
เวิร์ค (Team work) ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร กับบุคคลอ่ืนๆในองค์การ 
ดังนั้น จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหารงานในระดับกลาง (Middle level) 
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3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skills)  

 ทักษะด้านความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการมองภาพรวม (Big 

picture) เพ่ือที่จะเข้าใจองค์ประกอบต่างๆในสภาพแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อองค์การ ทักษะด้านนี้เป็นทักษะที่ผู้บริหารระดับสูง (Top level) จ าเป็นต้องมี 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจกรรมทางการบริหาร เกิดข้ึนภายในองค์การ ซึ่งเกิดจากรวมตัว
กันของคนตั้ง 2 คนข้ึนไป ดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงความหมายของ “องค์การ” 
ดังนี้ 
 

ความหมายขององค์การ 
 

ค าว่า “องค์การ” นั้น บางครั้งพบว่าผู้เขียนหลายท่านได้ใช้ค าว่า “องค์กร” แทนหรือ 

สลับกันไปมาตามโอกาสหรือขึ้นอยู่กับผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งจริงๆแล้ว ค าสองค านี้มีความหมายที่
แตกต่างกัน ดังที่พจนานุกรมไทยฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ พ.ศ. 2553 ได้ให้อธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่าง 2 ค านี้ว่า “องค์การ” (Organization) จะหมายถึง ศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็น
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การอนามัยโลก ส่วนค าว่า “องค์กร” (Organ) นั้น ในภาษาอังกฤษหมายถึง 
เครื่องมือหรืออวัยวะ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงหมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็น
ส่วนประกอบย่อยของหน่วยงานใหญ่ ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นตรงต่อกัน เช่น องค์กรอิสระ 
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า องค์การหมายถึง 
หน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย ส่วนองค์กรหมายถึงหน่วยงานส่วนย่อย เช่น คณะต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น (วรัชยา   ศิริวัฒน,์ 2554, หน้า 2) 

อย่างไรก็ตาม ค าท่ีนิยมใช้กันส่วนใหญ่ ทั้งในเอกสารวิชาการและในต าราวิชาการต่างๆนั้น 
พบว่า มักใช้ค าว่า “องค์การ” (Organization) ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างความหมายของ
องค์การตามทัศนของนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 

ฮิค (Hicks, 1967, p. 21) ได้ให้ความหมายขององค์การว่า เป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่
ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 



20 
 

  

พัชสิรี ชมพูค า (2552, หน้า 3) ได้ให้ค านิยามขององค์การว่า หมายถึง กลุ่มของคนที่
ร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ด้วยวิธีการที่มีระบบในการประสานงาน หรืออีกนัยหนึ่ง
องค์การประกอบไปด้วยคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปที่มาร่วมมือกัน เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ร่วมกัน 
เพราะการร่วมมือกันจะก่อให้เกิดผลที่ดีมากกว่าการที่ต่างคนต่างท า แล้วค่อยน าผลที่ได้มารวมกันใน
ภายหลัง หรือที่เรียกว่าเกิด “งานร่วม” (Synergy) เนื่องจากการที่เมื่อคนมาท างานร่วมกันโดยให้แต่
ละคนท าในสิ่งที่ตนมีความสามารถ และในขณะเดียวกัน ก็ให้สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนได้ถูกชดเชยด้วย
สมาชิกคนอ่ืนๆในองค์การ ที่มีความรู้ความสามารถในการท าสิ่งนั้น  

สนธิ์ บางยี่ขัน (2544, หน้า 5) ได้กล่าวถึงองค์การว่า เป็นโครงสร้างของอ านาจ และ
ความสัมพันธ์ของคนภายในระบบบริหารหนึ่ง ซึ่งในระบบบริหารจะมีบุคคลบางคน เป็นผู้ออกค าสั่งแก่
บุคคลอ่ืน และค าสั่งหรือค าแนะน าเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่กระท าเป็นปกติเสมอ เช่น การเชื่อฟังหรือ
การรับผิดชอบต่อค าสั่งนั้น อย่างไรก็ตาม ภายในองค์การนั้น ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามักมีพฤติกรรมใน
การต่อต้านผู้บังคับบัญชา เพราะการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแต่เพียงอย่างเดียวนั้น มักไม่ใช่พฤติกรรม
ของมนุษย์ แต่การระบุโครงสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นอนในระบบบริหาร ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม 
ก็ย่อมระบุชัดเจนว่าเป็นลักษณะขององค์การ  

วรัชยา ศิริวัฒน ์(2554, หน้า 3) ได้กล่าวว่า ค าว่า “องค์การ” นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่ม
คน   ที่ท างานร่วมกัน ประสานงานกันตามโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ในระบบการบริหารที่เป็นรูปแบบราชการ (Bureaucracy) ยังมองว่าองค์การ
เป็นลักษณะของระบบการกระท าที่มีความเฉพาะเจาะจง มีจุดมุ่งหมาย และมีความต่อเนื่อง (A 

system of continuous purposive activity of a specific kind) อย่างไรก็ตาม ค านิยามดังกล่าว
นี้ อาจมีความหมายที่สั้นเกินไป จึงได้มีการน าเอาค านิยามของกลุ่มความร่วมมือ (การรวมตัวของคน
หรือหมู่คณะ) ของ แม็ก เวเบอร์ (Max Weber) บิดาแห่งรัฐประศาสนศาสตร์มาช่วยในการอธิบาย
ความหมายขององค์การ โดยได้เพ่ิมเติมในส่วนขององค์ประกอบขององค์การว่า องค์การควรจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ (พิทยา บวรวัฒนา, 2544, หน้า 2-3) 

1. องค์การจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคน  
2. องค์การจะต้องประกอบด้วยพรมแดนที่แยกสมาชิกขององค์การ ออกจากคนที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกขององค์การ 
3. องค์การจะต้องประกอบด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งมีสมาชิกขององค์การกลุ่มหนึ่ง เป็น

ผู้ท าหน้าที่ดูแลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นๆ   
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4. องค์การจะต้องมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ และ
ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ว่าใครมีอ านาจเหนือใคร หรือมีล าดับชั้นของอ านาจ  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ มีลักษณะเป็นแบบสมาคม (Associative) 

มากกว่าที่จะเป็นแบบชุมชน (Communal) เหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในครอบครัว 

6. การท างานขององค์การ จะด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งการ
ท างานขององค์การ อาจเดินทางไปหลายชั่วอายุคนก็ได้ และมีสมาชิกที่ทั้งเข้าและออกจากองค์การ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว  

วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2555, หน้า 21) กล่าวถึงองค์การว่า เป็นการน าเอาส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมารวมกัน อย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการใช้
อ านาจปกครอง บังคับบัญชา การติดต่อประสานงานและการควบคุมโดยด าเนินไปด้วยดี และ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ องค์การควรประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. ภารกิจหรือหน้าที่ (Function) ซึ่งองค์การทุกองค์การที่จัดตั้งขึ้น ย่อมต้องมีภารกิจ
หรือหน้าที่หลักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งโดยปกติแล้วองค์การมักจะก าหนดไว้
ชัดเจนและเป็นการถาวร 

2. การแบ่งงานกันท า (Division of work) หมายถึง การจัดรวบรวมงานที่มีลักษณะที่
เหมือนกันไว้ด้วยกัน และแยกงานที่ต่างกันไว้อีกต่างส่วนกัน  

3. สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ตามล าดับชั้น 
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือแสดงให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
แต่ละต าแหน่ง 

4. ช่วงการควบคุม (Span of control) คือสิ่งที่แสดงให้ทราบว่า ผู้บังคับบัญชาแต่ละ
คนมีขอบเขตในการรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน ซึ่งการจัดช่วงการควบคุมนั้นจะต้องให้มีความ
เหมาะสม กล่าวคือ จะต้องไม่ให้มีช่วงของการควบคุมที่กว้างหรือยาวจนเกินไป 

5. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) หมายถึง อ านาจในการบังคับ
บัญชา ควบคุม จะรวมอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการก้าวก่ายในการปฏิบัติงานระหว่างกัน และท าให้เกิดเอกภาพในการบริหาร
จัดการ 
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วันชัย มีชาติ (2555, หน้า 2) ได้ให้ทัศนะว่า องค์การ อาจหมายความรวมถึง การก าหนด
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดแบ่งกิจกรรมเหล่านี้ออกเป็น
หมวดหมู่เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ และจะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้  

1. องค์การจะต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป องค์การจึงมีลักษณะที่เป็นหน่วยทาง
สังคม และองค์การ เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือเป้าหมายในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. องค์การจะต้องมีเป้าหมายที่ต้องการ เพ่ือการกระท าให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งการ
กระท านั้นต้องใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ดังนั้น องค์การจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของมนุษย์ ที่ท าให้
มนุษย์แก้ไขปัญหาความพกพร่องของตนเองได้  

3. องค์การจะต้องมีกิจกรรม ที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งกิจกรรมของ
องค์การ จะต้องด าเนินการร่วมกันของสมาชิกในองค์การ จึงต้องมีการแบ่งงานกันท า หรือร่วมกัน
ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

4. องค์การจะต้องมีการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจไว้ ซึ่งจะระบุว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจจะเป็นอย่างไร 

5. องค์การจะมีการก าหนดอาณาเขตขององค์การ ซึ่งท าการแบ่งแยกองค์การออกจาก
ส่วนอ่ืนๆ หรือแบ่งแยกระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การออกจากกัน 

6. องค์การจะมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน กิจกรรมขององค์การจะต้องมีความ
ต่อเนื่องไม่เป็นลักษณะชั่วคราวหรือท าเป็นครั้งๆ ไป 

 

กล่าวโดยสรุป คือ องค์การ หมายถึง การรวมตัวกันของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เป็น
ลักษณะของกลุ่มบุคคลที่มารวมกันท างาน หรือรวมตัวขึ้นเพ่ือกระท ากิจกรรมร่วมกันใดกิจกรรม
หนึ่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ วัตถุประสงค์จะมีความชัดเจน อีกท้ังมี
การจัดโครงสร้างองค์การอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นต้น 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับการบริหาร 
 

องค์การและการบริหาร นับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถแยก
ออกจากกัน หรือปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลย ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและการ
บริหารนั้นสามารถอธิบายได้ ดังนี้ (วรัชยา ศิริวัฒน์, 2554, หน้า 9-10) 
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1. การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
เทคนิคในการบริหาร เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารองค์การ 

2. การบริหารเกิดขึ้นภายในองค์การ ซึ่งถ้าหากปราศจากองค์การแลว้ การบรหิารจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้เลย ศาสตราจารย์ แบนนิส (Bennis) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “No organization 
without men, no men without organization” เนื่องจากบุคคลท าหน้าที่ในการบริหารงาน ส่วน
องค์การเป็นหน่วยงานที่บุคคลใช้เพ่ือบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหาร 

3. การบริหารที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีองค์การที่เหมาะสม เช่น องค์การที่ใช้หลัก         
ธรรมาภิบาล (Good governance) เป็นพ้ืนฐาน 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร 
 

 การท าหน้าที่ในการบริหาร เพ่ือน าพาองค์การสู่ความส าเร็จนั้น นอกจากผู้บริหารจะต้องมี
ทักษะ ความรู้ความสามารถดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ดังนี้ (อนิวัช แก้วจ านง, 
2550, หน้า 14-15)  

1. ลูกจ้างหรือพนักงานในองค์การ (Employee in an organization)  

ลูกจ้างหรือพนักงานในองค์การนับเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร เนื่องจาก
ลูกจ้างหรือพนักงาน ต้องท าหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหากน าเอาความส าเร็จตามหน้าที่
ของแต่ละคนมารวมเข้าด้วยกัน ก็จะกลายเป็นความส าเร็จขององค์การ ดังนั้น หากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานแต่ละคนแล้ว ก็ไม่สามารถท าให้องค์การเกิดความส าเร็จได้ 

2. ระบบในองค์การ (System in an organization)  

ระบบต่างๆภายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิต ระบบการบริหารสั่งการ 
รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ นับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหาร เพราะหากองค์การมี
ระบบที่ดีก็จะท าให้กระบวนการในการด าเนินงานภายในองค์การไหลลื่น สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น 
ผู้บริหารจึงต้องท าการเรียนรู้ระบบใหม่ๆอยู่เสมอ และน าเอาระบบที่เหมาะสม มาปรับใช้กับการ
บริหารภายในองค์การ เพื่อให้การด าเนินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. การบริหาร (Administration)  

การท าหน้าที่ในการการบริหาร นับเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารทุกระดับ ถึงแม้ว่า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละระดับอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะรับผิดชอบในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การน าองค์การ และการ



24 
 

  

ควบคุม ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน คอยกระตุ้น ผลักดัน และดูแลให้
ปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ คน เครื่องจัก เงินทุน และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เกิดประโยชน์ต่อการผลิตสิน
และการบริการให้มากท่ีสุด 

4. การจูงใจ (Motivation) 

การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ท างานอย่างเต็มที่ นับเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องให้ความใส่ใจ โดยผู้บริหารต้องค้นหา
วิธีการกระตุ้นจูงใจที่ถูกวิธีมาใช้ ทั้งการจูงใจภายในและการจูงใจภายนอก 

5. สภาพแวดล้อม (Environment) 

สภาพแวดล้อมขององค์การ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์การ นับเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการด าเนินงานขององค์การ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
ขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องให้ความตระหนักและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
อยู่เสมอและน าข้อมูลของสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การออกแบบโครงสร้าง
องค์การ วางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผล   

6. การจัดองค์การ (Organization) 

การจัดองค์การ เป็นการออกแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในองค์การ ซึ่งเป็น
การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและระดับชั้นของแต่ละคน นอกจากนี้ยังช่วยให้การท างาน
ของพนักงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนกันด้วย 

7. ขนาดขององค์การ (Organization)  

ขนาดขององค์การมีผลต่อการบริหาร หากเป็นองค์การขนาดใหญ่ มีสมาชิกภายใน
องค์การเป็นจ านวนมาก อาจสร้างความยุ่งยากต่อการบริหาร แต่หากเป็นองค์การขนาดเล็ก จะง่าย
และสะดวกต่อการบริหารมากกว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้น าเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในการ
บริหาร เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ จึงท าให้การบริหารงานองค์การขนาดใหญ่
หรือแม้แต่องค์การที่มีสาขาในต่างประเทศ สามารถบริหารได้ง่ายและสะดวกข้ึน 

 

 

 

  



25 
 

  

สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 1 
 

การบริหารเกิดขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นของมนุษย์ ที่ต้องอาศัยอยู่รวมกันในสังคม และ
รวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยกันผลิตสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค จึงท าให้เกิดการแบ่งงานกันท าตามความ
ถนัด นอกจากนี้ยังต้องใช้ความรู้ทักษะในการบริหาร เพื่อให้การผลิตสินค้าหรือบริการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความประหยัด การบริหารได้มีพัฒนาการมาหลายพันปี เริ่มจากการบริหารในกลุ่ม
คนเพียงไม่กี่คน กลายเป็นการบริหารองค์การขนาดหรือแม้แต่องค์การข้ามชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทั้งทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และอ่ืนๆที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหารใน
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถในการบริหารบนความหลากหลาย และต้องใช้ความทักษะ ความรู้ 
ความสามารถที่เป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ในการบริหาร 

แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสามารถสรุปได้เป็น 4 หน้าที่หลักคือ 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) ส่วนหลักการบริหารเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การนั้น ผู้บริหาร
จะต้องสร้างความได้เปรียบในด้านต่างๆดังนี้ เช่น ความได้เปรียบด้านการมตี้นทุนที่ต่ า (Cost 

competitiveness) มีคุณภาพ (Quality) ที่เหนือกว่า มีนวัตกรรมใหม่ (Innovation) และ มีความ
รวดเร็ว (Speed) ในการให้บริการ เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. อธิบายความเป็นมาของการบริหาร ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 

2. อธิบายค ากล่าวที่ว่าการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
3. อยากทราบว่า ค าว่า “การบริหาร” หมายถึงอะไร 
4. ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะในด้านใดบ้าง 
5. อยากทราบว่า ค าว่า “องค์การ” มีความหมายว่าอย่างไร 
6. องค์การมีความส าคัญต่อบุคคลอย่างไร 

7. ต าแหน่งผู้บริหารสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ และ แต่ละระดับมีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง  

8. ให้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารว่ามีปัจจัยใดบ้าง และมีอิทธิพลอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1. ความหมายของทฤษฎีการบริหาร 

2. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารก่อนยุคดั้งเดิม 

2.1 อดัม สมิท 

2.2 โรเบิร์ต โอเวน 

2.3 ชาร์ลส์ แบบเบจ 

3. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารยุคดั้งเดิม 

3.1 เฟรดเดอริค ดับบลิว เทย์เลอร์ 
3.2 แฟรงค ์และ ลิลเลี่ยน กิลเบิร์ธ 

3.3 เฮนรี่ แกนทท์ 
3.4 เฮนรี่ ฟาโยล 

3.5 ลินดอล เออร์วิค และ ลูเธอร์ กูลิค 

3.6 แมรี่ ปาร์คเกอร์ ฟอลเลตต์ 
3.7 แม็ก เวบเบอร์ 

4. แนวคิดและทฤษฎียุคดั้งเดิมใหม่ 
4.1  เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน 

4.2  ฟิลลิป เซลซ์นิคส์ 
4.3  อัลวิน วาร์ด กูลด์เนอร ์

5. แนวคิดและทฤษฎียุคพฤติกรรม 

5.1 เอลตัน เมโย 

5.2 อับราฮัม มาสโลว์ 
5.3 ดักลาส แมคเกรเกอร์ 
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5.4 เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายความหมายของทฤษฎีการบริหาร 

2. อธิบายลักษณะแนวคิดและหลักการของทฤษฎีในกลุ่มก่อนยุคดั้งเดิมได้ 
3. อธิบายลักษณะแนวคิดและหลักการของทฤษฎีในกลุ่มยุคดั้งเดิมได้ 
4. อธิบายลักษณะแนวคิดและหลักการของทฤษฎีในกลุ่มยุคดั้งเดิมใหม่ได้ 
5. อธิบายลักษณะแนวคิดและหลักการของทฤษฎีในกลุ่มยุคพฤติกรรมได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 2 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที ่2 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 
 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 



 
  

บทที่ 2  

แนวคิดและทฤษฏีทางการบริหาร 
 

แนวคิดและทฤษฏีทางการบริหาร เป็นองค์ความรู้ที่ถูกคิดค้นข้ึน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร โดย
แรกเริ่มน ามาใช้ในภาคธุรกิจเอกชน และภายหลังได้น ามาใช้ในภาครัฐมากข้ึน แนวคิดและทฤษฎีทางการ
บริหารมีจุดก าเนิดขึ้นจากแนวคิด หลักการ หรือข้อสมมติฐานของนักคิด นักวิชาการท่ีได้พัฒนาขึ้น และ
ได้รับการยอมรับกันทั่วไป ต่อมาจึงได้มีการน ามาใช้ในการบริหารภาครัฐ หรือบริหารรัฐกิจ และได้ถูกพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ การบริหารที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักบริหาร จะต้องท าการศึกษา
แนวคิดและทฤษฏีทางการบริหารต่างๆ เพ่ือที่จะได้น าเอาทฤษฏีเหล่านี้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประหยัด ซ่ึงความส าคัญของทฤษฏีที่มีต่อนักบริหารนั้นสามารถ 
กล่าวได้ว่ามีความส าคัญอย่างน้อย 3 ประการดังนี้ (สนธิ์ บางยี่ขัน, 2544, หน้า 37) 

1. ช่วยอธิบายถึงพฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในองค์การ ซึ่งจะท าให้
ผู้บริหาร ได้รู้ถึงแง่มุมต่างๆของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

2. ช่วยในการพยากรณ์พฤติกรรมขององค์การในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทดสอบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัองค์การ และท าการปรับปรุงทฤษฏีองค์การที่น ามาใช้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องน า
ทาง เพ่ือช่วยในการปฏิบัติในอนาคต 

3. ทฤษฏีบริหารจะมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์การ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
แก่นักบริหาร ในการคิดริเริ่มปรับปรุงและน าหลักเกณฑ์ใหม่ๆมาใช้ในองค์การ 

เมือ่ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีทางการบริหารมีความส าคัญตามที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ผู้น าบริหารซึ่ง
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลง และจะต้องท าการศึกษาทฤษฏีบริหารเพ่ือที่จะได้น าหลักวิชาการ
และแนวคิดต่างๆมาใช้ในการออกแบบ แก้ไข หรือปรับปรุงองค์การ เพ่ือให้องค์การได้อยู่รอดต่อไป 

 

ความหมายของทฤษฏีบริหาร (Administration theory) 
 

ความหมายของทฤษฏีการบริหารนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ แตกต่างกัน 
ดังนี้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) 
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1. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่องค์การต่างๆด าเนินการว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนการได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมขององค์การ 

2. เป็นแขนงวิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรม ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ต่างๆของบุคคลและองค์การ 

3. เป็นทฤษฏีส าหรับองค์การที่ช่วยในการวิเคราะห์องค์การโดยรวม 

4. เป็นชุดของความสัมพันธ์ในด้าน แนวคิด (Concepts) หลักการ (Principles) สมมตฐิาน 
(Hypothesis) เกี่ยวกับองค์การทั้งหลาย ซึ่งได้อธิบายถึงส่วนประกอบขององค์การ และแสดงวิธีการที่มี
ความสัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆ โดยอาจประกอบด้วยทฤษฏีที่เป็นเชิงพรรณนา (Descriptive theory) และทฤษฏี
ที่เป็นเชิงก าหนด (Prescriptive theory) 

5. เป็นการศึกษาถึงวิธีการก าหนดหน้าที่ขององค์การว่า ได้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ท างานใน
องค์การอย่างไร และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรในระหว่างการด าเนินงาน  

 

 ซ่ึงทฤษฎีทางการบริหารนั้น สามารถแบ่งออกได้หลายยุคแตกต่างกันไปดังนี้ ทฤษฎีก่อนยุค
ดั้งเดิม ทฤษฎียุคดั้งเดิม ทฤษฎียุคดั้งเดิมใหม่ ทฤษฎียุคพฤติกรรม และทฤษฎียุคใหม่ โดยรายละเอียดของ
ทฤษฏีแต่ละยุคมี ดังนี้ 
 

แนวคิดและทฤษฏีการบริหารก่อนยุคดั้งเดิม (Pre-classical) 
 

แนวคิดและทฤษฏีองค์การในสมัยก่อนยุคดั้งเดิม (Pre-classical) ได้เริ่มต้นขึ้นประมาณทศวรรษที่ 
1770 ซ่ึงเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม หรือช่วงแห่งการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (Industrial revolution) ส่งผลให้ระบบการผลิต เปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน
กลายเป็นการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายในท้องตลาด ประกอบกับการพัฒนาระบบเส้นทางการขนส่ง ซึ่งเป็นผลมา
จากความส าเร็จในการน าเครื่องจักรไอน้ ามาใช้ และการเพ่ิมปริมาณขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในยุโรป 
ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางในการบริหาร และการน าเทคนิคทางการบริหารต่างๆมา
ใช้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ได้มีแนวคิดของนักทฤษฏีองค์การหลายท่านเกิดขึ้น ดังนี้ 
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อดัม สมิท (Adam Smith) 
 

อดัม สมิท เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1759 อดัม สมิท ได้ตีพิมพ์ผลงาน
ชื่อ “The theory of moral sentiments” ซ่ึงเนื้อหาส าคัญในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงหลักปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อประพฤติปฏิบัติต่อกันในสังคม 
มาตรฐานในการวัดการกระท าของบุคคลในสังคม และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ดังนั้นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
จึงไม่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการบริหารมากนัก ต่อมาในปี ค.ศ. 1776 อดัม สมิท ก็ได้ออกผลงาน
เล่มที่ 2 ชื่อ “The wealth of nations” และได้รับการถ่ายทอดอีกครั้ง โดย เจ บี เซย์ ผ่านผลงานชื่อ “A 
treatise on political economy” ซึ่งแนวคิดและเนื้อหาส่วนใหญ่ในผลงานนี้ ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
สนทนากันกับนักคิดของส านักฟิซิโอแครท (Physiocracy) เช่น ฟรองซัวส์ เกสเนย์ และ โรแบร์ตจาคส์ ตรี
โก ซึ่งส านักนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับหลักเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และเชื่อว่าทรัพย์สิน
ก าเนิดมาจากการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้น จึงได้ส่งผลต่อแนวคิดของ อดัม สมิท ที่เชื่อถือต่อกฎแห่ง
ธรรมชาติและเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจที่ดี จะต้องปราศจากการแทรกแซงที่ไม่จ าเป็นจากอ านาจใดๆ แต่สิ่งที่
เห็นแตกต่างจากส านักนี้ก็คือ อดัม สมิท เชื่อว่าแหล่งที่มาของทรัพย์สิน ไม่เพียงแต่มาจากผลผลิตทาง
การเกษตรเท่านั้น แต่ยังมาจากพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอีกด้วย 

อดัม สมิท มีแนวคิดที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laisser-faire) โดยปล่อยให้ตลาดได้
ท างานผ่านกลไกอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า “มือที่มองไม่เห็น” (The invisible hand) ซึ่งระบบการค้าแบบ
เสรีนี้ อดัม สมิท มองว่า การตั้งราคาสินค้าจะต้องสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตด้วย และต้นทุนการผลิตก็
จะเน้นที่ค่าจ้างแรงงานเป็นส าคัญ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นทฤษฏีต้นทุนแรงงาน (Labor theory of value) 

ที่โด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ อดัม สมิท ยังมีความเห็นเกี่ยวกับหลักการแบ่งงานกันท าของแรงงาน 
(Division of labor) และการท างานตามความถนัด (Specialization) ซึ่งเมื่อบุคคลได้ท างานตามที่ตนถนัดก็
จะท าให้ “ผลิตภาพของแรงงาน” (Labor productivity) เพ่ิมปริมาณมากข้ึน เพราะคนงานมีความช านาญ
มากขึ้น ซึ่ง “ผลิตภาพของแรงงาน” นี้ อดัม สมิท เชื่อว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม (Economic growth) (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 
2552, หน้า 21-23)   
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โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) 
 

โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักปฏิรูปชาวอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเสียงใน
ฐานะที่เป็น “บิดาแห่งสหกรณ์” เนื่องจากโอเวน ได้เสนอให้มีการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ข้ึน ในช่วงที่เกิดภาวะ
เศรษฐกจิตกต่ าโดยเสนอให้ทรัพย์สินต่างๆของชุมชน กลายเป็นของส่วนรวมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการครอบง า
สหกรณโ์ดยเหล่านายทุน และยึดถือหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน การผลิตในปริมาณที่พอเพียง
ต่อการบริโภคในชุมขน และมีปริมาณที่เหลือส าหรับจ าหน่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล
กลางด้วย แต่แนวคิดของโอเวนกลับไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร โอเวนจึงได้ทดลองจัดตั้งชมรมสหกรณ์
ขึ้นจริง ชื่อ นิวฮาโมนี่ (New harmony) ในปี ค.ศ. 1825 ที่มลรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก็ไม่
ประสบผลส าเร็จและถูกล้มเลิกไปในที่สุด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมที่ท าให้เกิดรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
(เศรษฐสารห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549, หน้า 5)  

 

ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) 
 

แบบเบจ เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากเกี่ยวกับแคลคูลัส (Calculus)  

แบบเบจได้ท าการศึกษาเครื่องวิเคราะห์ (Analytical engine) เพ่ือสร้างเป็นเครื่องจักรที่สามารถรองรับ
การค านวณทุกชนิด (ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์) แต่ก็เป็นได้เพียงแนวคิด
เท่านั้น เพราะเขาไม่สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ออกมาในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ เนื่องจากมีคนไม่เห็นด้วย
มากมาย เพราะความคิดของเขาทันสมัยเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้น จนทุกๆคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ จึงถูก
ตัดงบประมาณการวิจัยในปี ค.ศ. 1832 แต่แบบเบจก็ยังฝืนท าโครงการต่อแบบไม่มีงบประมาณ 
จนกระทัง่ท าต่อไปไม่ไหว และต้องยกเลิกโครงการนี้ไปในปี ค.ศ.1842 ต่อมาในปีค.ศ. 1856 แบบเบจก็เริ่ม
มีฐานะขึ้นมาจากงานอ่ืนๆ จนกระทั่งได้กลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มีชื่อเสียง (Acelebrated 

political economist) แห่งยุค เพราะนอกจากเป็นนักคณิตศาสตร์แล้ว แบบเบจก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย  

ส่วนหลักการในการท างานนั้น แบบเบจได้ให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าใน
ด้านอ่ืนๆ และมีความเชื่อเกี่ยวกับหลักการแบ่งงานกันท า นอกจากนี้ แบบเบจยังได้น าหลักการทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในการบริหารกิจการโรงแรม และการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้

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
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ถ่ายทอดหลักการของเขาลงในผลงานชื่อ “On the economy of machinery and manufactories” 
แต่อย่างไรก็ตาม แบบเบจก็ไม่ได้ละเลยในการให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยเขาให้ความส าคัญต่อ
ความสามัคคีในการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน และยังได้น าเครื่องมือช่วยในการบริหาร
ผลตอบแทนมาใช้ จนกระทั่งพัฒนามาเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ที่รู้จักกันดีในชื่อการจัดสรรผล
ก าไร (Profit-sharing) ซึ่งนับได้ว่าแบบเบจได้วางรากฐานต่อการจัดการในสมัยใหม่เป็นอย่างมาก 

  

แนวคิดและทฤษฏีองค์การยุคดั้งเดิม (Classical) 
 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆได้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้แนวความคิดและทฤษฏีทางการ
บริหารที่เคยใช้ในสมัยหนึ่ง เกิดความล้าสมัยและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีกต่อไป จึงท าให้มีการคิดค้น
แนวคิดและทฤษฏีขึ้นใหม่เรียกว่า แนวคิดและทฤษฏียุคดั้งเดิม (Classical theory) โดยเกิดข้ึนเมื่อ
ประมาณ ปี ค.ศ. 1900 ซึ่งเป็นช่วงที่มีแนวคิดทางการบริหารเกิดขึ้นมากมาย และแตกต่างกันไปตามแนวทาง
ของนักทฤษฏีแต่ละคน (Daft & Armstrong, 2009, p. 56) 

อย่างไรก็ตามนักทฤษฏีในยุคนี้ มีความเห็นทีส่อดคล้องกันในแง่ท่ีมองว่า องค์การเป็นเสมือน
เครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะของการท างานที่ไม่ต่างกันมากนัก ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการเน้น
หลักการบริหารที่มีความเป็นสากล (Universal principles) การค านึงถึงหลักการท างานที่ดีที่สุด (The 

one best way) โดยการค้นหากระบวนการในการท างานที่ดีที่สุดหรือเรียกว่า “การบริหารเชิง
วิทยาศาสตร์” (Scientific management) เพ่ือให้การจัดการองค์การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มาก
ที่สุด ซึ่งรายละเอียดของนักคิดและทฤษฏีในยุคดั้งเดิมมี ดังนี้  

 

เฟรดเดอริค ดับบริว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) 
 

เทย์เลอร์ เป็นผู้ริเริ่มน าหลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้ โดยเขาได้ท าการศึกษาศาสตร์ทางด้านการ
บริหารอย่างจริงจัง จนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การบริหาร (Scientific management) 
หมายถึง การบริหารตามมาตรฐานการด าเนินงานที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริง ที่ได้จากการสังเกตอย่างมี
แบบแผน การทดลอง หรือการใช้เหตุผล ซึ่งจะเห็นว่าวิธีการนี้คล้ายกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น 
จงึถูกเรียกว่าวิทยาศาสตร์การบริหาร โดย เทย์เลอร์ ได้ท าการศึกษาการท างานของคนงานในบริษัท 
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Midvale Steel ซ่ึง เทย์เลอร์ สังเกตเห็นว่า คนงานแต่ละคนท างานแบบวิธีเดิมๆ ขาดความกระตือรือร้น
และท างานอย่างไม่เต็มศักยภาพ เทย์เลอร์ เรียกพฤติกรรมนี้ว่า “Soldiering” ดังนั้น เทย์เลอร์ จึงได้
เสนอ หลักการบริหารตามแนวทางของวิทยาศาสตร์ โดยหลักการนี้ เทย์เลอร์ กล่าวว่า ต้องใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 75 และใช้สามัญส านึก (Commonsense) อีก ร้อยละ 25 นอกจากนี้ ต้องใช้การศึกษา
ที่เป็นระบบเพ่ือค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด “The one best way” ในการท างานแต่ละประเภท        เทย์เลอร์ 
ได้เสนอหลักการ 4 ข้อ (Taylor’s four principles of scientific management) ดังนี้ (Williams, 

2007, p. 39-41) 

1. พัฒนาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ “Develop a science” ส าหรับองค์ประกอบของงาน
แต่ละอย่าง โดยท าการศึกษา วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุด “One best way” ในการท างาน 
ยกตัวอย่างเช่น เทย์เลอร์ ได้เสนอให้คนงานได้หยุดพักในระหว่างการท างาน (Breaks) ในตอนเช้า เที่ยง 
และตอนเย็น โดย เทย์เลอร์ กล่าวว่า จะท าให้คนงานสามารถผลิตผลงานได้มากข้ึน  

2. ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ เลือก อบรม สอน และพัฒนาคนงาน เพ่ือช่วยเหลือ
พวกเขาในการเพ่ิมศักยภาพในการท างาน ซึ่งก่อนหน้านั้น การจ้างงานมักค านึงถึงความรักชอบพอส่วนตัว
ของหัวหน้างาน (Supervisors) และการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) เน้นความสนิทสนมมากกว่าผลของ
การท างาน 

3. การร่วมมือกันกับคนงานเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ เนื่องจากมองว่าถ้าองค์การประสบ
ผลส าเร็จแล้วก็จะท าให้คนงานประสบผลส าเร็จด้วยเช่นกัน และถ้าองค์การมีผลก าไรมากข้ึน คนงานก็จะ
ได้รับค่าจ้างที่มากข้ึนด้วยอีกเช่นกัน 

4. หลักการข้อสุดท้ายของ เทย์เลอร์ คือ การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างคนงานกับผู้บริหาร 
ซ่ึงเดิมทีคนงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบท้ังในด้านการผลิตและการประเมินผล แต่เทย์เลอร์ได้เสนอให้ผู้บริหาร
คอยให้ค าแนะน าและควบคุมการผลิต และผู้บริหารยังท าหน้าที่ในการจูงใจและการลงโทษอีกด้วย  

นอกจากนี้ เทย์เลอร์ ยังมีแนวคิดด้านการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ในแต่
ละวัน ซึ่งเรียกว่า “Fair day’s work” และนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม โดยเรียกว่า “Fair 
day’s pay” โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการเชื่อมระหว่างผู้บริหารและคนงานเข้าด้วยกัน เพ่ือลดความขัดแย้ง 
อีกท้ัง เทย์เลอร์ ยังเสนอให้น าระบบการจูงใจ (Incentive) มาใช้เพ่ือกระตุ้น (Motivate) คนงานให้มีความ
กระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน  
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แฟรงค์ และ ลิลเลี่ยน กิลเบิร์ธ (Frank and Lillian Gilberth) 
 

แฟรงค ์ และ ลิลเลี่ยน กิลเบิร์ธ เป็นคู่สามี-ภรรยากัน โดยทั้งสองได้ท าการศึกษาการเคลื่อนไหว 
(Motion studies) ในระหว่างการท างานเพ่ือให้สามารถท างานได้เร็วข้ึน โดยได้เริ่มต้นการศึกษาจากการ
สังเกตคนงานก่ออิฐ ทั้งสองสังเกตเห็นว่าช่างก่ออิฐมีลักษณะท่าทางในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน ทัง้สองได้
เริ่มต้นศึกษาจากหลายๆวิธี และท าการตัดวิธีการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยสามารถลดท่าทางในการ
เคลื่อนไหว จาก 18 ท่าให้เหลือเพียง 5 ท่า นอกจากนี้ ยังท าการศึกษาการวางเครื่องมือที่เหมาะสม เพ่ือ
สะดวกต่อการหยิบไปใช้ วิธีการดังกล่าวท าให้คนงานสามารถก่ออิฐได้จ านวนเพ่ิมขึ้นถึงเกือบ 3 เท่า 
กล่าวคือ สามารถเพ่ิมขึ้นจาก 120 ก้อน เป็น 350 ก้อน ต่อชั่วโมง โดยวธิีการของ กิลเบิร์ธ นี้เรียกว่า 
“THERBLIGS” ซึ่งเป็นการน าเอานามสกุลของทั้งสองคนมาเขียนกลับ กลายเป็นชื่อเรียกการศึกษาการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการท างานของคนงาน (Daft, 2010, p. 33-35) 

 

เฮนรี่ แกนทท์ (Henry Gantt)  
 

เฮนรี่ แกนทท์ เป็นนักทฤษฏีที่เน้นการศึกษาการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของเทย์
เลอร์ โดยเน้นความสนใจต่อการจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน แกนทท์ ได้ก าหนดตารางเวลา ที่
เรียกว่า “Gantt chart” ซึ่งเป็นการก าหนดเวลาเสร็จสิ้นของการท างานแต่ละประเภท และต้องให้รางวัล
ตอบแทนส าหรับคนงานที่ท างานเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด “The rewarding of innovation” (เนตร์
พัณณา ยาวิราช, 2556, หน้า 13) 

 

เฮนรี่ ฟาโยล (Henry Fayol) 
 

เฮนรี่ ฟาโยล เป็นนักบริหารอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส และถือว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฏีการบริหารยุค
ใหม่ ฟาโยล ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 6 กลุ่ม คือ การผลิต (Technical) การพาณิชย์ (Commercial) 

การเงิน (Financial) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) การบัญชี (Accounting) และการบรหิาร 
(Administration) (Weihrich & Koontz, 1994, p. 37) 



38 
 

  
 

นอกจากนี้ ฟาโยล ยังได้เสนอหลักการจัดการอีก 14 ประการ ดังนี้ (วรัชยา ศิริวัฒน์, 2554, หน้า 
23) 

1. การแบ่งงานกันท า (Division of work)  

2. อ านาจและความรับผิดชอบ (Authority & responsibility)  
3. ระเบียบ ข้อบังคับ (Discipline)  
4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command)  
5. เอกภาพของทิศทาง (Unity of direction)  
6. ผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว (General interest)  
7. การให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน (Remuneration)  
8. การรวมอ านาจ (Centralization)  
9. สายการบังคับบัญชา (Hierarchy)  

10. การจัดระเบียบ (Order)  
11. หลักความยุติธรรม (Equity)  
12. ความมั่นคงของคนงาน (Stability of tenure of personnel)  
13. ความคิดริเริ่ม (Initiative)    
14. ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ (Esprit de corps)  

 

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

ลินดอลล์ เออร์วิค และ ลูเธอร์ กูลิค ได้เสนอว่าหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องประกอบไปด้วย 7 

หน้าที่หลักหรือที่รู้จักกันทั่วไป คือ POSDCoRB ดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 2555, หน้า 39-40) 

1. การวางแผน (Planning)  

2. การจัดองค์การ (Organization) 

3. การบริหารงานบุคคล (Staffing)  

4. การอ านวยการ (Directing)  

5. การประสานงาน (Co-coordinating)  

6. การรายงาน (Reporting)  
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7. การจัดการงบประมาณ (Budgeting)  
 

แมรี่ ปาร์คเกอร์ ฟอลเลตต์ (Mary Parker Follett) 
 

ฟอลเลตต์ เป็นนักบริหารที่ได้เสนอแนวคิดทางการบริหารหลายประการ ดังนี้ (สุโขทัยธรรมาธิ
ราช, 2549, หน้า 104, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, หน้า 211-212 และ Williams, 2007, p. 50)  

1.  ให้มองความขัดแย้งว่าเป็นเรื่องปกติ และบางครั้งความขัดแย้งอาจน าผลดีมาสู่องค์การ  
2.  โดยธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ชอบรับค าสั่ง ดังนั้น คนสั่งจะต้องใช้ศิลปะในการสั่งการ และ

ท าให้คนที่รับค าสั่งนั้นรู้สึกว่าค าสั่งเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องปฏิบัติตาม  
3.  การด าเนินงานขององค์การเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น ทุกฝ่าย

ต้องรับผิดชอบช่วยกันในการด าเนินงาน เช่น การวางแผนและการก าหนดนโยบาย เป็นต้น  
4.  หลักการบริหารที่ดี คือ การให้ความส าคัญต่อการประสานงาน ซึ่งจะต้องด าเนินไปตาม

หลักเกณฑ์ดังนี้  
4.1 การประสานงานและการควบคุม จะต้องเกิดขึ้นระหว่างหัวหน้าของแผนกต่างๆ 

แทนทีจ่ะมาจากส่วนบนสู่ส่วนล่าง 
4.2 การประสานงานจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพราะในความเป็นจริงแล้ว หาก

สามารถแก้ไขปัญหาหนึ่งได้ ก็จะเกิดปัญหาใหม่ตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น จึงต้องท าการประสานงานกัน
ในการแก้ปัญหาต่อไปเรื่อยๆ 

 

แม็ก เวบเบอร์ (Max Weber) 
 

แม็ก เวเบอร์ เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ผู้เสนอหลักการบริหารตามแบบราชการ 
(Bureaucracy) ซึ่งมีหลักการ ดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 2555, หน้า 42-43)   

1. มีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะของแต่ละคน 

2. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ที่จะแสดงใหเ้ห็นวา่ ใครมีอ านาจเหนือใคร และใครอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของใคร 
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3. มีความเป็นทางการในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องท าการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน  

4. อ านาจจะถูกก าหนดโดยต าแหน่ง โดยไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ซึ่งไม่ว่าใครเข้ามาด ารง
ต าแหน่งก็จะมีอ านาจดังกล่าวนั้น 

5. อาชีพของข้าราชการจะมีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ มีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นระบบ 

6. จะต้องปฏิบัติงานด้วยหลักเหตุผล โดยปราศจากการใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว 

7. ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ จะขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และความอาวุโส  
 

ทฤษฏียุคดั้งเดิมใหม่ (Neo-classical theory) 
 

ทฤษฎีการบริหารยุคดั้งเดิมใหม่ เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิม 
หรือมีความเห็นที่โต้แย้งกับแนวคิดในยุคดั้งเดิม ซ่ึงนักทฤษฎีคนส าคัญในยุคนี้มีดังนี้ 
 

เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) 
 

ไซมอนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับทฤษฏีการตัดสินใจ ไซมอนได้ปฏิเสธข้อ
สมมติฐานดั้งเดิมที่ว่า เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้และมีเหตุผลในการตัดสินใจ ดังนั้น 
เจ้าของหรือผู้บริหารเท่านั้นที่สมควรจะท าหน้าที่ในการตัดสินใจ แต่แนวคิดของไซมอนกลับมองว่า สมาชิกใน
องค์การทุกคน จะต้องรวมกันเป็นกลุ่มหรือคณะบุคคล เพ่ือร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินงานขององค์การ 
เนื่องจากไซมอนเชื่อว่า เหตุผล ความรู้และความสามารถของแต่ละคนมีข้อจ ากัด (Limited rationality) 

นอกจากนี้ยังเสนอว่า การตัดสินใจของบุคคลจะไม่สามารถเลือกแนวทางท่ีดีที่สุดได้ ดังนั้น จึงจ าเป็น
จะต้องเลือกแนวทางท่ีเห็นว่าพอรับได้ก็พอ (Forest, 2001, p. 591) 

ไซมอนยังมองว่า ทฤษฏีการบริหารในยุคดั้งเดิมมีความบกพร่องในหลายประเด็น ดังนี้ (วรัชยา 
ศิริวัฒน์, 2554, หน้า 26-27) 

1. มีความขัดแย้งระหว่างหลักขอบข่ายในการควบคุม (Span of control) และหลักล าดับ
ชั้นของอ านาจ (Hierarchy) กล่าวคือ หลักขอบข่ายการควบคุมจะยึดหลักว่า ผู้บริหารสามารถควบคุมลูกน้อง
ได้ดี ถ้าลูกน้องมีจ านวนน้อย แต่ถ้าลูกน้องมีจ านวนที่มากเกินความเหมาะสม ก็จะท าให้ผู้บริหารควบคุมได้
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ยากและส่งผลให้การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิภาพต่ า ดังนั้นการบริหารที่ดีคือ การก าหนดให้ผู้บริหารมี
ขอบข่ายการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาในจ านวนน้อย ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้องค์การก าหนดโครงสร้างการ
บริหารแบบสูง  
 ส่วนหลักการล าดับชั้นกลับมองว่า ยิ่งองค์การมีล าดับชั้นมาก ก็ยิ่งท าให้ข้อมูลข่าวสารที่
เกิดจากการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารระดับบนและระดับล่าง มีโอกาสบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงมากขึ้น 
ดังนั้น ยิ่งองค์การมีล าดับชั้นน้อยลง ก็ย่อมท าให้โอกาสในการติดต่อสื่อสารระหว่างระดับชั้นท าได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เกิดความขัดแย้งระหว่างหลักผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Specialization) และหลักเอกภาพใน
การควบคุม (Unity of command) กล่าวคือ หลักเอกภาพในการควบคุมมองว่า ประสิทธิภาพขององค์การ
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกขององค์การคนหนึ่ง ขึ้นตรงต่อหัวหน้าเพียงคนเดียว (One man one boss) 

แต่หลักผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องกลับมองว่า ประสิทธิภาพขององค์การจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ องค์การมีสมาชิกที่
มีความช านาญเฉพาะเรื่องเป็นจ านวนมาก 

 

ฟิลลิป เซลซนิคส์ (Philip Selznick) 
 

เซลซนิคส์ เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบอร์คเลย์ มีความเชี่ยวชาญในหลาย
สาขา และได้เขียนผลงานขึ้นหลายเรื่อง เช่น “The moral commonwealth” “TVA and the grass 
roots” และ “Leadership in administration” หนึ่งในการศึกษาของ เซลซนิคส์ ที่น่าสนใจคือ เขาได้
ศึกษาหน่วยงานของรัฐบาลกลาง (Federal) ที่ชื่อว่า Tennessee Valley Authority (T.V.A.) หน่วยงาน
ดังกล่าว ท าหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เกษตรกรในเขตพ้ืนทีเ่กษตรกรรม และเพ่ือที่จะให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี เขาจึงได้ทดลองใชน้โยบายการบริหารแบบประชาธิปไตยกับกลุ่มราก
หญ้า (Grass-roots democracy) เพ่ือเน้นให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน
โดยการคัดเลือกตัวแทนเข้ามาช่วยในการบริหารงาน ซึ่งวิธีการนี้ เซลซนิคส์เรียกว่า “การสร้างศัตรูให้
กลายเป็นมิตร” วิธีการดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการบริหารที่ดี และให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี (Selznick, 1951, p. 

320-31) 

 

 



42 
 

  
 

อัลวิน วาร์ด กูลด์เนอร์ (Alvin Ward Gouldner) 
 

กูลด์เนอร์ ได้ศึกษากระบวนการการท างานแบบระบบราชการ (Bureaucratization) ใน
โรงงานผลิตแร่ยิปซั่มแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทความส าคัญของการจัดการแบบไม่เป็น
ทางการทีแ่อบแฝงอยู่ในระบบราชการแบบเป็นทางการ และจากการศึกษานี้ กูลด์เนอร์ ได้สรุปว่า 
พฤติกรรมที่แสดงออกของคนงานในโรงงานแห่งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วรูปแบบ
การบริหารโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของพนักงาน และรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การแบบไม่เป็น
ทางการ ที่แอบแฝงปะปนอยู่กับรูปแบบที่เป็นทางการนั้น มีความส าคัญอย่างมากในทางปฏิบัติต่อการ
ท างานขององค์การต่างๆ (Gouldner, 1954, p. 216-217) 

 
 

ทฤษฏีพฤติกรรมองค์การ  
 

ทฤษฏีพฤติกรรมองค์การ (Organization behavior theory) หรือบางครั้งเรียกว่าทฤษฏี
ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource theory) เริ่มต้นจากการเกิดแนวคิดท้าทายทฤษฏีการบริหารเชิง
วิทยาศาสตร์ โดยการศึกษาทดลองที่เรียกว่า “Hawthorne Studies” ภายใต้การน าของ เอลตัล เมโย 
(Elton Mayo) ซึ่งได้รับการยอมรับและการพัฒนาขึ้นอย่างมากภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะการ
เน้นการศึกษาเรื่องการจูงใจและความพึงพอใจในงาน เนื่องจากแนวคิดพฤติกรรมนิยมเชื่อว่า แรงจูงใจ
เป็นพลังผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรมใดๆออกมา และยังสามารถก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม
ได้อีกด้วย ซึ่งคนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าคนที่มีแรงจูงใจต่ า 
ดังนั้น นักทฤษฏีในกลุ่มนี้ จึงมีความสนใจในการค้นหาค าตอบว่า แท้จริงแล้วมนุษย์มีความต้องการอะไร 
คนงานแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท หรือฝ่ายบริหารควรมีวิธีในการจูงใจคนงานอย่างไร นักทฤษฏีในกลุ่มนี้
นอกจาก เอลตัล เมโย แล้ว ยังมีอับราฮัม มาสโลว ์  (Abraham H. Maslow) ดักลาส แมคเกรเกอร์ 
(Douglas McGregor) และ เฟรดเดอริค       เฮอกซ์เบอร์ก (Frederick Herzberg) ซึ่งรายละเอียดของ
นักทฤษฏีแต่ละท่านสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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เอลตัน เมโย (Elton Mayo) 
 

เอลตัน เมโย ได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฏีมนุษย์สัมพันธ์ (Human relation theory) เป็น
ผู้ที่เริ่มท าการศึกษาที่เรียกว่า “Hawthorne studies” ในโรงงานไฟฟ้า The Western Electric 

Company ในปี ค.ศ. 1927 จนกระท่ังปี ค.ศ. 1932 วิธีการศึกษา เมโย เริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับระดับของแสงสว่างและการจ่ายเงินรางวัล (Incentive) ว่ามีผลต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตของ
องค์การ โดยแยกคนงานออกเป็น 2 กลุ่มออกจากกัน กลุ่มแรกใช้การควบคุมความสว่างของแสง การ
จ่ายเงินรางวัล และการให้เวลาหยุดพักระหว่างการท างาน 

ซึ่งผลจากการทดลองปรากกฎว่า ไม่ว่าบริษัทจะเพ่ิมหรือลดแสงสว่าง จ่ายเงินรางวัลหรือไม่ 
หรือให้เวลาในช่วงของการพักมากน้อยเท่าใดก็ตาม แทบจะไม่มีผลต่อปริมาณการผลิตเลย แต่ในขณะที่
การเอาใจใส่ต่อคนงาน อาทิเช่น ทุกครั้งที่ท าการเปลี่ยนงานใหม่ กลุ่มคนงานก็จะถูกให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
งานและก็เปิดโอกาสให้กลุ่มคนงานได้มีโอกาสสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิด แม้แต่ให้โอกาสในการโต้แย้ง
หากไม่เห็นด้วย และบางครั้งยังให้โอกาสในการเข้าร่วมท าการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆจนกลายเป็นกลุ่ม
สังคมย่อย กลับท าให้คนงานมีผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ิมข้ึน จากการศึกษานี้ท าให้เมโยเปลี่ยนความสนใจ จาก
ความพยายามในการปรับปรุงองค์การ โดยวิธีออกแบบการท างานและการให้รางวัลจูงใจตามปริมาณงานที่
คนงานแต่ละคนท าได้ เปลี่ยนเป็นการให้ความส าคัญต่อปทัสฐานทางสังคม เนื่องจากมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์
สังคม ซึ่งมีความต้องการบางอย่างที่ไร้เหตุผลและไม่ได้หวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ความต้องการเหล่านี้ จะได้รับการตอบสนองก็ต่อเมื่อคนงานได้เข้าไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือมีการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเปิดกว้างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง การให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในการ
ตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตย และการให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกระดับ ย่อมมีผลท าให้ผลงานของ
องค์การเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ยังมองว่าคนงานแต่ละคนย่อมมีความรู้สึก ความคิดเห็น และบุคลิกลักษณะ
ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของกลุ่มคนงานและการนิเทศ
งานของหัวหน้างาน  (พิทยา บวรวัฒนา, 2556, หน้า 74 และ Williams, 2007, p.53) 
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อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) 
    

อับราฮัม มาสโลว์ เป็นผู้เสนอทฤษฏีแรงจูงใจของมนุษย์ (A Theory of human motivation) ซ่ึง
เสนอหลักล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s hierarchy of needs) โดยเนื้อหาของทฤษฏี
แรงจูงใจ สามารถสรุปได้ดังนี้ (Frick, 1987, p. 19-50; Maslow, 1967, p. 26-93; Hoffman, 1988, p. 

11-13) 

บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการเหมือนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งความต้องการนี้ จะมีอิทธิพลหรือ
เป็นเหตุจูงใจให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา และความต้องการของมนุษย์จะเป็นล าดับขั้น โดยเรียง
ตามความต้องการพื้นฐานไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน และความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
เทา่นั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 

นอกจากนี้ เมื่อความต้องการล าดับต่ ากว่าได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความ
ต้องการในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งมาสโลว์มองว่าความต้องการของมนุษย์สามารถจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับ 
โดยเรียงจากระดับต่ าสุดไปสูงสุด (รายละเอียดจะกล่าวถึงอีกครั้งในบทที่ 5) 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Basic need or physiological needs) 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs: security, order, and stability) 

3. ความต้องการความรักและความสัมพันธ์ทางสังคม (Love and belonging needs) 

4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem needs) 

5. ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Needs for self-actualization) 

 

ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 
 

แมคเกรเกอร์เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ท าการศึกษาพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์การ โดย
ได้ท าการแยกแยะลูกจ้างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบ X (Theory X) และกลุ่มที่มี
พฤติกรรมแบบ Y (Theory Y) โดยหลักการของแมคเกรเกอร์ ถูกน ามาใช้ในการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึง
ผู้บริหารจะต้องเข้าใจต่อธรรมชาติของคน (Bedeian and Wren, 2001, p. 221-225) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_G._Bedeian
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เฟรเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก (Frederick Herzberg) 
 

เฮอกซ์เบอร์ก เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ที่ให้ความสนใจต่อปัญหาด้านสุขภาพจิต (Mental 

health) อย่างมาก และในปี ค.ศ.1959 เฮอกซ์เบอร์ก ก็ได้คิดค้นทฤษฏี “Hygiene-motivation 

Theory” หรือ “Two-factor” คือปัจจัย “สุขอนามัย” (Hygiene factors)  และ “ปัจจัยกระตุ้น” 
(Motivation factors) (Herzberg, 1968, p. 53-62; Herzberg, 1987, p. 109-120; Herzberg, 1996, 

p.184-186) 

 

สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 2 

 

ทฤษฎีการบริหาร (Administrative theory) เป็นองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นใช้ครั้งแรกใน
องค์การเอกชนและต่อมาจึงได้ขยายมาสู่องค์การของรัฐ ทฤษฏีทางการบริหารเหล่านี้ ผู้บริหารต้อง
ท าการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือน าเอาความรู้ แนวคิด และแนวทางในการปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ส่วนความหมายของทฤษฎีการบริหารนั้น เป็นการศึกษาถึง
ภาพรวมขององค์การตลอดจนระบบภายในขององค์การ ซ่ึงทฤษฏีการบริหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ยุค ดังนี้ ทฤษฎีองค์การก่อนยุคดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิมใหม่ ทฤษฎี
พฤติกรรมองค์การ และทฤษฎีองค์การยุคใหม่ โดยแนวคิดและทฤษฎีก่อนยุคดั้งเดิมนี้เป็นยุคที่อยู่ในช่วง
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม ที่เน้นการผลิตเพื่อยังชีพมา
เป็นการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมเพ่ือการพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังได้ท าการขยายเส้นทางในการขนส่ง
สินค้า และการค้นหาตลาดใหม่เพ่ือเป็นแหล่งระบายสินค้าส่วนเกิน ซึ่งนักทฤษฏีองค์การที่มีชื่อเสียงในยุค
นี้ ได้แก่ อดัม สมิท, โรเบิร์ต โอเวน, และชาร์ลส์ แบบเบจ เป็นต้น  

ส่วนแนวคิดและทฤษฎียุคดั้งเดิมนั้น เป็นยุคที่เน้นในการแสวงหารูปแบบการจัดองค์การที่ดี
ที่สุด ซึ่งวิธีการที่ดีท่ีสุดนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักทฤษฎีแต่ละคน เช่น เฟรดเดอริค 
ดับบลิวเทย์เลอร์ มีแนวคิดการจัดการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เว็บเบอร์มีแนวคิดการจัดการตามระบบ
ราชการ เออร์วิค และ กูลิค มีแนวคิดหลักการบริหาร ส่วน ลิลเลี่ยน และ แฟรงค์ กิลเบิร์ก มีแนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบงานและการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเฮนรี่ ฟาโยล มีแนวคิดเกี่ยวกับการ
แบ่งแยกกลุ่มของงานออกจากกันตามลักษณะของงาน  
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 ทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิมใหม่ เริ่มต้นจากการเกิดแนวคิดท่ีท้าทายแนวคิดดั้งเดิม นักทฤษฎีที่ส าคัญ
ในยุคนี้คือ เชสเตร์ ไอ เบอร์นาร์ด, เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน ส่วนทฤษฎีพฤติกรรม เริ่มจากแนวคิดที่ไม่เห็น
ด้วยหรือท้าทายการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ของ เอลตัน เมโย ต่อด้วย อับราฮัม มาสโลว ์ ซึ่งได้แบ่ง
แรงจูงใจออกเป็นเป็น 5 ขั้น นอกจากนี ้ยังมีนักทฤษฎีที่ส าคัญอีกหลายท่าน เช่น ดักลาส แมคเกรเกอร์ ผู้
ก าหนดทฤษฎี X, Y และ เฟรเดอริก เฮอกซ์เบิร์ก ผู้ก าหนดทฤษฎี 2 ปัจจัย เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ให้อธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารว่ามีพัฒนาการอย่างไร และมีความส าคัญ
ต่อนักบริหารอย่างไรบ้าง 

2. จงอธิบายแนวคิดและทฤษฎีองค์การก่อนยุคดั้งเดิมว่ามีแนวคิดอย่างไร 

3. จงอธิบายถึงหลักการของนักทฤษฎีต่อไปนี้ 
3.1 อดัมสมิท 

3.2 โรเบิร์ต โอเวน 

3.3 ชาร์ลส์ แบบเบจ 

4. หลักการบริหารของเฟรดเดอริก ดับบลิว เทเลอร์มี 4 ข้อ อะไรบ้าง 
5. ยกตัวอย่างวิธีการศึกษาของแฟรงค์และลิลเลี่ยนกิลเบิร์ธ ว่ามีวิธีการศึกษาอย่างไร 

6. จงอธิบายหลักการและแนวคิดของเฮนรี่ แกนท์ 
7. อะไรคือหลักการแนวคิดของเฮนรี่ ฟาโยล 

8. อธิบายหลักการประสานงานของกูลิคและเออร์วิค ว่ามีอะไรบ้าง 
9. จงอธิบายหลักการของแมก เวบเบอร์ 
10. ผลจากการศึกษา “Hawthone Studies” เป็นอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ ์

หัวข้อเนื้อหา 
 

1. ความหมายของกลยุทธ์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
3. เหตุผลที่ต้องท าการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
4. กระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
5. กลยุทธ์ในการเลือกลงทุน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม                                                                                       

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายความหมายของกลยุทธ์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ 
2. อธิบายถึงการวางแผนกลยุทธ์ 
3. อธิบายเหตุผลหรือสาเหตุที่ต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ 
4. อธิบายกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ 
5. อธิบายกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกสินค้าหรือสิ่งที่จะเลือกลงทุนได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 3 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 3 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3                                                                            

เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ ์

 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการน าเอาหลักการ แนวคิด หรือวิธีการที่ใช้ในปฏิบัติการทาง
ทหาร เพ่ือการเอาชนะข้าศึก หรือที่เรียกกันว่า ยุทธวิธี โดยค าว่า “กลยุทธ์” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
“Strategy” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ว่า “Strategos” มีความหมายว่า “ทั่วไป” 
(General) ซึ่งหมายถึงความรู้ในเรื่องต่างๆทั่วไป (General‘s knowledge) หรือ ความฉลาดรอบรู้ใน
เรื่องทั่วไป (General’s wisdom) สว่นในด้านการทหาร หมายถึงการใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือศาสตร์
และการใช้วิธีการที่เป็นศิลปะหรือศิลป์ในการบังคับบัญชาการรบในกองทัพ หรือความเป็นแม่ทัพ 
(Generalship) ค าว่า “Strategy” ยังได้ปรากฏในผลงานของอีกหลายท่าน เช่น มาเคียวเวลลี ่
(Machiavelli) นักทฤษฎีการเมืองชาวอิตาลี บัวโลว ์ (Buelow) นักเขียนชาวเยอรมัน และ บี เอช 
ฮาร์ท (B.H. Hart) เจ้าของผลงานชื่อ “Strategy” เป็นต้น 

ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 ค าว่า “กลยุทธ์” ก็ได้ถูกน ามาใช้ในการบริหารทางด้านการเมือง
และด้านเศรษฐกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายและการบริหารประเทศ ส่วนทางด้าน
ธุรกิจนั้น ในปี ค.ศ. 1912 สาขาการบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard graduate 

school of business administration) ก็ได้ท าการสอนนักศึกษาที่ต้องการมีความรู้ทางด้านการ
บริหารธุรกิจ โดยใช้ชื่อวิชาว่า “นโยบายธุรกิจ” (Business policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจ และท าการก าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ 

ปี ค.ศ. 1950 - 1959 การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการบริหารได้เริ่มท าการศึกษาอย่าง
จริงจังขึ้น โดยการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิ Ford & Carnegie corporation และสาขานี้ก็
ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจทั่วไป ต่อมาก็ได้
เกิดแนวคิดว่า การด าเนินธุรกิจนั้นแท้จริงแล้วจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลาย จึง
ได้เพ่ิมเนื้อหาของรายวิชานี้มากข้ึน เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ กลยุทธ์การแข่งขัน และการก าหนดนโยบายทางธุรกิจ 
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เปลี่ยนชื่อวิชาจากนโยบายธุรกิจเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์และยังคงใช้
สืบเนื่องเรื่อยมา ปัจจุบันได้ถือว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญและเป็นกระบวนการที่
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เกี่ยวข้องกับผู้บริหารทุกระดับขององค์การ ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์คือ การ
วางแผนกลยุทธ์ซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ การก าหนด
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้   
 

ความหมายของกลยุทธ์และการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ค าว่า กลยุทธ์ (Strategy) ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ทั้งนักวิชาการชาวต่างประเทศและ
นักวิชาการชาวไทย ได้ให้ความหมายไว้ต่างกัน ดังนี้ 

ประยงค์ มีใจซื่อ (2556, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ไว้ว่าหมายถึง รูปแบบหรือ
แผนการที่รวมเอาเป้าหมายหลัก นโยบายหลัก และล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การเข้า
ด้วยกัน กลยุทธ์จะช่วยองค์การในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1. การจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม 

2. การตัดสินใจในการลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weak-

nesses) ของกิจการ 

3. การรุกเพ่ือสร้างโครงการใหม่ที่เหมาะสม 

4. การเตรียมพร้อมเพ่ือตั้งรับการรุกรานของคู่แข่งขัน 

 

ซ่ึงการมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะช่วยในการบริหารองค์การในเรื่องต่างๆที่กล่าว
มาแล้วยังจะท าให้เกิดความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้  

1. การก าหนดทิศทางที่ชัดเจน (A clear direction) 

2. รู้จุดแข็ง จุดอ่อน (Strengths and weaknesses) ของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ขัน 

3. บ่งบอกถึงปัจจัยต่างๆของสภาพแวดล้อมทั้งทางการเมืองและทางสังคม ที่จะส่งผล
กระทบต่อการบริหารของกิจการ 

4. กระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญของการกระท าหรือการโต้ตอบ (Action and 

reaction) ของคู่แข่งขัน ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อองค์การ 
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ ไปในทางท่ีสอดคล้อง
กันว่า กลยุทธ์ หมายถึง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือแผนงานในการด าเนินงาน รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 

ส่วนค าว่า “การบริหารเชิงกลยุทธ์” นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายที่
แตกต่างกัน   ดังนี้ 

เดวิด (David) ได้กล่าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า มีความเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และ
ศิลป์ (Art) โดยเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมาย และการน าวิธีการไปปฏิบัติ รวมถึง
การประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งการบริหารจะต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (The external 

environment) เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(The internal environment) เช่น ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน และวิธีการบริหาร
หรือและกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงการบริหารเชิงกลยุทธ์จะต้องค านึงถึง
ปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552, หน้า 17 และ วันชัย มีชาติ, 2555, หน้า 114) 

1. ลักษณะธุรกิจที่ด าเนินอยู่ (What business are you in?) ปัจจุบันธุรกิจก าลังท า
อะไร อยู่ในอุตสาหกรรมใด และมีสถานะโดยรวมอย่างไร 

2. ลักษณะธุรกิจในอนาคต (Where do you want to go?) ความต้องการในอนาคต
ของธุรกิจ โดยพิจารณาทั้งเป้าหมายระยะยาวและระยะกลาง ประกอบกับความเป็นไปได้ในการบรรลุ
เป้าหมายนั้น 

3. สภาพแวดล้อม (Environment) สถานะและคุณสมบัติของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงาน การแข่งขัน และการด ารงอยู่ของธุรกิจ 

4. การจัดสรรทรัพยากร (Resources allocation) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทุกองค์การต่างมี
ทรัพยากรในปริมาณท่ีจ ากัด จึงต้องท าการวางแผนก าหนดล าดับความจ าเป็น และความส าคัญในการ
ใช้ทรัพยากรเหล่านั้น เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective achievement) การจัดการเชิงกล
ยุทธ์จะให้ความส าคัญกับเป้าหมายในระดับต่างๆขององค์การ โดยเฉพาะการบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
ขององค์การ 

ประยงค์ มีใจซื่อ (2556, หน้า 6-7) ให้ความเห็นว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็น 
กระบวนการการบริหารที่มีความต่อเนื่องมีการกระท าซ้ าๆบ่อยๆ มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับ
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ทุกหน่วยงานในองค์การ มุ่งหวังเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และมีความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งจากค านิยามนี้ ประยงค์ได้แยกประเด็นในการ
พิจารณาออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

1. เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง (Continuous process) หมายถึง เป็นการเน้น
ในเรื่องล าดับขั้นตอนความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินงานภายใน
องค์การที่ตนรับผิดชอบอยู่ ตลอดจนท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การ
ก าหนดทิศทางองค์การ การสร้างกลยุทธ์ระดับต่างๆขององค์การ การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์และการ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2. เป็นกระบวนการซ้ าๆ (Iterative process) หมายถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จะ
เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 และด าเนินการไปเรื่อยๆ จนกระท่ังถึงขั้นตอนสุดท้าย แล้วย้อนกลับมาสู่
ขั้นตอนที่ 1 ใหม่ และวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไป หรือกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะ
เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรวัฏจักร (Cycle) 

3. กระบวนการปฏิบัติงานข้ามสายงาน (Cross-function process) หมายถึง การรวม
ก าลังในการปฏิบัติงาน ผสมผสานทักษะและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น การตลาด การผลิต 
การเงิน และอ่ืนๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่ได้มุ่งหรือสนับสนุนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือฝ่ายอ่ืนๆ แต่มุ่ง
ให้ทุกฝ่ายท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างสายสัมพันธ์แห่งคุณค่า (Value chain) 

ให้แก่องค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ และอยู่รอดเติบโต ซึ่งจากค า
นิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้องค์การสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์นั่นเอง 
 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

 จากความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ดังที่กล่าวมานี้ จึงสรุปได้ว่า การบริหารเชิงกล
ยุทธ์จะต้องเริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแผนระยะยาวที่เน้นองค์การทั้งหมดในภาพรวมของ
องค์การ ผู้บริหารพิจารณาแต่ละหน่วยแต่ละแผนกทั้งหมดในภาพรวม ในการวางแผนกลยุทธ์ที่จะต้องท า
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับค าส าคัญดังนี้ ระยะยาว (Long 

range) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาในอนาคต เช่น ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ที่องค์การต้องการจะเป็น ดังนั้น 
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การวางแผนกลยุทธ์จึงต้องพิจารณาว่าองค์การควรท าอะไรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในอีก 3-5 ปี
ข้างหน้านับจากนี้ ซึ่งความส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถและความพยายามในการคิด คือ การ
คิดในเชิงกลยุทธ์ (Innovative strategic thinking) เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆใน
องค์การ (วันชัย มีชาติ, 2555, หน้า 115) 

1. ข้อผูกพันสัญญา (Commitment principle) หมายถึง การที่ผู้บริหารด าเนินการตาม
ข้อผูกพันหรือสัญญาที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับอนาคตที่จะต้องท าให้ส าเร็จ ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึก
ผูกพันต่อการกระท าให้บรรลุผลส าเร็จ 

2. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาวซึ่งกล
ยุทธ์ขององค์การสามารถท าได้หลายด้าน เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการ
วิจัยและพัฒนา ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งองค์การแต่ละองค์การมีกลยุทธ์แตกต่างกันไป 

 

เหตุผลที่ต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดขึ้นของคู่แข่งขันใหม่ๆทั้งภายในประเทศและที่มา
จากต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือความอยู่รอดและความส าเร็จขององค์การ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การ
จะต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะสามารถช่วยองค์การในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ก าหนดทิศทางขององค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแผนของผู้บริหาร 
ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารจะต้องท า
การวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมและท าการก าหนดวัตถุประสงค์ และก าหนดวิธีการที่จะท าให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือก าหนดกลยุทธ์ ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเปรียบเสมือนเครื่องน าทางท่ี
จะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ท าให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นความ
ร่วมมือหรือเป็นระบบการจัดการทั่วทั้งองค์การ เพราะการที่จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกัน ดังนั้นการมีระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ก็จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ท างานที่สอดคล้องกันและ
สัมพันธ์กัน 

3. ท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกัน หรือการระดมสมองของสมาชิกในองค์การ ดังนั้น จึงท าให้องค์การได้มีมุมมองหรือความคิด
ใหม่ๆ เกิดขึ้น  
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4. ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารเชิงกลยุทธ์ ท าให้องค์การเกิดข้อ
ได้เปรียบ เนื่องจากองค์การได้มีการวางแผนในการสร้างจุดเด่นให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน และได้มีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  

 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategy administration process) เป็นขั้นตอนในการ
ท างานที่องค์การก าหนดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ถือเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากการด าเนินงานในปัจจุบันเป็นระบบเปิด (Open system) หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น องค์การจึงต้องให้ความสนใจศึกษาถึงองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ โดยวิธีการศึกษาสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ท าการศึกษาทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment analysis)  
เป็นการประเมินปัจจัยภายในขององค์การ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นข้อ

ได้เปรียบหรือเป็นจุดแข็งขององค์การ (Strength) เป็นปัจจัยที่องค์การควรรักษาไว้ และน ามาใช้เป็น
ประเด็นในการเสนอต่อลูกค้าหรือเป็นจุดขาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในก็ท าให้ทราบถึงปัจจัย
ที่เป็นข้อด้อยหรือจุดอ่อนขององค์การ (Weakness) ซ่ึงองค์การจะต้องท าการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือไม่ให้
เกิดผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์การต่อไป การประเมินหรือวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในโดยปกติ
จะท าการประเมินหรือวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆดังนี้  

1.1 กระบวนการในการท างาน 

1.2 รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ 

1.3 ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ 

1.4 คุณภาพของพนักงาน 

1.5 สินค้าและบริการ 

1.6 ความสามารถในการผลิต 
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1.7 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์การ 

1.8 การเงิน 

1.9 เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีขององค์การ 

1.10 ท าเลที่ตั้งขององค์การ 

 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment analysis)  

เป็นการประเมินสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือที่จะ
ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นโอกาสหรือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการด าเนินงานขององค์การ (Opportunity) 

เช่น การที่รัฐบาลก าหนดนโยบายด้านสิทธิพิเศษส าหรับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก หรือบ้านหลังแรก ซึ่งท าให้
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ หรือบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มียอดขายเพ่ิมข้ึน 
หรือในทางตรงกันข้ามทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานขององค์การ (Threat) 

เช่น ปัญหาการเมืองภายในของไทยที่มีผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยว หรือราคาน้ ามันที่สูงขึ้นท าให้มีผลต่อ
การท าธุรกิจด้านการขนส่ง เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะท าการประเมินถึงปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ 

2.1 ปัจจัยทั่วไปได้แก่ 
2.1.1 สภาพเศรษฐกิจ 

2.1.2 กฎหมายและการเมือง 
2.1.3 สังคมวัฒนธรรม 

2.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2 ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน                                                                                            
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคู่แข่งขันเป็นการประเมินถึงศักยภาพของคู่แข่งขัน 

เช่น การประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน ของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม และน าเอาข้อมูลที่ได้มาท า
การเปรียบเทียบกับศักยภาพขององค์การ 

2.3 อุตสาหกรรม 

เป็นการประเมินคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ ประกอบด้วย บริษัท โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน มิตซูบิชิ และอ่ืนๆ 
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วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งท่ีเป็น
สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ัวไป และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT ถูกคิดค้นข้ึนมาจากแนวคิดของ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert S. 

Humphrey) นักธุรกิจและที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
เกี่ยวกับการจัดการองค์การ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมองค์การ โดยเขาได้
คิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นในขณะที่ท างานอยู่ที่สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (The Stanford 

Research Institute - SRI) และเขายังได้น าเทคนิคนี้มาเผยแพร่ในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด จนท าให้แนวคิดนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เป็นวิธีการในการประเมินศักยภาพของ
องค์การและการประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงข้อมูล และท า
การก าหนดจุดแข็ง ในขณะเดียวกันก็ท าการแก้ไขจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ นอกจากนี้ 
ยังก าหนดแผนงานให้สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมต่อผลกระทบที่มีอิทธิพลจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร 

  

ความหมายของ SWOT 
 

ค าว่า “SWOT” นั้นเกิดจากการน าเอาอักษรตัวแรกของค าในภาษาอังกฤษ 4 ค า มา
รวมกันเป็นค าใหม่ ซึ่งค าทั้ง 4 นี้ ได้แก่ 

S มาจาก “Strengths” หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็ง
ด้านการผลิตหรือจุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคลเป็นต้น ซึ่งบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
ก าหนดกลยุทธ์ 

W มาจาก “Weaknesses” หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์การ บริษัทจะต้องหาวิธีใน
การแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยหรือจุดอ่อนเหล่านั้น 

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%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
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O มาจาก “Opportunities” หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่เอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์การ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยอดการส่งออกเพ่ิมข้ึน การเมืองมีเสถียรภาพ และ
ปราศจากศึกสงคราม เป็นต้น โดยโอกาสจะแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักบริหารที่ดีจะต้องเสาะ
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

T มาจาก “Threats” หมายถึง อุปสรรค ทีเ่กิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึน 

 

2. การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการจับคู่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
หรือ SWOT เป็นการน าเอา SWOT มาเขียนกลับหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การก าหนดกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั่นเอง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ขององค์การ 
สามารถอธิบายได้ 4 ประการดังนี้ 

1. กลยุทธ์แบบ SO หมายถึง ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การแล้ว
พบว่า องค์การมีจุดแข็ง ประกอบกับการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยหรือเป็นโอกาสต่อธุรกิจ ซึ่งใน
ลักษณะเช่นนี้ องค์การควรจะขยายการลงทุน เพ่ิมปริมาณการผลิตสินค้าหรือการบริการ หรือใช้กล
ยุทธ์ในเชิงรุก (Proactive strategy) 

2. กลยุทธ์แบบ ST หมายถึง องค์การมีจุดแข็งแต่สภาพแวดล้อมภายนอกกลับไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น องค์การควรใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเจริญเติบโตและสร้าง
ผลก าไร และการลงทุนในตลาดที่ไร้การแข่งขัน หรือที่เรียกว่า “น่านน้ าสีคราม” (Blue ocean) หรือ
การหาพ้ืนที่ว่างในตลาดที่ยังไม่มีใครรู้จัก (Unknown market space) แทนที่จะแก่งแย่งแข่งขันกัน
ในตลาดเดิมที่เต็มไปด้วยคู่แข่งขัน หรือที่เรียกว่า “น่านน้ าสีแดง” (Red ocean) 

3. กลยุทธ์แบบ WO หมายถึง องค์การมีจุดอ่อนแต่สภาพแวดล้อมกลับเอ้ืออ านวย
ต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น สถานการณ์ท่ีองค์การขาดเงินลงทุน ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย หรือ
ขาดแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ เป็นต้น ซึ่งองค์การควรหาวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านี้ เช่น การ

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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แสวงหาพันธมิตรทางการเงิน การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะแก่พนักงาน หรือการสั่งซื้อเครื่องจักรที่
ทันสมัย เป็นต้น 

4. กลยุทธ์แบบ WT หมายถึง การที่องค์การมีจุดอ่อนกอปรกับสภาพแวดล้อมที่ไม่
เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น องค์การควรที่จะยุบ ลด เลิก กิจการ หรือ การใช้กลยุทธ์ในการตั้งรับ 
(Defender strategy) แทน 

 

3. การวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (Five force model) 

 การวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการแข่งขัน ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ (พัชสิรี ชมพูค า, 2009, หน้า 103-104) 

1. การแข่งขันกันระหว่างกิจการต่างๆที่อยู่ในธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมเดียวกัน 

(Rivalry) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการมีผู้ผลิตหรือผู้ขายมากราย หรือสภาพของตลาดไม่เอ้ืออ านวย ส่งผลให้
ท าการตลาดยากขึ้น รวมทั้งการออกจากตลาดหรือเลิกกิจการก็ท าได้ยากด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง หรือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ หรือสินทรัพย์ถาวร ซ่ึง
การแข่งขันในตลาดมากรายนี้ จะเป็นการแข่งขันในรูปแบบต่างๆเพ่ือความอยู่รอด เช่น การแข่งขัน
ทางด้านคุณภาพ ราคา และการออกแบบสินค้า 

2. การคุกคามที่เกิดขึ้นจากการที่มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาด (New 

entrant) ซึ่งการเข้ามาของผู้ค้ารายใหม่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ผลิตหรือผู้ขายรายเก่าในตลาด 
เนื่องจากมีผู้ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน หรือหากคู่แข่งขันรายใหม่ เป็นผู้ค้าที่มีความ
แข็งแกร่ง เช่น เป็นธุรกิจข้ามชาติ ก็จะยิ่งท าให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น และเป็นอุปสรรคอย่างมาก
ต่อการผู้จ าหน่ายรายเดิมในตลาด โดยเงื่อนไขความยากหรือง่ายในการเข้ามาในตลาดของผู้ค้าราย
ใหม่มีดังนี้  

2.1 กฎระเบียบของรัฐบาล ซึ่งบางธุรกิจรัฐบาลมีนโยบายในการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจจะส่งผลให้การขออนุญาตในการด าเนินธุรกิจท าได้ยากข้ึน และต้องผ่านเงื่อนไข
มากมาย  

2.2 เงินลงทุน ถ้าอุตสาหกรรมใดต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก โอกาสที่
ผู้แข่งขันรายใหม่จะเข้ามาในตลาดก็จะท าได้ยากมากข้ึน 
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2.3 ความภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งหากลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้าของ
ผู้ขายรายเดิมก็จะท าให้การเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ท าได้ยากมากข้ึน เนื่องจากการท าให้ลูกค้า
เปลี่ยนใจมาซื้อสินค้าของผู้ขายรายใหม่ท าได้ยากมากขึ้นด้วย 

2.4 การประหยัดจากขนาด หากผู้ขายรายเดิมมียอดขายและยอดการผลิต
เป็นจ านวนมาก จนท าให้เกิดการผลิตที่มีต้นทุนต่ า(เนื่องจากการผลิตในจ านวนที่มากจะท าให้ต้นทุน
ต่ าลง) ซึ่งจะท าให้ได้เปรียบในการตั้งราคาสินค้าให้มีราคาต่ า และส่งผลให้ผู้ค้ารายใหม่ไม่กล้าเข้ามา
แข่งขันในตลาด 

2.5 ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงสินค้า (Switching cost) ซึ่งหากผู้บริโภค
ต้องเสียเงินเป็นจ านวนมากในการเปลี่ยนการใช้สินค้าหนึ่งเพ่ือไปใช้อีกสินค้าหนึ่ง ก็จะท าให้ลูกค้ายาก
ที่จะซื้อสินค้าใหม่ ดังนั้น การเข้ามาของผู้ค้ารายใหม่จึงท าได้ยากขึ้น 

3. การคุกคามที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการทดแทน (Substitutes) สินค้าหรือ
บริการทดแทน จะเป็นเสมือนคู่แข่งขันทางอ้อมทีเ่ป็นสินค้าต่างชนิดกัน แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
เนื่องจากมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน ดังนั้น หากตลาดมีสินค้าทดแทนเป็นจ านวนมาก
ก็จะท าให้ตลาดนั้นไม่เป็นที่สนใจของผู้ค้ารายใหม่ 

4. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier bargaining power) หาก
องค์การเป็นกิจการที่ต้องซื้อสินค้าจากผู้ขายปัจจัยการผลิตน้อยราย หรือเป็นปัจจัยที่เป็นที่ต้องการของ
กิจการอ่ืนๆเป็นจ านวนมาก ก็จะท าให้ผู้ขายปัจจัยมีอ านาจในการต่อรองสูง และท าให้การด าเนินงานของ
กิจการเกิดความยุ่งยากมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดไม่เป็นที่สนใจของผู้ค้ารายใหม่ 

5. อ านาจต่อรองของลูกค้า (Customer bargaining power) เนื่องจากลูกค้า
เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าขององค์การ หากลูกค้ามีจ านวนมากหรือในทางกลับกัน หากมีสินค้าเป็นจ านวนน้อย 
ก็จะท าให้อ านาจการต่อรองของลูกค้าหรือผู้ซื้อมีน้อย ในลักษณะนี้จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ค้ารายใหม่เข้า
มาในตลาดมากข้ึน 

แนวคิดในการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (Five force model) นี้ ถูกคิดค้นข้ึน
โดยศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) นักคิด นักบริหาร และนักเศรษฐศาสตร์ 
ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
แข่งขัน ซึ่ง ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้สร้างผลงานไว้มากมาย นอกจากนี้ ยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การแข่งขัน และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จนท าให้เขาได้รับรางวัลแม็คคินซีย์จาก
วารสาร ฮาร์เวิร์ด บิซิแนส รีวิว (Harvard Business Review) ถึง 6 ครั้ง ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ยังได้รับ

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
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%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%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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การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลชั้นน าของวงการธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ของโลกยุคใหม่ โดยองค์
ความรู้ของเขาได้ถูกน ามาใช้ในวงการธุรกิจ และถูกน ามาสอนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งใน
หลักการของเขาก็คือการวิเคราะห์ แรงกดดัน 5 ประการ หรือ Five force model ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว 

 

4. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain analysis) 
 

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain model- VCA) เป็นอีกผลงานหนึ่งใน
บรรดาเทคนิคการบริหารของศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ซ่ึง VCA เป็น
เครื่องมือทีน่ ามาใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆภายในขององค์การ โดยจะให้ความส าคัญต่อการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแกผ่ลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการส าหรับลูกค้า ซ่ึงจะช่วยท าให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
ขององค์การ และการลดต้นทุนการผลิตหรือ ค่าใช้จ่ายขององค์การ ซึ่งถือเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ในด้านการแข่งขันอีกด้านหนึ่ง หรือสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการมองเข้าไปยังกิจกรรม
ภายในองค์การ แล้วท าการค้นหาว่า มีเรื่องใดบ้างที่องค์การมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 
(Advantages or disadvantages) แล้วท าการแก้ไขในด้านที่เสียเปรียบหรือจุดอ่อน เช่น หากพบว่า
องค์การมีจุดอ่อนด้านต้นทุน องค์การต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งจะท าให้องค์การมีก าไร
เพ่ิมข้ึน 

ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้เสนอโมเดลห่วงโซ่คุณค่า (Value chain model) ในปี ค.ศ. 
1985 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมภายในองค์การ ทีเ่ป็นกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและ
บริการโดยตรง หรือเป็นกิจกรรมหลัก (Primary activity) ซึ่งประกอบด้วย การน าวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต การจัดส่งสินค้าส าเร็จรูป การขายและการให้บริการ และ
กิจกรรมสนับสนุน (Support activity) อ่ืนๆ เช่น โครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการจัดหาวัตถุดิบ โดยกิจกรรมสนับสนุนเหล่านี้จะมีผลต่อความส าเร็จ
ในทางอ้อม  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจกรรมหลักจะมีส่วนโดยตรงต่อการเพิ่มคุณค่าแก่การผลิต
สินค้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความส าคัญมากไปกว่ากิจกรรมสนับสนุน เพราะเนื่องในปัจจุบัน 
สิ่งที่ท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันนั้น ส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือกระบวนการทางธุรกิจ (Technological improvements or 
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innovations in business models or processes) ดังนั้น กิจกรรมที่เป็นหน้าที่สนับสนุน เช่น 
ระบบข้อมูลข่าวสาร (Information systems) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development or 

R & D) หรือ การบริหารทั่วไป (General administration) จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบขององค์การ และมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอยู่
เสมอ (Strategic management insight, 2013) 

 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

หลังจากท่ีองค์การได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ขั้นตอนต่อมาของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การก าหนดวิสัยทัศน์
และก าหนดพันธกิจ ซึ่งความหมายและวิธีการในการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ค าว่า “วิสัยทัศน์” ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Vision” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้

มากมายหลายท่านดังนี้ (Quality assurance news, 2014) 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสี (ราษฎรอาวุโส) ได้ให้ความหมายของ วิสัยทัศน์ 
ว่าหมายถึงความเคลื่อนไหวของประชาชาติเพ่ือสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับการศึกษา 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ได้อธิบายว่า ค าว่า วิสัยทัศน์ มาจากค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Vision” แปลว่าความคาดหมายที่จะกระท าในอนาคตหรือ การสร้างระบบเพื่อ
รองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเพ่ือการพัฒนาแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคตส่วนค าว่า Visionary 
หมายถึง คนที่จะท าให้ Vision ประสบผลส าเร็จ 

บูรชัย ศิริมหาสารคร ได้กล่าวว่าวิสัยทัศน์เป็นศัพท์เฉพาะ (Technical term) ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร และถูกบัญญัติขึ้นจากค าว่า “Vision” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตามความหมาย
ทั่วไปแล้วแปลว่า “การเห็นหรือภาพ” แต่ในทางการบริหารนั้น วิสัยทัศน์ หมายถึงความสามารถใน
การมองเห็นภาพที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ไกลที่สุดและชัดเจนที่สุด การมองเห็นที่ว่านี้มิใช่การมองเห็น
ด้วยสายตา แต่เป็นการมองเห็นด้วยปัญญาวิสัยทัศน์เป็นจินตนาการหรือภาพเสมือนจริงที่เกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า 

จ านง ทองประเสริฐ ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ว่าไม่ใช่ศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน แต่
เป็นศัพท์ที่มีผู้คิดค้นขึ้นโดย จ านง ทองประเสริฐ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การดูแลในสิ่งที่อยู่ในวิสัยซึ่ง
หมายถึงว่ามีความสามารถเพียงใดก็ดูได้เพียงนั้นจ านง ทองประเสริฐ ยังได้กล่าวอีกว่า ค าว่า “Vision” 



66 

 

แท้จริงแล้วน่าจะตรงกับค าว่า         “วิทัศน์” มากกว่าเพราะค าว่า “วิทัศน์” มีความหมายว่า “ดูได้
อย่างวิเศษหรือมองอย่างวิเศษมองอย่างแจ่มแจ้ง” 

กล่าวโดยสรุปคือ วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องการมุ่งไปให้ถึง หรือเป้าหมาย
ขององค์การในอนาคต โดยการน าเอาวิธีการต่างๆมาใช้ เช่น การใช้สติปัญญาและความมุ่งมั่นให้
เกิดข้ึนจริง 

 

ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 
 

การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น จะท าให้ผู้อ่านหรือองค์การเจ้าของวิสัยทัศน์นั้น ได้รับประโยชน์
หลายด้าน ดังนั้นผู้ท าการก าหนดวิสัยทัศน์จะต้องค านึงถึงลักษณะส าคัญ 8 ประการดังนี้ 

1. มุ่งเน้นอนาคต (Future oriented) 

2. เต็มไปด้วยความสุข (Utopian) 

3. ความเหมาะสม (Appropriate) 

4. สะท้อนความฝันสูงสุด (Reflect high ideals) 

5. อธิบายจุดมุ่งหมาย (Clarify purpose) 

6. ดลบันดาลความกระตือรือร้น (Inspire enthusiasm) 

7. สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว (Reflect the uniqueness) 

8. ความทะเยอทะยาน (Ambition) 

 

2. พันธกิจ (Mission)  

 ค าว่า “พันธกิจ” หรือ “ภารกิจ” ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Mission” ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้ต่างๆ กัน ดังนี้  

พัชสิรี ชมพูค า (2009, หน้า 105-106) กล่าวว่า พันธกิจ หมายถึง ข้อความท่ีบ่งบอก
ถึงขอบเขตของการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้รู้ว่าองค์การจัดตั้งขึ้นมาเพ่ืออะไร ซึ่งในภารกิจจะ
บอกว่าองค์การท าอะไร ค่านิยมพื้นฐาน และสินค้า/บริการคืออะไร โดยภารกิจอาจครอบคลุมถึง
ข้อมูลต่างๆต่อไปนี้ 

1. ใครเป็นลูกค้า 

2. สินค้าหรือบริการหลักคืออะไร 

3. องค์การด าเนินงานที่ใด 



67 

 

4. มีวิทยาการก้าวหน้าอะไรบ้างที่ใช้ในองค์การ 

5. เป้าหมายทางการเงิน 

6. ความเชื่อ ค่านิยม แรงบันดาลใจ 

7. ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ 

8. จุดแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขัน 

9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ 

10. การดูแล เอาใจใส่พนักงาน 

 

ฮิลล์ และ โจนส์ (Hill, & Jones, 2008, p. 11) กล่าวว่า พันธกิจ หมายถึง ค าแถลง
ความมุ่งประสงค์ของบริษัทหรือองค์การ โดยพันธกิจควรจะต้องชี้น าการกระท าขององค์การ ขยาย
ความเป้าหมายโดยรวมทั้งหมด จัดเตรียมหนทางและชี้น าการตัดสินใจ พันธกิจเป็นการจัดเตรียม 
“ข่ายงานหรือบริบทภายในแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้” ซ่ึงพันธกิจมักเป็นประโยคสั้นๆ
ประมาณหนึ่งถึงสองบรรทัด และถ้ามีพันธกิจหลายด้านก็อาจแบ่งเป็นหลายข้อได้ พันธกิจที่ดีจะต้องท า
ให้ความมุ่งประสงค์ขององค์การกระจ่างชัดขึ้น และแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการด ารงอยู่ของ
องค์การ ซึ่งพันธกิจขององค์การต่างๆมักจะมีข้อความดังต่อไปนี้ 

1. ความมุ่งประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 

2. ผู้ถือผลประโยชน์หลักขององค์การ อาทิ เครือข่ายลูกค้าผู้ถือหุ้น กลุ่มคน หรือ 
สมาคม เป็นต้น 

3. วิธีการที่องค์การจัดสรรคุณค่าให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น 
โดยการเสนอสินค้าและ/หรือบริการชนิดพิเศษ 

 

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ปรมาจารย์ด้านการบริหารสมัยใหม่ กล่าวถึง 
พันธกิจ ว่า หมายถึง ตัวบ่งชี้เบื้องต้นในการก าหนดแผนกลยุทธ์ หรือการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
เป็นเครื่องมือติดต่อที่ส าคัญที่ส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตตลาด
ทางภูมิศาสตร์ ปรัชญา ค่านิยม และแผนการเจริญเติบโตในอนาคตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ 
หรอืสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าทุกๆเหตุผลหลักขององค์การที่ปฏิบัติจะสะท้อนออกมาโดยพันธกิจ ซึ่ง
สามารถแบ่งพันธกิจออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (Strategic management insight, 2013) 

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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พันธกิจที่มุ่งไปสู่ลูกค้า (Customer-oriented missions) เป็นพันธกิจที่มุ่งไปเพ่ือ
การตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ซ่ึงพันธกิจจะลักษณะนี้ จะมีความยืดหยุ่น
มากกว่าแบบมุ่งไปยังสินค้า (Product-oriented missions) และง่ายต่อการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น บริษัทโนเกียใช้การโฆษณาวา่ 
“Connecting people” ซึ่งเป็นการแสดงถึงพันธกิจที่มุ่งเน้นไปยังลูกค้า เพราะไม่ได้กล่าวถึง
คุณสมบัติของโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟน (Mobile phones or smart phones) แต่เพียงอย่างเดียว 
แตเ่ป็นการให้ค าม่ันสัญญาต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า  

พันธกิจที่มุ่งไปยังสินค้า (Product-oriented missions) เป็นพันธกิจที่มุ่งเน้นในการ
พัฒนานวัตกรรมของสินค้าและบริการ มากกว่าที่จะเน้นไปในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ซึ่งพันธกิจมี
ลักษณะดังนี้ จะมีความยืดหยุ่นส าหรับองค์การน้อยกว่าแบบมุ่งสู่ลูกค้า เพราะว่าสินค้ามีวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีสั้น และมีขอบเขตในการขยายตลาดที่จ ากัด (Short life cycle and offer limited 

market expansion)  
 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์  

หลักจากการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจแล้ว ขั้นตอนต่อมาองค์การจะต้องท าการก าหนด
กลยุทธ์ ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางท่ีองค์การจะด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และสอดคล้องกับ
พันธกิจ ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์นั้น จะต้องน าเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การมาประกอบการก าหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์ในระดับองค์การโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย 3 วิธ ี
คือ 

1. กลยุทธ์ในการเจริญเติบโต (Growth strategies) กลยุทธ์ในการเจริญเติบโตนี้ เป็น
การเลือกกิจกรรมที่จะท าให้องค์การมีการเจริญเติบโตมากขึ้น เช่น การขยายกิจการ สาขา เพ่ิมสาย
ธุรกิจ สายผลิตภัณฑ์หรือการซื้อกิจการของคู่แข่งหรือผู้ขายปัจจัยการผลิต (Takeover) เป็นต้น ซึ่งการ
เลือกกลยุทธ์นี้ จะต้องอยู่ในช่วงที่สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกมีความเหมาะสม หรือเอ้ืออ านวย
ให้แก่การด าเนินกิจการขององค์การ นอกจากนี้ องค์การก็ต้องมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดด้วย  

2. กลยุทธ์การตัดทอนหรือการตั้งรับ (Retrenchment or defensive strategy) เป็น
วิธีการที่องค์การปรับชะลอ หรือลดการลงทุนลง เนื่องจากเห็นว่าการลงทุนอาจท าให้องค์การประสบ
กับความล้มเหลวมากกว่าที่จะประสบผลส าเร็จ เพราะสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย ประกอบกับองค์การ
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มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง ซึ่งวิธีการในการชะลอหรือลดการลงทุน สามารถท าได้โดยการควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด การลดต้นทุนการผลิต การลดจ านวนพนักงาน การลดจ านวนสินค้าและบริการ 
การขายสินทรัพย์บางส่วน หรือการขายกิจการ เป็นต้น 

3. กลยุทธ์การกระจายธุรกิจ (Diversification strategy) เป็นวิธีที่องค์การเพ่ิมความ
หลากหลายของสินค้าและบริการให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการลดหรือกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งการกระจายธุรกิจมักจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การเห็นว่า ยอดขายสินค้าหรือบริการขององค์การเกิดการ
อ่ิมตัว หรือต้องการใช้จุดแข็งขององค์การ เช่น ตราสินค้าหรือชื่อเสียงขององค์การในการสร้างจุดขาย
ให้แก่สินค้าใหม่ เช่น การเพ่ิมสินค้าตราสิงห์ ซึ่งจากเดิมที่มีเพียงเบียร์ ต่อมาได้เพ่ิม โซดา น้ าดื่ม และ
น้ าผลไม้ เป็นต้น  

หรือการกระจายการลงทุนข้ามสายธุรกิจ เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือ ซี พี ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซึ่งมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร (CPF)  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์จ ากัด (CPS) กลุ่มโทรคมนาคมและมัลติมีเดีย เช่น ทรู 
คอร์ปอเรชั่น กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ (อาคารส านักงานให้เช่า) กลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint-venture) เช่น บริษัท ซี พี-เมจิบริษัท 
เทสโก้ โลตัสบริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซี พี สตาร์เลน เป็นต้น 

กลยุทธ์ในการเลือกลงทุน 

กลยุทธ์ในการเลือกลงทุน (Portfolio analysis) เป็นการตัดสินใจในการด าเนินกลยุทธ์ของ
องค์การต่างๆ องค์การจะต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยในการวิเคราะห์เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์การ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเครื่องมือต่างๆ มีดังนี้   

1. แมทริก บี ซี จี (BCG growth-share matrix) เป็นกรอบของงานที่ถูกพัฒนาขึ้น 
โดยกลุ่มให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด าเนินงานทางธุรกิจแห่งเมืองบอสตัน (Boston Consulting Group) 
เพ่ือใช้ในการประเมินต าแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์การ โดยค านึงถึงส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตรา
ความเจริญเติบโต ซึ่งแบ่งสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดังภาพต่อไปนี้ 

1.1 สุนัข (Dogs) เป็นสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย และมีอัตราการเจริญโต
ต่ า    ซึ่งเป็นสินค้าที่องค์การไม่ควรท าการลงทุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่ า แต่ก็ไม่
เสมอไป เนื่องจากสินค้าท่ีเป็น Dogs บางครั้งอาจมีระยะเวลาในการให้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ 
หากมีการใช้กลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจย่อย กล่าวคือ การวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในระดับหน่วย

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%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/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
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ธุรกิจย่อยในองค์การ เพ่ือให้หน่วยธุรกิจย่อยได้มีทิศทางในการด าเนินงาน ที่สามารถแข่งขันกับองค์กร
อ่ืนได้โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่ รวมทั้ง การสลายจุดอ่อนและปิดกั้นภัยคุกคาม ที่จะส่งผล
กระทบต่อองค์การหรือที่เรียกว่า กลยุทธ์แบบ SBU (Strategic business unit)  

1.2 แม่วัวรีดนม (Cash cows) หมายถึง สินค้าท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงแต่มี
อัตราการเจริญเติบโตต่ า กิจการควรเก็บเก่ียวผลประโยชน์ “Milked” จากสินค้านี้ “Cows” เท่าท่ีจะ
ท าได้ แล้วน าไปลงทุนในสินค้าดาวรุ่ง “Stars” ต่อไป ซึ่งตาม บี ซี จี แมทริก (Growth-share 

matrix) แล้ว ธุรกิจไม่ควรลงทุนกับสินค้าประเภทแม่วัวรีดนม (Cash cows) แต่พยายามพยุงให้สินค้า
กลุ่มนี้ ได้อยู่ในตลาดนานขึ้น และในความเป็นจริงแล้ว ก็มีสินค้าหลายยี่ห้ออีกเช่นกัน ที่สามารถ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ของสินค้า ซึ่งอาจท าให้สินค้ากลับมาเป็นดาวรุ่งใหม่ (New stars) ได้  

1.3 ดาวดวงเด่น (Stars) เป็นสินค้าที่มียอดขายสูงและอัตราการเจริญเติบโตก็สูง
ด้วย สินค้าประเภทนี้จะสร้างผลตอบแทนสูงแก่องค์การ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการเงินลงทุนสูงด้วย
เช่นกัน ซึ่งตามแมทริก บี ซี จี (Growth-share matrix) นั้น สินค้าประเภทนี้ กิจการหรือบริษัท
เจ้าของสินค้า ควรให้ความสนใจลงทุนเป็นล าดับแรก แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวนี้ก็ไม่แน่นอน
เสมอไป เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก จึงท าให้เกิดการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สินค้าที่เป็นดาวรุ่ง (Stars) กลับกลายเป็นสุนัข (Dogs) 

แทนเพียงแค่ข้ามคืน  
1.4 สินค้าท่ีมีปัญหา (Question marks) เป็นสินค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ า แต่มี

โอกาสในการเจริญเติบโตสูง จึงท าให้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน เนื่องจากสินค้านี้อาจเป็น
สินค้ายอดนิยมที่ท าเงินให้กับองค์การเป็นจ านวนมาก หรือไม่ก็อาจกลายเป็นสุนัขไปเลยก็ได้ ดังนั้น 
กิจการควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบและดูแลอย่างใกล้ชิด 

2. การวิเคราะห์ จี อี แมทริกซ์ (The GE portfolio matrix) บริษัท แมคคินซีย์ 
(McKinsey) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ค าปรึกษาทางด้านธุรกิจ นอกจากจะพัฒนา บี ซี จี แมทริกซ์ (BCG 

matrix) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนที่โด่งดังแล้ว ยังได้พัฒนาเครื่องมือที่ชื่อ จี อี 
แมทริกซ์ (GE matrix) ด้วย โดยท าการศึกษาจากการด าเนินงานจริงของ บริษัท General Electric 

แตอ่ย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ด้วย จี อี แมทริกซ์ จะมีความละเอียดมากกว่าการวิเคราะห์ด้วย บี ซี จ ี
แมทริกซ์ เนื่องจากได้เพ่ิมรายละเอียดเข้ามาในแต่ละแมทริกซ์และได้เพ่ิมระดับของการจัดแบ่งในแต่
ละด้านออกเป็น 3 กลุ่ม  
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จี อี แมททริกซ์ จะพิจารณา 2 มิติ คือ มิติทางด้านความน่าสนในของอุตสาหกรรม 
(Industry attractiveness) ซึ่งจะเรียงล าดับตามแนวตั้ง เป็นการแสดงถึงความน่าสนใจของอุตสาหกรรม
จากน้อยสุดไปมากสุด ส่วนในแนวนอนจะเป็นการแสดงถึงความได้เปรียบหรือจุดแข็งของธุรกิจ เช่น 
ความได้เปรียบทางด้านราคา คุณภาพ หรือเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเรียงจากความได้เปรียบน้อยสุด ไป
ถึงความได้เปรียบมากสุด 

3. การวิเคราะห์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจะแตกต่างกันไปตามข้ันตอนของวงจรชีวิตการตลาด ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นการแนะน า (Introduction) ขั้นเจริญเติบโต (Growth) ขั้นเจริญเติบโต
เต็มที่ (Maturity) และข้ันตกต่ า (Decline) ซึ่งเมื่อการตลาดได้เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ กลยุทธ์ที่
องค์การใช้ก็แตกต่างกันไป ดังนี้ 

3.1 ขั้นการแนะน า (Introduction) เป็นขั้นตอนแรกของการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ องค์การจะมีต้นทุนที่ลงทุนไปในการพัฒนาและการผลิตสินค้า แต่องค์การกลับยังไม่ได้
รับผลตอบแทนกลับคืนมาเลย ดังนั้นกลยุทธ์ขององค์การในขั้นตอนนี้ คือการเร่งโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสินค้าใหม่จะยังไม่มีคู่แข่งขันจึงเป็นโอกาส
ส าหรับสินค้าใหม ่ ที่จะสร้างยอดขายและผลก าไรในระยะเริ่มต้น เพราะเป็นสินค้าที่คาดหวังว่าจะเป็น
สินค้าท าเงินให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต  
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการผลิตสินค้าท าได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ดังนั้น หากสินค้าขององค์การได้รับความนิยม ก็จะเป็นการเร่งให้คู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หลายๆสินค้าจึงเลือกกลยุทธ์ในการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่หรือแปลกใหม่ เช่น การเปิดตัว
ของรถยนต์ ฟอร์ด มัสแตง ที่จุดชมวิวชั้น 86 ของ ตึก เอ็มไพร์ สเตท  (Empire state building) ที ่
นครชิคาโก หรือการเลือกใช้ดารา นักร้อง หรือ ผู้มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

3.2 ขั้นเจริญเติบโต (Growth) เป็นขั้นที่สินค้าเริ่มเป็นที่สนใจของตลาด และลูกค้า
จะมีค าสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ขององค์การในช่วงนี้ควรเน้นที่การผลิต โดยพัฒนารูปแบบการผลิต
ให้สามารถเพ่ิมปริมาณสินค้าให้ทันต่อความต้องการสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งหลายองค์การอาจเลือกใช้วิธี
ให้ลูกค้าท าการจองสินค้าไว้ก่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน หรืออาจ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการลดราคาสินค้า เพ่ือป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งขัน 

3.3 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity) เป็นขั้นตอนที่ยอดขายขององค์การเริ่มอ่ิมตัว 
กลยุทธ์ขององค์การคือการหยุดลงทุนในสินค้านี้ ประกอบกับการเร่งระบายสินค้า โดยอาจใช้วิธีการหา
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ตลาดใหม ่หรือ ใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เช่น ลด แลก แจก แถม เพ่ือเร่งการผลัก
สินค้าออกไปจากองค์การ 

3.4 ขั้นตกต่ า (Decline) เป็นขั้นตอนที่ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว องค์การควรใช้
กลยุทธ์ในการถอนสินค้านี้ออกจากตลาด และน าเงินที่ได้จากการขายไปท าการลงทุนพัฒนาสินค้าใหม่
ต่อไป 

สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 3 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการใช้เทคนิคทางการบริหารหรือวิธีการที่ท าให้องค์การมีความ
ได้เปรียบ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ เริ่มใช้ครั้งแรกในการปฏิบัติการทางทหาร หรือที่เรียกว่ายุทธวิธี โดยค า
ว่ากลยุทธ์นั้นมีความหมายว่า การน าเอารูปแบบ แผนการ แนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์มารวมกัน การบริหารเชิงกลยุทธ์จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ คือ ลักษณะของ
กิจการหรือธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก การจัดสรรทรัพยากร และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  

ส่วนการวางแผนกลยุทธ์จะมีลักษณะดังนี้ เช่น เป็นแผนในระยะยาว เป็นข้อผูกพันหรือ
สัญญา เป็นเทคนิค วิธีการ และกลยุทธ์หรือยุทธวิธี ส่วนการจัดท าแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ คือ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก หรือ 
การวิเคราะห์ SWOT หลังจากนั้นจะต้องท าการก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ และ ขั้นตอน
สุดท้าย คือ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึงองค์การควรต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความสอดคล้อง 
เหมาะสม ทั้งกับศักยภาพและทรัพยากรขององค์การและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
องค์การ 
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ค าถามท้ายบท 

1. อธิบายที่มาของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2. อยากทราบว่า ค าว่า “กลยุทธ์” หมายความว่าอย่างไร 

3. เหตุใดองค์การจึงต้องท าการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
4. การบริหารเชิงกลยุทธ์มีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 
5. การประเมินสิ่งแวดล้อมภายใน จะต้องประเมินปัจจัยในเรื่องใดบ้าง 
6. ค าว่า “SWOT analysis” หมายถึงอะไร 

7. จงอธิบาย “TOWS matrix” ว่าหมายถึงอะไร 

8. การวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (Five force model) จะต้องท าการวิเคราะห์
ปัจจัยด้านใดบ้าง 

9. การก าหนดพันธกิจ (Mission) จะต้องครอบคลุมถึงข้อมูลด้านใดบ้าง 
10. กลยุทธ์ในระดับองค์การประกอบด้วยวิธีใดบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน 

 

หัวข้อเนื้อหา 
   

1. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงงาน    
2. หลักการปรับปรุงงาน    

3. หลักการ ECRS    

4. หลักการปรับปรุงระบบงานแบบแบบไคเซ็น (Kaizen)  

5. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส (5S)  

6. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 5 G’s  
7. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้ ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000)  
8. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 4 VIPs (4 very important principles) 

9. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้ Key Performance Indicator-KPI  

10. หลักการปรับปรุงระบบงานโดยการใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายถึงหลักการ วิธีการ และความส าคัญของการปรับปรุงงาน 

2. อธิบายถึงหลักการ ECRS    

3. อธิบายถึงหลักการปรับปรุงระบบงานแบบแบบไคเซ็น (Kaizen)  

4. อธิบายถึงหลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส (5S)  

5. อธิบายถึงหลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 5 G’s  
6. อธิบายถึงหลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้ ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000)  
7. อธิบายถึงหลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 4 VIPs (4 very important 

principles) 

8. อธิบายถึงหลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้ Key Performance Indicator-KPI  
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9. อธิบายหลักการปรับปรุงระบบงานโดยการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 4 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 4 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 



  

บทที่ 4  
การปรับปรุงระบบงาน 

 

การค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด ประหยัดที่สุด รวดเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกคน เนื่องจากแนวคิดท่ีว่า วิธีการท างานที่ดีท่ีสุดนั้น
ยังค้นหาไม่พบ ซึ่งองค์การจะต้องท าการค้นหาต่อไป จะมีก็แต่วิธีการท างานที่ดีกว่า ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนจึงต้องท าการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือให้วิธีการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว มีความสะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปรับปรุงงาน เป็นการเพ่ิมคุณค่า (Job enrichment) หรือ สมรรถนะใน
การท างาน (Competency)  กล่าวคือ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหาร ที่เน้นไปยังการออกแบบลักษณะ
งาน (Job design) ให้มีความแตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ  
 

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงงาน 

  

การปรับปรุงงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการค้นหาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ การพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ การลดขั้นตอน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสอทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เพ่ือการค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ และไม่ใหผู้้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย อัน
เนื่องมาจากการระบบการท างานที่ซ้ าซาก จ าเจ ซึ่งการปรับปรุงงานจะท าการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
ลักษณะงาน บุคคลที่ร่วมปฏิบัติงาน แม้กระทั่งเปลี่ยนความคิด มุมมอง ของผู้ปฏิบัติงานให้ต่างไปจากเดิม  

2. เพ่ือการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 
อันเนื่องมากจากการท างานที่ยากข้ึน ท้าทายมากข้ึน และต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มขึ้น 

3. เพ่ือค้นหาวิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว
มากขึ้น 

4. เพ่ือค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้เวลาน้อยกว่า แต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 

5. เพ่ือค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ   
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หลักการปรับปรุงงาน 

 การปฏิบัติงานด้วยวิธีการเดิมๆ จะมีระบบและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว ดังนั้น
ก่อนที่จะท าการปรับปรุงงาน ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงงาน จะต้องท าการพิจารณา
วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้วยวิธีเดิมๆโดยใช้ค าถาม 5W และ 1H เพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1. Why ท าการปรับปรุงท าไม หรือท าไมต้องท า และถ้าไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความแน่ใจต่อเป้าหมายของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

2.  What ท าการปรับปรุงอะไร ทั้งนี้ เพ่ือให้รู้ว่าจะต้องท าการปรับตรงจุดไหน หรือจุดไหน
ที่เป็นปัญหาหรือจุดอ่อนที่ต้องท าการแก้ไขปรับปรุง 

3.  Where ท าท่ีไหน ทั้งนี้ เพ่ือค้นหาสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

4. When ท าเม่ือไหร่ ทั้งนี้ เพ่ือค้นหาเวลาที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

5. Who ใครเป็นคนท า ทั้งนี้ เพ่ือค้นหาว่าใครบ้างที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานนี้ 
6. How ท าอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 เมื่อคณะผู้ปรับปรุงงานได้ท าการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริง ตามค าถาม 
5W และ 1H แล้ว คณะผู้ปรับปรุงงานจะต้องพิจารณาปรับปรุงงาน โดยใช้หลักการ ECRS โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 หลักการ ECRS 

1. E = Eliminate หมายถึง การตัดหรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นลง เช่น 
การน าระบบบาร์โค๊ต (Barcode) มาใช้ในร้านค้าปลีก ซึ่งนอกจากจะท าให้การเก็บเงินจากลูกค้าสะดวก 
ถูกต้อง แม่นย าแล้ว ยังท าให้รู้จ านวนสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเช็คสต็อกสินค้า นอกจากนี้ ยัง
ท าการออนไลน์ข้อมูลไปยังผู้ขายสินค้า (Suppliers) ซึ่งจะท าให้ผู้ขายท าการส่งสินค้าให้เลยโดยที่ร้านค้า
ไม่ต้องออกใบค าสั่งซื้อ (Orders) และผู้ขายก็ไม่ต้องออกใบก ากับสินค้า (Invoice) ด้วย ซึ่งวิธีนี้จะท าให้
การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพอย่างมาก     
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2. C = Combine หมายถึง การรวมงานหรือข้ันตอนการท างานย่อยหลายขั้นตอนเข้า
ด้วยกัน เช่น การให้บริการหลายอย่างท่ีจุดบริการ (Service) เพียงจุดเดียว แทนที่จะเดินทางไปหลายๆจุด 
ซึ่งท าให้ต้องเสียเวลา และค่าเดินทาง อีกท้ังยังส่งผลให้ประหยัดแรงงานในการให้บริการอีกด้วย  

3. R  =  Rearrange หมายถึง การจัดล าดับงานใหม่ให้มีความเหมาะสม เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ค านึงถึงล าดับก่อน-หลัง อาจท าให้เกิดปัญหาความผิดพลาด ล่าช้า และเกิดการสูญเปล่า 
โดยเฉพาะการผลิตสินค้าท่ีต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานหลายคน และแต่ละคนจะต้องปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน เช่น กระบวนการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  

4. S =  Simplify หมายถึง การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีความง่ายมากขึ้น เช่น การ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การจัดเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบมาใช้ หรือแม้แต่การสร้าง
อุปกรณ์เสริมเพ่ือให้การปฏิบัติงานง่ายยิ่งขึ้น  

  

เทคนิคการบริหารเพื่อปรับปรุงระบบงาน 

การปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และประหยัดมากข้ึน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
น าเอาเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การบริหารแบบไคเซ็น (Kaizen) วงจรคุณภาพของเดมม่ิง 
(Deming cycle - PDCA) 5ส (5S’s) และ การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key performance 

indicator – KPI) ซึ่งรายละเอียดของเทคนิคแต่ละประเภทมี ดังนี้  

เทคนิคการบริหารปรับปรุงระบบงานแบบไคเซ็น (Kaizen)  

วิธีการบริหารเพ่ือการปรับปรุงระบบงาน ถึงแม้ปัจจุบันจะมีหลายวิธี แต่วิธีการที่นับว่าได้รับ
ความนิยมในระดับต้นๆ คือวิธีการบริหารที่เรียกว่า “ไคเซ็น” (Kaizen) ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นที่ยืมมาจาก
ภาษาจีน (Sino-Japanese) มีความหมายว่า “การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า” (Change for better) ส่วน
ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในปัจจุบันหรือที่ปรากฏในดิกชินนารี หมายถึง “การบรับปรุง” (Improvement) โดยเป็น
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous) ไคเซ็นถูกน ามาใช้ครั้งแรกในกิจการ
ของญี่ปุ่นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้แพร่เข้าสู่กิจการของสหรัฐอเมริกาเพ่ือน าไปใช้ในการ
บริหารคุณภาพ โดยผ่านทางที่ปรึกษาที่ได้มีโอกาสมาให้ความรู้กับกิจการของประเทศญี่ปุ่น เพ่ือช่วยเหลือ
ญี่ปุ่นในการฟ้ืนฟูประเทศภายหลังสงคราม  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Japanese_vocabulary
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โดยหลักการของ ไคเซ็น จะเน้นการท าการปรับปรุงทุกหน้าที่ และเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคน 
ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงกระบวนการ การจัดซื้อ 
(Purchasing) และ การจัดส่ง (Logistics) รวมเป็น การบริหารห่วงโซ่อุปทาน หรือเครือข่ายโลจิส 
ติกส์ (Supply chain) หมายถึง การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ
ทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพ่ือการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า โดย
กิจกรรมของห่วงโซ่อุปทาน จะท าการแปรสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืนๆให้
กลายเป็นสินค้าส าเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค หรือ End customer) ปัจจุบันวิธีการ
ของไคเซ็น ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับหน้าที่หลากหลายทั้งการดูแลสุขภาพ (Healthcare) จิตบ าบัด 
(Psychotherapy) ที่ปรึกษาชีวิต (Life-coaching) งานในส่วนงานราชการ (Government) ธนาคาร 
(Banking) ตลอดจนในอุตสาหกรรมต่างๆ (Masaaki, 1986) 

การปรับปรุงระบบงานตามหลักการพ้ืนฐานของไคเซนนี้ จะเน้นการก าจัดหรือลดอัตราของเสีย 

(Eliminate waste) โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ที่
ละเล็กที่ละน้อยจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ (Colenso, 2000) 

 

กลยุทธ์หลักของไคเซ็น  

ไคเซ็นเป็นการปรับปรุงระบบงานทั้งระบบ โดยการน าเอากิจกรรมทางด้านการปรับปรุงพัฒนา
หลายวิธีมารวมกัน ซึ่งได้แก่ 

1. การปรับปรุงระบบงานโดยการตรวจสอบ 3-M’s  
 รายการตรวจสอบที่เรียกว่า 3-M’s เป็นระบบตรวจสอบทีช่่วยป้องกันปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย Muda, Mura, Muri โดย Muda หมายถึง ความสูญเปล่า ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
เวลาในการเดินทางการเดินทาง การรอคอย การเตรียมความพร้อม การปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ การมี
ของเสีย การสต็อกสินค้าที่มากเกินไป หรือแม้แต่ช่วงเวลาในการประชุมหรือถกเถียงกัน เป็นต้น ส่วน 
Mura หมายถึง ความไม่สม่ าเสมอ ซึ่งอาจเป็นความไม่สม่ าเสมอในเรื่องปริมาณงานที่ผลิต วิธีการที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน หรือแม้แต่อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งความไม่สม่ าเสมอเหล่านี้ จะมีผลท าให้เกิดความไม่

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Life-coaching
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สม่ าเสมอของผลผลิตตามมาด้วย และสุดท้ายคือ Muri หมายถึง ความตึงหรือเคร่งมากเกินไป เช่น การ
ท างานที่มากเกินไปโดยไม่มีการผักผ่อนที่เพียงพอ จะท าให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลีย เหมื่อยล้า ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  

ปัญหาเหล่านี้อาจมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขององค์การ แต่ถ้าสามารถก าจัดปัญหาเหล่านี้
ได้   ก็จะท าให้องค์การลดความสูญเปล่าลงได้ ในทางกลับกันก็สามารถบริหารงาน บริหารเวลาได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีผลผลิตมากขึ้นด้วย  

2. การปรับปรุงระบบงานโดยใชก้ิจกรรม 5 ส (5S) 

5ส คือ หลักการที่ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างาน และจัดระเบียบ
สิ่งของในที่ท างานให้ดูดีมีความเป็นระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวิธีการบริหารแบบทันเวลา
พอดี หรือ “Just in Time - JIT” หลักการ 5 ส ถูกพัฒนาขึ้นที่ญี่ปุ่น โดย Osada และถูกปรับปรุง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดย Hirano และต่อมาภายหลัง           
ได้ถูกน ามาใช้ในระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โตโยต้า ซึ่งหลักการของ 5ส (5S) ประกอบด้วย 

1. Seiri (เซริ) หรือ สะสาง หมายถึง การจัดสิ่งของท าให้เป็นระเบียบ เช่นการคัด
แยกสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้ กับสิ่งของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ออกจากกัน โดยสิ่งของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ต้องท า
การก าจัดท าลายทิ้งให้ถูกวิธี ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ต้องเริ่มต้น
จากการสะสาง 

2. Seition (เซตง) หรือ สะดวก หมายถึงการวางของในที่ที่เหมาะสม เช่น การจัด
วางของที่จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ และสามารถหยิบไปใช้งานได้ทันที ซึ่งการใช้หลัก “สะดวก” นี้  จะ
ช่วยลดเวลาในการค้นหาสิ่งของลงได ้

3. Seiso (เซโซ) หรือ สะอาด หมายถึง การท าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู สถานที่ 
สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่ เสมอ ซึ่ง ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการการจัดการคุณภาพ 

4. Seiketsu (เซเคทซึ) หรือ สุขลักษณะ หมายถึง การรักษาสภาพให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ หรือการคงรักษาการปฏิบัติตาม 3 ส แรก คือ สะสาง สะดวก และสะอาด อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
จะท าให้เกิดความปลอดภัยและสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์การ 
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5. Shitsuke (ชิทซึเคะ) หรือ สร้างนิสัย หมายถึง การปฏิบัติตาม 4 ส แรก อย่าง
สม่ าเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน และติดเป็นนิสัย 

 

ซ่ึงกระบวนการในการท ากิจกรรม 5 ส จะเริ่มต้นจากการก าหนดนโยบาย ต่อด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมการ การจัดท าแผนด าเนินการ แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ การก าหนดวันท าความสะอาดทั้ง
องค์การ การลงมือปฏิบัติการตามแผน 5 ส ท าการตรวจเช็คพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปรับปรุงโดยสมาชิกภายใน
พ้ืนที่เอง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 5 ส  ก าหนดผลการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐาน  รักษาไว้
และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ประโยชน์ของ 5ส (5S) 
 

ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม 5 ส นั้นมีหลายประการ ดังนี้ เป็นกิจกรรมที่ท าให้
เกิดการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เป็นกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานของระบบคุณภาพอ่ืนๆ
เช่น ISO, TPM และ TQM และยังท าให้องค์การมผีลผลิตที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

3. การปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 5 G’s 
 นอกจากหลักการ 5 ส (5S) แล้ว นักคิดทางการบริหารของญี่ปุ่น ยังได้คิดค้นหลักการที่

เรียกว่า “GOGEN SHUGI” ขึ้น ซึ่งมาจากค าศัพท์ 5 ค าที่ข้ึนต้นด้วย “GEN” ดังนี้ (วรัชยา ศิริวัฒน์, 2554, 

หน้า 162)  

             3G’s  
 

 

 

  

        2G’s  

 

 

 

รูปภาพที่ 4 - 1 หลักการของ GOGEN SHUGI 

ที่มา : ดัดแปลงจาก วรัชยา ศิริวัฒน์ (2554, หน้า 162) 

 GENBA     ปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
 GENBUTSU  สัมผัสงานจริง 

GENJITSU  ค านึงถึงสถานการณ์จริง 

 GENRI  หลักวิชาการ 
 GENSOKU กฎ ระเบียบ กฎหมาย 
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4. การปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000) 
ISO หรือชื่อเต็มว่า International organization for standardization เป็นองค์การ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 ซึ่งมีส านักงานอยู่ที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และใช้วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการ (Technical 

committees - TC) ในการพัฒนาข้อก าหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ฉบับแรก เมือปี ค.ศ. 1994 ที่ครอบคลุมด้านการผลิต การส่งมอบ บริการคุณภาพ และการปรับปรุง
รูปแบบในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น 
ISO 9001 ซึ่งครอบคลุมทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต และการบริการด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาขึ้นอีกรวมทั้งหมด 5 ฉบับ ประกอบด้วย ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 โดยสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 - 2 แสดงโครงสร้างมาตรฐาน ISO 9000 

ที่มา : วรัชยา ศิริวัฒน์ (2554, หน้า 200) 
 

 

 

 

 

ISO 9000 

ISO 9000 ISO 9000 ISO 9000 ISO 9000 

การออกแบบ
พัฒนาการผลิต

ติดตั้งและบริการ 

การผลิตและ
ติดต้ัง 

การตรวจสอบและ
การทดสอบขั้น

สุดท้าย 

การบริหารงาน
ในหัวข้อต่างๆ 
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วัตถุประสงค์ในการท า ISO 
 

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการท า ISO ฉบับต่างๆนั้น เนื่องจากองค์การมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (วรัชยา 
ศิริวัฒน์, 2554, หน้า 200) 

1. เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจต่อคุณภาพของสินค้าและบริการขององค์การ 

2. เพ่ือให้มีระบบบริหารงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือควบคุมกระบวนการด าเนินงานให้ครบวงจร 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. เพ่ือลดความสูญเสียในการด าเนินงานและเกิดการประหยัดมากขึ้น 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบคุณภาพ ISO 
 

การบริหารคุณภาพ ISO ให้ประสบผลส าเร็จต้องอาศัยความร่วมแรงของสมาชิกทั้งหมดใน
องค์การ และต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก โดยหัวใจส าคัญของการจัดท าคุณภาพ 
ISO คือ  

1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ จะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงก าหนด
นโยบายด้านคุณภาพ ก าหนดโครงสร้างในการบริหารงาน ก าหนดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน และ
สนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ระบบคุณภาพ ISO เป็นงานที่ต้องใช้การบริหารด้านระบบเอกสารเข้ามาช่วย เพ่ือใช้เป็น
บันทึกขอตกลงร่วมกันในการด าเนินงานของสมาชิกในองค์การ 

3. ISO เน้นที่การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ (Audit) ในลักษณะการตรวจสอบภายใน เพ่ือ
เป็นการควบคุมและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  
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5. การปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 4 VIPs (4 very important principles) 

 การวิเคราะห์ VIPs เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การ ที่นอกเหนือจากการใช้
เทคนิค SWOT Analysis หลักการของ 4 VIPs เป็นหลักการที่เน้นในส่วนการท างานของผู้บริหาร ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้ (วรัชยา ศิริวัฒน์, 2554, หน้า 163) 

5.1 การมีจิตวิเคราะห์ (Analytical mind) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ทั้งในเรื่องข้อมูล เหตุการณ์ บุคคล และหลักการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เรื่องต่างๆ 

5.2 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ
งาน และมองปัญหาให้เป็นระบบ 

5.3 การคิดอย่างมีสหสัมพันธ์ (Co-relation concept) ซึ่งในการบริหารผู้บริหารจะต้อง
ค านึงถึงความสัมพันธ์กับงานอ่ืน และผลกระทบที่ส่งผลต่อกัน โดยจะต้องไม่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า 
“Domino effect” 

5.4 ผู้บริหารต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative attitude) หมายถึง ผู้บริหาร
จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ 

 

6. การปรับปรุงระบบงานโดยการก าหนด Key performance indicator-KPI 
 

Key performance indicator - KPI ในภาษาไทยอาจเรียกได้หลายอย่าง เช่น ตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน หรือ ตัวชี้วัด ตวับ่งชี้ และดัชนีชี้วัด เป็นต้น 
ปัจจุบันได้มีการน าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key performance indicators - KPIs) มาใช้ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายการท างานของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถท าการติดตามผล
การปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลัก
ที่ก าหนดนั้นๆ เพ่ือจะท าให้เกิดสิ่งจูงใจส าหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
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ลักษณะของ Key performance indicator - KPI ที่ดี 
 

 ตัวชี้วัดจะต้องสามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ทั้งในแงดีและแง่ลบ ต่อองค์การ 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปประกอบการก าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การ ดังนั้น การก าหนด KPI จะต้อง
ค านึงถึงความเที่ยงตรง (Validity) และ ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ KPI ซึ่งลักษณะของ KPI ที่ดีนั้น 
มีดังนี้ (โชติ บดีรัฐ, 2558, หน้า 223-224) 

1. จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ 

2. ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์การและหน่วยงานเท่านั้น 

3. สามารถวัดได้ทั้งผลการด าเนินงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

4. สามารถวัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนางาน 

5. สามารถวัดระบบการติดตาม ผลักดัน และตรวจสอบ 

6. สามารถวัดได้ทั้งเกณฑ์ระยะเวลาสั้น และระยะยาว หรือระยะเวลาที่ใช้ 
7. สามารถวัดคุณภาพในการด าเนินงานทั้งแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลผลิต 

8. สามารถวัดมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบ 

9. สามารถวัดคุณลักษณะทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 

7. การน าผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการปรับปรุงงาน 
 

การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เกิดขึ้นจากการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เป้าหมายการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การ (Organization alignment) โดยการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของคนในองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความส าเร็จขององค์การ โดยมุ่งเน้นที่
ผลการปฏิบัติงาน หรือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance based) หรือ (Result oriented) ที่มี
ความเป็นรูปธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน สามารถวัดได้จริง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือ
ให้ผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล ได้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายที่องค์การมีความต้องการ  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่กระท าอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

process) เกี่ยวกับการค้นหา จ าแนกแยกแยะ วัดและพัฒนาการประเมินผลภายในองค์การ โดยเชื่อมโยง 
(Link to mission and goals) วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการ
ค านึงถึงพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ กล่าวคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่ต้อง
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กระท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Setting 

goals and objectives) การสังเกตติดตามการประเมินผล (Observing performance) การให้และรับ 
การสอนงานอย่างต่อเนื่อง (Giving and receiving ongoing coaching) รวมถึงการสะท้อนกลับ 
(Feedback) ของข้อมูล นอกจากนี้ ผลของกิจกรรมและผลงานของพนักงานแต่ละคน จะต้องมีความ
สอดคล้อง (Congruent) กับพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ (Mission and goals)  ซึ่งจะช่วยให้
องค์การมคีวามได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การบริหารผลการปฏิบัติงาน จึงเป็นการบ่งบอกถึง
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ (Aguinis, 2005, p. 2) 

 

ประโยชน์ของการบริหารผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 

ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารที่
ส าคัญได้ ดังนี้ (Thomas and Bretz, 1994, p. 3-4) 

1. การกระตุ้นให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Motivation to perform is 

increased) การได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจะท าให้เกิดการกระตุ้นให้บุคลากร ต้องการปฏิบัติงานให้มี
ผลงานเพ่ิมข้ึนในอนาคต รู้วิธีการในการแก้ไขปรับปรุงและวิธีการในการท างานให้มีผลงานสูงขึ้น   

2. การรู้คุณค่าและเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น (Self-esteem is increased) การได้รับข้อมูลผล
การปฏิบัติงานย้อนกลับ จะเป็นการเติมเต็ม (Fulfils a basic need) ความต้องการข้ันพื้นฐาน ซึ่งจะท า
ให้เกิดความชื่นชมและส านึกในคุณค่าของงาน (Appreciated and valued at work) ซึ่งจะท าให้ความ
เชื่อมั่นในตนเองของบุคลากรสูงขึ้น  

3. ผู้บริหารมีความเข้าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (Managers gain insight about 

subordinates) การท าการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะท าให้ผู้บริหารทราบถึง ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนได้ และหาวิธีการให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงาน ตลอดจนการโยกย้าย
สับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม 

4. สามารถชี้แจงค าอธิบายและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของงานได้  (The job definition and 

criteria are clarified) การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน อาจจะช่วยในการชี้แจง และอธิบาย
ลักษณะของงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคลากรสามารถเข้าใจใน
พฤติกรรมและผลลัพธ์ที่คาดหวังตามเง่ือนไขของต าแหน่งงานต่างๆ   
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5. การตระหนักและการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน (Self-insight and development are 

enhanced) การเข้าร่วมในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดการตระหนักในตนเองและ
การรับรู้ในกิจกรรมการพัฒนาแต่ละประเภท นอกจากนี้ ยังท าให้รับรู้เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน 
(Strengths and weaknesses) ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้นในอนาคต 

6. พฤติกรรมที่แสดงออกมีความยุติธรรมและเหมาะสมมากข้ึน (Personnel actions are 

more fair and appropriate) การบริหารผลการปฏิบัติงานท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง (Valid 

information) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถน ามาใช้เกี่ยวกับการกระท าของแต่ละคน 
(Personnel actions) เช่นการมีคุณธรรม (Merit) เพ่ิมข้ึนทั้งในด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และการ
โยกย้ายสับเปลี่ยน (Promotions and transfers) ตลอดจนการให้ออกจากงาน (Terminations)  

7. เป้าหมายขององค์การชัดเจน (Organizational goals are made clear) การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานท าให้เป้าหมายขององค์การมีความชัดเจนขึ้น และท าให้บุคลากรแต่ละคนสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของตนเองและหน่วยงาน เข้ากับกับเป้าหมายขององค์การได้โดยผ่านการ
ติดต่อสื่อสาร และรู้ว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะประสบผลส าเร็จ  

8. บุคลากรมีความสมรรถนะมากข้ึน (Employees become more competent) การ
บริหารผลการปฏิบัติงานท าให้เกิดการวางแผนการพัฒนาปรับปรุง (Developing and improving) ให้
บุคลากรมสีมรรถนะสูงขึ้น 

9. ป้องกันการถูกฟ้องร้องคดีความ (There is better protection from lawsuits) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะช่วยในด้านเอกสาร ในการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย (Compliance with regulations) เช่น ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียม โดยไม่
แบ่งเพศ (Sex) หรือ เชื้อชาติ (Ethnic) และหากถูกฟ้องร้องทางคดีความก็สามารถใช้เป็นหลักฐานการ
ต่อสู้ทางคดีได้ (Litigation) 

10. การรับรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที (There is better and more timely 

differentiation between good and poor performers) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะท าให้
องค์การได้รับรู้ถึงผลการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงทีก่อนที่ผลการปฏิบัติงานจะสร้างความเสียหาย จนยาก
แก้การแก้ไข (Cannot be remedied)  
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11. ท าให้ทัศนคติของหัวหน้างานเกี่ยวกับการประเมินผลมีความชัดเจนขึ้น (Supervisors’ 
views of performance are communicated more clearly) ระบบการบริหารการประเมินผล จะ
อนุญาตให้ผู้บริหารได้ท าการสื่อสารสอบถามข้อข้องใจของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับคะแนนหรือการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการประเมินผล ดังนั้นจึงสามารถท าการตรวจสอบได้ (Accountability) และผู้ถูก
ประเมินก็สามารถคาดการณ์ถึงระดับหรือเกณฑ์ประเมินที่ผู้บริหารต้องการได้  

12. ท าให้การเปลี่ยนแปลงองค์การท าได้ง่ายขึ้น (Organizational change is facilitated)

ระบบการบริหารการประเมินผล สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น ข้อมูลที่
ได้จากคุณภาพ การบริการ หรือยอดขายผลิตภัณฑ์ขององค์การ สามารถน ามาใช้เป็นข้ออ้างในการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Culture) ดังเช่น บริษัท IBM ได้ใช้วิธีการนี้ในทศวรรษที่ 1980 เมื่อบริษัทฯมี
ความต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer satisfaction) โดยบริษัทได้ท าการประเมินผล
การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในองค์การ นอกจากนี้ยังได้น าระบบการจูงใจ (Motivation) มาใช้ควบคู่ไป
กับการประเมินผล ซึ่งสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่องค์การได้  
 

ข้อเสียของระบบการบริหารการประเมินผล 

 

ถึงแม้ระบบการบริหารผลการประเมินจะส่งผลดีต่อองค์การ อย่างไรก็ตาม การน าระบบการ
บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ ก็ท าให้เกิดผลเสียต่อองค์การได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรอาจจะลาออกได้ หากผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Employees may quit 

due to results)  

2. ข้อมูลผิดๆที่ได้จากการประเมิน อาจถูกน ามาใช้ (False or misleading information 

may be used)  

3. อาจท าให้ความเชื่อมั่นในตนเองของพนักงานลดต่ าลง (Self-esteem may be 

lowered)  

4. สูญเสียเงินและเวลา (Time and money are wasted)  

5. ความสัมพันธ์ในองค์การถูกท าลาย (Relationships are damaged)  

6. บุคลากรได้รับความเจ็บป่วยจากความเหนื่อยล้าและความไม่พึงพอใจของผลงาน  
7. ความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องคดีเพ่ิมข้ึน (There is increased risk of litigation)  
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8. เกิดความต้องการที่ไร้เหตุผลของการบริหารทรัพยากร (Unjustified demands are 

made upon managers’ resources)  
9. มาตรฐานและการจัดอันดับไม่ยุติธรรม (Standards and ratings vary and are 

unfair) 

10. ความล าเอียงเข้ามาแทนที่การใช้มาตรฐาน  (Biases can replace standards) 

11. เกิดปญัหาอันเนื่องมาจากระดับของการประเมินที่อยากแก่การอธิบาย (Mystery 

surrounds how ratings were derived)  

 

สรุปเนื้อหาของบทที่ 4 
 

การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ประหยัดที่สุด รวดเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในองค์การ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
จะต้องร่วมมือกัน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะต้องท าอย่างตลอด และต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด  ซึ่งการปรับปรุง
ระบบงานนั้น มีเป้าหมายเพ่ือ การค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหผู้้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย อัน
เนื่องมาจากการระบบการท างานที่ซ้ าซาก จ าเจ ซึ่งการปรับปรุงงานจะท าการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
ลักษณะงาน บุคคลที่ร่วมปฏิบัติงาน แม้กระทั่งเปลี่ยนความคิด มุมมอง ของผู้ปฏิบัติงานให้ต่างไปจากเดิม 
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันเนื่องมาจากการ
ท างานที่ยากข้ึน ท้าทายมากขึ้น และต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพ่ิมขึ้น เพ่ือค้นหาวิธีการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัวมากข้ึน ค้นหาวิธกีารปฏิบัติงานที่ใช้
เวลาน้อยกว่าแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการ
บริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ   

ซึ่งวิธีการในการปรับปรุงระบบงานนั้น สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ เทคนิคการปรับปรุง
ระบบงานแบบไคเซ็น (Kaizen) การปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส (5S) การปรับปรุงระบบงาน
โดยใช้กิจกรรม 5 G’s การปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000) การปรับปรุง
ระบบงานโดยใช้กิจกรรม 4 VIPs (4 very important principles) การปรับปรุงระบบงานโดยการ
ก าหนด Key performance indicator-KPI และการน าผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการปรับปรุงงาน ซึ่งวิธี
หรือหลักการของการปรับปรุงระบบงานแต่ละวิธี มีลักษณะและความยากง่ายที่แตกต่างกันไป ดังนั้น
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ผู้บริหารองค์การจึงต้องเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์การ และมีความ
ประหยัด นอกจากนี้ ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปรับปรุงระบบงานมีคุณภาพและทันสมัย
ตลอดไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบายความส าคัญของการปรับปรุงระบบงาน 

2. จงอธิบายวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงระบบงาน 

3. จงอยากทราบว่าหลักการของ ECRS มีอะไรบ้าง และมีความส าคัญอย่างไร 

4. จงอธิบายกลยุทธ์หลักของการปรับปรุงระบบงานแบบไคเซ็น (Kaizen)  

5. จงอธิบายถึงหลักการของกิจกรรม 5 ส (5S)  

6. การปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 5 G’s หมายความว่าอย่างไร 

7. ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000) มีก่ีฉบับ อะไรบ้าง 
8. จงอธิบายถึงหลักการปรับปรุงระบบงานโดยใช้กิจกรรม 4 VIPs (4 very important 

principles)  

9. จงบอกถึงลักษณะของ Key performance indicator - KPI ที่ดีว่าจะต้องมีลักษณะ
อย่างไร 

10. จงอธิบายถึงประโยชน์ของการน าผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการปรับปรุงงาน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

เทคนิคการจูงใจ 

 

หัวข้อเนื้อหา  
 

1. ความหมายของการจูงใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมองค์การที่ส าคัญ 

2.1 เอลตัน เมโย 

2.2 อับราฮัม มาสโลว์ 
2.3 เคลย์ตัน แอลเดอเฟอร์ 
2.4 ดักลาส แม็คเกรเกอร์ 
2.5 เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก 

2.6 เดวิด แม็คเคลเลน 

2.7 คริสอากีริส 

2.8 เรนสิส ไลเกิร์ต 

3. ประเภทของการจูงใจ 

4. เทคนิคการจูงใจ   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายลักษณะแนวคิดของนักทฤษฎีในกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ได้ 
2. อธิบายหลักการของนักทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 5 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 5 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

เทคนิคการจูงใจ (Motivation Technique) 

 

คงต้องยอมรับกันว่า ความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่เกิดมามีไม่เท่ากัน และต้องยอมรับ
กันอีกว่า คนที่ต้องการท างานและคนที่ไม่ต้องการท างานนั้น มีสาเหตุที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นที่ส าคัญส าหรับนักบริหารก็คือว่า “ท าอย่างไรจึงจะท าให้พนักงาน ได้ปฏิบัติงานอย่าง
กระตือรือร้นและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่หรือเต็มศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่” ซ่ึงนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการบริหารงาน โดยผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ศาสตร์ทางการบริหารเพ่ือจะได้รู้วิธีการจูงใจและน าเอา
เทคนิคการจูงใจที่ถูกวิธีมาใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งสาระส าคัญในบทเรียนนี้ จะเริ่มต้นจากการอธิบายถึง
ความหมายของการจูงใจ แนวคิดและทฤษฏีทางด้านการจูงใจ ความส าคัญของการจูงใจ และประเภท
ของการจูงใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ความหมายของการจูงใจ (Motivation) 
  

เอลเลี่ยต และ โคฟวิงทัน (Ellliot and Covington, p. 2001) ได้กล่าวว่า ค าว่าการจูงใจ 
หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Motivation” เป็นการก าหนดทฤษฏี (Theoretical construct) ขึ้นมา 
เพ่ือใช้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุให้มนุษย์ได้แสดงการกระท า (Action) ออกมา 
โดยมีทิศทาง (Direction) ของการกระท า และมีความต้องการ (Needs) ในการกระท า 

แสงเดือน ทวีสิน (2540, หน้า 91) ได้กล่าวถึงที่มาของค าว่า “การจูงใจ” (Motivation) ว่า 
มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Movere” แปลว่าการเคลื่อนไหว หมายถึงแรงผลักดันให้มนุษย์เกิด
การเคลื่อนไหวไปในทิศทางท่ีแต่ละคนก าหนด 

เสนาะ ติเยาว์ (2544, หน้า 162) ได้ให้ความหมายของการจูงใจว่า การจูงใจเป็นพลังที่
กระตุ้นพฤติกรรม ก าหนดทิศทางของพฤติกรรม และเป็นความมุ่งม่ันอย่างไม่ลดละไปยังเป้าหมาย
หรือสิ่งจูงใจนั้น  

อนิวัช แก้วจ านง (2557, หน้า 178) ได้ก าหนดว่า การจูงใจ หมายถึงการสร้างแรงขับหรือ
แรงผลักดันเพ่ือกระตุ้นหรือชักจูงให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความมุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จ  

จากความหมายต่างๆที่กล่าวมานี้จึงสามารถสรุปได้ว่า การจูงใจ (Motivation) เป็นการ
กระท าที่ท าให้คนเกิดพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ เพราะฉะนั้น ผู้บริหารองค์การจึงต้องท าการจูง

https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_construct


 

 

98 

 

ใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้แสดงพฤติกรรมในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นไปตามท่ีองค์การมีความคาดหวัง และ 
พ้ืนฐานที่ส าคัญของการจูงใจ คือ การสร้างความต้องการ (Needs) ให้เกิดขึ้น เมื่อคนเกดความ
ต้องการก็จะท าให้เกิดแรงขับตามมา (Drives) หรือความอยากท่ีจะกระท า ผลสุดท้ายก็จะเกิดการ
กระท าหรือพฤติกรรม (Behavior) ตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 5 - 1 แสดงการจูงใจ (Motivation) ที่ท าให้เกิดพฤติกรรม (Behavior) ตามมา 

 

ผู้บริหารที่ท าการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีพฤติกรรม
องค์การ (Organization Behavior) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าวิธีการจูงใจมาใช้อย่างถูกวิธี 
ท าให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ซึ่งทฤษฎีองค์การ มดีังนี้ 
 

ทฤษฏีการจูงใจ 
 

1. นักทฤษฏีในกลุ่มการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ 
เฟรดเดอริค เทย์เลอร์ (Frederic Taylor) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจมี

จุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ของ เฟรดเดอริค เทย์
เลอร์ (Frederic Taylor) วิศวกรชาวอเมริกัน ซึ่งได้น าเอาวิธีการจ่ายค่าจ้างแบบรายชิ้นหรือตาม
ปริมาณผลงานที่ผลิตได้ การจ่ายโบนัส การก าหนดเวลาในการท างานมาใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีการจูงใจ
ตามแนวคิดของเทย์เลอร์นั้น จะใช้ได้ผลเฉพาะในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่เน้นปัจจัย
ทางกายภาพเท่านั้น โดยมิได้ค านึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด ดังนั้น การ
ปฏิบัติต่อคนงานเสมือนเครื่องจักรในการผลิตจึงใช้ไม่ได้ผลในระยะยาว 

2. นักทฤษฏีในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ 
แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม หรือกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์เริ่มต้นขึ้นจากการศึกษา

ทอลองของ เอลตัล เมโย (Elton Mayo) ที่เรียกว่า “Hawthorne Studies” เนื่องจากเมโยเชื่อว่า 
แรงจูงใจจะเป็นพลังผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาและยังสามารถก าหนดทิศทางและเป้าหมาย

ความต้องการ 

Needs 

เป้าหมาย 

Goals 

พฤติกรรม 

Behavior 

แรงขับ 

Drives 
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ได้อีกด้วย ซึ่งคนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้มากกว่าคนที่มีแรงจูงใจต่ า 
ดังนั้น นักทฤษฏีในกลุ่มนี้จึงสนใจค้นหาค าตอบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์มีความต้องการอะไร คนงานแบ่ง
ออกได้เป็นกี่ประเภท และฝ่ายบริหารควรมีวิธีการจูงใจคนงานอย่างไร นักทฤษฏีในกลุ่มนี้นอกจาก 
เอลตัล เมโย แล้วยังมีนักทฤษฏีคนอ่ืนๆอีก เช่น อับราฮัม มาสโลว์  (Abraham H. Maslow) ดักลาส 
แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) เฟรดเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก (Frederick Herzberg) คริส อากีริส
(Chris Argyris) และ เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด
ของแนวคิดแต่ละท่านได้ดังนี้ 

2.1 เอลตัล เมโย (Elton Mayo) 
 เอลตัน เมโย (Elton Mayo) ได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งการบริหารแบบมนุษย์

สัมพันธ์ (Human relation theory) เนื่องจากเป็นผู้ที่เปลี่ยนแนวคิด จากการเน้นความพยายามในการ
ปรับปรุงองค์การ ด้วยวิธีการออกแบบกระบวนการท างานและการให้รางวัลตอบแทนตามปริมาณงานที่
คนงานแต่ละคนท าได้ เป็นการให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของกลุ่มคนงานและ
การนิเทศงานของหัวหน้างาน ยิ่งกว่านั้น เมโย ยังเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งมีความต้องการที่ไร้
เหตุผลและไม่ได้หวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะได้รับการ
ตอบสนองก็ต่อเมื่อคนงานได้เข้าไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือมีการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดกว้างระหว่าง
หัวหน้าและลูกน้อง การให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา เข้ามาร่วมในการตัดสินใจอย่างเป็นแบบ
ประชาธิปไตย และการให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกระดับ ย่อมมีผลท าให้ผลงานขององค์การเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้ ยังมองว่าคนงานแต่ละคนย่อมมีความรู้สึก ความคิดเห็น และบุคลิกลักษณะต่างๆที่ไม่
เหมือนกัน ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ 

แนวคิดของเมโยเป็นแนวคิดที่ไมเ่ห็นด้วยต่อแนวทางการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากมองว่าการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ เป็นการมองข้ามหรือไม่ให้ความส าคัญต่อมนุษย์ มองว่า
มนุษย์เป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่ไม่มีชีวิตจิตใจ และการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ยังมองว่าบุคลิกลักษณะ
ของมนุษย์แต่ละคนไม่มีความแตกต่างกัน เช่น หากเปลี่ยนเอาคนหนึ่งมาท างานแทนอีกคนหนึ่งก็จะ
สามารถท างานแทนกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด (พิทยา บวรวัฒนา, 2556, หน้า 74) 

จากแนวความคิดดังกล่าวนี้ จึงสามารถแบ่งแนวคิดของกลุ่มมนุษย์สัมพันธ์ออกได้
เป็น 2 แนวทางคือ  

1. กลุ่มแนวคิดที่เน้นความสนใจต่อการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น
ทางการภายในกลุ่ม 
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2. กลุ่มแนวคิดที่เน้นความสนใจต่อการศึกษาเรื่องการจูงใจและความพึงพอใจ
ในงานของคนงาน 

การศึกษาด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่นับได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีความส าคัญที่สุด คือ 
การศึกษาที่เรียกว่า “Hawthorne studies” โดยเมโย ได้ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาด ท าการทดลองการท างานของคนงานในโรงงานไฟฟ้า ชื่อ The western electric 

company ในปี ค.ศ. 1927 จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1932 ใช้เวลาในการศึกษาครั้งนี้ถึง 5 ปี ซึ่งการศึกษา
ของเมโยและคณะ เริ่มจากการตั้งสมมติฐานว่าระดับของแสงสว่าง และการจ่ายเงินรางวัล 
(Incentive) มีผลต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตขององค์การหรือไม่ โดยเมโยได้แยกคนงานออกเป็น 2 

กลุ่มออกจากกัน กลุ่มแรกใช้การควบคุมความสว่างของแสงไฟฟ้า การควบคุมการจ่ายเงินรางวัล และ
การให้เวลาหยุดพักระหว่างการท างาน 

ซึ่งผลจากการทดลองปรากกฎว่า ไม่ว่าบริษัทจะเพ่ิมหรือลดแสงสว่าง จ่ายเงินรางวัล
หรือไม่ หรือให้เวลาในช่วงของการพักมากน้อยเท่าใดก็ตาม แทบจะไม่มีผลต่อปริมาณในการผลิตเลย 
ซึ่งเมโยและคณะได้สรุปว่า เป็นผลมาจากการเอาใจใส่ต่อคนงาน ดังเช่น ทุกครั้งที่ท าการเปลี่ยนงาน
ใหม่ กลุ่มคนงานก็จะถูกให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานและก็เปิดโอกาสให้กลุ่มคนงานได้มีโอกาสสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิด แม้แต่ให้โอกาสในการโต้แย้งหากไม่เห็นด้วย และบางครั้งยังให้โอกาสในการเข้า
ร่วมท าการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆจนท าให้เกิดความสัมพันธ์กลายเป็นกลุ่มสังคมย่อยภายในกลุ่ม 
ดังค าพูดบางตอนของเมโยว่า “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 groupunquestionably develops a 

sense of participation in the critical determinations and becomes sometimes of a 

social unit.”  (Williams, 2007, p.53) 

หลังจากการศึกษาทดลอง เอลตัน เมโยและคณะได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงซ่ึง
เป็นผลจากการทดลอง ดังนี้ 

1. ความพอใจในการท างานของคนงานในกลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึน 

2. การขาดงานลดลงถึงร้อยละ 80 

3. การเปลี่ยนสภาพการท างาน มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน (Creating) และ
ความกระตือรือร้น (Eagerness) ในการท างาน 
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4. ปริมาณผลงานของคนงานในกลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึน สอคล้องกับการเพ่ิมข้ึน
ของความพึงพอใจ (Pleasanter) มีความอิสระ (Freer) และมีความสุข (Happier) ในการท างาน
ด้วย 

จากเนื้อหาที่กล่าวมานี้ สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาทดลองท่ี Hawthorne มี
ความส าคัญในแง่ท่ีว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของคนงาน 
ดังนี้ (พิทยา บวรวัฒนา, 2556, หน้า76) 

1. ปัจจัยด้านปทัสถานทางสังคม นับเป็นตัวก าหนดปริมาณผลผลิตของคนงานใน
องค์การ ไม่ใช่ปัจจัยด้านกายภาพ 

2. การมองคนงานว่ามีความต้องการผลตอบแทนที่เป็นเงินในปริมามากๆแต่เพียง
อย่างเดียวนั้น เป็นการมองที่แคบเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้ว พฤติกรรมของคนงานถูกก าหนด
โดยระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเลย 

3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มของคนงาน มีผลต่อพฤติกรรมของคนงานเป็น
อย่างมาก 

4. ผู้น ากลุ่มท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีบทบาทอย่างมากในการสร้าง
ปทัสถานของกลุ่ม 

5. องค์การต้องสนับสนุนให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับผู้น า เช่น ลักษณะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย การติดต่อระหว่างล าดับขั้น และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น 

 

2.2 อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ เป็นผู้เสนอทฤษฏีแรงจูงใจมนุษย์ (A theory of human motivation) ซ่ึง
เนื้อหากล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นล าดับขั้น (Maslow’s hierarchy of needs) ซ่ึง
สามารถอธิบายสรุปแนวคิดและทฤษฏีของมาสโลว์ได้ ดังนี้ (Frick, 1987, p. 19-50; Maslow, 1967, p. 

26-93)  

บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการเหมือนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ความต้องการนี้ จะมี
อิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา และความต้องการของมนุษย์จะเป็น
ล าดับขั้น โดยเรียงตามความต้องการขั้นพ้ืนฐาน หรือความต้องการในระดับล่าง ไปจนถึงความต้องการ
ในระดับสูงที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ
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ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้ว จะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป และเม่ือความต้องการใน
ล าดับต่ ากว่าได้รับการสนองตอบแล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป มาสโลว์มอง 
ว่าความต้องการของมนุษย์สามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ระดับ โดยเรียงจากระดับต่ าสุดไปสูงสุด เพ่ือ
ความเข้าใจสามารถอธิบายได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้ 

 
 

รูปภาพที่ 5 - 2 แสดงล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 

 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Basic need or physiological needs) 

เป็นความต้องการล าดับต่ าสุด เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยจะ
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงผลักดันทางกายภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย การ
พักผ่อน และความต้องการทางเพศ  

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs : security, order, and 

stability) 

เป็นความต้องการในล าดับที่ 2 ที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับ
การตอบสนองแล้ว ซึ่งความต้องการในระดับที่ 2 นี้ เป็นความต้องการความปลอดภัยทั้งทางกายและ
จิตใจ ความมั่นคงในอาชีพ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีกฎระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม โดยความ
ต้องการใน 2 ระดับแรกนี้ จะเป็นความต้องการในการอยู่รอดทางกายภาพ (Physical survival of 

person) 
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3. ความต้องการความรักและความสัมพันธ์ทางสังคม (Love and belonging 

needs) 

หลังจากที่มนุษย์มีความปลอดภัยในชีวิตและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้ว มนุษย์
ก็จะมีความต้องการด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ เช่น ต้องการความรัก ต้องการเพ่ือน ต้องการการ
ยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และต้องการการมีครอบครัว 

4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem needs) 

ความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ความ
ต้องการค าชื่นชมในความส าเร็จในหน้าที่การงาน ความต้องการได้รับเกียรติยศและศักดิ์ศรี เช่น การ
เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น การได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีความส าคัญ การได้รับ
การยกย่องจากผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการได้รับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็น
ต้น 

5. ความต้องการเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Needs for self-actualization) 

ความต้องการขั้นนี้ เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ความต้องการ
ความส าเร็จในสิ่งที่แต่ละคนปรารถนาหรือมีความใฝ่ฝัน โดยจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยการประสบ
ความส าเร็จในขั้นนี้ ทุกคนจะต้องตั้งเป้าหมายไว้และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และความ
พยายามให้ถึงขีดสุด เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

ทฤษฎีของมาสโลว์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าผลวิจัยในเวลา
ต่อมาจะไม่ได้สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์ แต่ทฤษฎีล าดับความต้องการของเขา ก็ยังเป็นทฤษฎี
ที่เป็นพ้ืนฐานในการอธิบายองค์ประกอบของแรงจูงใจ ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อยอดมาอีกเรื่อยๆหลาย
ทฤษฏี 

 

2.3 เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer) 

เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer) เป็นนกัวิชาการทางด้าน
องค์การและการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยเยล และเป็นที่ปรึกษาในองค์การของรัฐและองค์การที่ไม่หวัง
ผลก าไร (Non-profit organization) แอลเดอเฟอร์ มีผลงานทางวิชาการหลายเล่ม เช่น Human 

needs in organizational settings, learning from changing, the practice of organizational 

diagnosis, และ Journal of Applied Behavioral Science เป็นต้น 
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รูปภาพที่ 5 - 3 แสดงทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 

 

ส่วนผลงานที่เป็นที่รูจักกันอย่างกว้างขวาง คือ การก าหนดทฤษฎี ERG ซึ่งแอลเดอร์
เฟอร์ได้ท าการปรับปรุงล าดับขั้นความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ขึ้นใหม่ โดยเหลือความต้องการ
เพียงสามระดับดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 2551, หน้า 79) 

1. ความต้องการด ารงชีวิตให้อยู่รอด (Existence needs: E)  

 คือความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งเปรียบได้กับความ
ต้องการในระดับที่ 1 และ 2 ของมาสโลว์ 

 

2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness needs: R)  

 คือความต้องการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในที่
ท างานและในสังคมอ่ืนๆ ตรงกับความต้องการความรักและความสัมพันธ์ทางสังคมในล าดับที่ 5 ตาม
แนวคิดของมาสโลว์ 

3. ความต้องการความเจริญเติบโต (Growth needs: G)  

 คือความต้องการภายใน เพ่ือการพัฒนาตัวเองให้มคีวามเจริญเติบโตก้าวหน้า
ในการท างาน ซึ่งเป็นการพัฒนาและการทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ แสวงหา
โอกาสในการเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ เปรียบได้กับความต้องการชื่อเสียงและการเติมความสมบูรณ์ให้
ชีวิตตามแนวคิดของมาสโลว์ ซึ่งตรงกับความต้องการในล าดับที่ 4 และที่ 5 

 

ซึ่งแนวคิด ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ นี้แตกต่างจากของมาสโลว์ดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 
2551, หน้า 80) 

1. ประการแรก มาสโลว์ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้องการระดับหนึ่ง
จนกว่าจะได้รับการตอบสนองแล้วจึงจะเกิดความต้องในขั้นสูงต่อไป ส่วนทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้า

ความต้องการ
เจริญเติบโต 

ความต้องการ
ความสัมพันธ์ 

ความต้องการ
ด ารงชีวิตให ้

อยู่รอด 
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ความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้รับการตอบสนองต่อไป บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ แล้วจะถดถอย
ลงมาให้ความสนใจในความต้องการระดับต่ ากว่าอีกครั้งหนึ่ง 

2. ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า มนุษย์อาจมีความต้องการมากกว่าหนึ่ง
ระดับได้ในเวลาเดียวกัน หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลา
เดียวกัน เช่น ความต้องการเงินเดือนที่สูง (E) พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการ
โอกาสและอิสระในการคิดตัดสินใจ (G) ซึ่งสามารถแสดงได้ตามรูปภาพ ต่อไปนี้  

 

 
 

รูปภาพที่ 5 - 4 แสดงความต้องการตามแนวความคิด ERGของแอลเดอร์เฟอร์ 
 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฏี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ คือ ความต้องการของมนุษย์ไม่
จ าเป็นต้องเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ าไปสูงเท่านั้น แต่สามารถลดหรือถดถอยลงได้ และ ERG เชื่อว่าความ
ต้องการของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระดับได้ เป็นต้น 

 

2.4 ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas M. McGregor) 

ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas M. McGregor) เป็นนักจิตวิทยาชาว
อเมริกัน เกิดที่เมืองดีทรอยต์ มลรัฐมิชิแกน แมคเกรเกอร์ได้เริ่มต้นการท างานตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจาก
ครอบครัวมีธุรกิจหลายอย่าง เช่น สถาบันแมคเกรเกอร์และสถานีน้ ามันหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม เขา
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ก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและได้รับปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยา หลังจากท่ีเรียนจบ แมค
เกรเกอร์ ก็ได้เป็นอาจารย์สอนทางด้านจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไป
สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT ในปีค.ศ. 1960 ชื่อของเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เริ่ม
ท าการศึกษาพฤติกรรมองค์การโดยเน้นเรื่องการจูงใจ และยังเป็นผู้ก าหนดทฤษฏี X (Theory X) และ
ทฤษฏี Y (Theory Y) โดยได้กล่าวไว้ในผลงานชื่อ “Managing the human side of enterprise” 
และหลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1964 เขาได้ใช้เวลาเขียนต้นฉบับของผลงานที่ได้รับความนิยมอีกเล่มหนึ่ง 
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์หลังจากท่ีเขาเสียชีวิตชื่อ “The professional manager” 

ทฤษฏี X และทฤษฏี Y ของแมคเกรเกอร์ เป็นทฤษฏีที่ผู้บริหารใช้ในการจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท า
ความเข้าใจต่อธรรมชาติของคน แมคเกรเกอร์ได้แบ่งลักษณะของคนออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท
แรกคือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบ X ผู้บริหารจะตั้งสมมติฐานในแง่ลบต่อกลุ่มนี้ โดยมองว่า คนกลุ่มนี้มี
นิสัยเกียจคร้าน และจะหลบเลี่ยงงานทุกครั้งที่มีโอกาส นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังผลตอบแทนทางการเงิน
แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น หลักการบริหารส าหรับคนกลุ่มนี้ จึงต้องใช้มาตรการบังคับควบคู่กับการใช้
แรงจูงใจ (Carrot and stick theory of motivation) และต้องก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ ที่คอยก ากับ
ควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด ใช้วิธีการลงโทษเป็นหลัก ส่วนการออกแบบโครงสร้างองค์การ จะใช้
รูปแบบโครงสร้างแบบแคบ (Narrow span of control) เพ่ือให้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด  

ประเภทที่สองคือ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมแบบ Y หรือ ทฤษฎี Y (Theory Y) มีสมมติฐาน
ในทางบวก ซึ่งมองว่าคนมีความขยัน ต้องการท างาน มีแรงจูงใจในตัวเอง (Self-motivation) มีการ
ควบคุมตนเอง (Self-control) และเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ควรมีการก าหนดหน้าที่การท างาน
ที่เหมาะสม มีความท้าทายความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก ลดช่องว่างระหว่างชั้น
ของการบังคับบัญชา และควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งรายละเอียดพฤติกรรมของคน
ตามทฤษฏี X และ Y สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ดังตารางต่อไปนี้ (Bedeian & Wren, 2001, p. 221-

225) 
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ตารางท่ี 5 - 1 พฤติกรรมคนตามทฤษฎี เอ็กซ์ (X) และ ทฤษฎี วาย (Y) 

ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 

 มีความเกียจคร้าน 

 หลีกเหลี่ยงความรับผิดชอบ 

 ไม่มีความจริงใจ 

 ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม
ตนเองได้ 

 ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 

 ไม่สนใจเป้าหมายหรือความ
ต้องการขององค์การ 

 ท างานหนักเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 มีความรับผิดชอบ 

 มีความจริงใจ 

 มีแรงจูงใจในตนเอง สามารถควบคุม
พฤติกรรมตนเองได้ 

 ไม่ต้องการการควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 ตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีได้รับมอบหมาย 

 สนใจท างานตามเป้าหมายหรือความต้องการ
ขององค์การ 

  

2.5 เฟรเดอริค เฮิรซ์เบิรก์ (Frederick Herzberg) 
 

เฟรเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก (Frederick Herzberg) เป็นนักจติวิทยาชาวอเมริกัน      
เฮิร์ซเบิร์ก ได้ให้ความสนใจต่อสุขภาพจิต (Mental health) ของคน ในปี ค.ศ. 1959 เฮิร์ซเบิร์ก ได้
เสนอทฤษฏีที่เรียกว่า “Hygiene-motivation theory” หรือ “Two-factor” ซ่ึง  เฮิร์ซเบิร์ก เน้น
การศึกษาไปที่ระดับคนงานปฏิบัติการ แต่แนวคิดของเขากลับได้รับความสนใจอย่างมากในระดับ
ผู้รับผิดชอบในการบริหาร  
 

วิธีการศึกษา เฮิร์ซเบ ิร์กได้ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซึ่งเป็นวิศวกรและนัก
บัญชี โดยการส ารวจนั้น เฮิร์ซเบ ิร์กได้ตั้งค าถามที่เก่ียวกับความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการ
ท างานของพนักงาน ซึ่งผลลัพธ์จากตอบแบบสอบถาม เฮิร์ซเบ ิร์กได้สรุปว่า พนักงานมีความต้องการ 2 

ประเภทจาก 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. พนักงานที่อยู่ในระดับล่าง จะมีความต้องการเหมือนกับสัตว์ทั่วไป คือ ความ

ต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและความอดอยาก (Avoid pain and deprivation) 

2. ส่วนพนักงานในระดับบนจะมีความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychology) 
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นอกจากนี้ เขายังพบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่มีผลท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจในการท างาน ซึ่งเขาเรียกว่า “Hygiene factors” เช่น นโยบายการบริหารของ
องค์การ (Organizational policies) การมหีัวหน้าที่ดี (Quality of supervision) มีเงื่อนไขในการ
ท างานที่ดี (Working conditions) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน (Relationships with peers) 

มีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างที่เหมาะสม (Base wage or salary) และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน (Relationships with subordinates) 

ส่วนอีกปัจจัยหนึ่ง เป็นปัจจัยในการกระตุ้น จูงใจ ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น
ในการท างานให้ดีขึ้นเรียกว่า “Motivation factors” เช่น การให้โอกาส ในการได้รับความส าเร็จใน
การท างาน (Achievement) การให้โอกาสในการรับรู้ถึงความส าคัญของงานนั้น (Recognition) การ
ปล่อยให้พนักงานได้ท างานด้วยตนเองอย่างอิสระ (Work itself) การมอบหมายความรับผิดชอบ 
(Responsibility) การมีความก้าวหน้าในการท างาน (Advancement) และความเจริญเติบโตในอาชีพ 
(Growth) (Herzberg, 1968, p. 53-62; Herzberg, 1987, p. 109-120; Herzberg, 1996, p.184-

186) 

 

2.6 เดวิด  แม็คเคลเลน (David McClelland) 

เดวิด  แม็คเคลเลน (David McClelland) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มี
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีความต้องการ (Need theory) แม็คเคลเลนได้เขียนผลงานออกมา
มากมายในช่วงทศวรรษที่ 1950-1990 ผลงานที่ได้รับความนิยมของแม็คเคลเลนคือ “The three 

needs theory” หรือบางครั้งถูกเรียกว่า “McClelland’s trichotomy of needs” ซึ่งเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของคน แม็คเคลเลนมองว่า ความต้องการของคนเกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ทางสังคมและจะมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ แม็คเคล
เลนยังได้ระบวุ่า ความต้องการของมนุษย์มีพ้ืนฐาน 3 ด้าน ดังนี้ (Hoy & Miskel, 2008, p. 135-174) 
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รูปภาพที่ 5 - 5 ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามแนวคิดของเเม็คเคลเลน 

 

1. ความต้องการในการประสบผลส าเร็จ (Needs for achievement: n-

Ach)  

 ความต้องการในการประสบผลส าเร็จ หมายถึง ความต้องการที่จะประสบ
ผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมีลักษณะดังนี้ ต้องการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขององค์การ มีความกระตือรือร้นในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และต้องการท า
หน้าที่ที่มีความท้าทายสูง  

2. ความต้องการด้านสังคม (Needs for affiliation: n-Aff)  

 ความต้องการด้านสังคม หมายถึง ความต้องการในการเข้ารวมกลุ่ม หรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลประเภทนี้ จะสนใจการเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ มุ่งแสวงหา
มิตรภาพ ต้องการเป็นที่รักและใส่ใจกับอารมณ์และความรู้สึกของคนอ่ืน 

3. ความต้องการอ านาจ (Need for power: n-Power)  

 ความต้องการอ านาจ หมายถึง ความต้องการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนๆ ต้องการ
ควบคุมสั่งการให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม ซึ่งบุคคลในลักษณะนี้ จะเน้นการแสวงหาอ านาจหรืออิทธิพล 
ต้องการการแข่งขันและการเผชิญหน้า 

ความต้องการ  

ด้านสังคม 

ความต้องการ 
อ านาจ 

ความต้องการ    
ในการประสบ
ความส าเร็จ 
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ความต้องการทั้ง 3 ประเภทนี้ แม็คเคนเลนมองว่า เป็นความต้องการที่มีอยู่ในทุกคน 
แต่การจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะไหนมากกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมของแต่
ละคน เช่น ชาวญี่ปุ่นจะมีความต้องการทางด้านสังคมมากกว่าชาวอเมริกัน เป็นต้น 

 

 

รูปภาพที่ 5 - 6 การเปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์จากหลายทฤษฎีทางด้านแรงจูงใจ 

 

2.7 คริส อากีริส (Chris Argyris) 

คริส อากีริส (Chris Argyris) เป็นนักทฤษฏีทางการบริหารชาวอเมริกันเชื้อสาย
กรีซ (Greece) และเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อากีริส ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
คอร์แนลทางด้านพฤติกรรมในองค์การ (Behavior organization) ได้เสนอผลงานทางด้านองค์การไว้
มากมาย เช่น Personality and organization, Integrating the individual and the organization, 
Interpersonal competence and organizational effectivenessและ organization and 

innovation ซึ่งแนวคิดของอากีริสนั้นสามารถอธิบายได้ดังรูปภาพต่อไปนี้ (พิทยา บวรวัฒนา, 2556, 

หน้า 89-90) 
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รูปภาพที่ 5 - 7 แสดงลักษณะบุคลิกภาพของคน 2 ประเภทของอากีริส 

ที่มา : พิทยา บวรวัฒนา (2556, หน้า 89-90) 

 

1. บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ คือ บุคคลที่ผ่านการพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่การบรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งหมายถึงผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ 

1.1 เปลี่ยนจากคนเฉื่อยชา กลายเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

1.2 เปลี่ยนจากคนที่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน กลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตนเอง 
1.3 เปลี่ยนจากคนที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตเรียบง่าย กลายเป็นคนที่มี

ความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

1.4 เปลี่ยนจากคนที่มีความสนใจต่อบางสิ่งอย่างชั่วคราว กลายเป็นคนสนใจ
อย่างหนักแน่น 

1.5 เปลี่ยนจากคนที่มองระยะสั้น กลายเป็นคนที่มองการณ์ไกล 

1.6 เปลี่ยนจากคนที่เป็นลูกน้อง กลายเป็นหัวหน้าในสมัยที่โตขึ้น 

1.7 เปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักตนเอง กลายเป็นคนที่รู้จักตนเองมากขึ้นและรู้จัก
ควบคุมตนเอง 

 

2. ความเห็นต่อการจัดองค์การตามแบบระบบราชการ (Bureaucracy) อกีริสมอง
ว่าการจัดโครงสร้างองค์การแบบเป็นทางการในลักษณะพีรามิดตามแบบราชการนั้น จะเป็นอุปสรรคต่อ
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การพัฒนาคน ในการก้าวไปสู่การบรรลุนิติภาวะ และยังเป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี ความร่าเริง 
และความขยันในการท างาน เนื่องจากระบบราชการ เป็นการจัดองค์การที่ไม่เปิดโอกาสให้คนได้ใช้
ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เพราะระบบราชการจะบีบบังคับ ให้คนงานเป็นคนอ่อน
น้อมถ่อมตน และยอมท าตามค าสั่งของฝ่ายบริหารอย่างเชื่องๆ และยังท าให้คนงานมีความรู้สึกว่าตน
เป็นผู้น้อยต้องอาศัยความเมตตาปราณีของผู้ใหญ่ 

อากีริสยังมองว่า นักบริหารที่เชื่อว่าระบบราชการเป็นรูปแบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ และมีเหตุผลมากที่สุด จะท าการบังคับให้คนงานมีหน้าที่เพียงการปฏิบัติตามหน้าที่ 
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเดิมๆ ซ้ าๆ ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสภาพเช่นนี้ จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานตกอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 

3. ระบบราชการในระยะยาวแล้ว จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคนที่
ได้รับการพัฒนาไปสู่ขั้นบรรลุนิติภาวะจะมองว่า ระบบราชการเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มี
ประสิทธิผล และยังท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ ที่ต้องท างานภายใต้สภาพเช่นนี้ ผล
สุดท้ายก็จะวางเฉย และไม่กระตือรือร้นที่จะท างานต่อไป 

 

ดังนั้น จึงต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการออกแบบโครงสร้างองค์การ โดยค านึงถึง
พฤติกรรมและจิตใจของคนงาน ด้วยวิธีการควบคุมให้น้อยที่สุดและส่งเสริมให้ใช้ระบบประชาธิปไตย
ในองค์การให้มากขึ้น 

 

2.8 เรนสิส ไลเกิร์ต (Rensis Likert) 

เรนสิส ไลเกิร์ต (Rensis Likert) เป็นนักวิชาการที่สนใจต่อการพัฒนาองค์การ 
(Organization development) โดยเน้นการศึกษาทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ไลเกิร์ต ได้พัฒนา
เครื่องมือในการบริหารเรียกว่า “Likert scale” และต่อมาได้น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ไล
เกิร์ต ได้กลายเป็นนักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยเพื่อสังคม (Institute for social research - ISR) 
มหาวิทยาลัยมิชิแกน และได้มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียง เช่น โรเบิร์ต คาน (Robert Kahn) 

แดเนียล เคท (Daniel Katz) ฟรอยด์ แมน (Floyd Mann) และ สแตนลีย์ ซีชอ (Stanley 

Seashore)  

ไลเกิร์ตได้เสนอหลักการพัฒนาระบบการบริหารที่ประกอบด้วย 4 ประการ
ดังนี้ (Foster, 2012) 
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1. สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ 

2. การออกแบบโครงสร้างจะต้องมีการเชื่อมโยงกัน หรือเลื่อมทับซ้อนกัน
ทั้งระบบ ซึ่งมีทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. ท าการแก้ปัญหาภายในกลุ่มด้วยวิธีการเปิดโอกาสให้มีการปรึกษา 
หารือระหว่างสมาชิก 

4. การเชื่อมต่อกับกลุ่มอ่ืนๆของสมาชิกจะเป็นเสมือนหมุดเชื่อม (Linking 

pins) ระหว่างกลุ่ม 

 

นอกจากนี้ไลเกิร์ตยังได้เสนอลักษณะของการบริหารองค์การ (Management 

styles of organization) ของผู้บริหาร ซ่ึงท าการเลื่อนไหลจากระบบที่ 1 ไปสู่ระดับที่ 4 โดยอธิบาย
ได้ดังนี้ (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, หน้า 255-258) 

 

 

 

รูปภาพที่ 5 - 8 ตัวอย่าง ไลเกิตร์ต สเกล 

ที่มา : สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549, หน้า 255-258) 
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1. ระบบที่หนึ่ง  
 เป็นระบบที่ฝ่ายบริหารขาดความเชื่อมั่นหรือขาดความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ดังนั้น จึงไม่ให้โอกาสแกผู่้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งในด้านการตัดสินใจหรือการ
ก าหนดนโยบายขององค์การ ทุกอย่างจะต้องถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับบนสุดขององค์การ และ
ถูกสั่งการลงสู่ระดับล่างผ่านสายการบังคับบัญชา ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะถูกบีบบังคับให้ท างานด้วย
ความกลัว ความหวาดระแวง และการลงโทษ ซึ่งบางครั้งอาจได้รับรางวัลเพ่ือเป็นการจูงใจในการท างาน
บ้าง แต่เป็นเพียงการให้รางวัลในระดับความต้องการทางด้านร่างกายเท่านั้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นเพียงการควบคุมเพ่ือให้งานเป็นไปตามแผนเท่านั้น ซ่ึงการ
รวมกันแบบไม่เป็นทางการของคนงานมักจะเกิดข้ึน เพ่ือต่อต้านความเป็นทางการขององค์การ 

2. ระบบที่สอง 
 เป็นขั้นตอนที่ผู้บังคับบัญชาเริ่มมีความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น แต่
เป็นความไว้วางใจในลักษณะเจ้านายกับบ่าวเท่านั้น ซึ่งการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายต่างๆ ยังคง
ถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับบนขององค์การ แต่อาจจะมอบหมายอ านาจในการการตัดสินใจในบาง
เรื่องให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารระดับบนได้ท าการก าหนดกรอบไว้ให้ ส่วนการให้รางวัลหรือ
การลงโทษจะจะถูกใช้เพ่ือเป็นการกระตุ้นคนงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและคนงานอาจ
เกิดขึ้นบ้าง แต่ผู้ใต้บังคับบัญชายังคงมีความเกรงกลัวต่อผู้บังคับบัญชา การบริหารแบบไม่เป็นทางการ
อาจเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ใช่การต่อต้านเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การแบบเป็นทางการ 

3. ระบบที่สาม  
 เป็นระบบที่ผู้บริหารมีความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น แต่ยังไม่เต็มที่ 
จึงท าให้การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ยังคงถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ส่วนการ
ติดต่อสื่อสารจะมีทั้งการสื่อสารจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน การให้รางวัลและการลงโทษจะท า
ควบคู่กันไป ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานจะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง
มากข้ึน การเกิดขึ้นขององค์การแบบไม่เป็นทางการอาจมีบ้าง แต่ก็เป็นเพียงการสนับสนุนองค์การ
แบบเป็นทางการเท่านั้น 

4. ระบบที่สี่  
 เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจและไว้วางใจต่อคนงานอย่างเต็มที่ 
การตดัสินใจจะถูกกระจายไปตามส่วนต่างๆภายในองค์การ แต่ต้องสอดคล้องกับแนวทางของผู้บริหาร
ระดับบน นอกจากนี้ คนงานยังไดร้ับโอกาสในการเข้าร่วมการตัดสินใจทั้งในด้านการก าหนดนโยบาย 
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ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวิธีการในการท างาน ตลอดจนในการประเมินผล ส่วนการสื่อสารนั้นจะเกิดขึ้น
ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน และยังเกิดขึ้นในระดับเดียวกันอีกด้วย การบริหารทั้งแบบที่เป็น
ทางการและแบบไมเ่ป็นทางการจะเกิดขึ้นเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายขององค์การ 

ส่วนผลลัพธ์จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบทั้ง 4 ระบบ ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า ระบบที่ 4 เป็นระบบที่ท าให้
องค์การประสบผลส าเร็จมากกว่าระบบอ่ืนๆ 

ดังนั้น จากเนื้อหาที่กล่าวมานี้จึงสามารถสรุปได้ว่า องค์การระบบที่ 1 จะเน้นที่
ผลส าเร็จของงานเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญต่ออ านาจในการควบคุม ส่วนองค์การระบบที่ 4 จะเน้น
การบริหารที่ให้ความสัมพันธ์ต่อคน ซึ่งค านึงถึงการร่วมมือระหว่างกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 

ประเภทของการจูงใจ 
 

การจูงใจไม่ว่าจะเป็นการจูงใจด้วยสิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เงินรางวัล หรือความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) 

การจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะทีบุ่คคลได้รับแรงกระตุ้นมาจากสิ่งเร้าจาก
ภายนอก ที่ท าให้เกิดการแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้ได้แก่ การให้ผลตอบแทน
จากการท างาน รางวัล ต าแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้องค์การหรือผู้บริหารจะต้องก าหนดเครื่องมือ
ขึ้นมา เพ่ือช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เช่น การให้
เงินเดือนเพ่ิมข้ึน ให้ค่าครองชีพ การจ่ายโบนัส รวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ การจูงใจภายนอก ยังสามารถท าการจูงใจในทางลบได้อีกด้วย เช่น การ
ลงโทษด้วยวิธีการต่างๆ การจูงใจภายนอกนี้ อาจเทียบได้กับปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factor) ของ 
Frederick Herzberg 

2. การจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) 

การจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการในบางสิ่งบางอย่างภายใน
จิตใจของแต่ละบุคคลเอง เป็นแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา โดยไม่ต้องใช้
เครื่องมือมากระตุ้นจูงใจให้เกิดการกระท า เช่น ความต้องการที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ การ
ได้รับมอบหมายในงานที่ผู้ปฏิบัติงานชื่นชอบหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ การให้การยอมรับและความ
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ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งการจูงใจภายในนี้ อาจเทียบได้กับปัจจัย 
Motivator ของ Frederick Herzberg 

 นอกจากนี้ นักจิตวิทยามองว่า การจูงใจภายในนี้ มีอิทธิพลมากกว่าการจูงใจ
ภายนอก ดังนั้นการจูงใจภายใน จึงมีความส าคัญในการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข มีความรับผิดชอบต่องาน และทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

 

เทคนิคการจูงใจ  
 

การจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความกระตือรือร้นในการท างานนั้น นอกจากจะต้อง
ท าการวิเคราะห์ประเภทและระดับของความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งความต้องการภายในและ
ความต้องการภายนอกแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรมีหลักการจูงใจ ดังนี้ 

1. ต้องศึกษาประวัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์
ในการท างาน 

2. วิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน 

3. ท าการมอบหมายงานที่มีความส าคัญและงานที่มีความท้าทายให้ผู้บังคับ 
บัญชาได้รับผิดชอบบ้าง 

4. ท าการค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน 

5. ท าการแนะน าหรือสอนงานในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาบกพร่อง 
6. ให้การชมเชยในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี 
7. ให้การตอบแทนทั้งเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ อุปกรณ์สนับสนุนในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีดี 
8. มอบหมายการตัดสินใจในบางครั้ง 
9. ให้การสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร อย่างทั่วถึง 
10. ให้ความเป็นกันเอง ยืดหยุ่น สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมี

ความสุข 
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สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 5 
 

เทคนิคการจูงใจเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญมากต่อการท าหน้าที่ทางการบริหาร เนื่องจาก
ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคบับัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นจูงใจที่ถูกต้อง ผู้บริหารจะต้องท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี
พฤติกรรมองค์การ หรือทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้การกระตุ้นจูงใจตรงกับความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานและท าให้องค์การได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นดังกล่าวนั้น 

แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมองค์การ เริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดในการค้นหาปัจจัยที่เป็นสิ่ง
กระตุ้น จูงใจ ต่อพฤติกรรมของคนงานของ เอลตัน เมโย โดยท าการศึกษาทดลองทีเ่รียกว่า
“Hawthone studies” แนวคิดนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างมาก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
และ แนวคิดของ เอลตัน เมโย นี้กไ็ด้จุดประกายให้นักทฤษฎีคนอ่ืนๆให้ความสนใจความสัมพันธ์ใน
องค์การมากข้ึน เน้นการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมากข้ึน  

อับราฮัม มาสโลว์ เป็นนักทฤษฏีทางด้านพฤติกรรมอีกท่านหนึ่ง ซ่ึงได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ โดยแบ่งแรงจูงใจของมนุษย์เป็นล าดับขั้น 5 ขั้น นอกจากนี้ ยังมีนัก
ทฤษฎีคนส าคัญในยุคนี้อีกหลายท่าน เช่น เคลย์ตัน แอลเดอเฟอร์ ผู้ก าหนดทฤษฎี ERG ดักลาส 
แมคเกรเกอร์ ผู้ก าหนดทฤษฎี X และ Y เฟรเดอริก เฮอกซ์เบิร์ก ผู้ก าหนดทฤษฎี 2 ปัจจัย เดวิด 
แม็คเคลเลน ผู้คิดค้นทฤษฎีความต้องการ 3 กลุ่ม คริส อากิริส ผู้ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
ของคน และ เรนสิส ไลเกิร์ต ผู้เสนอ ไลเกิร์ต สเกล เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบายที่มาของแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ 

2. เพราะเหตุใด เอลตัน เมโย จึงได้ถูกขนานนามว่า เป็นบิดาแห่งการจัดการแบบ
มนุษยสัมพันธ์ 

3. จงอธิบาย ผลจากการศึกษา “Hawthone Studies” ว่าเป็นอย่างไร 

4. อับราฮัม มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็นกี่ขั้น อะไรบ้าง 
5. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ และทฤษฎี 

ERG ของเอลเดอร์เฟอร์ ว่าแตกต่างกันอย่างไร 

6. ดักลาส แมคเกรเกอร์ ได้แบ่งลักษณะของกลุ่มคนตาม แบบ X และ แบบ Y ซ่ึง
ลักษณะดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร 

7. จงเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ แอลเดอร์เฟอร์ เฮิรซ์เบิร์ก และ 
แม็คเคนเลน ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

8. จงอธิบายบุคลิกภาพของคนตามทัศนะของอากีริสว่ามีบุคลิกอย่างไร 

9. จงอธิบาย “Likert scale” 4 ระบบว่ามีอะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

เทคนิคการเป็นผู้น า  

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1. ความหมายของผู้น า  
2. ความหมายของภาวะผู้น า 
3. บทบาทของผู้น า 

4. แนวคิด การศึกษา เกี่ยวกับภาวะผู้น า 

5. การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจของผู้น า 

6. วิธีการปฏิบัติงานร่วมกันผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท  
7. ประเภทของผู้น าและคุณลักษณะของผู้น า 

8. ตัวอย่างผู้น าที่ได้รับการยกย่อง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า 

2. แนวคิด หลักการ และบทบาทของผู้น า  
3. รูปแบบของผู้น าแต่ละประเภทของ 
4. วิธีการการสร้างแรงจูงใจของผู้น าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท  
6. เรียนรู้ตัวอย่างผู้น าที่ได้รับการยกย่อง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 6 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 6 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 

เทคนิคการเป็นผู้น า  

 

หลายคนคงอาจจะเคยได้ยินค ากล่าวที่ว่า “ผู้บังคับบัญชาท าอะไรไม่ผิด และหากสงสัยว่า
ผู้บังคับบัญชาท าผิด ก็ให้ย้อนกลับไปดูขอข้อที่หนึ่งใหม่” ซึ่งนั่นอาจเป็นลักษณะผู้น าองค์การแบบสมัย
เก่า แต่ผู้น าองค์การสมัยใหม่ จะต้องเป็นผู้ทีมี่ทักษะการบริหาร มีความสามารถในการน า (Leading) 

ซึ่งอาจใช้คุณสมบัตสิ่วนตัวหรือบารมี (Charisma) ของผู้น า อีกทั้ง ผู้น าสมัยใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์ มี
คุณธรรม และมีความเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้น านั้น มัก
ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership) นอกจากนี้ ยังพบว่าองค์การสมัยบางครั้งผู้น า 
(Leader) และผู้บริหาร (Manager) อาจเป็นคนละคนกัน เนื่องจากความต้องการผู้บริหารที่มืออาชีพ 
เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารองค์การ ดังนั้น หน้าที่ของผู้น าและผู้บริหารบางครั้งจึงอาจแตกต่างกัน
ด้วย กล่าวคือ ผู้น า (Leader) เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการน าองค์การไปสู่จุดหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งต้อง
อาศัยอ านาจบารมี (Authority) ส่วนตัว ในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจและ
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้บริหาร (Manager) จะเป็นผู้ที่ได้รับอ านาจมาโดย
ต าแหน่ง (Authority) ตามโครงสร้างองค์การ ซึ่งจะเน้นการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจจะ
ไม่ใส่ใจต่อความพึงพอใจของพนักงานมากนัก ในองค์การทั่วๆไป ต าแหน่งผู้บริหารจะมีหลายระดับ 
ทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง เช่น ต าแหน่งผู้จัดการ ซุปเปอร์ไวเซอร์ หัวหน้าแผนก หัวหน้า
ส่วน หรือหัวหน้างานที่มีชื่อเรียกอ่ืนๆ ส่วนผู้น านั้น อาจเป็นใครก็ได้ ซึ่งบางคนเป็นผู้บริหารระดับสูง
แต่อาจมีความเป็นผู้น าในระดับต่ า หรือเป็นผู้บริหารระดับล่างแต่อาจมีความเป็นผู้น าในระดับสูงก็ได้ 
ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงความหมายของผู้น า ลักษณะของผู้น า และบทบาทของผู้น าในองค์การ
สมัยใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ความหมายของผู้น า (Leader) 
 

ความหมายของผู้น า (Leader)  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดความหมายของผู้น าไว้
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

วิภาดา คุปตานนท์ (2544, หน้า 237) ได้ให้ความหมายของผู้น า (Leader) ว่า เป็นบุคคลที่
สามารถท าให้องค์การด าเนินไปด้วยความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือ
ทัศนคติและการกระท าของบุคคลอื่น 
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โชติ บดีรัฐ (2558, หน้า 76) กล่าวถึงผู้น าว่า เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพล
ให้คนอ่ืนท างานในระดับต่างๆที่ต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  

อนิวัช แก้วจ านงค์ (2557, หน้า 152) ได้ก าหนดนิยามของผู้น าว่า เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
แนวคิดหรือการกระท าของบุคคลอื่น โดยสามารถโน้มน้าว ชักจูง หรือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ อนิวัช ยังให้ข้อสังเกตว่า องค์การที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารส่วน
ใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานมีความรัก ความศรัทธา และความเชื่อม่ันต่อผู้บริหาร ดังนั้น
องค์การต่างๆในปัจจุบันจึงได้พยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา   

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นใน
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดหรือด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

 

ส่วนความหมายของสภาวะผู้น า (Leadership) นั้น ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

 

ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 
 

โชติ บดีรัฐ (2558, หน้า 76) กล่าวถึงภาวะผู้น าว่า เป็นความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น 
และจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ท างานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ภาวะผู้น าจึงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่หรือบารมี ในการก าหนดหรือชักจูงให้กลุ่มสมาชิกท างานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือการมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนต่างๆ 

กิ๊บสัน อีแวนซีวิคฮ์ และ ดอนเนลลี่ (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1997, p. 272) 

ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership) โดยค านึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิก
ภายในองค์การ ซ่ึงผู้น าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ และเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ  

สาคร สุขศรีวงศ์ (2550, หน้า 156) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง 
ความสามารถของผู้น า ที่ท าให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 
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อนิวัช แก้วจ านงค์ (2557, หน้า 155) ได้ก าหนดนิยามของผู้น าว่า เป็นอิทธิพลส่วนตัวของ
บุคคล ที่มีเหนือจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนโดยสามารถส่งต่อให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการ 

ดังนั้น จึงสรุปความหมายของภาวะผู้น าว่า เป็นอิทธิพล หรือความสามารถส่วนตัวในการน า 
การวางแผน การจัดองค์การ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตาม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การได้ก าหนดไว้ 
 

ประเภทของผู้น าและคุณลักษณะของผู้น า 

  

การแบ่งแยกประเภทของผู้น า สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยหรือผู้น าแบบมีส่วนร่วม และผู้น าแบบเผด็จการ ซึ่งรายละเอียดและข้อดีข้อเสียของผู้น า
แต่ละประเภทมีดังนี้ 

1. ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participation leader) หรือ แบบประชาธิปไตย เป็นผู้น าที่
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอบถามปัญหา เสนอความคิดเห็น และแนวทางในการตัดสินใจ  
 ข้อดี ของผู้น าแบบมีส่วนร่วม หรือ แบบประชาธิปไตยมีดังนี้ 

1. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการท างานในระดับสูง 
2. สมาชิกในองค์การมีความผูกพันกันมากข้ึน 

3. เกิดความพึงพอใจในการตัดสินใจร่วมกัน 

4. การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

 ข้อเสีย ของผู้น าแบบมีส่วนร่วม หรือ แบบประชาธิปไตยมีดังนี้ 
1. การตัดสินใจเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ร่วมตัดสินใจหลายคน 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเกิดความไม่มั่นใจต่อความรู้ความสามารถของผู้บังคับ 
บัญชา 

3. อาจเกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม 

 

2. ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic leader) เป็นผู้น าที่เน้นความส าคัญของตนเอง
มากกว่าการให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอื่นๆ 
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ข้อดี ของผู้น าแบบเผด็จการมีดังนี้ 
1. ได้ปริมาณมาก 

2. การตัดสินใจท าได้อย่างรวดเร็ว 

3. เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดความตึงเครียด 

ข้อเสีย ของผู้น าแบบเผด็จการมีดังนี้ 
1. ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
2. ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
3. สมาชิกในองค์การมีความผู้พันต่อองค์การน้อย 

 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารภายในองค์การ เช่น 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์การต่างๆจึงต้องมีผู้น าที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536, หน้า 23) 

1. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนองค์การไปสู้เป้าหมายที่ดีกว่า ด้วยการสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกในองค์การ 

2. เป็นบุคคลที่กล้าเสี่ยงทั้งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และเป็นคนที่กล้าเปิดเผยหรือพร้อมรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 

3. ให้ความเชื่อมั่นหรือยอมรับบุคคลอื่น โดยมอบหมายหน้าที่และการตัดสินใจ
ให้บุคคลอื่นๆได้มีโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถ 

4. สร้างคุณค่าเพ่ือให้เกิดแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
ตนและเป้าหมายขององค์การ 

5. เป็นผู้ให้ความใส่ใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าข้อผิดพลาดมาเป็น
บทเรียนและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

6.  มีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว 
และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

7. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการคาดการณก์ารเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



 

 

127 

 

บทบาทของผู้น า  
 

บทบาทของผู้น าในองค์การนั้น ต้องท าหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของ 3 ด้าน ซ่ึง
สามารถอธิบายได้ ดังนี้  

1. การตอบสนองความต้องการของงาน (Task needs)  

ผู้น าจะต้องท าหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของงาน กล่าวคือ ต้องท าหน้าที่
ในการสนองนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและ
บริการขององค์การ ตามที่ได้ก าหนดไว้  

2. การตอบสนองความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล (Individual needs)  

นอกจากการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองด้านความต้องการของงานหรือองค์การแล้ว 
ผู้น าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือการตอบสนองความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนอีกด้วย กล่าวคือ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ เพ่ือผลตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพ่ือ
สร้างการยอมรับ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือการมี
ส่วนร่วม และเพ่ือการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ วิธีการคิด ตลอดจนการตัดสินใจ เป็นต้น 

3. การตอบสนองความต้องการขององค์การหรือกลุ่ม (Group needs)  
สุดท้าย การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการท างานร่วมกันเป็นทีม การมีผลประโยชน์ร่วมกัน การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น และการ
ตัดสินใจร่วมกัน  
  

ซึ่งบทบาทของผู้น าจะต้องค านึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการทั้ง 3 ด้าน อย่าง
เหมาะสม และมีความเชื่อมโยงกัน 

 

 

 

 

 

 

  

รูปภาพที่ 6 - 1 แสดงการตอบสนองความต้องการ 3 ด้านของผู้น า 

การ
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของงาน

การ
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของพนักงาน

การ
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของกลุ่ม
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จากเนื้อหาการตอบสนองความต้องการ 3 ด้านที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าผู้น ามีภาระหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้น าที่ดี จะต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
ภายในองค์การ สามารถกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
อธิบายเพิ่มเติมได้ดังภาพต่อไปนี้   

 

 

 

 

                                                      
                                                      
รูปภาพที่ 6 - 2 แสดงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การของผู้น า 
 

ส่วนการท าหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้น าจะต้องมีภาวะผู้น าอย่างกว้างๆใน 
4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, 2547, หน้า 68) และ (โชติ บดีรัฐ, 2558, 

หน้า 78-79)  
1. การก าหนดแนวทางหลัก (Path finding)  

ผู้น าที่ดีจะต้องท าการก าหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจนขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนด
แผนงาน (Blueprint of action) หรือเป็นทิศทางในการเดินขององค์การ เพ่ือให้องค์การได้เดินไปใน
ตามแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
แผน ซึ่งการก าหนดแนวทางรวมทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) นั้น ผู้น า
จะต้องใช้ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร รวมถึงทักษะความสามารถในการกระตุ้นจูงใจ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายแนวทางร่วมกัน 

2. การท างานที่มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน (Aligning)     
ผู้น าจะต้องท าการออกแบบกระบวนการและระบบการท างานของแต่ละหน้าที่ แต่

ละระดับ และแต่ละข้ันตอน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง สัมพันธ์กัน เป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ที่องค์การได้ก าหนดไว้ 

อิทธิ
พล
ของ
ผู้น า 

 

    ผู้ใต้บังคับบัญชา เป้าหมายของ
องค์การ 

ปฏิบัติงาน 
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3. การมอบอ านาจ (Empowering)  

การมอบหมายอ านาจให้พนักงานที่มีต าแหน่งรองลงไป นอกจากจะเป็นการลด
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในต าแหน่งรองลงไปได้แสดงความรู้ 
ความสามารถ ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนท าให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของผู้รับมอบอ านาจอีกด้วย 

4. การสร้างตัวแบบ (Modeling)  

ผู้น าที่ดีนอกจากการจะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะหากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความเชื่อถือต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว การท าหน้าที่ใน
การน าพาองค์การของผู้น า ก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การอีกทอดหนึ่ง 
 

แนวคิด การศึกษา เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
  

การศึกษาเก่ียวกับผู้น าและภาวะผู้น า ได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
(Social science) เช่น สาขาสังคมวิทยา โบราณคดี และจิตวิทยา เป็นต้น ต่อมาจึงได้ขยายไปสู่ สาขา
ทางด้านมนุษยวิทยา เช่น ปรัชญา และประวัติศาสตร์ ปัจจุบันภาวะผู้น า เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวาง ทั้งในสาขาทางด้านวิชาชีพและในสาขาประยุกต์ เช่น ทางด้านสาขาวิชาเกี่ยวกับ
การศึกษา และ สาขาวิชาทางด้านการจัดการองค์การ เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้น า มีความ
เชื่อมโยงกับการศึกษาทางด้านองค์การ (Organization study)  

อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า การศึกษาทางด้านภาวะผู้น าได้เริ่มต้นมา
ตั้งแตใ่นสมัยกรีกโบราณ นักปรัชญาสมัยก่อน เช่น เพลโต (Plato) ได้ท าการศึกษาค้นหารูปแบบหรือ
ลักษณะของผู้น าที่ดวี่า ควรมีลักษณะอย่างไร ส่วน ซุนวู (Sun Tzu) มาเคียวเวลลี่ (Machiavelli) 

และนักการศึกษาอีกหลายๆท่าน ก็ได้ท าการศึกษาในเวลาต่อมา จนท าให้เนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
กลายเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางด้วยเวลาอันรวดเร็ว (Rost, 1991, p. 2) 

  

การศึกษาภาวะผู้น าที่ส าคัญ 

 

การศึกษาภาวะผู้น าอย่างจริงจังนั้น พ่ึงเริ่มต้นมาประมาณ 60 ปีมานี้ โดยเฉพาะใน 2 
ทศวรรษที่ผ่านมา ซ่ึงนักวิชาการทีท่ าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าหลายท่าน ได้ท าการศึกษาทั้งด้าน
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คุณลักษณะ (Traits) ของผู้น า อ านาจ (Power) ของผู้น า พฤติกรรม (Behavior) ของผู้น าในแบบ
ต่างๆ และพยายามค้นหาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละองค์การและในสถานการณ์
ต่างๆกัน โดยผู้เขียนขอน าเสนอการศึกษาภาวะผู้น าบางส่วน เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น า ดังนี้   

1. การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท (Ohio State University)  

 มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท ได้เริ่มท าการศึกษาเกี่ยวกับผู้น าในทศวรรษที่ 1940 โดย
เน้นพฤติกรรมของผู้น า ซึ่งได้ใช้วิธีการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามที่เรียกว่า “Leader behavior 

description questionnaire – LBDQ” และแบบสอบถามที่เรียกว่า “Supervisor behavior 

description questionnaire – SBDQ” โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้น ามี 2 แบบ ดังนี้ (Rakesh, 

2010, p. 354) 

1.1 พฤติกรรมที่เน้นงาน (Initiating structure)  ผู้น าที่มีพฤติกรรมในการเน้น
งาน จะมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1 เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมายการท างาน และก าหนด
โครงสร้างทางการบริหาร 

1.1.2 ท าหน้าที่ในการก าหนดกรอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการท างาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  

1.1.3 การปฏิบัติงานของผู้น า จะยึดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลักในการท างาน 
โดยทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามทีไ่ด้ก าหนดไว้   

1.1.4 แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความต้องการ หรือความคาดหวังต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 

1.2 พฤติกรรมทีเน้นความสัมพันธ์ (Consideration) ผู้น าที่มีพฤติกรรมในการ
เน้นความสัมพันธ์จะมีลักษณะ ดังนี้ 

1.2.1 ให้ความสนใจในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.2.2 ให้ความเป็นกันเองเสมือนเพ่ือนร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
1.2.3 ให้การยอมรับ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และให้ความส าคัญต่อ ความรู้สึกนึก

คิดของผู้ใต้บังคับบัญชา  
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2. การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Studies of Leadership)  

มหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan) ได้เริ่มท าการศึกษาเก่ียวกับ  
ภาวะผู้น า ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1950 โดย เรนสิส ไลเกิร์ต (Rensis Likert) ซ่ึงเป็นผู้เสนอให้ท าการ
แยกแยะพฤติกรรมของผู้น าออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้น าที่เน้นไปยัง “ลูกจ้าง” (Employee 

centered) และ ผู้น าที่เน้นไปยัง “งาน” (Job centered) ซ่ึงผู้น าทั้งสองประเภทมีผลต่อการเพ่ิม
ผลผลิตของงาน และการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานในระดับท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ ไลเกิร์ต 

ยังได้แยกแยะบุคลิกที่มีผลต่อภาวะผู้น า 3 ประเด็น คือ 1) พฤติกรรมที่เก่ียวกับงาน (Task-oriented 

behavior)      2) พฤติกรรมที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ (Relationship-oriented behavior)    และ 

3) พฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วม (Participative leadership) (Boje, 2000) 

 

3. การศึกษาของ ดักลาส  แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) หรือ McGregor’s 
Theory X & Theory Y)  

แมคเกรเกอร ์ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในทศวรรษที่ 1960 โดย
เนื้อหาทีท่ าการศึกษา ได้แบ่งแยกคนงานออกเป็น 2 ประเภท (ดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในบทเรียนที่ 5 
เรื่องเทคนิคการจูงใจ) ซ่ึงผู้น าจะต้องใช้วิธีการจูงใจให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกจ้างแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การจูงใจมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตและสร้างผลก าไรให้แกอ่งค์การ 

 

4. การศึกษาของ เบลค และ มูทัน (Blake & Mouton Managerial Grid)  

เบลค และ มูทัน (Blake & Mouton) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการท างานของ
ผู้น าว่ามี 2 แบบ คือ ผู้น าที่มุ่งไปที่คน (ผู้ปฏิบัติงาน) เป็นหลัก (Concern for people) และผู้น าที่มุ่ง
ไปที่งานเป็นเป็นหลัก (Concern for production) โดยได้เสนอเป็นลักษณะของตารางกริด ดังนี้  
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รูปภาพที่ 6 - 3 แสดงตารางการบริหาร (Managerial Grid) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ตารางการบริหาร (Managerial Grid) ของ  Blake and Mouton (1964) 

 

จากภาพตารางการบริหารสามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมของผู้น าสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 5 แบบ ดังนี้ 

4.1 ผู้น าแบบ 1.1 เป็นผู้น าที่ให้ความสนใจทั้งงานและคนต่ า (Impoverished 

management) ผู้น าแบบนี้ จะมีพฤติกรรมแบบไม่ค านึงถึงผลงานและความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เป็นผู้บริหารที่อยู่ไปวันๆ 

4.2 ผู้น าแบบ 9.1 เป็นผู้น าที่ให้ความสนใจต่องาน (Task management) ผู้น า
แบบนี้ จะมีพฤติกรรมแบบเน้นที่ผลงาน เน้นการควบคุม การสั่งการ การด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.3 ผู้น าแบบ 1.9 เป็นผู้น าที่ให้ความสนใจต่อคน (Country club 

management) ผู้น าแบบนี้ จะมีพฤติกรรมแบบเน้นที่คนหรือพนักงาน โดยให้ความใส่ใจต่อความรู้สึก
นึกคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเอง ยืดหยุ่น และดูแลมีความเอาใจใส่ต่อสวัสดิการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_R._Blake
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Mouton
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4.4 ผู้น าแบบ 5.5 เป็นผู้น าแบบทางสายกลาง ให้ความสนใจต่องานและคน
เท่าๆกัน (Middle of road) ผู้น าแบบนี้ จะมีพฤติกรรมที่ต้องการให้พนักงานเกิดขวัญและก าลังใจ        
ในการปฏิบัติงาน เน้นการประนีประนอม จนบางครั้งอาจท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ได้
ก าหนดไว้ 

4.5 ผู้น าแบบ 9.9 เป็นผู้น าแบบเน้นการท างานเป็นทีม (Team management) 

หมายถึง ผู้น าที่มีพฤติกรรมให้ความใสใจทั้งคนและผลงาน เพ่ือให้ได้งานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
แต่ในขณะเดียวกัน ก็สร้างความพึงพอใจให้แกพ่นักงานในการปฏิบัติงาน ให้การยอมรับและเชื่อใจซึ่ง
กันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน  

 

5. การศึกษาของเฮอรซี่ และ แบลนชาร์ด  (Hersey and Blanchard) 

เฮอรซี่ (Hersey) และ แบลนชาร์ด (Blanchard) ได้ร่วมกันท าการศึกษารูปแบบ
ผู้น าตามสถานการณ์ (The contingency/ Situational leadership) โดยทั้งสองได้อธิบายถึง
พฤติกรรมของผู้น าตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เน้นงาน (Task 

behavior) พฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ (Relationship behavior) และการมีความพร้อมและ
ความเต็มใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา (Follower readiness) ซ่ึงพฤติกรรมของผู้น าแต่ละประเภท จะใช้
สัญลักษณ์แทนตั้งแต่ M1 ถึง M4 ดังนี้ (Hersey, 1985)  

 

ตารางท่ี 6 - 1 แสดงระดับของการบรรลุนิติภาวะ (Maturity levels) 

สูง กลาง ต่ า 

M4 M3 M2 M1 

ความสามารถสูง 
และความมั่นใจสูง 

ความสามารถสูง 
แต่ไม่เต็มใจท างาน 

ความสามารถต่ า 

แต่มีความเต็มใจ 

ไร้ความสามารถ 

และขาดความมั่นใจ 

 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Hersey and Blanchard (1977) 
 

 จากตารางดังกล่าวสามารถอธิบาย ดังนี้ M1 ถึง M4 เป็นการแสดงถึงระดับของ 
ความสามารถ ความมั่นใจ และความเต็มใจของพนักงาน ซึ่งมีระดับที่แตกต่างกันไป โดยรูปแบบของ
ภาวะผู้น าที่ถูกต้องเหมาะสม จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพ่ือให้
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การบริหารองค์การเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด โดยหากรวมระดับของการบรรลุนิติภาวะ หรือความพร้อม
ของพนักงานไว้ 4 ระดับจาก M1 ถึง M4 และพฤติกรรมของผู้น า 4 สถานการณ์ จะสามารถอธิบาย
ได้ ดังนี้ (Hersey and Blanchard: 1977) 

1. สถานการณ์ S1, M1  

 เป็นสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และไม่
มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมาจากความรู้สึกไม่ม่ันคงต่อการปฏิบัติงาน (Lack the            

insecureness) สถานการณ์ในลักษณะนี้ จะเหมาะสมกับผู้น าที่ชอบออกค าสั่ง หรือ แบบบอกให้ท า 
(Telling) ซ่ึงมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way communication) ผู้น าลักษณะนี้จะต้อง
ท าการสั่งการว่าจะให้ท าอะไร (What) จะให้ท าอย่างไร (How) และท าท าไม (Why) ท าเม่ือไหร่ 
(When) และท าที่ไหน (Where) โดยจะเน้นที่งานมากกว่าความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา และจะ
ท าการควบคุมนิเทศงานอย่างใกล้ชิด  

2. สถานการณ์ S2 , M2 

 เป็นสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่มี
ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน หรือ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง ทั้งนี้ อาจเป็นผู้ที่เริ่มการท างาน
ใหม่ (Novice) แต่มีความกระตือรือร้น (Enthusiastic) ในการที่จะเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
สถานการณ์ในลักษณะนี้ จะเหมาะสมกับผู้น าแบบขายความคิด (Selling) ซ่ึงหมายถึง ผู้น าที่ท าการ
สื่อสารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย หรือเป็น
การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ผูน้ าแบบขายความคิด จะต้องท าการอธิบาย
ถึงเหตุผลในการด าเนินงานหรือการตัดสินใจของตน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ ท าการอธิบาย แนะน า 
หรือ ขายความคิด เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าไปวิเคราะห์ พิจารณา ปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วย   

3. สถานการณ์ S3 , M3 

 เป็นสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน (Experience)  แตก่ลับไม่มีความเต็มใจ (Lack the willingness) ที่จะปฏิบัติงาน 
หรือ เกิดความรู้สึกไม่ม่ันคงต่อการปฏิบัติงาน สถานการณ์ในลักษณะนี้จะเหมาะสมกับผู้น าแบบมีส่วน
ร่วม (Participating) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ระบายถึงความคับข้องหมองใจ หรือปัญหา
ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเต็มใจในการท างาน หรือการมอบหมายหน้าที่ในการ
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ตัดสินใจให้ในบางเรื่อง (Shared decision-making) ที่ไม่ส าคัญมากนัก โดยผู้บริหารตามสถานการณ์
นี้ จะให้ความใส่ใจต่อความสัมพันธ์ มากกว่าการเน้นผลส าเร็จของงาน  

4. สถานการณ์ S4 , M4 

 เป็นสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีประสบการณ์ (Experience) มีความพร้อมใน
การน าเอาความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ (Comfortable) นอกจากนี้ ยังมีความเต็ม
ใจ (Willingness) ความมั่นใจ (Confidence) และความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดีอีกด้วย 

สถานการณ์ในลักษณะนี้จะเหมาะสมกับผู้น าแบบมอบหมายงาน (Delegating) โดยมอบหมาย
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนพฤติกรรมทางด้าน
ความสัมพันธ์และด้านการงานจะอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากมองว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบดี
อยู่แล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลาในการสื่อสารหรือกระตุ้น จูงใจหรือการสร้างแรงบันดาลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 

การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจของผู้น า 
 

ผู้น าที่ดตีามทัศนะของ เฮอรซี่ (Hersey, 1985) นั้น จะต้องท าการพัฒนาสมรรถนะและ
ความรับผิดชอบ (The competence and commitment) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจใน
ตนเอง (Self-motivated) มากกว่าการแนะน าหรือการสั่งการให้ท า (Direction and guidance) ซ่ึง 
เฮอรซี่ ยังได้กล่าวอีกว่า ผู้น าทีม่ีความคาดหวังสูง จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานที่สูง
ตามไปด้วย แต่ในทางกลับกัน หากผู้บังคับบัญชามีความคาดหวังที่ต่ า ก็จะท าให้ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่ าด้วยเช่นกัน ดังเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏในผลงานของเฮอรซี่ว่า “A leader’s 
high, realistic expectation causes high performance of followers; a leader’s low 
expectations lead to low performance of followers.” (Hersey: 1985) 

เฮอรซี่ และ แบลนชาร์ด (Hersey & Blanchard) ได้เสนอแนวคิดในการน าเอาสมรรถนะ
และความรับผิดชอบมารวมกันโดยเรียกว่า “ระดับของการพัฒนา” (Development level) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ (Hersey, 1985)  

1. D1 หมายถึง ผู้ใต้บังคบับัญชาที่มีสมรรถนะต่ า แต่มีความรับผิดชอบสูง 
2. D2 หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีสมรรถนะต่ าในบางเรื่อง และมีความรับผิดชอบต่ า

ด้วย 
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3. D3 หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีสมรรถนะปานกลางถึงสูง แต่มีความรับผิดชอบต่ า 

4. D4 หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีสมรรถนะสูง และมีความรับผิดชอบสูงด้วย 

เนื่องจากระดับของการพัฒนา (Development level) ของผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การจูงใจมีประสิทธิภาพ เกิดความสัมฤทธิ์ผลแก่องค์การ เฮอรซี่ และ          
แบลนชาร์ด จึงได้เสนอให้ผู้น าจะต้องใช้วิธีการจูงใจที่เหมาะสมด้วย 

 

วิธีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท 

 

ผู้น าที่ด ี จะต้องมีความสามารถในการน าเอาวิธีการบริหาร ทีส่อดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภทมาใช้ ซึ่งผู้เขียนขอเสนอวิธีการบริหาร 4 ประเภทของผู้น า ดังนี้ 
 

 
 

รูปภาพที่ 6 - 4 แสดงข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น า 
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1. ผู้ใต้บังคับบัญชาประเภท “ดาวเด่น”  (9,9) หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถสูง และมีความรับผิดชอบสูงด้วย วิธีการปฏิบัติงานของผู้น าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ประเภทนี้มีดังนี้ 

1.1 ท าการเสริมแรง ด้วยการให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 

1.2 มอบหมายหน้าที่ในการสอนงานแก่บุคคลอ่ืนๆ 

1.3 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมากข้ึน มีความท้าทายมากข้ึน  และให้
โอกาสในความก้าวหน้ามากข้ึน 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาประเภท “อนาคตดาวเด่น” (1,9) หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความรู้ความสามรถต่ า แต่มีความรับผิดชอบสูง วิธีการปฏิบัติงานของผู้น าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาประเภท
นี้มีดังนี้ 

2.1 ท าการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะในการท างาน 

2.2 ท าการสอนงาน (Coaching)  
2.3 ให้ค าปรึกษาและนิเทศงานอย่างสม่ าเสมอ 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาประเภท “เด็กมีปัญหา” (9,1) หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้
ความสามรถสูง แต่มีความรับผิดชอบต่ า วิธีการปฏิบัติงานของผู้น าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาประเภทนี้ มี
ดังนี้ 

3.1 ท าการกระตุ้น จูงใจให้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติงาน  
3.2 ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

3.3 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน 

3.4 โน้มน้าว ชักจูง ให้เห็นความส าคัญและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

3.5 การน าวิธีการลงโทษมาใช้แต่เป็นวิธีสุดท้าย 

4. ผู้ใต้บังคับบัญชาประเภท “คนไร้ค่า” (1,1) หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้
ความสามารถต่ า และมีความรับผิดชอบต่ าด้วย วิธีการปฏิบัติงานของผู้น าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาประเภท
นี้ มีดังนี ้

4.1 ท าการสอนงานเฉพาะบางอย่างที่เป็นหน้าที่ที่เขาต้องท า 

4.2 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน 

4.3 ท าการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
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4.4 การฝึกอบรมพัฒนาอาจจะได้ผลเฉพาะบางราย 

4.5 น าการจูงใจในทางลบมาใช้ 
 

ตัวอย่างผู้น าทีไ่ด้รับการยกย่อง  
 

เพ่ือให้การศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น าได้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และง่ายต่อการท า
ความเข้าใจและมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เขียนจึงขอน าเสนอตัวอย่างของผู้น า ที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าสูงมากจากท่ัวโลก ทั้งในแง่ของการเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผน การ
คาดการณห์รือการพยากรณ์อนาคต ผู้น าที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้ริเริ่มวิธีการบริหารใหม่ๆ และ
ผู้ที่มีความเสียสละ มุ่งมั่น อดทนต่อความอยากล าบาก หลากหลายท่าน ดังนี้  

1. ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) 

ลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่1ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้น าที่ท าการผลักดัน
สิงคโปร์ จากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษให้ได้รับอิสรภาพ และผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์
ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของอาเซียนและเอเชีย โดยตลอดระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งผู้น าประเทศ ลี กวน ยู ได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประเทศชาติ และท าการมุ่งมั่นอย่างมากในการท าหน้าที่การบริหาร จนสามารถผลักดันให้ประเทศ
สิงคโปร์ได้กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นน า เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายน้ ามัน ศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางการเงินของเอเชีย และยังท าให้ประเทศสิงคโปร์ สามารถสร้างประชากรให้
กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดอีกด้วย 

โดยไมเคิล บารร์ (Michael Barr) นักวิเคราะหน์โยบายแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า เนื่องจากลักษณะส่วนตัวของ ลี กวน ยู ซ่ึง
มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นนักคิด นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ปัจจุบันได้กลายเป็น
ต้นแบบให้กับชาวสิงคโปร์ทั่วทั้งประเทศ) จึงท าให้เขาน าพาประเทศไปสู่ความส าเร็จอย่างมาก ซ่ึง ลี 
กวน ยู เองก็ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในฐานะผู้น าประเทศว่า “ใครก็ตามที่ท าหน้าที่ในการปกครอง
ประเทศสิงคโปร์ จะต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาด เพราะนี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นชีวิตจริง ดังนั้นในช่วงที่ตนยัง
อยู่ในอ านาจ จะไม่มีใครล้มล้างสิ่งที่ตนให้เวลาทั้งชีวิตในการสร้างข้ึนมา”  

ลี กวน ย ู ยังเป็นผู้ที่มทีักษะความสามารถในการเลือกใช้คนที่มาท างานร่วมกับเขา  
โดย ลี กวน ย ู ได้ท าการรวบรวมกลุ่มคนผู้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาช่วยในการวางแผน 
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วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว  และมาช่วยสร้างบรรยากาศทางการเมือง ให้เกิดความ
ผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว (Corben, 2015) 

2. เออเนสโต ราฟาเอล กูวารา เดอ ลา เซอนา (Ernesto Rafael Guevara de la 

Serna)  

เออเนสโต ราฟาเอล กูวารา เดอ ลา เซอนา หรอื ที่รู้จักทั่วไปว่า เช กูวารา อดีตผู้น า
ทางการเมืองและนักปฏิวัติคนส าคัญของประเทศคิวบา โดยเมื่อครั้งที่ เช กูวารา ยังเป็นนักศึกษา
แพทย ์ เขาได้ขับมอเตอร์ไซด์ในการเดินทางไปตามท่ีต่างๆทั่วทวีปอเมริกาใต้ และได้สัมผัสกับความ
ยากจน ข้นแค้น ความหิวโหย และโรคภัยไข้เจ็บ ของประชาชนในระหว่างการเดินทาง ซึ่งท าให้เขา
รู้สึกสะเทือนใจอย่างมาก เขามองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นผลอันเนื่องมาจากการขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ
ของนายทุนในระบบทุนนิยมในลาตินอเมริกา เขาจึงมีความปรารถนาจะท าลายล้างระบบนี้ ซึ่งแนวคิด
นี้ได้ผลักดันให้เขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิรูปสังคมของประเทศคิวบา และได้เข้าร่วมกับคณะ
ปฏิวัติจนกระท่ังประสบผลส าเร็จ      

ภายหลังจากการปฏิวัติ เช กวูารา ได้รับหน้าที่ส าคัญหลายหน้าที่ในคณะรัฐบาลใหม่ 
เช่นการท าหน้าที่ในการร่วมพิจารณาคดีในศาล การพิพากษาผู้ต้องโทษอาชญากรสงคราม การริเริ่ม
การปฏิรูปที่ดินการเกษตร การรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือทั่วประเทศ เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ เป็น
ผู้อ านวยการฝึกสอนให้แก่กองทัพแห่งประเทศคิวบา และยังเป็นผู้แทนทางการทูตของประเทศคิวบา 
อีกด้วย เช กูวารา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ และเป็นนักเขียนที่
สร้างสรรค์ผลงานออกมามากมาย  ซ่ึงผลงานส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงความด้อยพัฒนา และการตกอยู่ใน
ภาวะพ่ึงพาของโลกประเทศโลกที่สาม อันเป็นผลที่เกิดมาจากระบบจักรวรรดินิยม หรือ ลัทธิการล่า
อาณานิคมแนวใหม่ และทุนนิยมผูกขาด ซ่ึง เช กูวารา มองว่าวิธีการแก้ปัญหานี้มีเพียงวิธีเดียวคือ 
การน าแนวคิดสากลนิยมของชั้นชนกรรมาชีพและการปฏิวัติโลกของ คารล์ มากซ์ (Karl Marx) มาใช้  

ในช่วงระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้น าระดับสูงในส่วนราชการของรัฐบาล เช กู
วารา ได้ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในเรื่องของความสมถะและความเสมอภาค โดยเขาได้ใช้เวลาในช่วง
วันหยุด อุทิศตนให้กับการท างานร่วมกับกรรมกรทั่วๆไป เช่น การท างานที่ท่าเรือ โรงเลื่อย หรือแม้แต่
ในไร่อ้อย  ซ่ึงเขามีความเชื่อว่าการเสียสละตามแบบอย่างที่เขาท าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เข้าถึงความเป็นคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงของสังคม นอกจากนี้ เช กูวารา ยังได้ด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย 
เช่น เมื่อเข้าร่วมคณะรัฐมนตรี เขาปฏิเสธที่จะรับเงินเดือนเพ่ิม โดยขอรับเงินเดือนเท่ากับที่เขาได้รับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ตอนที่ยังเป็นผู้บังคับการในกองทัพปฏิวัติ การใช้ชีวิตสมถะอย่างเข้มงวดนี้ ท าให้ เช กูวารา ปฏิเสธ
ความหรูหราทุกประเภท ซ่ึงครั้งหนึ่งในช่วงที่เขาเดินทางเพ่ือไปร่วมประชุมที่ประเทศสหภาพโซเวียต 
เขาได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ า กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศสหภาพ
โซเวียต เมื่อเขามองเห็นอาหารที่ถูกน ามาเสิร์ฟซึ่งเป็นอาหารจากประเทศจีนที่มีราคาแพง  เขาได้
กล่าวกับพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่า “ชนชั้นกรรมาชีพในประเทศสหภาพโซเวียต เขากินอยู่กันแบบนี้
หรือ” 

ภายหลังที่ เช กูวารา เสียชีวิตจากการมาฆกรรม เขาได้กลายเป็นบุคคลแห่ง
ประวัติศาสตร์         ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นบุคคลที่ยอมสละชีพเพ่ือความเชื่อและอุดมการณ์ และ
กลายเป็นสัญลักษณ์ในการปลุกเร้าเพ่ือให้เกิดการต่อสู้ระหว่างชนชั้น การสร้างจิตส านึกด้วยจริยธรรม 
แทนการจูงใจทางวัตถุ และเขายังได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพล
ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ ภาพใบหน้าของเขาก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึง
การต่อต้านหรือกบฏอีกด้วย (Campbell & Meynell 2009: p. 243) และ (Komkit.com: 2016)  

 

3. เหมา  เจ๋อตุง  (Mao Tse-Tung) 

  เหมา  เกิดเม่ือปี  พ.ศ. 2436 ที่มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เหมาได้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ กองทัพแดงกรรมกรและชาวนา กองทัพปลดแอกประชาชน และได้
ท าการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น นอกจากนี้ เหมายังท าการขับไล่ เจียง ไคเชก (Chiang 

Kai-shek) ผู้น าที่ฝักใฝ่ระบอบประชาธิปไตยไปยังเกาะไต้หวัน จึงท าให้เกิดการแบ่งแยกรูปแบบการ
ปกครองของจีนจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

 ส่วนหลักการบริหารของเหมานั้น ได้เน้น การบริหารแบบใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด  เนื่องจากเหมามองว่า อ านาจนั้นจะได้มาก็ด้วยวิธีการใช้ก าลังในการปฏิวัติเท่านั้น ส่วน
เป้าหมายในการปฏิวัตินั้นเหมามองว่า ประชาชนในชนบทเกิดความทุกข์ยาก ดังนั้น จึงต้องท าการ
ปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชาวไร่ชาวนาเป็นก าลังหลัก และเชื่อว่า
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การปฏิวัติประสบผลส าเร็จคือ ต้องเอาชนะใจประชาชน  หรือการแย่งชิงมวลชน  
ส่วนวิธีการสร้างชาติหลังการยึดอ านาจนั้น เหมาได้เน้นไปยัง การเพ่ิมความช านาญ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ให้ประชาชนทุกชนชั้นเข้ามามีส่วนร่วมใน
ภารกิจนี้ เหมาได้น าประชาชนท าการปฏิรูปด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปที่ดิน การฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ 
การท าให้อุตสาหกรรมและวิสาหกิจทีส่ าคัญได้กลายเป็นของส่วนร่วม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C
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 ภายหลังจากการเสียชีวิต เหมาได้รับการชื่นชมว่าเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ที่สร้าง
ผลงานให้แก่แผ่นดินจีน และ ยังคงเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวจีนจวบจน
ปัจจุบัน (ThaiChinese.net: 2011)  

 

4. มาร์กาเรต ฮิลดา แทตเชอร์ (Margaret Thatcher) 

มาร์กาเรต ฮิลดา แทตเชอร์ (Margaret Thatcher) หรือ ยศขุนนางอังกฤษ คือ บา
รอเนส แทตเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นผู้น าพรรคอนุรักษนิยม โดยเป็น
ผู้หญิงคนแรกและคนเดียวจนถึงปัจจุบัน ที่ด ารงทั้งสองต าแหน่งพร้อมกันในประวัติศาสตร์สหราช
อาณาจักร แทตเชอร์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นเวลายาวนาน           
ที่สุด นับตั้งแต่สมัยของลอร์ดซอลส์เบอรี และ เป็นสตรีคนแรกที่น าพรรคการเมืองเสียงข้างมากของ 
สหราชอาณาจักร  

ส่วนภาวะผู้น าทางด้านการบริหารนั้น แทตเชอร์ ได้น านโยบายการปฏิรูปประเทศที่
ค่อนข้างรุนแรงและเฉียบขาด โดยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกิจการของรัฐให้กลายเป็นของเอกชน 
ด้วยวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทั้งการอุตสาหกรรมและการสาธารณูปโภคที่รัฐบาลก่อนๆได้ยึดมาจาก
เอกชนให้เป็นของรัฐ ด้วยวิธีการกระจายหุ้น พร้อมกันนี้ ก็ได้ลดบทบาทของสหภาพแรงงาน ลดภาษี
เงินได้ และพยายามจัดตั้งบรรษัทขึ้น เพ่ือดูแลทางด้านการศึกษาและการสาธารณสุขที่เป็นหน้าที่ของ
รัฐ หลังจากหมดวาระในการด ารงต าแหน่งแล้ว แทตเชอร์ ได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลในวาระท่ี 
2 โดยได้เสียงข้างมากทั้งๆที่อัตราการมีงานท าของอังกฤษต่ าที่สุดในรอบ 50 ปี และก็ได้รับเลือกกลับ
เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกวาระที่ 3 แทตเชอร ์ ได้ท าสถิติกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดในคริสต์ศตวรรษ ที่ 20 จนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่ง “ลัทธิแทตเชอร์” 
(Thatcherism) ซ่ึงความส าเร็จของ แทตเชอร ์ นี้ เป็นผลมาจากพฤติกรรมส่วนตัวของ แทตเชอร ์ ที่
เป็นผู้น าที่มีความดึงดันยึดมั่นต่อนโยบายอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะถูกคัดค้านจากนักการเมือง และนัก
วิจารณ์อีกมากมายเท่าใดก็ตาม (News.bbc.co.uk: 2005)  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

 

142 

 

สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 6 
 

ผู้น านับเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญขององค์การ จนสามารถกล่าวได้ว่าการด าเนินกิจการ
ขององค์การจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและวิธีการบริหารของผู้น า 
ทั้งนี้ ผู้น าจะต้องท าหน้าที่ในการตอบสนอง 3 ด้าน คือ ความต้องการของงาน ความต้องการของ
พนักงาน และความต้องการขององค์การหรือกลุ่ม ซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวนี้ ผู้น าจะต้องมี
คุณลักษณะส่วนตัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือที่เรียกว่าบารมี (Charisma)  
เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดแรงบันดาลใจและเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
โดยคุณลักษณะดังกล่าวนี้ มักจะปรากฏในต าแหน่งผู้น า (Leader) มากกว่าต าแหน่งผู้บริหาร 
(Manager) ส่วนลักษณะของผู้น านั้นสามรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยหรือผู้น าแบบมีส่วนร่วม และผู้น าแบบเผด็จการ ซ่ึงผู้น าแต่ละประเภทมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกันไป อีกท้ังเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมทีร่วดเร็วและรุนแรง ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว องค์การต่างๆจึงต้องมีผู้น าที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่า ผู้น าตาม
สถานการณ์ (The situational leadership) 

ทั้งนี้ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท (Ohio State Leadership Study) 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Studies of Leadership) การศึกษาของดักลาส 
แมคเกรเกอร์ (McGregor Theory X & Theory Y) การศึกษาของ เบลค และ มูทัน (Blake & 

Mouton Managerial Grid) และการศึกษาของ เฮอรซี่ และ แบลนชาร์ด (Hersey & Blanchard) 

สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้น านั้นมีความเด่นชัดใน 2 ด้าน คือ ผู้น าที่เน้นหรือใส่ใจเกี่ยวกับงาน 
และผู้น าที่เน้นหรือใส่ใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ส่วนพฤติกรรมหรือวิธีการบริหารของผู้น านั้น จะ
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ หรือ ขึ้นอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของ “ผู้น า” (Leader) 

2. จงอธิบายความหมายของ “ภาวะผู้น า” (Leadership) 

3. อยากทราบว่า ประเภทของผู้น าและคุณลักษณะของผู้น า มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
4. อยากทราบว่า บทบาทของผู้น ามีอะไรบ้าง 
5. อยากทราบว่า ภาวะผู้น าอย่างกว้างๆ 4 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง 
6. จงอธิบายถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้น าของสถาบัน และนักการศึกษาเหล่านี้มาให้

เข้าใจ  
6.1 การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท (Ohio State Leadership Study)  

6.2 การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Studies of 

Leadership)  
6.3 การศึกษาของดักลาส แมคเกรเกอร์ (McGregor Theory X & Theory Y)  

6.4 การศึกษาของ เบลค และ มูทัน (Blake & Mouton Managerial Grid)  

6.5 การศึกษาของ เฮอรซี่ และ แบลนชาร์ด (Hersey & Blanchard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

144 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

ภาษาไทย 
 

โชติ บดีรัฐ. (2558). เทคนิคการบริหาร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, (2547). ผู้น าส าหรับองค์การที่มีประสิทธิผล. กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์ 
วิภาดา คุปตานนท์. (2544). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต 

สาคร สุขศรีวงศ์. (2550). หลักการจัดการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2536). ภาวะผู้น าและความขัดแย้ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

อนิวัช แก้วจ านง. (2557). หลักการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 5. สงขลา: น าศิลป์โฆษณา 
 

ภาษาอังกฤษ 

Blake, R., and Mouton, J. (1964). The managerial grid: The key to leadership 

excellence. TX: Gulf Publishing Co. 

Boje, D. (2000). "The Isles leadership: The voyage of the behaviorists". The 

Leadership Box. Northern Michigan State University 

Campbell, S. & Meynell, L., (2009). Embodiment and agency. PA: Penn State Press,  

Corben, R. (2015). Lee Kuan Yew (LKY), Former Singapore Prime Minister.  [Online]. 
Available: http://www.voathai.com/a/lee-kuan-yew-orbit-ss/2690922.html 

Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., and Donnelly, J.H. (1997). Organization behavior 

structure process. 9th ed. NY: McGraw-Hill. 

Hersey, P. (1984). The situational leader. NY: Warner Books. 

Hersey, P. and Blanchard, K. H. (1977). Management of organizational behavior 

utilizing human resources. 3rd ed. NJ: Prentice Hall. 

 http://www.thaichinese.net /History/ history-modern8.html 

Komkit.com. (2016). ประวัติศาสตร์สังคม เช กูวารา ปฏิวัติละติน. [Online]. Available: 
http://www.komkid.com  

http://business.nmsu.edu/~dboje/teaching/338/behaviors.htm#katz_michigan


 

 

145 

 

news.bbc.co.uk. (2005). 1979: Thatcher wins Tory landslide. [Online]. Available:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/vote_2005/basics 

Rakesh, K. (2010). From higher aims to hired hands: The social transformation of 

American business schools and the unfulfilled promise of management 

as a profession. NJ: Princeton University Press.  

Rost, J.C. (1991). Leadership for the twenty-first century. NY: Praeger Press. 

Thaichinese.net. (2011). History of China. [Online]. Available:  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/vote_2005/basics


 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การบริหารคุณภาพแบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1. ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) 

2. การน าการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมมาใช้ในการบริหาร 

3. แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบองค์การ 

4. กลุ่มบุคคลที่เผยแพร่แนวคิดและหลักการของ TQM 

4.1 เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง (Edwards W. Deming) 
4.2 โจเซฟเอ็ม จูแรน (Joseph M. Juran) 
4.3 ฟิลิป คอรสบี (Philip B. Crosby) 
4.4 อาร์มัน วี เฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum) 

5. ประโยชน์ของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ  
6. การน าหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การไปสู่ภาคปฏิบัติ 
7. การน าแนวคิดและหลักการของการบริหารคุณภาพมาใช้ในระบบราชการของไทย 

8. เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

9. วัตถุประสงค์ของ PMQA 

10. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award - TQA) 

11. วัตถุประสงค์ของการน ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ 
12. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

13. ประโยชน์ของการน ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. เข้าใจปรัชญา หลักการ แนวคิด การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ (TQM) 

2. รู้วิธีการน าการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) มาใช้ในการบริหาร 

3. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบองค์การของนักคิดต่างๆ 
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4. สามารถน าเอาหลักการของการบริหารคุณภาพ มาใช้ในระบบราชการของไทย 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 7 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 7 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 7 

การบริหารคุณภาพแบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 

 

การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปสั้นๆว่า “TQM” โดยย่อมาจาก 

Total quality management ซ่ึงเป็นวิธีการบริหารที่เกิดขึ้นจากความต้องการควบคุมคุณภาพ
(Quality control)  ของสินค้าและบริการ การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม TQM ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 และ ต้นทศวรรษที่ 1990 ก่อนที่จะถูกลดความส าคัญลง
หลังจากได้มีการน าเอาระบบมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น ISO 9000, Lean manufacturing และ Six sigma  
มาใช้ ส่วนเหตุผลที่มีการน าเอาระบบ TQM มาใช้ในการบริหาร ก็สืบเนื่องมาจากในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1970 ถึงต้นศตวรรษที่ 1980 พบว่า สินค้าจากอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ได้ประสบ
กับปัญหาในด้านการตลาด โดยไม่สามารถท าการแข่งขันกับสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพที่ดีกว่าและมีราคาที่ถูกกว่ามาก  

อย่างไรก็ตามค าว่า TQM นี้ก็ไม่ได้ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นคนที่บัญญัติค านี้ขึ้นมา เนื่องจาก
ได้พบหลักฐานจากหลายๆแหล่งที่มีการใช้ค านี้ เช่น ผลงาน อามาน วี ไฟเกนบวม (Armand V. 

Feigenbaum) ซึ่งเป็นบรรณาธิการของหนังสือชื่อ “Total quality control” และผลงานของ เกาลู 
อิชิกาว่า (Kaoru Ishikawa) เจ้าของผลงานชื่อ “What is total quality control? The Japanese 

way” หรือ บางที่อาจมาจากฝ่ายการค้าและอุตสาหกรรมของอังกฤษ (The united kingdom by 

the department of trade and industry) ในช่วงปี ค.ศ. 1983 จากโครงการ “National quality 

campaign” หรืออาจมาจากกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา (The naval air systems command)   ที่
ใช้อธิบายถึงความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพ (Quality-improvement efforts) ในปี ค.ศ. 1985 

หลังจากแนวคิดเรื่อง TQM ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็ท าให้นักวิชาการ
หลายท่านต่างพยายามให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 
 

ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) 
 

เครียเทอร์ (Kreiter, 1995, p. 110) ได้ให้ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม 

(TQM) ว่า เป็นลักษณะของการสร้างความตระหนักต่อการปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

http://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Trade_and_Industry_(United_Kingdom)
http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Systems_Command


150 

 

  

เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะ กระบวนการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
ของสมาชิกภายในองค์การ ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ 

เวอร์เนอร์ และ เดอไซมอน (Werner and De Simone, 2009, p. 482) ได้ให้ความเห็น
ต่อการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) ว่า เป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่ง ที่ท าให้
สมาชิกภายในองค์การ ให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547, หน้า 29) กล่าวถึง การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) 
ว่า เป็นกระบวนการในการบริหาร ที่มุ่งเพ่ิมคุณภาพให้กับองค์การ ซึ่งองค์การจ าเป็นต้องท าการ
ปรับเปลี่ยนในทุกองค์ประกอบที่รวมกันเป็นองค์การ เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือให้องค์การโดย
ภาพรวมมีความสามารถเพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อการเพ่ิมคุณภาพของการบริหารด้านต่างๆ 

 

การน าการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) มาใช้ในการบริหาร 
 

หลังจากที่ใช้ในกองทัพเรือ TQM ก็ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานของรัฐบาล      
กลางสหรัฐ เช่น การก่อตั้งรางวัลคุณภาพ “The Malcolm Baldrige National Quality Award - 
MBQA” ในปี ค.ศ. 1987 โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้รางวัลมาตรฐานคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น  

1. ด้านการมีภาวะผู้น า (Leadership) 

2. การใช้สารสนเทศ (Information) 

3. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic quality planning) 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development)  

5. การมีกระบวนการบริหารคุณภาพ (Management of quality process) 

6. ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพ (Operation result) 

นอกจากนี ้ ยังมีการก าหนดรางวัลชื่อ “The federal quality institute (FQI)” ขึ้นในปี 
ค.ศ.1988 เป็นรางวัลคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีภารกิจทั้งการอบรมด้านการ
บริหารคุณภาพ พร้อมทั้งท าการประเมินองค์การในส่วนราชการต่างๆ โดย The naval air systems 

command เป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลนี้ 

แนวคิด TQM ยังได้น าไปปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงกลาโหม (The united 

states department of defense) กองทัพสหรัฐอเมริกา (United states army) และหน่วยพิทักษ์

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
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ชายฝั่ง (United states coast guard) ส่วนภาคเอกชนก็ได้เริ่มน าหลักการของ TQM ไปใช้ ซึ่งไม่
เพียงแตต่้องการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากญี่ปุ่นแต่ยังต้องการคงระดับการซื้อขายกับรัฐบาลกลาง 
(Federal government) เอาไว้ เนื่องจากความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพของรัฐบาล (Creech, 1994, 

p. 153) 

 

แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม 

 

การตื่นตัวในการเน้นความส าคัญต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้ท าให้ผู้บริหารของ
องค์การต่างๆ หันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพแบบองค์รวม หรือการบูรณาการทั่วทั้ง
ระบบ เพ่ือแก้ปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านต่างๆ จึงท าให้องค์การหลากหลายได้น าเอาวิธีการบริหารคุณภาพแบบองค์
รวมทั่วทั้งองค์การ TQM มาใช้ ซึ่งเน้นการปลูกฝังการท างานที่เป็นระบบ และเน้นการมีวินัยของ
พนักงาน เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยสมาชิกขององค์การทุกคนต้องมีส่วนร่วม  

หลังจากที่หลายองค์การได้น าเอาวิธีการบริหารแบบ TQM มาใช้พบว่า คุณภาพของสินค้า
หรือการบริการเพ่ิมขึ้น มีอัตราของเสียลดลง ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งองค์การ พนักงาน ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ รวมทั้งสังคมในภาพรวม 

 

กลุ่มบุคคลที่เผยแพร่แนวคิดและหลักการของ TQM 

 

กลุ่มบุคคลที่มีส่วนอย่างมากในการเผยแพร่แนวคิดและหลักการของ TQM คือ เอ็ดเวิร์ด เดม
มิ่ง (Edwards W. Deming) โจเซฟ จูแรน (Joseph Juran) ฟิลิป ครอสบี (Philip B. Crosby) และ อาร์
มัน วี เฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum) ซึ่งทั้ง 4 ท่านนี้ ได้พัฒนาแนวคิดและหลักการของ 
TQM ในมุมมองที่ต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (Kadian-Baumeyer, 2014; Schades, 2014) 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Coast_Guard
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilbur_L._Creech
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เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง (Edwards W. Deming) 
 

เดมม่ิง เป็นนักสถิติชาวอเมริกัน และเป็นศาสตราจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค           
(New York University: NYU) ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญ เดมมิ่ง กับ จูแรน มาท าการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง
คุณภาพ และการใช้วิชาสถิติเพ่ือท าการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ และระบบอุตสาหกรรมของประเทศ ให้พ้น
จากสถานการณ์วิกฤติภายหลังจากการแพ้สงคราม ทั้งสองได้ท างานร่วมกับสมาคมนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรของญี่ปุ่น (Union of Japanese scientists and engineers: JUSE) เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟู
การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงของแดมม่ิงได้โดดเด่นขึ้นอย่างมาก จากการพัฒนาแนวคิดการ
บริหารคุณภาพแบบองค์รวมหรือ TQM และได้น าเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในบริษัทผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่
ของญี่ปุ่น เนื่องจาก ต้องการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งหลักการของแดมมิ่ง 
เป็นการแนะน าให้ทุกองค์การท าการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยแดมมิ่งได้เสนอข้อปฏิบัติแก่
องค์การซ่ึงมีทั้งหมด 14 ข้อ ดังนี้ (ประยงค์ มีใจซื่อ, 2556, หน้า 216-217) 

1. มุ่งม่ันในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้ค านึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้สินค้ามีความบกพร่อง และเป็นสิ่งที่องค์การยอมให้

เกิดข้ึนไม่ได้ เช่น 

2.1 วัตถุดิบที่น ามาใช้มีคุณภาพต่ า 

2.2 คนงานไร้ความสามารถ  
2.3 ชิ้นส่วนประกอบมีข้อบกพร่อง  
2.4 ความผิดพลาดในการควบคุมจัดการ  
2.5 การขาดคุณภาพในการให้บริการ 

3. ลดการพ่ึงพาการตรวจสอบสินค้าหรือบริการโดยมุ่งเน้นกระบวนการก าจัดความผดิพลาด
ในระหว่างการปฏิบัติงานแทน ทั้งนี้เนื่องจากมองว่าการตรวจสอบ 

3.1 เป็นเรื่องที่สายเกินไป 

3.2 ไร้คุณภาพ 

3.3 ท าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการท าหน้าที่ในการตรวจสอบ 

 

 



153 

 

  

4. การก าหนดราคาสินค้าหรือบริการ จะต้องสัมพันธ์กับระดับคุณภาพ 

5. การปรับปรุงที่ยั่งยืนถาวร องค์การจะต้องท าการปรับปรุงที่กระบวนการในการผลิต 

6. การอบรมแบบฝึกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง 
7. จัดระบบการควบคุมแบบใหม่เรื่อยๆ 

8. พนักงานทุกคนต้องกล้าที่จะซักถามข้อข้องใจและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อคิดเห็น 

9. ทุกฝ่ายในองค์การต้องท าหน้าที่ประสานกันเพ่ือความส าเร็จของส่วนรวม 

10. จัดระบบการสื่อสารภายในองค์การเพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจ
ตรงกันและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

11. ยกเลิกการท างานที่เน้นปริมาณ เนื่องจากการเน้นที่ปริมาณอาจท าให้ละเลยต่อ
คุณภาพ 

12. สร้างการมีส่วนร่วมในความส าเร็จและความภาคภูมิใจร่วมกัน ของพนักงานทุกระดับใน
องค์การ 

13. จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรม ที่มีลักษณะเป็นการกระตุ้นการอยากรู้ยากเห็นของ
พนักงาน และการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า 

14. ก าหนดวิธีการที่กระตุ้นให้พนักงานได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้ง 13 ข้อที่กล่าว
มาแล้วอย่างสม่ าเสมอ 

อย่างไรก็ตาม ข้อแนะน าทั้ง 14 ข้อที่กล่าวมา แดมมิ่งน ามาท าการสรุปได้เป็น 4 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan)  
2. การลงมือท า (Do)  
3. การตรวจเช็ค (Check)  
4. การแก้ไข (Act)  
หรือทีรู่้จักกันทั่วไป คือ PDCA cycle หรือ Deming cycle ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากจาก

แนวคิดของ วอลเตอร์ เอ ชิวฮาร์ท (Walter A. Shewart) จากแนวความคิดการวางแผน (Plan) ท า 
(Do) และติดตามผลงาน (Check) ซ่ึง PDCA Cycle ของ เดมม่ิง สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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1. การวางแผน (Plan)  
ในส่วนของการวางแผนนี้ แดมม่ิงได้เสนอว่า ธุรกิจควรจะก าหนดคุณภาพของสินค้า

และบริการที่ลูกค้ามีความต้องการ และต้องพัฒนากระบวนการและระบบที่ท าให้เกิดการ    ลดของ
เสียและลดต้นทุน แต่คุณภาพกลับเพ่ิมขึ้น ซึ่ง แดมม่ิง ได้ท าการศึกษากับธุรกิจร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ 
“Beefy’s Burgers” แดมม่ิง ต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการท างานของธุรกิจ ซึ่งเขาเริ่มต้นจาก
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกิจการ และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างลึกซ้ึง แดมม่ิง 
ได้ท าการส ารวจกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากลูกค้าและพนักงาน แม้แต่สอบถามกับผู้ขายปัจจัย
การผลิต (Suppliers) ด้วย 

ซ่ึงผลจากการเก็บข้อมูล แดมมิ่ง สามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเกิดการแข่งขันเรื่องราคา 
และรสชาติของเบอร์เกอร์ ดังนั้น เขาจึงเรียกพนักงานมาประชุม พร้อมทั้งแสดงวิธีการย่างเบอร์เกอร์
(Burgers) ที่เหมาะสม และเรียกผู้ขายปัจจัยการผลิตเข้ามา พูดคุยเรื่องรูปแบบของเนื้อวัวที่ใช้โดยเขาได้
ก าหนดเวลาส าหรับการผลิตเบอร์เกอร์แต่ละชิ้น และจะไม่มีเบอร์เกอที่ท าเสร็จจนกว่าจะมีค าสั่งซื้อ 
(Order) จากลูกค้า 

2. ปฏิบัติ (Do)  

 ขั้นตอนต่อไป แดมมิ่ง เสนอว่า กิจการจะต้องปฏิบัติ (Do) ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และ
ต้องท าการค้นหาวิธีการท างานที่ดีกว่า แดมม่ิง ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆให้พร้อม ส าหรับหั่นขนมปัง 
(Bun-slicing) ย่าง (Burger-grilling) และบีบซอส (Ketchup-Squeezing) ทันทีท่ีมีค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้าเข้ามา พนักงานก็เริ่มย่างเนื้อและหุ้มด้วยขนมปังโดยใช้เวลา 1.2 วินาที ราดด้วยซอส และท า
การห่อ (Wrapping) ซึ่งผลปรากฏว่าลูกค้ารู้สึกตื่นเต้น (Thrilled) กับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่อย่างไรก็
ตาม ในช่วงที่มีค าสั่งซื้อเข้ามามาก (Busy times) ท าให้เกิดปัญหาการท าไม่ทัน และท าให้ลูกค้าต้องต่อ
แถวรอคิวยาว ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเสียงบ่น (Complaints) จากลูกค้าเกี่ยวกับระบบของร้าน 

3. ตรวจเช็ค (Check)   

 การด าเนินงานของกิจการ จะต้องมีการตรวจเช็ค (Check) เพ่ือเป็นการเฝ้าดู (Monitor) 
และแก้ไขปรับปรุง (Take place - changes) เพ่ือขจัดอุปสรรคต่างๆออกไป (Removing barriers) 

4. ลงมือปฏิบัติ (Action) 
 ขั้นตอนสุดท้าย ผู้บริหารจะต้องลงมือปฏิบัติ (Action) ซ่ึง แดมมิ่ง ได้ท าการปรับปรุง

โดยการเพ่ิมจ านวนพนักงาน ซึ่งท าให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วขึ้น และ เบอร์เกอที่ใหม่และสดด้วย 
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นอกจากนี้  แดมมิ่ง ยังกล่าวถึงหลักการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมว่า จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร ซึ่งจะต้องแสดงความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังที่จะท าการพัฒนาปรับปรุง ให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเริ่มต้นจากการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ก าหนดพันธกิจ 
(Mission) และการก าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การ (Strategic planning) ตลอดจนการท าหน้าที่ใน
การควบคุมในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

โจเซฟเอ็ม จูแรน (Joseph M. Juran) 
 

จแูรน เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ได้ร่วมทีมกับแดมมิ่ง ในการเดินทางไปบรรยายเรื่องคุณภาพที่
ประเทศญี่ปุ่นในช่วงตอนต้นทศวรรษที่ 1950 จูแรน เกิดที่ประเทศโรมาเนีย ภายหลังได้อพยพมา          
อาศัยอยู่ที่เมืองมินนาโปลิส (Minneapolis) สหรัฐอเมริกา จบวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและได้เริ่ม
ท างานในโรงงานฮอว์ทอร์น (Hawthorne) ของบริษัท เวสต์เทิร์นอิเล็กทริก โดยได้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในและคอยรับข้อร้องเรียนต่างๆ  

ต่อมาในปี ค.ศ.1926 บริษัท เวสต์เทิร์นอิเล็กทริก ได้เริ่มน าเอาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ
มาใช้ในห้องทดลอง ซ่ึง จูแรน เป็นหนึ่งในทีมผู้บุกเบิกการตรวจสอบระบบในคุณภาพนี้ เมื่อสิ้น
สงครามโลกครั้งที่สอง จูแรน ได้ตั้งบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพที่เมืองนิวยอร์ก และได้เป็น
ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จูแรน คือ “Quality Control 

Handbook” ซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกอ้างอิงจากนักวิชาการท่ัวโลก โดยแนวคิดหลักของ จูแรนมีอยู่ 4 

เรื่องใหญ่ๆ คือ (ดวงรัตน์ เรืองอุไร, 2557)  
1. คุณภาพและต้นทุนคุณภาพ (Quality and cost of quality)  

 จูแรน มองคุณภาพของสินค้าในมุมมองที่แตกต่างไปจากคนอื่น ซึ่งเขาไม่ได้มองว่า
คุณภาพ คือ การมีคุณสมบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ก่อนการผลิตเท่านั้น แต่เขายังมองว่า คุณภาพคือ ความ
เหมาะสมของสินค้าในการน าไปใช้ (Fitness for use) แนวคิดนี้ท าให้ค าว่าคุณภาพมีความยืดหยุ่นและมี
หลายระดบัมากข้ึน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1.1 คุณภาพในการออกแบบ (Quality of design) หมายถึง ระดับของ
ความสามารถในการออกแบบโดยวัดจากแนวคิดในการออกแบบที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติที่
เหมาะแก่การใช้งาน 
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1.2 คุณภาพในการผลิตตามแบบ (Quality of conformance) หมายความว่า
สินค้าที่ถูกผลิตนั้นมีคุณภาพตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เนื่องจากการผลิตสินค้านั้นต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ
ด้วย เช่น กระบวนการผลิต ความสามารถของพนักงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นต้น 

1.3 การใช้งาน (Availability) หมายถึง สินค้านั้นสามารถใช้งานได้ตามที่ลูกค้า
คาดหวัง โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ รวมถึงความง่ายต่อการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

1.4 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สินค้า 

1.5 คงอยู่ในสภาพดี (Field use) หมายถึง สภาพของสินค้าต้องอยู่ในสภาพดี และ
พร้อมต่อการใช้งานเมื่อไปถึงมือลูกค้า ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุและวิธีการบรรจุภัณฑ์ การเก็บสินค้าคง
คลัง และการจัดส่ง 

 

2. การสร้างความเคยชินต่อคุณภาพ (Quality habit)  

 จูแรน มองว่าการบริหารด้านคุณภาพนั้น จะต้องกระท าอย่างจริงจัง และกระท าอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นความเคยชิน จูแรน ได้อธิบายว่ากระบวนการสร้างนิสัยคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้น 
คือ 

2.1 ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ต้องท า 

2.2 ท าการวางแผนที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย มีจะต้องมี
รายละเอียดทีเ่พียงพอในการปฏิบัติตาม ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระท่ังเสร็จสิ้น 

2.3 ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

2.4 ก าหนดรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแกผู่้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณา 
จากผลงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

 

3. สามข้ันตอนแห่งคุณภาพ (Quality trilogy) 

 ขั้นตอนที่จะท าให้สินค้ามีคุณภาพจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องใน 3 ขั้นตอน ซึ่ง
ประกอบด้วย 

3.1 ขั้นตอนของการวางแผนคุณภาพ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน
แรก องค์การต้องรู้ว่าใครคือลูกค้า นอกจากนี้ ต้องท าการค้นหาว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างไร 
ขั้นตอนต่อไปคือการน าเอาความต้องการของลูกค้าไปใช้ในการออกแบบให้สัมพันธ์กับความต้องการ
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นั้น และเม่ือออกแบบเสร็จแล้วก็ทดลองท าการผลิตให้ตรงตามแบบที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อผลิตสินค้า
ต้นแบบเสร็จแล้ว ก็ท าการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อถูกต้องตรงตามแบบทุกประการแล้ว ก็ท าการ
ถ่ายโอนการผลิตไปสู่กระบวนการผลิตจริงต่อไป 

3.2 การควบคุมคุณภาพ หลังจากที่ลงมือท าการผลิตจริงแล้ว ก็ต้องท าการจัดการ
ด้านคุณภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุม เพ่ือค้นหาการผลิตที่ไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ และน ามาแก้ไขให้
เป็นกระบวนการที่ถูกต้องต่อไป การควบคุมนี้ต้องอาศัยเครื่องมือและเทคนิคในเชิงกลยุทธ์ของการ
บริหารคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไป 

3.3 การปรับปรุงคุณภาพ ขณะที่การควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นไปที่ความพยายามใน
การรักษาระดับคุณภาพที่เป็นอยู่ แต่การปรับปรุงคุณภาพ จะมุ่งไปที่การพัฒนาให้ได้คุณภาพในระดับ
ที่สูงขึ้น ซึ่งการพัฒนานี้ จะเป็นผลมาจากการคิดและการวางแผนระยะยาวของผู้บริหาร ในฐานะที่
เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างล าดับขั้นความส าเร็จขององค์การ 

 

4. ล าดับขั้นความส าเร็จที่เป็นสากล (Universal breakthrough sequence) 

 แนวคิดของ จูแรน ในเรื่องนี้ เพ่ือต้องการบรรลุความส าเร็จในระดับคุณภาพที่เป็น
สากล ซึ่งเขาเชื่อว่าหลักการนี้ จะสามารถน าไปใช้กับทุกองค์และทุกสถานการณ์ เนื่องจากมีลักษณะ
ทั่วไป ส าหรับขั้นตอนของความส าเร็จสู่คุณภาพในระดับสากล แบ่งออกได้ดังนี้ 

4.1 การพิสูจน์ถึงความจ าเป็น (Proof of need) ซึ่งหมายถึง การรับรู้ถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการเปลี่ยนแปลง เช่น รูว้่ามีบางอย่างผิดพลาดที่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงโดย
เร่งด่วน ถ้าหากว่าไม่แก้ไขอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่องค์การได้ และมูลค่าของความเสียหาย 
อาจมากกว่าต้นทุนที่ใช้ไปในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

4.2 การระบุโครงการ (Project identification) ขั้นต่อมาเป็นการระบุโครงการ
ในการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งโครงการจะเป็นตัวเร่งของความส าเร็จ โดยจูแรนมองว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก
ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพทั้งองค์การ อย่างไรก็ดี ผู้บริหารต้องเลือกโครงการด้วยความระมัดระวัง 
ควรสนใจโครงการที่มองเห็นได้และให้ประโยชน์ตอบแทนสูงก่อน อาจท าการวิเคราะห์โครงการโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและผลตามหลักการวิเคราะห์ของพาเรโต (Pareto analysis) ที่มีหลักการว่า
ปัญหาส่วนใหญ่มาจากสาเหตุเพียงไม่กี่อย่าง ถ้าแก้ที่สาเหตุหลักๆนี้ได้ ก็จะท าให้การปรับปรุงคุณภาพ
เกิดข้ึนได้ 
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4.3 การจัดองค์การในการท าหน้าที่ปรับปรุง (Organizing for improvement) 

เป็นการจัดองค์การที่รับผิดชอบต่อโครงการแก้ไขปรับปรุง โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงได้มองเห็น
ความส าคัญของโครงการปรับปรุง ซึ่งจะท าให้มีการริเริ่มโครงการ การวางแผน การก าหนดทิศทางและ
จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นให้แก่การปฏิบัติโครงการ ต่อจากนั้นก็ท าการมอบหมายกิจกรรมของโครงการ
แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และก าหนดระเบียบวิธีการในการปฏิบัติการวัดความส าเร็จเป็นระยะๆ  

4.4 การลงมือค้นหาปัญหา (Diagnostic journey) ซึ่งเป็นช่วงของการเริ่มต้นการ
ค้นหาปัญหา โดยการไล่ย้อนจากผลที่เกิดขึ้นไปสู่สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา ทีมโครงการต้องสังเกต
อาการของปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งมีทั้งสาเหตุที่เป็นระบบ (System at causes) สาเหตุเชิงสุ่ม 
(Random causes) สาเหตุเฉพาะเจาะจง (Purposeful) หรือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเจตนา (Willful 

disruption) ต่อมาก็แยกออกมาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่พนักงานผู้ปฏิบัติหรือผู้บริการสามารถควบคุมได้ 
4.5 การลงมือแก้ไข (Remedial action) ขั้นต่อมาทีมงานของโครงการก็จะลงมือท า

การแก้ไขปรับปรุง เพ่ือแก้ไขสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพต่างๆ  โดยในล าดับแรกสุด ทีมงานต้อง
ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขึ้นมาเสียก่อน และเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นก็จะ
ลงมือท าตามทางเลือกนั้น ขณะที่ลงมือแก้ปัญหาทีมงานต้องช่วยกันคิดว่า จะมีโครงการใดอีกบ้างท่ี
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ๆซ้ าอีก กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน
อย่างเปิดเผยและให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างกัน เพ่ือให้เข้าใจวิธีการต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งวิธีที่ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้น คือ การใช้ภาษาและค าพูดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.6 การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to change) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ มักมีการต่อต้านเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งโดยปกติแล้วการต่อต้านมักมีแรงผลักดันมาจากปัจจัยทางสังคม
หรือวัฒนธรรม แต่บางครั้งก็เกิดจากความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้ ซึ่งผู้บริหารควรคาดการณ์ถึงการต่อต้านเอาไว้
ก่อนล่วงหน้า และแก้ปัญหาโดยการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง คนที่ได้เข้ามาท างานใน
โครงการมักยอมรับผลลัพธ์ของโครงการ และเกิดความรู้สึกในการมีส่วนร่วม 

4.7 การรักษาระดับความก้าวหน้า (Holding onto gains) การเอาชนะการต่อต้าน
และการน าไปสู่ความส าเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องเผชิญกับปัญหาข้อสุดท้าย คือ การหวนคืนไปสู่การ
ปฏิบัติและวิธีการแบบเก่าที่ด้อยกว่า ผู้บริหารจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็
ต่อเมื่อ ท าให้เกิดสิ่งใหม่และท าให้คุณภาพอยู่ในระดับสูงอยู่อย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนการ
ท างานประจ าให้เป็นแบบใหม่ โดยก าหนดมาตรฐานใหม่ๆ เพ่ิมการฝึกอบรมและพัฒนา จัดให้มีระบบ
การควบคุมที่ท าให้เกิดสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ การน าเทคนิคทางสถิติมาใช้ การก าหนดวงจรย้อนกลับ 
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การใช้ระบบข้อมูลและวิธีในการตัดสินใจ และหลังจากท่ีได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพใหม่ขึ้นมาแล้ว 
ผู้บริหารจะต้องท าตามล าดับขั้นเหล่านี้ซ้ าอีก เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จทางด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  

ฟิลิป คอรสบี (Philip B. Crosby) 
 

ครอสบี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพในระดับแถวหน้าอีกคนหนึ่ง ครอสบี จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Case Western Reserve สหรัฐอเมริกา หลังจากที่เขาพ้นจากการรับราชการทหารใน
สงครามเกาหลีแล้ว เขาได้สมัครเข้าท างานและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ โดยเริ่มจาก
การเป็นผู้ตรวจสอบสายพานการผลิต (Line inspector) ต่อมาในปี ค.ศ. 1979 ครอสบี ได้เข้าท างาน
ในบริษัท ไอทีที (ITT) และภายในเวลาแค่ 14 ปี เขาก็ได้เลื่อนเป็นประธานของกลุ่มบริษัท และเป็น
ผู้อ านวยการฝ่ายคุณภาพของบริษัทไอทีที โดยรับให้ค าปรึกษาด้านคุณภาพทั่วโลก และในปีเดียวกันนั้น 
ครอสบี ก็ได้เขียนผลงาน ชื่อ “Quality is free” ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีเล่มหนึ่งและผลจากหนังสือ
เล่มดังกล่าวก็ท าให้เขาได้รับความสนใจมากขึ้น ต่อมา ครอสบี ก็ได้ลาออกจากบริษัทไอทีที เพ่ือก่อตั้ง 
“Philip crosby associates incorporated” ณ วิทยาลัยคุณภาพซึ่งก่อตั้งขึ้นที่มลรัฐฟลอริดา ครอส
บี ได้ให้ความรู้แก่องค์การต่างๆเกี่ยวกับวิธีการจัดการคุณภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือของเขา แนวคิดที่
โดดเด่นของ ครอสบี ที่ท าให้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือ แนวคิดเรื่อง “ของเสียเป็นศูนย์” (Zero 

defect) และ “การท าให้ถูกตั้งแต่แรก” (Do it right the first time) 

ต่อมาปี ค.ศ. 1984 เขาได้เสนอผลงาน ชื่อ “Quality without tears” และ “The art of 

getting your own sweet way” นอกจากนี้ ยังได้เสนอผลงานทางการบริหารหนึ่งชุด มีทั้งหมด 3 

เล่ม คือ “Running things” “The eternally successful organization” และ “Leading: The 

art of becoming an executive” ครอสบี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการจัดท าโปรแกรม
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลก าไร ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักการบริหารคุณภาพที่สมบูรณ์ 5 ประการ 
(Five absolutes of quality management) ดังต่อไปนี้ (ดวงรัตน์ เรืองอุไร, 2557)  

1. คุณภาพ หมายถึง การเน้นการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานไม่ใชเ่น้นความหรูหรา (Quality 

means conformance, not elegance) 

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

quality) 
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3. ท าได้ต้นทุนต่ ากว่าเสมอ ถ้าหากท าให้ถูกตั้งแต่แรก (It is always cheaper to do 

the job right the first time) 

4. ตัวชี้วัดผลงาน คือ ต้นทุนทางด้านคุณภาพ (The performance indicator is the 

cost of quality) 

5. มาตรฐานของผลงาน คือ ของเสียเป็นศูนย์ (The performance standard is zero 

defects) 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปสั้นๆได้ว่า ครอสบี เน้นหลักการ อันได้แก่ การท าตามมาตรฐาน การ
แก้ไขปัญหาคุณภาพการท าให้ถูกตั้งแต่แรกและการยึดเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ โดย ครอสบี ได้ให้
ความหมายคุณภาพไว้ 4 ประการ คือ 

1. คุณภาพ หมายถึง การท าตามมาตรฐาน (Conformance to standards) พนักงาน
ต้องรู้ว่ามาตรฐานของผลงานที่แท้จริงอยู่ตรงไหนและผู้บริหารต้องคาดหมายว่าเขาจะท าให้ได้ตามนั้น 

2. คุณภาพมาจากการป้องกันของเสีย (Defect prevention) ไม่ใช่แก้ไขของเสีย (Not 

defect correction) การเป็นผู้น า การฝึกอบรมและการมีวินัย เป็นสิ่งแรกที่จะท าให้เกิดการป้องกัน
ของเสีย 

3. คุณภาพในฐานะที่เป็นมาตรฐานการท างานนั้นต้องปราศจากของเสีย (Defect-free) 
มีเพียงการปราศจากของเสียเท่านั้น ที่จะเป็นมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน 

4. คุณภาพประหยัดเงิน (Saves money) การท าให้ถูกตั้งแต่แรกท าให้ประหยัดต้นทุน
ในการท างาน 

ครอสบี ไม่ได้มองคุณภาพเป็นสิ่งที่ก าหนดตายตัว เพราะเขาเชื่อว่าคุณภาพยิ่งสูงขึ้น ก็ยิ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนและท าให้มีก าไรเพ่ิมขึ้น ซึ่งองค์การสามารถใช้ต้นทุนคุณภาพ เป็นเครื่องมือที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพได้ ส่วนบทบาทที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นั้น ครอสบี ได้ให้
ความส าคัญกับนักวิชาชีพในระดับปานกลาง แต่จะให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้บริหารระดับสูงใน
ระดับมาก ส่วนพนักงานระดับล่าง ครอสบี มองว่ามีบทบาทจ ากัดเฉพาะการรายงานปัญหาต่อ
ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น โดยแนวทางการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพของ ครอสบี มีทั้งหมด 14 ขั้น
ดังนี้ (ดวงรัตน์ เรืองอุไร, 2557) 
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ขั้นที่ 1 ผู้บริหารจะต้องมีความผูกพันต่อการบริหารคุณภาพอย่างชัดเจน (Make clear 

management’s commitment to quality) วิธีการก็คือ ผู้บริหารจะต้องเขียนก าหนดเป็นนโยบายให้
ชัดเจน โดยให้มีลักษณะที่เป็นข้อผูกมัด มากกว่าจะเป็นข้อความท่ีมีความหมายกว้างๆ 

ขัน้ที่ 2 จัดตั้งทีมงานปรับปรุงคุณภาพโดยให้มีตัวแทนมาจากแต่ละฝ่าย (Set up quality 

improvement teams with representatives from each department) แต่ก่อนที่จะตั้งตัวแทน 
ต้องให้ทุกคนในองค์การรู้สาระหลักๆ ของการบริหารคุณภาพเสียก่อน เมื่อพนักงานมีความรู้เรื่อง
คุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว จึงท าการจัดตั้งทีมงานขึ้น โดยประธานของทีมจะต้องท างานเต็มเวลาส่วน
สมาชิกคนอ่ืนๆควรท าบางส่วน เพราะประธานต้องเป็นหลักให้คนอ่ืนและจะต้องเป็นคนที่เชื่อในเรื่อง
การปรับปรุงคุณภาพอย่างจริงจัง ส าหรับความรับผิดชอบของทีมควรมีดังต่อไปนี้ 

1. จัดวางโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพทั้งหมด 

2. เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่ตนสังกัดเมื่อมาอยู่ในทีม 

3. เป็นตัวแทนของทีม เวลาที่ไปอยู่ที่ฝ่ายตนปฏิบัติงาน 

4. น าเอาการตัดสินใจของทีมไปปฏิบัติในฝ่ายของตน 

5. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ 
 

ขั้นที่ 3 ก าหนดให้มีการวัดคุณภาพเพ่ือแสดงปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต (Set in place quality measurement to provide a display of current and potential 

nonconformance problems) การวัดคุณภาพควรจะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสะดวกต่อการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยส่วนมากฝ่ายควบคุมคุณภาพ จะเป็นผู้วัดและรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงระดับของการก่อปัญหา เมื่อรวบรวมปัญหาได้เสร็จแล้ว ก็ควรสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ วิธีการสื่อสารก็ควรจะน าเสนอโดยใช้หน่วยนับ เช่น จ านวนของเสียต่อหน่วย 
หรือเปอร์เซ็นต์การเสียหาย หรืออาจแสดงเป็นแผนแนวโน้มของความเสียหาย หรืออาจจ าแนกออกตาม
ระดับความรุนแรง โดยจ าแนกตามสาเหตุที่มาหรือจ าแนกตามความรับผิดชอบส าหรับการแก้ไข 

ขั้นที่ 4 ก าหนดต้นทุนคุณภาพและอธิบายวิธีการใช้ต้นทุนคุณภาพ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือใน
การบริหาร (Determine the cost of quality and explain how to use it as a management 

tool) ครอสบี มองว่า ต้นทุนคุณภาพควรมีได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดขาย และวิธีลดต้นทุน
คุณภาพที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไว้ล่วงหน้า   

ขั้นที่ 5 ยกระดับของการตระหนักถึงระดับคุณภาพ และความห่วงใยส่วนตัวต่อชื่อเสียง
คุณภาพของบริษัทให้เกิดกับพนักงานทุกคน (Raise the level of quality awareness and the 
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personal concern for the company's quality reputation for all employees) ซึ่งมวีิธีการ
ท าได้ 2 วิธี วิธีแรกโดยการจัดประชุม ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเป็นประจ าเพ่ือพูดคุยกัน ถึงปัญหา
การไม่ท าตามเงื่อนไขคุณภาพ ส่วนวิธีที่สอง คือ ใช้การสื่อสารให้กระจายไปทั่วทั้งองค์การ เช่น การส่ง
จดหมายข่าวการจัดงานและการติดป้ายประกาศ ความรับผิดชอบนี้เป็นของทีมงานปรับปรุงคุณภาพ 
โดยมีที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพคอยให้ความช่วยเหลือ การเริ่มต้นโปรแกรมในการปรับปรุงคุณภาพควร
กระท าอย่างช้าๆ แต่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 6 ลงมือแก้ปัญหาตามที่ได้กล่าวมา (Take corrective action on the problems 

raised in the previous steps) ครอสบี เสนอแนะให้แบ่งทีมแก้ปัญหาออกเป็น 4 ระดับ ให้
ผู้บริหารทีมในแต่ละระดับประชุมกันเป็นประจ า เช่น ประชุมทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน เพ่ือ
หาทางแก้ไขปัญหาส าคัญๆตามที่จัดล าดับเอาไว้ 

ขั้นที่ 7 วางแผนจัดโปรแกรมของเสียเป็นศูนย์ (Plan a zero defects program) โดย         
ครอสบี ท าการแนะน าให้จัดท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แจ้งข่าวสารแก่หัวหน้างานทุกคนให้ทั่วถึงว่าก าลังด าเนินการจัดท าโปรแกรมของเสีย
เป็นศูนย์ 

2. ก าหนดว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง และให้ความมั่นใจแก่ทุกคนในเรื่องความมั่นคง
ในการท างาน 

3. เลือกวิธีการเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดกับวัฒนธรรมองค์การ 

4. ชี้แจงหน้าที่ที่ต้องท าเพ่ือให้โปรแกรมประสบความส าเร็จ 

5. ออกแบบวิธีการที่จะสร้างการยอมรับ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ 

6. จัดท าตารางก าหนดการในรายละเอียด และซักซ้อมให้กับคนที่จะเข้ามารับผิดชอบ 

7. ระบุวิธีการก าจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

โปรแกรมของเสียเป็นศูนย์ คือ การท าให้ถูกตั้งแต่แรก โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่มา
จากการไมต่ั้งใจมากกว่าการไม่รู้ ซ่ึงครอสบีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า “ความผิดพลาดของมนุษย์มีสาเหตุมา
จากการไม่ตั้งใจมากกว่าการไม่รู้ การขาดความตั้งใจเกิดขึ้น เมื่อคนคิดว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราระวังปัญหานี้ให้ดี โดยให้สัญญากับตัวเราว่า จะให้ความสนใจอย่างสม่ าเสมอ 
ตั้งแต่แรกเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการก าจัดของเสียที่เกิดจากการท างานซ้ า และการ
ซ่อมแซม ซ่ึงจะท าให้ต้นทุนเราสูงขึ้นและลดโอกาสของแต่ละคนลง” 
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ขั้นที่ 8 ฝึกอบรมหัวหน้างานอย่างแข็งขัน เพ่ือให้สามารถท างานในส่วนทีรับผิดชอบตาม
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพได้ส าเร็จ (Train supervisors actively to carry out their part in 

the total quality improvement process) ครอสบี มองว่า หัวหน้างานเป็นสื่อที่น าการท างานลง
ไปสู่ระดับล่าง จึงจ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมแก่เขา หลักสูตรการฝึกอบรมควรเริ่มด้วยการกระตุ้นให้
ตระหนักถึงคุณภาพก่อนเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ตามด้วยการฝึกอบรมในเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับโปรแกรมของ
เสียเป็นศูนย์อีก 4 สัปดาห์ วัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้หัวหน้างาน เกิดความเชื่อมั่นในหลักการของ
โปรแกรมและสามารถอธิบาย วิธีการขจัดของเสียแก่ผู้อ่ืนได้ ครอสบี มองว่าสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิด
การเข้าใจในเรื่องนี้ คือ คู่มือในการฝึกอบรม นอกจากนี้ ครอสบี ยังแนะน าว่าจะต้องท าการฝึกอบรม
ซ้ าด้วย 

ขั้นที่ 9 จัดงานวันของเสียเป็นศูนย์ (Hold a zero defects day) เพ่ือให้พนักงานได้รับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ซึ่งเป็นการแสดงความผูกพันต่อสาธารณะและการแสดงแบบแผนการ
ท างานของตนเอง พร้อมกับถือเป็นการฉลองไปด้วย ครอสบี มองว่าแม้วิธีนี้อาจดูขบขันไปบ้าง แต่ก็
แสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องคุณภาพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมา จนกระทั่งถึง
พนักงานในระดับปฏิบัติการ 

ขั้นที่ 10 ก าหนดเป้าหมาย และกระตุ้นให้บุคคลและกลุ่มก าหนดเป้าหมายการปรับปรุง
คุณภาพ (Goal setting and encouraging individuals and groups to set improvement 

goals) ผู้บังคับบัญชาควรเป็นผู้น ากลุ่มในการก าหนดเป้าหมายแต่ละระยะ ซึ่งเป็นเป้าหมายเฉพาะที่
วัดได้และไม่ซ้ าซ้อนกันกับเป้าหมายของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ก าหนดเป้าหมายว่าจะลดของเสียลง
อีกร้อยละ 20 ในเวลา 1 เดือน  

ขั้นที่ 11 กระตุ้นให้พนักงานแจ้งปัญหาการปรับปรุงคุณภาพที่เขาประสบแก่ผู้บริหารเพ่ือ       
ให้เกิดการรณรงค์ในการแก้ไขสาเหตุทีผ่ิดพลาด ให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย (Encourages employees to 

communicate to management the difficulties they have in achieving their 

improvement goals in the error-cause removal campaign) ซ่ึงวิธีการ คือ การจัดท าตู้เสนอแนะ
ให้พนักงานแจ้งปัญหาที่พบเห็น วิธีนี้ใช้ได้ผลมาก แต่ข้อส าคัญคือ เมื่อได้รับการแจ้งปัญหามาแล้วต้อง
น าไปแก้ไขอย่างจริงจัง  

ขั้นที่ 12 ท าให้ทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมยอมรับและเกิดความซาบซึ้ง (Recognize and 

appreciate all those who participate in the programmer) โดยการสนใจความรู้สึกของคนเข้าร่วม
โปรแกรมสังเกตดูพฤติกรรมและพยายามสร้างการยอมรับให้ได้ 
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ขั้นที่13 จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาคุณภาพเพ่ือปรึกษาหารือกันเป็นประจ า (Establish quality 

councils to communicate on a regular basis) เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
และหาทางออกท่ีดีร่วมกัน ท าให้การด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบคอบ 

ขั้นที่ 14 จัดท าโปรแกรมแบบเดิมซ้ าอีก (Do it all over again) เพราะโปรแกรมคุณภาพไม่
มีทีส่ิ้นสุด ครอสบี เน้นเสมอว่าจริงๆแล้ว การจัดการคุณภาพเป็นการเดินทางไม่ใช่เป้าหมาย ซ่ึง
จะต้องเดินไปเรื่อยๆตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด 

 

อาร์มัน วี เฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum) 
 

เฟเกนบาม เป็นผู้ก าเนิดแนวคิดในการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคก์าร เป็นผู้เขียนต าราเรื่อง
การควบคุมคุณภาพมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1951 ถึง ปีค.ศ. 1983 และได้ถูกได้ตีพิมพ์ผลงานใหม่ชื่อว่า 
“Total quality control” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อเด่นๆ เช่น การบริหารคุณภาพ ระบบส าหรับ
คุณภาพทั้งองค์การ กลยุทธ์การบริหารและคุณภาพ เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและคุณภาพ 
เทคโนโลยีทางสถิติและการประยุกต์ใช้คุณภาพทั่วทั้งองค์การ ช่วงทศวรรษ1950 เฟเกนบามท างาน
เป็นผู้จัดการคุณภาพ อยู่ที่บริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก ต่อมาปี ค.ศ. 1958-1968 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงงานของบริษัทเดียวกัน และ ได้รับหน้าที่เป็นประธานบริษัท ทีร่ับให้
ค าปรึกษาทางด้านวิศวกรรมชื่อว่า “General systems company” ซึ่งเป็นบริษัทที่รับออกแบบและ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการให้กับบริษัทต่างๆทั่วโลก 

ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เฟเกนบาม มีแนวความคิดที่ไม่ต้องการให้
ผู้บริหารเป็นผู้สร้างระบบการบริหารคุณภาพขึ้นมาเอง เพราะเขามองการบริหารคุณภาพว่า เป็นเรื่อง
ธรรมชาติของการบริหารที่ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วมในการสร้างขึน้ เงื่อนไขการสร้างจึงอยู่ท่ี
ความเข้าใจระบบคุณภาพที่ก าลังด าเนินการมากกว่า โดยต้องเปลี่ยนความคิดในการคอยไล่ตาม
แก้ปัญหา มาเป็นวิธีการให้ทุกคนเข้าใจและคุ้นเคยกับแนวทางการบริหารคุณภาพท่ีมุ่งสู่ลูกค้า โดย
ผู้บริหารระดับสูงเป็นเงื่อนไขส าคัญของความส าเร็จในการก่อตั้งระบบคุณภาพ ผู้บริหารต้องเลิกใช้วิธี
แก้ปัญหาคุณภาพระยะสั้น และต้องเข้าใจว่าปัญหาคุณภาพ ไม่ใช่จะแก้ได้ในระยะสั้น เฟเกนบาม เห็น
ว่าการเป็นผู้น าในด้านคุณภาพ จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จในตลาดด้วยคุณภาพที่สูงกว่า ซ่ึง
ต้องก าหนดต้นทุนออกเป็น 3 ประเภท คือ ต้นทุนการประเมินผล (Appraisal costs) ต้นทุนการ
ป้องกัน (Prevention costs) และต้นทุนความล้มเหลว (Failure costs) ซึ่งรวมกันเป็นต้นทุน
คุณภาพทั้งหมด (Total quality cost) 
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เฟเกนบาม มองว่า เป้าหมายของการบริหารคุณภาพคือ การลดต้นทุนคุณภาพทั้งหมด ซึ่ง
ปกตมีิมากถึงร้อยละ 25-30 ของยอดขายหรือของต้นทุนในการด าเนินงาน ส่วนหัวใจของโปรแกรม
บริหารคุณภาพ ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนคุณภาพ และด าเนินการให้ต้นทุนนี้ลดลงข้อส าคัญ
ผู้บริหารต้องมีความผูกพัน 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้ (ดวงรัตน์ เรืองอุไร, 2557)  

1. สร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

2. ท าให้การปรับปรุงคุณภาพกลายเป็นนิสัย 

3. มองคุณภาพและต้นทุนว่าต่างก็มีผลต่อกัน  

 

ประโยชน์ของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) 
 

การน าหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) มาใช้ นอกจากจะท าให้คุณภาพของ
สินค้าหรือบริการสูงขึ้น กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ยังท าให้เกิดความสามัคคี และ
สร้างความภาคภูมิใจในหมู่คณะอีกด้วย ดังนี้  

1. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งระบบ (TQM) ท าให้องค์การได้ท าการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีความสามารถในการน าองค์การ นอกจากนี้ ยังท าให้สมาชิกในองค์การได้มีส่วนร่วม
มากขึ้น 

2. พนักงานในองค์การ ได้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม และยังมีโอกาสในการ
เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในกานด าเนินงาน ท าให้งานมีประสิทธิผลและมีอัตราของ
เสียน้อยลง 

3. ลูกค้ามีความมั่นใจต่อคุณภาพของสินค้าและบริการมากข้ึน  
4. องค์การมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 
5. เจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการมีจ านวนลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้น 

6. ส่วนครองตลาดและก าไรเพิ่มขึ้น 

7. ปลูกฝังการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการในการปฏิบัติงาน ให้กลายเป็น       
วัฒนธรรมขององค์การ 
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การน าหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ไปสูก่ารปฏิบัติ 
  

ประโยชน์ของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) มีมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
อย่างไรก็ตาม การน าหลักการบริหารคุณภาพแบบ TQM ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลแก่องค์การนั้น
อาจสร้างความยุ่งยาก เนื่องจากท าให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงอาจมีผู้ไม่เห็นด้วยและ
ไม่ให้ความร่วมมือแก่องค์การ ซึ่งข้ันตอนในการน าหลักการบริหารคุณภาพแบบ TQM ไปสู่การปฏิบัติ
มีดังนี้ (โชติ บดีรัฐ, 2558, หน้า 136-137) 

1. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและด าเนินงานคุณภาพของ
องค์การ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสามารถทุ่มเทให้กับการท างานได้อย่างเต็มที่ 

2. การวางแผนการปฏิบัติ ผู้บริหารและทีมงานจะต้องร่วมมือกันในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานขององค์การ 

3. การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน พร้อมได้มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไข 

4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข โดยจะต้องมีวิธีการตรวจสอบและการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด และกระท าอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
ทางด้านคุณภาพสูงสุด 

5. มีระบบการกระตุ้น จูงใจ เพ่ือรักษาปรัชญาและวัฒนธรรมการบริหารคุณภาพ TQM 
ให้คงอยู่กับองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

การน าหลักการของการบริหารคุณภาพมาใช้กับระบบราชการของไทย 
  

 สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) ได้
ก าหนดให้หน่วยราชการ ได้ท าการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ให้มีขีดความสามารถมากขึ้น เทียบเท่า
ในระดับสากล โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นลง ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกมากข้ึน และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการมากข้ึนด้วย ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี         
พันธกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ และพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงได้
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น าเอาแนวคิดและหลักการของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige 

National Quality Award – MBNQA) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้มีวิธีการในการด าเนินการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่เป็นสากลและยอมรับกันทั่วไป และได้ก าหนดรางวัลขึ้น
ใหม่ชื่อ “คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (Public sector management quality award - 

PMQA) เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์การ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ท าการส่งเสริมและสนับสนุน ให้
ส่วนราชการน าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง ที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล   
 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

 ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการ ท าการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้าน หลาก 
หลายมิตแิละกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุม 7 ด้าน ดังนี้ (ส านักงานพัฒนาระบบราชการ, 2558)   

1. ด้านการน าองค์การ   
เป็นการประเมินการด้านการด าเนินการของผู้บริหารเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 

ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การก ากับดูแล
ตนเองที่ดี และการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
เป็นการประเมินด้านวิธีการในการก าหนดและการถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือน าไปปฏิบัติและวัดผล
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          

เป็นการประเมินความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้าง
ความสัมพันธ์ และการก าหนดปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ    
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4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
เป็นการประเมินทางเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 

และการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ 

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของ
บุคลากร  เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีตามทิศทางขององค์การ 

6. การจัดการกระบวนการ  

เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้าง
คุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การ 

7. ผลลัพธ์การด าเนินการ  

เป็นการประเมินผลการด าเนินงานและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพของการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 

ส าหรับวิธีการประเมินองค์การตามเกณฑ์ PMQA นั้น จะใช้วธิีการถามตอบโดยการตอบค าถาม
ตามเกณฑ์ในแต่ละหมวด ซึ่งเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองค์การ ที่จะท าให้ทราบจุดแข็งและโอกาสใน
การปรับปรุง และน าเอาโอกาสในการปรับปรุงที่พบไปประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเลือกเครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาองค์การให้มีระดับการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานเทียบเท่าสากล 

วัตถุประสงค์ของ PMQA 
 

ส าหรับวัตถุประสงค์ ในการพัฒนารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้
ในส่วนราชการไทยนั้น มีดังนี้ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2. เพ่ือให้ส่วนราชการ ได้น าไปเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
ส่วนราชการ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
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3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง ของส่วนราชการ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award - TQA) 

นอกจากรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ดังที่กล่าวมาแล้ว  ส านักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สังกัดสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ยังได้ท าการพัฒนารางวัลด้านคุณภาพ 
ชื่อ  “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” (Thailand quality award - TQA) ขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ได้มีการลง
นามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ขึ้นในประเทศไทย และด้วยการตระหนักถึงความส าคัญของรางวัลนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์    
การเพ่ิมผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 

โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการ
บริการ ได้น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่
มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก ให้ได้รับรับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รับรางวัลจะน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าองค์กรของตน ไปสู่ความส าเร็จ
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้องค์กรอ่ืนๆน าไปประยุกต์  เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการ
ขยายการด าเนินงานไปอย่างกว้างขวาง ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการน ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ 
 

ส าหรับวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาและน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้ในประเทศไทยนั้น มีดังนี ้

1. เพ่ือสนับสนุนการน าแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. เพ่ือเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ให้แก่องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในระดับ
มาตรฐานสากล 
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3. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

4. เพ่ือแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งม่ันในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศ ใน
การบริหารจัดการ 

 

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
 

ส านักงาน ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ท าการก าหนด
เกณฑ์รางวัลไว้ ครอบคลุม 7 หมวด ดังนี้ (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 
2539)   

1. การน าองค์การ 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
3. การมุ่งเน้นลูกค้า 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
5. การจัดการกระบวนการ 

6. ผลลัพธ์ 
 

ประโยชน์ของการน ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ 
 

องค์การต่างๆทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่ได้น าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพนี้ ไปเป็นกรอบในการประเมิน หรือเปรียบเทียบกับกระบวนการในการบริหารจัดการของตน 
จะท าให้ได้รับประโยชน์ในหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจประเมินตนเอง จะท าให้ผู้บริหาร
ได้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการของตน ขาดตกบกพร่องในเรื่องใดบ้าง เพ่ือ
น าเอาข้อมูลที่ได้ไปท าการก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน และเม่ือ
องค์การปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ก็จะแสดงถึงการมีความพร้อมในการสมัครเข้า
รับรางวัล ถัดจากนั้นองค์การก็จะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และ
ไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งจะระบุจุดแข็ง
และจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการน าไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น
ต่อไป 
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ส่วนองค์การที่ได้รับรางวัล จะได้การยอมรับจากองค์การต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
และยังมีสิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  ซ่ึงแสดงออกถึงความเป็นเลิศใน
ระบบการบริหารจัดการ และเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การของตน รวมทั้งการมีโอกาสใน
การส่งเสริมและการได้รับการสนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการ
น าเสนอวิธีการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ และการเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือน าแนว
ทางการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดความประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกันต่อไป 

 

สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 7  
 

การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับองค์การ ซึ่งองค์การหลาย
องค์การทั้งของรัฐและเอกชน ต่างได้น าวิธีการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม หรือ ที่นิยมเรียกกันท่ัวไป
ว่า TQM มาใช้ โดยแนวคิดการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม ถูกเผยแพร่โดย เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง 
(Edwards W. Deming) โจเซฟ จูแรน (Joseph Juran) ฟิลิป ครอสบี (Philip B. Crosby) และ อาร์มัน 
วี เฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum) ซึ่งหลักการนี้ จะเน้นการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
บริการอย่างต่อเนื่อง การค านึงถึงต้นเหตุที่ท าให้เกิดของเสีย ลดการตรวจสอบ การพัฒนาอบรม
พนักงาน และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสในการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็น  

วิธีการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม หรือ TQM ได้รับความประสบผลส าเร็จอย่างมากใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท าการก าหนดรางวัล
ทางด้านคุณภาพขึ้น เรียกว่า The Malcolm Baldrige National Quality Award หรือ MBQA โดย
องค์การที่จะได้รับรางวัลนี้จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินในด้าน ภาวะผู้น า การใช้สารสนเทศ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ การมีกระบวนการบริหารคุณภาพ และผลการ
ด าเนินคุณภาพ  

ส่วนในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้น า
หลักการของรางวัลคุณภาพ MBQA มาใช้ โดยได้ก าหนดรางวัลขึ้นใหม่ชื่อ รางวัล “คุณภาพการ
บริหารภาครัฐ” นอกจากนี้ ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยังได้
ก าหนดรางวัลคุณภาพชื่อ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ความรู้
และวิธีการบริหารคุณภาพสินค้าหรือบริการของไทย ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบาย ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม 

2. จงอธิบาย การน าการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมมาใช้ในการบริหาร ว่า จะต้องมี
ขั้นตอนอย่างไร 

3. ให้อธิบายแนวคิดและหลักการของ  
3.1 เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง (Edwards W. Deming) 
3.2 โจเซฟเอ็ม จูแรน (Joseph M. Juran) 
3.3 ฟิลิป คอรสบี (Philip B. Crosby) 
3.4 อาร์มัน วี เฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum) 

4. จงอธิบายถึงประโยชน์ของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 

5. จงอธิบายเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพ PMQA 

6. จงอธิบายถึง วัตถุประสงค์ของการน ารางวัลคุณภาพ TQA มาใช้ 
7. จงอธิบายเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพ TQA 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1. การบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การบริหารโดยใช้สัญญาจ้าง 
3. การบริหารแบบการหาจุดเด่น (Benchmarking) 

4. การวิเคราะห์ 7S ของแมคคินซีย์ (McKinsey) 

5. การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective - MBO) 

6. การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New public administration - NPA) 

7. หลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

8. การบริหารตามหลักการของทฤษฎี Z 

9. การบริหารโดยการปรับรื้อระบบ (Re-engineering) 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. อธิบายหลักการบริหารโดยใช้สัญญาจ้าง 
3. อธิบายหลักการบริหารแบบการหาจุดเด่น (Benchmarking) 

4. อธิบายหลักการวิเคราะห์ 7S ของแมคคินซีย์ (McKinsey) 

5. อธิบายหลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective - MBO) 

6. อธิบายหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New public administration - NPA) 

7. อธิบายหลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

8. อธิบายหลักการบริหารตามหลักการของทฤษฎี Z 

9. อธิบายหลักการบริหารโดยการปรับรื้อระบบ (Re-engineering) 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 8 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 8 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 



บทที่ 8 

เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ 
 
 

การบริหารในสมัยใหม่หรือในศตวรรษท่ี 21 มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
วิธีการบริหารแบบเดิมๆที่เคยปฏิบัติกันมาใช้ไม่ได้ผล ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับองค์การ หรือสร้างความได้เปรียบ
ให้กับองค์การเลย ดังนั้น ผู้บริหารขององค์การทั้งในองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน จึงต้องพยายาม
ค้นหาวิธีการใหม่ๆ และเครื่องมือทางการบริหารใหม่ๆ (Management tools) ขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเครื่องมือทางการบริหารในสมัยใหม่ ที่
องค์การหรือกิจการต่างๆนิยมน ามาใช้นั้นมีดังนี้ เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร การใช้
วิธีบริหารโดยใช้สัญญาจ้าง การบริหารแบบการหาจุดเด่น (Benchmarking) การวิเคราะห ์ 7S ของ
แมคคินซีย์ (McKensey) การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by objectives - MBO) การ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration ) การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 

governance ) การบริหารตามหลักการของทฤษฏี Z (Theory Z) และ การบริหารโดยการปรับรื้อระบบ 
(Reengineering) เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของเทคนิคการบริหารแต่ละประเภทมี ดังนี้  
 

การบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

การบริหารโดยใช้สารสนเทศ เป็นระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการขององค์การ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งองค์การสมัยใหม่ (Modern 

Organization) ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการมากข้ึน โดยในระยะแรก 
องค์การใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการขาย การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการบัญชีการเงิน และอ่ืนๆ 
แต่ต่อมาก็ได้น ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านมากข้ึน เช่นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 

support systems) การบริหารทรัพยากรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Resource management and 

human resource management) การจัดการด้านการประเมินผลขององค์การ (Enterprise performance 

management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer relationship management) และการจัดการโครงการ (Project management) เป็นต้น  
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การน าระบบสารสนเทศมาใช้ ส่งผลให้ระบบโครงสร้างและลักษณะการด าเนินงานขององค์การ
สมัยใหม่ (Modern Organization) แตกต่างจากองค์การแบบเดิม (Traditional organization) อย่างชัดเจน 
ซึ่งตัวอย่างลักษณะขององค์การสมัยใหม่ มีดังนี้ (ดวงรัตน์ เรืองอุไร, 2557) 

1. การติดต่อสื่อสารและการไหลเวียนของข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่าย (Networking 

System) ซึ่งสร้างความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และไม่ซับซ้อนในการท างาน ท าให้องค์การสามารถลด
จ านวนงานบางอย่างลงได้ และสามารถจัดรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ เป็นแบบแผนราบ (Flat 

Structure) ได้ 
2. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดล าดับขั้นในการจัดการ (Management 

hierarchy) ลงได้ และท าให้การควบคุมกว้างขึ้น (Wider span of control) ซึ่งจะท าให้การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การและการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย ท าให้พนักงานสามารถท างานอยู่คนละที่ได้
(Remotely connection) ซึ่งจะลดการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้าโดยตรง  

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ จะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นทั้งด้าน
ศักยภาพส่วนตัว และจากสารสนเทศที่เขาได้รับ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกด าเนินไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องมากข้ึน 

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งผลต่อการปรับองค์การให้มีการใช้อุปกรณ์
ส านักงานและการสูญเสียทรัพยากรน้อยลง เช่น ส านักงานไม่ใช้กระดาษ (Paperless office) เป็นต้น 

 

ส่วนสาเหตุที่องค์การสมัยใหม่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึน ทั้งนี้ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อองค์การหลายประการดังต่อไปนี้ (ดวงรัตน์ เรืองอุไร, 2557) 

1. ประโยชน์โดยตรงที่ได้รับจากระบบสารสนเทศ เช่น ชุดค าสั่งด้านการบัญชีและการเงิน ชุด
ส าหรับการประมวลผลค า (Word processing) หรือฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น ซึ่งการน าระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในลักษณะนี้จะท าให้องค์การเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจถึงประโยชน์ต่อเนื่องที่ได้
จากเทคโนโลยี 

2. ความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้การด าเนินงานขององค์การเกิดความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น และยังส่งผลให้องค์การสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของ
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สถานการณ ์ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารให้
สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับลักษณะของปัญหา เนื่องจากระบบสารสนเทศ 
สามารถประมวลผลและจัดเรียงข้อมูลในหลายรูปแบบภายในระยะเวลาสั้น จึงท าให้ผู้บริหาร มีความ
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน 

3. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันซึ่งนอกจากการใช้งานตามประโยชน์โดยตรงแล้ว 
เทคโนโลยีสารสนเทศยังถูกน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่ง
ขัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและธ ารงรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ิมรายได้ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่องค์การทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
เช่น การรวบรวมและการให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่องค์การอ่ืนๆ เช่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะช่วยให้การผลิตสินค้าหรือบริการมีความสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น หรือช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นต้น 

5. ลดค่าใช้จ่ายและการเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองค์การ เช่น การ
ประเมินผลข้อมูล การตรวจสอบ และการควบคุมค่าแรงงาน เป็นต้น โดยเทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วย
ส่งเสริมการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยากรที่ซ้ าซ้อน ซึ่งช่วยให้เกิดความประหยัด 

6. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกน ามาใช้ในการผลิต 
หรือการให้บริการเพ่ือให้สามารถท างานให้เป็นไปตามความต้องการ  ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือควบคุม
ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีมาตรฐานตามที่ได้ก าหนด เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพการผลิตภายใน
โรงงาน ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น และระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นต้น 

7. เพ่ิมโอกาส ปัจจุบันความได้เปรียบด้านสารสนเทศได้สร้างความแตกต่างระหว่างองค์การ 
ซึ่งองค์การที่มีศักยภาพทางด้านสารสนเทศสูง ย่อมสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างโอกาสในการ
ด าเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การน าสารสนเทศมาใช้กับการบริหารเชิงกลยุทธ์ และทางอ้อม
เช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 

อย่างไรก็ตาม การจะน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้
ความสามารถในบริหารจัดการกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการกับเทคโนโลยีสามารถ
กระท าได้ดังนี้ 
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1. การให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นนโยบายหลักขององค์การ 

2. ก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ต่อระบบสารสนเทศขององค์การ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการน าข้อมูลมาใช้ 
การพัฒนาชุดค าสั่ง รวมทั้งเครื่องมือและอุปกณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ 

4. พัฒนาอบรมให้บุคลากรขององค์การ มีความรู้ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

การบริหารโดยใช้สัญญาจ้าง  
 

 การบริหารโดยใช้สัญญาจ้างจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) เป็นวิธีการที่เริ่มใช้กันอย่าง
แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษท่ี 21 ซึ่งค านิยามของการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่ง
ภายนอก (Outsourcing) นั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่ง
ภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง จากภายนอกประเทศ (Off shore outsourcing หรือ 
Off shoring) ไว้มากมายหลายท่าน ดังนี้  บิสบริม (Bizbrim) ได้กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่ง
ภายนอก (Outsourcing) หมายถึง การท างาน กระจายงาน ถ่ายโอนบริการ กระบวนการ หน้าที่ใน
องค์การไปยังบุคคลที่สามหรือผู้จัดบริการภายนอก  เจเน็ท นอร์วู๊ด และคณะ และ กริฟฟิท (Janet 

Norwood et al., & Griffiths) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การใช้บุคคลภายนอกอย่างมีกลยุทธ์ในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจากเดิมท าการจัดการเอง โดยบุคลากรและทรัพยากรภายในองค์การ (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2550, หน้า 82) 

 แต่อย่างไรก็ตามความหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ การกระจายการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งาน
หลักไปให้หน่วยงานภายนอก ทีเ่ชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องนั้นๆเป็นผู้ด าเนินการแทน ซึ่งการจัดซื้อจัด
จ้างจากภายนอก อาจพัฒนาการกลายเป็นหุ้นส่วน  (Partners)  ในอนาคต และผู้ที่มาเป็นหุ้นส่วนอาจจะ
เสนอบริการอย่างอ่ืนที่นอกเหนือจากกิจกรรมหรือบริการประเภทเดียว โดยอาจจะเป็นกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งขององค์การ และกระบวนการนี้อาจเป็นกระบวนการส าคัญ (Core business) ของ
ธุรกิจก็ได้ ส่วนปัจจัยที่องค์การควรตระหนักในการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งภายนอก มีดังนี้ (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2550, หน้า 83-84) 



181 
 

1. ต้องแยกให้ออกว่าหน้าที่ใดเป็นงานหลักและหน้าที่ใดเป็นงานรอง ซึ่งหน้าที่หลักองค์การ
ควรเลือกท่ีจะท าเองดีกว่า 

2. ต้องท าการเปรียบเทียบต้นทุนให้ชัดเจน ระหว่างต้นทุนที่ซื้อจากภายนอกและต้นทุนที่
ผลิตเอง 

3. การเลือกผู้รับจ้างท าต้องมีขั้นตอนในการคัดเลือกและประเมินผลอย่างละเอียดและ
ตรงไปตรงมา โดยพิจารณาเลือกผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ และมีผลงานที่ปรากฏเด่นชัด 

4. ต้องค านึงถึงผลกระทบขององค์การ ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าของ
องค์การอีกทอดหนึ่ง 

ส าหรับข้อดีของการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอก คือ องค์การสามารถน างานที่ไม่ส าคัญหรือไม่ใช่
งานหลักให้บุคคลภายนอกด าเนินการแทน และสิ่งส าคัญคือการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอกยังสามารถ
ประหยัดต้นทุนการผลิต ค่าภาษี และหลีกเลี่ยงกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลในบางประเทศรวมทั้ง
ค่าจ้างแรงงานในอัตราที่สูงในบางพ้ืนที่ได้ เช่น การที่กิจการของสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปจัดจ้างให้ผู้ผลิตใน
ประเทศจีนท าหน้าที่ในการผลิตแทน เป็นต้น นอกจากนี้การจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งภายนอก ยังท าให้
องค์การไม่ต้องรับภาระในการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเองด้วย  

อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอกอาจส่งผลในด้านลบแก่องค์การได้ เช่น อาจท าให้
องค์การต้องปรับลดพนักงานลง เนื่องจากปริมาณงานขององค์การลดน้อยลง ซึ่งจะท าให้พนักงานขาด
ขวัญและก าลังได้ และอาจต้องพ่ึงพาหน่วยงานภายนอกเป็นประจ า จึงท าให้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน
ลดลงเพราะขาดความต่อเนื่องในการผลิต และความรู้เกี่ยวกับการผลิต หรือ Know how ของกิจการอาจ
รั่วไหลไปสู่กิจการของคู่แข่งขันได้ 
 

การบริหารแบบการหาจุดเด่น (Benchmarking) 
 

การหาจุดเด่น หรือคนส่วนใหญ่มักเรียกทับศัพท์ว่า “Benchmarking” ซึ่งถูกน ามาใช้ครั้งแรก 
โดย แรงค์ ซีล็อกซ์ (Rank Xerox) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ซีล็อกซ์ ของสหรัฐอเมริกา และบริษัท 
Rank Organization ของอังกฤษ ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ ของเครื่องถ่ายเอกสาร 
ต่อมาถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานด้านการให้บริการ
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น้ าประปาของเทศบาลของเนเธอร์แลนด์ (Dutch municipal) และ อุตสาหกรรมก่อสร้างของอังกฤษ (UK 

construction industry) เป็นต้น 

การหาจุดเด่น เป็นการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต การบริการ หรือวิธีการบริหารจัดการ เช่น 
คุณภาพ เวลา ต้นทุน ขององค์การกับคู่แข่งขันที่เหนือกว่า เพ่ือน าผลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการ
ปรับปรุงองค์การของตน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากวิธีการปฏิบัติที่ดีกว่า (Better practice) จากองค์การอ่ืน 
แล้วน ามาปรับใช้กับองค์การของตน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการเปรียบเทียบนั้น ไม่จ าเป็นที่จะต้องท า
การเปรียบเทียบกับกิจการที่เหมือนกันก็ได้ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลกับโรงแรม เพ่ือ
ต้องการเปรียบเทียบและปรับปรุงระบบต้อนรับ หรือการจัดการห้องพักส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักใน
ห้องพักท่ีดี ส่วน เดวิด ที ควีน (David T. Kearns) กล่าวว่า การหาจุดเด่น เป็นการวัด เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องในการวัดผลิตภัณฑ์ บริการ และการด าเนินงานของธุรกิจ เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งที่สุด 
(Toughest) หรือบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม (Industry leader) (ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์, 2550, หน้า 74 และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552, หน้า 160)  

 การหาจุดเด่น (Benchmarking) สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การหาจุดเด่นภายใน (Internal) และ
การหาจุดเด่นภายนอก (External) ซึ่งการหาจุดเด่นภายในเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ผลงานของกลุ่มหรือทีมต่างๆภายในองค์การ ส่วนการหาจุดเด่นภายนอก เป็นการเปรียบผลการปฏิบัติงาน
กับกิจการหรือองค์การอ่ืนๆ โดยขั้นตอนหรือวิธีการในการหาจุดเด่น (Benchmarking) สามารถอธิบายได้ 
ดังนี้ (Kaiser Associates, 1988, p. 176) 

1. ค้นหาประเด็นที่เป็นปัญหา (Identify problem areas or know yourself) ในขั้นนี้
องค์การจะพยายามค้นหาจุดอ่อนหรือจุดด้อยของตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจน าวิธีการวิจัยมาช่วยในการค้นหา 
เช่น การสอบถามข้อมูลจากลูกค้า พนักงาน หรือผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือการใช้เทคนิควิจัยขั้นส ารวจ
หรือเชิงบุกเบิก (Exploratory research) เช่น การส ารวจโดยเน้นไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Focus groups 

หรือการส ารวจเชิงลึก In-depth) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) การวิเคราะห์การปรับรื้อระบบ (Re-engineering) กระบวนการแผนที่ความคิด 
(Process mapping) รายงานการควบคุมความผิดเพ้ียน (Quality control variance reports) การ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และการทบทวนวงจรเวลาอย่างง่ายและตัวชี้วัดการประเมินผล (Simply 

reviewing cycle times or other performance indicators) ซึ่งก่อนที่จะเริ่มท าการเปรียบเทียบกับ
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องค์การอ่ืนๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักหน้าที่และกระบวนการต่างๆในองค์การ เพ่ือที่จะค้นหาจุดที่ต้อง
ท าการแก้ไขปรับปรุง 

2. ค้นหาอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนๆ ที่มีกระบวนการในการท างานในลักษะเดียวกัน 
(Identify other industries that have similar process or know others)  

3. ค้นหาองค์การที่เป็นผู้น าในด้านต่างๆ (Identify organizations that are leaders in 

these areas or Know best-in class) เช่น ความเป็นเลิศทางด้านการให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า การจัดหา
วัสดุ การวิเคราะห์ทางการเงิน สมาคมการค้า เพ่ือตัดสินใจว่ากิจการไหนควรค่าแก่การศึกษา 

4. ส ารวจกิจการเพ่ือวัดและการปฏิบัติ (Survey companies for measures and 

practices or know the difference) เป็นกระบวนการที่ระบุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง แล้วใช้
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือวัดและเลือกกระบวนการต้นแบบของกิจการชั้นน า 

5. ท าการออกไปตรวจเยี่ยมองค์การที่มีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Visit the “best practice” 
companies to identify leading edge practices or know the way forward) โดยสมาชิกของ
องค์การต้องท าการตกลงที่จะท าการเปลี่ยนแปลง โดยร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน 

6. ปรับปรุงและปฏิบัติตาม (Implement new and improved business practices or 

know how you did it) หลังจากท่ีได้กิจการต้นแบบแล้วก็ท าการปรับปรุงและปฏิบัติตาม เพ่ือให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 

อย่างไรก็ตาม การหาจุดเด่น (Benchmarking) มีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนี้ (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2550, หน้า 75) 

ข้อดี คือ ช่วยให้องค์การมีบรรทัดฐานที่ได้ชื่อว่าดีที่สุด (Best in Class) ซึ่งช่วยในการพัฒนา
องค์การได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ “ทางลัด” ไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิด
ลองถูก และท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552, หน้า 162) มีความเห็นต่อ การหาจุดเด่น (Benchmarking) ดังนี้   
1. ท าให้ธุรกิจรู้จักตนเอง จากการวัดผลของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนที่มี

การด าเนินงานที่ดี (ที่สุด) 
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2. เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมที่สามารถ
วัดและตรวจสอบได้ 

3. เป็นการสั่งสมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
ขององค์การในอนาคต 

4. การหาจุดเด่น (Benchmarking) ไม่ใช่เทคนิคการปฏิบัติการเพ่ือสร้างคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในระดับกลยุทธ์ ที่จะพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 

ส่วนข้อเสียนั้น องค์การจะต้องท าการปรับวิธีการท างานขององค์การ ตามองค์การที่ตน
เปรียบเทียบจนอาจจะท าให้ลืมเอกลักษณ์และค่านิยมขององค์การที่ตนท างานอยู่ เนื่องจากบริบทของ
องค์การอาจไม่เหมือนกัน จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือประยุกต์ให้เข้ากับองค์การของตนเอง ยิ่งกว่านั้น การ
ค้นหากิจการต้นแบบเพื่อน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ บางครั้งอาจท าได้ยาก 

 

การวิเคราะห์ 7S ของแมคคินซีย์ (McKensey) 
 

แมคคินซีย์ (McKinsey) เป็นบริษัทที่ให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้คิดค้นแนวคิด 7s 

โมเดลขึ้น โดย Tom Peters, Robert Waterman และ Julien Philips ด้วยความช่วยเหลือจาก 
Richard Pascale และ Anthony G. Athos ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในเชิง
วิชาการและการน าไปใช้ปฏิบัติจริง 7 S’s model จะเน้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 

resources) หรือ (Soft S.) มากกว่าการเน้นไปที่การผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมือในการผลิต 
(Hard S.) โดยเป้าหมายของโมเดล คือ การแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 7 ประการขององค์การ
คือ โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ทักษะ (Skills) การบริหารงานบุคคล (Staff) รูปแบบในการ
ท างาน (Style) ระบบ (Systems) และค่านิยมร่วม (Shared values) เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การ  

1. กลยุทธ์ (Strategy)  

 กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการก าหนดแผนหรือวิธีการ เพ่ือให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ ซึ่ง
ก่อนที่จะท าการก าหนดกลยุทธ์ องค์การจะต้องท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน หรือ
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โอกาสและอุปสรรค และน าข้อมูลที่ได้ มาประกอบการวางแผน และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. โครงสร้างองค์การ (Structure)  

 โครงสร้างองค์การ (Structure) เป็นการออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การ 
ซ่ึงค านึงถึงการสายการบังคับบัญชา การรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เหมาะสม 

3. ระบบ (Systems)  

 ระบบ (Systems) เป็นการจัดระบบการท างานในองค์การ เช่น กระบวนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนในการผลิต การสั่งการ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ซึ่งในกรณีของหน่วยงานภาครัฐ
จะมีระบบการท างานที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากองค์การของรัฐมีขั้นตอนมากมาย บางครั้งจึงท าให้เกิด
ความล่าช้า (Red tape) 

4. สไตล์ (Style)  

 สไตล์ (Style) เป็นรูปแบบในการปฏิบัติงาน หรือ วัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม
ของผู้น าและวิธีการบริหารจัดการ เป็นต้น 

5. การบริหารงานบุคคล (Staff)  

 การบริหารงานบุคคล (Staff) เป็นเรื่องของการท างานที่เกี่ยวกับบุคลากรขององค์การ เช่น 
การคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 

6. ทักษะ (Skill)  

ทักษะ (Skill) เช่น ความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญของพนักงานในการท าหน้าที่ต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ค่านิยมร่วม (Shared values)  

ค่านิยมร่วม (Shared values) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมร่วมกันของพนักงาน เช่น 
ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 

ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 ข้อนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเรียกว่า Hardware ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) และโครงสร้าง (Structure) ส่วนที่สองเรียกว่า Software 
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ประกอบด้วยการบริหารงานบุคคล (Staff) ทักษะ (Skill) และรูปแบบในการด าเนินงาน (Style) โดยทั้งสอง
ส่วนจะท างานสอดคล้องกัน มีเป้าหมายขององค์การเป็นค่านิยมร่วม (Share value) การน าแนวคิดนี้ไป
ใช้จะต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ ดังนี้ 

1. ท าให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การง่ายขึ้น 

2. ช่วยในการประเมินกลยุทธ์ใหม่ 
3. ช่วยค้นหาหน้าที่ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคต 

4. ช่วยท าให้การควบรวมกิจการท าได้ง่ายขึ้น 

 

การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by objectives-MBO) 
 

 การบริหารโดยการยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ ถูกน าเสนอโดย ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ 
(Peter F. Drucker) ซึ่งเป็นวิธีการบริหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยหลักการของ
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ คือ การเริ่มต้นจากการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันของสมาชิกภายใน
องค์การ โดยเป้าหมายนี้จะเป็นเสมือนแนวทางที่สมาชิกภายในองค์การจะต้องรับทราบ ท าความ เข้าใจ 
และยึดมั่นต่อเป้าหมาย ท างานสอดประสานกันเป็นทีม เพ่ือน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  

การบริหารโดยการยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์ (MBO) หมายถึง กระบวนการในการก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ รวมถึงการที่ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจ และมีความเห็นตรงกันว่าอะไร
คือสิ่งที่ทุกคนและองค์การต้องการท าให้ส าเร็จ ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter Ferdinand Drucker) ได้
กล่าวถึง MBO ไว้ในผลงานชื่อ “The practice of management” ในปี ค.ศ. 1954 ดรักเกอร์ ได้
กล่าวถึงสาระส าคัญของ MBO ว่า สมาชิกในองค์การทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การ
เลือกแนวทางการปฏิบัติ การตัดสินใจ การวัดและประเมินผล และการน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากดรักเกอร์เชื่อว่า หากคนงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และก าหนด
วิธีการในการด าเนินงานแล้วจะท าให้คนงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่ง George S. Odiorne ก็ได้กล่าว
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว่า ระบบของ MBO นี้ สามารถอธิบายได้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
และใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของสมาชิกและองค์การ ซ่ึงกระบวนการของ MBO นั้นสามารถ
อธิบาย ได้ดังนี้ 
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1. จุดเริ่มต้นของการบริหารแบบ MBO คือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal setting) และ
วัตถุประสงค์ (Objective setting) ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารระดับบนสุดขององค์การ ท าการตัดสินใจโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารในระดับอื่นๆ รวมทั้งพนักงานทุกคนขององค์การ โดยเน้นในส่วนที่องค์การต้องการ
ความส าเร็จ (Key-Result Areas-KRA) เป็นส าคัญ ส่วนการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้น จะต้อง
มีลักษณะ “SMART” กล่าวคือ มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) สามารถวัดได้ (Measurable) อยู่ในวิสัยที่
จะบรรลุได้ (Attainable) อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง (Realistic) และ มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 
(Time-related) 

2. ขั้นตอนต่อไปคือ การร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา (Manager-

subordinate involvement) ในการก าหนดเป้าหมายเฉพาะของแต่ละด้าน เช่น ด้านการตลาด การเงิน 
หรือ ด้านการผลิตเป็นต้น 

3. ค านึงความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายและทรัพยากร (Matching goals and resource) 
ผู้บริหารต้องแน่ใจว่าการจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ เพียงพอส าหรับการท าหน้าที่ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ 

4. หลังจากท่ีเป้าหมายถูกก าหนดและทรัพยากรได้ถูกจัดสรรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลง
มือปฏิบัติตามแผน (Implementation of plan) ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานเกิดข้อสงสัยก็ให้ปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชา 

5. หลังจากนัน้ก็ท าการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Review and appraisal of 

performance) โดยการประเมินผลต้องกระท าอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของการบริหารแบบ MBO และประโยชน์ของการบริหารแบบ MBO มีดังนี ้
(Odiorne, 1965, p. 50) 

1. เป็นการกระตุ้น (Motivation) ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการก าหนด
เป้าหมายและเพ่ิมปริมาณการมอบหมายงานและการกระจายอ านาจ ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจและให้ความยึดมั่นต่อหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
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2. เพ่ิมการติดต่อประสานงานที่ดีกว่า (Better communication and coordination) การ
ร่วมกันท างานและแก้ไขปัญหาบ่อยครั้ง ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้ความสัมพันธ์ใน
องค์การดีข้ึน 

3. มีเป้าหมายที่ชัดเจน (Clarity) 

4. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ที่พวกเขาร่วมกันก าหนดขึ้น 
มากกว่าเป็นวัตถุประสงค์ท่ีถูกก าหนดโดยบุคคลอ่ืน 

5. ผู้บริหารสามารถแน่ใจได้ว่าวัตถุประสงค์ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาก าหนดมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ขององค์การ 

6. เป้าหมายร่วมขององค์การ จะต้องเป็นวิธีการหลักของการบริหารองค์การ 

 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New public administration ) 
 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดที่น ามาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยแนวคิดนี้  ได้ก าเนิดขึ้นจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่ศูนย์ประชุมมินนาวบรูค 
(Minnowbrook adirondack conference center) ของมหาวิทยาลัยซีราคิว (Syracuse) สหรัฐอเมริกา 
ในปี ค.ศ. 1968 โดยการสนับสนุนของดไวท์ วอลโด (Dwight Waldo) แคทซ์ และ คานส์ (Katz and 

Kaln) ซึ่งเป็นนักปฏิรูปการบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ (Modern public administration) การสัมมนาทาง
วิชาการครั้งนี้ ได้เชิญนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงทางด้านการบริหารรัฐกิจ และการบริหารภาครัฐบาล (Public 

administration and public administration) เข้าร่วมน าเสนอแนวคิดและท าการก าหนดทิศทางของ
ศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว การบริหารจัดการใน
ภาครัฐบาลของสหรัฐอมเมริกาได้เกิดปัญหาขึ้น เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น สงครามเวียดนาม ความขัดแย้งของ
ชนกลุ่มย่อย ปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชน และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ซึ่งผลจากการ
สัมมนาครั้งนี้ได้เสนอภาพลักษณ์ใหม่ของวิชาการบริหารรัฐกิจ โดยจะต้องมีลักษณะ คือ 

1. เน้นหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม (Social equity) 

2. ใช้ปฏิบัติการเชิงรุก (Proactive approach) 

3. ใช้ปทัสถานเป็นกรอบในการปฏิบัติ (Normative approach) 

4. ใช้หลักการที่พิสูจน์ได้ (Positivism) 
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5. สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (Social relevant) 

6. เน้นบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน (Street-bureaucrat) 

7. ใช้ตัวแบบระบบเปิด (Open system approach) 

 

นอกจากนี้ ผลการประชุมสัมมนา ยังท าให้เกิดผลงานที่ได้ก าหนดแนวคิดในการบริหารภาครฐั
แนวใหม่ขึ้น (New public administration - NPA theory) 3 เล่ม คือ “Toward a new public 

administration” โดย แฟรงค์ มารินี (Frank Marini) เปน็บรรณาธิการ “Public administration in a 

time of turbulence” เขียนโดย ดไวท์ วอลโด (Dwight Waldo) และ หนังสือชื่อ “The new public 

administration” เขียนโดย เอชจอร์จ เฟรดเดอริคสัน (H. George Frederickson) ซึ่งผลงานทั้ง 3 เล่ม 
มีสาระหลัก ดังนี้ (Getha-Taylor, 2009, p. 574–578)   

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Democratic citizenship) หมายถึง ประชาชน
ไม่ได้มีส่วนร่วมเพียงแค่การลงคะแนนออกเสียงเลือกผู้แทนเท่านั้น แต่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของภาครัฐบาลด้วย เช่น การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในชุมชนของตน เป็นต้น 

2. ผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) หมายถึง การท างานของรัฐบาล จะต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสาธารณะหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

3. นโยบายของรัฐ (Public policy) หมายถึง การก าหนดนโยบายของรัฐ ต้องไม่จ ากัดอยู่
เฉพาะเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ แต่จะต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลด้วย 

4. การให้บริการแก่ประชาชน (Services to citizens) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องมี
จิตวิญญาณในการให้บริการ อีกทั้งต้องมีมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี (Moral and ethical 

standard) 
 

 ส่วนแนวทางในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 
2555, หน้า 63) 

1. การน าเทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหารที่ใช้ได้ผลในภาคเอกชน มาปรับใช้กับการ
บริหารงานในหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่า การจัดการนิยม (Managerialism) เช่น หลักการ
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บริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Managing by results) มาตรฐานการวัดและประเมินผล (Explicit standard 

and measures of performance) การค านวณความคุ้มค่าของการลงทุน (Value for money) เป็นต้น 

2. การเปิดโอกาสให้มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการ ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันในการให้ 
บริการแก่ประชาชน ท าให้ผู้ให้บริการเพ่ิมคุณภาพของการบริการ และยังใช้กลไกตลาดในการควบคุมปัจจัย
ทางด้านราคาด้วย 

 

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นจากนักทฤษฏีที่มีบทบาทในการบริหารภาครัฐบาลอีก 2 ท่าน คือ 
เดวิด ออสบอร์น (David Osborne) และ เท็ด เกย์เบอร์ (Ted Gaebler) ซึ่งทั้ง 2 ท่านมองว่า การที่
หน่วยงานภาครัฐได้ออกกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือเป็นการควบคุมไม่ให้ เกิดการทุจริตของนักการเมือง        
และข้าราชการ เป็นการเน้นที่กระบวนในการปฏิบัติ (Process) มากกว่าการเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 

จึงท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการเกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิผล ดังนั้น ทั้ง 2 ท่าน จึงได้
เสนอให้ท าการปรับเปลี่ยนจากความเป็นสถาบันราชการ (Bureaucratic institution) มาเป็นสถาบัน
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial institutions) และเสนอให้ท าการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของระบบ
ราชการ (Reinventing government) 10 ประการ ดังนี้  

1. รัฐบาลต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
2. ท าให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานของรัฐบาล 

3. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ 

4. มุ่งเน้นความส าเร็จตามพันธกิจ มากกว่ามุ่งเน้นที่กฎระเบียบหรือวิธีการ 
5. ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์มากกว่าปัจจัยน าเข้า 

6. เน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

7. มุ่งแสวงหารายได้มากกว่าการใช้จ่าย 

8. วางแผนป้องกันปัญหามากกว่าการรอแก้ปัญหา 

9. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่พนักงานระดับล่าง
มากขึ้น 

10. น ากลไกด้านการตลาดมาใช้กับระบบราชการ 
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นอกจากนี้ ทั้ง 2 ท่านยังได้เสนอหลักปรัชญา ที่ท าให้รัฐบาลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง คือ  

1. การลดปัญหาการท างานที่ล่าช้า (Cutting red tape) เช่น การลดขั้นตอนการท างานให้
น้อยลง การตัดกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น การมอบอ านาจให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเอง 

2. การเน้นความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer first) การเพ่ิมการแข่งขันในการให้บริการ ซ่ึง
จะท าให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกใช้การบริการที่ดีกว่า และจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันในการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการ 

3. การกระจายอ านาจในการตัดสนิใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น (Empowering employees to 

get result) 

4. การตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น (Cutting back to basics) และการหารายได้เพ่ิม 

 

หลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance ) 
 

 ธรรมาภิบาล นับได้ว่าเป็นเทคนิคทางการบริหารที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเน้น
การมสี่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเน้นการ
ก ากับดูแล เป็นการท างานร่วมกับประชาชนมากข้ึน โดยการรับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ร่วมกัน เพราะทั้งนี้เนื่องจาก ปัญหาของประชาชนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกท้ัง
งบประมาณของรัฐกลับมีจ านวนจ ากัด จึงท าให้การบริหารภาครัฐแนวใหม่ เน้นการท างานที่มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ค าว่า “ธรรมาภิบาล” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Good 

governance” โดยเกิดจากค าว่า “ธรรม” รวมกับ ค าว่า “อภิบาล” หมายถึงวิธีการใช้อ านาจเพื่อการ
บริหารทรัพยากรขององค์การ โดยก่อนที่จะมีการใช้ค าว่า ธรรมาภิบาล กันอย่างแพร่หลายนี้ได้พบว่า มี
การใช้ค าต่างๆที่มีความหมายในลักษณะนี้แล้วหลายค า เช่น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ใช้ค าว่า “วิธีการปกครองที่ดี” กรรมการข้าราชการพลเรือน ใช้ค าว่า “สุประศาสน
การ” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้ค าว่า “การบริการกิจการและ
สังคมท่ีดี” คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน ใช้ค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” และนอกจากนี้ ยัง
มีค าอ่ืนๆ อีก เช่น “ธรรมรัฐแห่งชาติ” เป็นต้น (ถวิลวลี บุรีกุลและคณะ, 2545, หน้า 5) 
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 หลักธรรมาภิบาลได้ก าเนิดขึ้นโดยองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ โดยได้เริ่มน ามาบังคับใช้กับประเทศผู้ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน การปลูกจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน การมีหลักความยุติธรรม 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2540 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดย
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้
เกิดข้ึนในสังคมไทย และได้บรรจุเนื้อหาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ซ่ึง
สาระส าคัญ คือ การเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของส่วนราชการ การสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 นอกจากนี้ ยังได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
สร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีแนวทางการบริหาร 6 ประการ คือ ต้องยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละ
ประเภทได้ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (Rule of laws) ประกอบด้วย เนื้อหาหลัก 7 ประการ ได้แก่ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่าย
ปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความอิสระของผู้พิพากษา หลักไม่มีความผิด 
และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

2. หลักด้านคุณธรรม (Ethics) ซึ่งจะพิจารณาเก่ียวกับองค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

3. หลักดา้นความโปร่งใส (Transparency) ซ่ึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มี
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และรับรู้การท างานของเจ้าหน้าที่ราชการ รวมทั้งมีระบบการตอบแทน
เจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และมีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพิจารณาลงโทษผู้กระท าผิด 
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4. หลักการการมีส่วนร่วม (Participation) เช่น การที่ประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น  การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการน าความคิดเห็น
ดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ 

5. หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบในการกระท าหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบทั้งภายนอกและ
ภายในองค์การ 

6. หลักความคุ้มค่า (Value for money) ซึ่งหลักการนี้ จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวมเป็นหลักในการบริหาร และค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

 

การบริหารตามหลักการของทฤษฏี Z (Theory Z) 
 

ทฤษฏี Z เป็นทฤษฏีที่ถูกคิดค้นข้ึนโดย ดร. วิลเลี่ยม โออุชิ ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแอนเจอลิส (University of California at Los Angeles -UCLA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทฤษฏี Z หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ การจัดการตามรูปแบบญี่ปุ่น “Japanese 

management style” เป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของ
เอเชียก าลังเจริญเติบโต (Asian economic boom) 

โออุชิ ได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างกิจการของอเมริกาและกิจการของญี่ปุ่น 
ซ่ึงพบว่า ผลการผลิตของกิจการญี่ปุ่นได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ผลผลิตของกิจการอเมริกันกับ
ลดลง ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกิจการของอเมริกัน Type A และกิจการของญี่ปุ่น Type J สามารถ
สรุปได ้ดังนี้ (Sheldrake, 2002, p. 185-200) 

1. ลักษณะของกิจการแบบอเมริกัน (Type A) มีลักษณะดังนี้ การจ้างงานจะเป็นการจ้างใน
ระยะสั้นๆ การท างานจะเน้นการแบ่งงานกันท าตามความเชี่ยวชาญหรือความถนัดของแต่ละคน การเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่งจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนการตัดสินใจจะเน้นการตัดสินใจของปัจเจกชนมากกว่าการร่วมกัน
ตัดสินใจ 

2. ลักษณะของกิจการแบบญี่ปุ่น (Type J) ลักษณะของการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น จะมี
ลักษณะที่แตกต่างจากแบบอเมริกัน ดังนี้ การจ้างงานเป็นการจ้างในระยะยาวหรือตลอดชีพ เน้นการท างาน
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เป็นทีมและหน้าที่แต่ละอย่างสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหรือท างานแทนกันได้ การเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งจะเป็นไปอย่างช้าๆ ส่วนการตัดสินใจจะกระท าร่วมกันโดยใช้มติเอกท่ีเป็นเอกฉันท์  

3. ลักษณะของการบริหารแบบปรับปรุง (Type Z) ถูกน าเสนอโดย โออุชิ ในปี ค.ศ. 1981 

ซึ่งปรากฏใน ผลงานชื่อ “Theory Z how American business can meet the Japanese challenge” 
โดยเนื้อหาของหนังสือ ได้กล่าวถึงวิธีการที่ท าให้ธุรกิจของญี่ปุ่นประสบผลส าเร็จ ซึ่งโออุชิ ได้กล่าวว่า ไม่ใช่
เป็นเพราะปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี แต่เป็นรูปแบบในการบริหารงานบุคคล โดยเนน้การสร้างความรักและ
ศรัทธาต่อองค์การ เช่น การจา้งงานในระยะยาว การพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน การสนับสนุนให้คนงานมี
ความรู้ความช านาญในหลายๆด้าน (Generalists) แทนที่จะมีความรู้เฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบแต่เพียง
อย่างเดียว (Specialists) การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของพนักงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งเป็นไป
ตามข้ันตอน แบบค่อยเป็นค่อยไป (Luthans, 1989, p. 36) 

นอกจากนี้คนงานตามทฤษฏี Z ยังต้องการการสนับสนุนจากองค์การเหมือนดังการสนับสนุน
จากครอบครัว และการให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรม ประเพณี และสถาบันทางสังคมพอๆกับงาน ส่วน
ประการสุดท้าย คือ การที่องค์การให้ความไว้วางใจแก่พนักงาน ซึ่งโออุชิได้แสดงให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้มีผล
ต่ออัตราการเข้า-ออก (Turn-Over) ของพนักงานที่อยู่ในระดับที่ต่ ามาก ในขณะที่ปริมาณผลผลิตก็มีจ านวน
ที่เพ่ิมขึ้นมาก (Bittel, 1989, p.11) 

 

การบริหารโดยการปรับรื้อระบบ (Reengineering) 
 

การปรับรื้อระบบ (Reengineering) เป็นแนวคิดในการปฏิวัติรูปแบบการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดทางด้านการบริหารสมัยใหม่ แนวคิดนี้
ก าเนิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ส่วนผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดการรื้อปรับระบบมี 2 ท่าน คือ 

ไมเคิล แฮมเมอร์ (Michael Hammer) เป็นบุคคลแรกท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับการรื้อปรับระบบ 
(Reengineering) ซ่ึงแฮมเมอร์ ได้รับการขนานนามจากนิตยสาร Business Week ว่าเป็นหนึ่งในสี่ ของผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารมากท่ีสุดในทศวรรษที่ 1990 เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรื้อปรับระบบ
ใหมใ่นวารสาร “Harvard Business Review” ชื่อ Reengineering work: Don’t automate, 

obliterate” และได้ร่วมกับ James Chammy เขียนผลงานชื่อ “Reengineering the corporation: A 



195 
 

manifesto for revolution ในปี 1993 ซึ่งเป็นหนังสือขายดีมาก มียอดขายสูงถึง 300,000 เล่ม และติด
อันดับหนังสือขายดีของนิตยสาร New York Time นานถึง 8 สัปดาห์ 

เจมส์ แชมมี่ (James Chammy) เป็นอีกท่านหนึ่งที่ท าให้แนวคิดการปรับรื้อระบบประสบ
ความส าเร็จมากในทางปฏิบัติ แชมมี่ เป็นประธานของบริษัท CSC Index ซึ่งเป็นบริษัทรับให้ค าปรึกษา
ทางด้านการด าเนินธุรกิจ ตั้งอยู่ที่มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าการ
บุกเบิกด้านการพัฒนาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับรื้อระบบ (Reengineering) 

ซึ่งทั้ง 2 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ดังนี้ “Reengineering” คือการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ
แบบใหม่ เป็นการคิดทบทวนแนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการเสียใหม่ และการออกแบบกระบวนการ
บริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวการบริหารจัดการธุรกิจแบบเดิมโดยสิ้นเชิง เพ่ือให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในผลงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย คุณภาพของสินค้าและบริการ การให้บริการ และ
ความรวดเร็ว โดยแนวคิดพ้ืนฐานเป็นการคิดค้นหาแนวทางใหม่ท่ีจะท าให้การบริหารจัดการ และการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยพิจารณาว่าองค์การของเราจะต้องท าอะไร (Must do) และจะ
ท าได้อย่างไร (How to do) โดยไม่ต้องค านึงถึงสิ่งที่ “เป็นอยู่ในปัจจุบัน” แต่ควรจะให้ความสนใจหรือ
เน้นสิ่งที่ “ควรจะเป็นมากกว่า” (วราพงศ์ ยอดชารี, 2552) 

ส่วนบัณฑูร ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้น าเอาแนวคิดการปรับรื้อระบบ
มาใช้กับธนาคารกสิกรไทยและได้ประสบผลส าเร็จมาแล้ว ได้กล่าวว่า การท า Reengineering เป็น
กระบวนการในการจัดใหม่อย่างฉีกแนว ผู้ท าต้องกล้าพอที่จะลืมของเก่าให้หมด โดยถือเสมือนว่าเริ่มต้น
จากศูนย์ ลืมสิ่งที่เคยท าและมองอนาคตว่าวิธีที่ดีที่สุด ในการบริหารแต่ละเรื่องคืออะไร และจะท าอย่างไร
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ การท า Reengineering เป็นการคาดการณ์ถึงผลส าเร็จ
ว่าจะเกิดขึ้น 10-20 เท่า ไม่ใช่เพียง 10% - 20% (สงบ คงไพศาล, 2006) 

อย่างไรก็ตาม การจัดการปรับรื้อระบบ (Reengineering) ให้ได้ผลองค์การจะต้องมีแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ (วราพงศ์ ยอดชารี, 2552) 

1. ต้องไม่ยึดติดกับหลักการเก่าๆและแนวคิดเดิมๆ 

2. ต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด 

3. ต้องเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มโหฬาร 

4. ต้องเน้นกระบวนการท างานโดยใช้บุคลากรน้อยที่สุด 
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5. ต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างาน 

6. ต้องก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน 

7. ต้องจัดสายการบังคับบัญชาให้สั้น แบบแบนราบ 

8. ต้องเน้นการให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน 

 

โดยกระบวนการในการปรับรื้อระบบ (Reengineering) ประกอบขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (วราพงศ ์
ยอดชารี, 2552)   

1. ขั้นระดมพลังก าหนดออกแบบยุทธศาสตร์  
1.1 สร้างรูปแบบใหม่ของกระบวนการธุรกิจ 

1.2 ก าหนดทีมงานรับผิดชอบการรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) 

1.3 ก าหนดยุทธศาสตร์ 
1.4 ให้ความส าคัญในกระบวนการรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) 

2. ขั้นวิเคราะห์ 

2.1 ก าหนดขอบเขตและทิศทางของธุรกิจ 

2.2 ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 

2.3 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการในปัจจุบัน 

2.4 ค้นหาจุดอ่อนของระบบปัจจุบัน 

2.5 ก าหนดเป้าหมายของระบบใหม่ 
3. ขั้นออกแบบกระบวนการธุรกิจใหม่ 

3.1 ก าหนดแนวคิดของกระบวนการบริหารจัดการใหม่ 
3.2 ออกแบบระบบงานใหม่ 
3.3 พัฒนารายละเอียดของระบบงานใหม่ 
3.4 ทดสอบระบบงานใหม่ 
3.5 ประเมินผลระบบงานใหม่ 
 

 



197 
 

4. ขั้นทดสอบและการน าไปใช้ 
4.1 ทดลองน าระบบงานใหม่ไปใช้โดยเริ่มต้นจากโครงการน าร่อง 
4.2 ประเมินผลโดยการน าร่อง 
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 

4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 

4.5 น าระบบงานใหม่มาใช้จริง 
 

ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของการปรับรื้อระบบ (Reengineering) (วราพงศ์ ยอด
ชารี, 2552) 

1. ใช้กลยุทธ์เป็นตัวน า โดยต้องพิจารณาว่าอยากให้องค์การด าเนินงานในรูปแบบไหน อย่างไร 
ในอนาคต และพยายามมองหาวิธีการที่จะสร้างระบบ ทีท่ าให้องค์การประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 

2. ต้องอาศัยการริเริ่มและบังคับบัญชาโดยผู้บริหารระดับสูง และเป็นการท างานร่วมกันของ
หลายฝ่ายในองค์การ มีการปรับปรุงขั้นตอนต่อเนื่องกันระหว่างแต่ละหน่วยงานซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มี
อ านาจเพียงพอในการสั่งการควบคุมดูแล 

3. การสร้างบรรยากาศให้พนักงานในองค์การ ให้งานต่างๆ มีความคล่องตัว มีความเร่งด่วน
ผลักดันงานให้มีความต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพ่ือช่วยลดแรงกดดันภายในองค์การ 

4. การออกแบบกระบวนการจากภายนอก จากมุมมองของบุคคลภายนอกแล้วจึงพิจารณาต่อ
ว่าองค์การจะด าเนินงานอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตตามที่บุคคลและองค์ประกอบภายนอกต้องการ ซึ่ง
องค์การสามารถใช้วิธีการส ารวจ การวิจัยหลายรูปแบบ  

5. ผนวกกิจกรรมของระดับบนลงสู่ระดับล่าง และกิจกรรมของระดับล่างข้ึนสู่ระดับบนเข้า
ด้วยกัน ดังขั้นตอน คือ 

5.1 ก าหนดสิ่งที่องค์การจ าเป็นต้องท า 

5.2 สร้างสิ่งที่เป็นแบบจ าลองการบริหารงาน การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างเป็นไป
ได้ในอนาคตและมีความชัดเจน 

5.3 ชี้ชัดให้เห็นถึงกระบวนการหลักของการบริหารองค์การ  
5.4 ออกแบบกระบวนการใหม่ 
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5.5 น ากระบวนการใหม่ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  

ผลจากการน าวิธีการรื้อปรับระบบมาใช้และจะประสบผลส าเร็จมากน้อยแค่ไหน และปัญหา
และอุปสรรคของการปรับรื้อระบบคืออะไร โดยจากข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่มาจากผู้บริหาร 
เช่น ผู้บริหารขาดความจริงจังในการด าเนินงานตามหลักการ และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ถูกจ ากัดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ใช้เวลาในการท างานแต่ละข้ันตอนนานเกินไป และสุดท้ายเงินทุน
ในการด าเนินการไม่เพียงพอ 

และเม่ือพิจารณาถึงความยากง่ายของการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ พบว่าประเด็นทางด้าน
กายภาพขององค์การสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า เช่น กระบวนการในการด าเนินงาน (Process) 

เทคโนโลยี (Technology) และโครงสร้างขององค์การ (Organization structure) และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพ้ืนฐานขององค์การ เช่น ระบบการประเมินผล การให้รางวัล การลงโทษ นโยบายองค์การ และ
รูปแบบในการบริหารจัดการ ส่วนเปลี่ยนแปลงทีย่ากมากท่ีสุดคือด้านค่านิยมขององค์การ เช่น ความเชื่อ 
(Individual beliefs) อ านาจทางการเมือง (Political power) และวัฒนธรรมองค์การ (Organization 

culture) เป็นต้น  

 

สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 8 
 

เทคนิคการบริหารสมัยใหม่เกิดขึ้นจากความต้องการในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหาร และการประหยัดต้นทุนการผลิต ดังนั้น จึงได้น าเอาวิธีการบริหารสมัยใหม่มาใช้ โดยใน
ระยะเริ่มต้นเป็นวิธีการที่ใช้ในภาคเอกชน ต่อมาภายหลังจึงได้มีการน าเอาวิธีการบริหารเหล่านี้  มาปรับ
ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเทคนิคการบริหารที่ส าคัญมีดังนี้ การบริหารโดยใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ การ
บริหารโดยใช้สัญญาจ้าง การบริหารแบบการหาจุดเด่น (Benchmarking) การวิเคราะห์ 7S ของแมคคิน
ซีย์ (McKinsey) การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by objective - MBO) การบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ (New public administration - NPA) หลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good governance) การบริหารตามหลักการของทฤษฎี Z และการบริหารโดยการปรับรื้อระบบ (Re-

engineering) 
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อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมีต้นก าเนิดที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น ซึ่งมี
สภาพแวดล้อมหรือบริบทที่แตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้น การพิจารณาน าเทคนิคหรือเครื่องมือ
ทางการบริหารเหล่านี้มาใช้ จึงต้องค านึงถึงความเหมาะสม ข้อดี และข้อจ ากัดของเทคนิคหรือเครื่องมือ
ทางการบริหารแต่ละประเภทด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. อยากมทราบว่าเทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลใด 

2. จงอธิบายถึงหลักการ และข้อดี-ข้อเสียของการจัดซื้อจากภายนอก (Outsourcing)  

3. จงอธิบายถึงหลักการของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New public administration) 

4. จงอธิบายถึงหลักการของธรรมาภิบาล (Good government) 

5. อยากทราบว่า TQM หมายถึงอะไร 

6. ใครเป็นผู้เสนอ PDCA cycle และมีความหมายว่าอย่างไร 

7. จงอธิบายถึงหลักการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) ว่ามีหลักการอย่างไร 

8. การรื้อปรับระบบ (Reengineering) หมายถึงอะไร และมีหลักการส าคัญอย่างไร 

9. จงอธิบายถึงหลักการของการหาจุดเด่นมาให้เข้าใจ 

10. จงอธิบายถึงหลักการบริหารตามหลักการของทฤษฎี Z 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9  

เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1. ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
2. ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
3. วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
4. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 

5. ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

6. ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
9. แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. รับรู้และเข้าใจถึงความหมาย และความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
2. รับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
3. เกิดความเข้าใจแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
4. รับรู้ถึงขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6. รับรู้และเข้าใจถึงแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายประกอบการใช้โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

2. ผู้เรียนตอบค าถามท้ายบท 

3. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทที่ 9 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคนิคการบริหาร บทที่ 9 

2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อย (PowerPoint) 

3. ใบค าถาม 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. พิจารณาจากการตอบค าถามท้ายบท 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 9 

เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

เทคนิคการบริหารรวมทั้งเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ ที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในบทเรียนที่
ผ่านๆมา จะไม่สามารถน ามาใช้ให้ประสบผลส าเร็จได้เลย หากบุคลากรขององค์การไม่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ ดังนั้น ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก
ผู้เขียนมองว่า ปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารให้ประสบความส าเร็จ คือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
ความสามารถ นั่นเอง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาษาอังกฤษมักใช้ค าว่า Human resource management 

หรือ บางครั้งใช้ค าว่า Human resource administration ซึ่งส าหรับผู้เขียนแล้วมองว่า ค าทั้ง 2 ค านี้ ไม่
มีความแตกต่างกัน และมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ การท าให้คนงาน ท างานให้แก่องค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นพบว่า ในอดีตใช้ค าว่า การบริหารงานบุคคล (Personnel administration) 

โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานคือ การท าหน้าที่หรือกิจกรรมในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เข้ามาปฏิบัติงานให้กับองค์การ เพ่ือให้องค์การได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
บุคลากรนั้น และท าการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการตามความเหมาะสม ซึ่งมองว่าบุคคลเป็นปัจจัยหลัก
แห่งความส าเร็จขององค์การ หรือเป็นองค์องค์ประกอบหลักในการผลิต จึงจ าเป็นต้องจัดหาคัดเลือกเข้าสู่
ระบบขององค์การนั่นเอง  

ปัจจุบัน ทัศนะที่มีต่อบุคลากรในองค์การได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มองว่าบุคลากร แท้จริง
แล้วเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผลผลิตต่างๆให้กับองค์การ หาก
องค์การต้องการจะสร้างสรรค์ผลงานหรือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่  ก็ควรต้องพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เสียก่อน  
ตลอดจนธ ารงรักษาบุคลากรที่ดีและเก่งให้อยู่กับองค์การนานๆ  ฉะนั้น นอกจากจะให้ความส าคัญในเรื่อง
ของกระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแล้ว ยังต้องท าการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ิมทักษะ เพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ และต้องค านึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การให้คุณค่าแก่
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนจากการใช้ค าว่า “การบริหารงานบุคคล” เป็น “การบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์” เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อคุณค่า “มนุษย์” มากยิ่งขึ้น 
(Guest, 1987)  

 

ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นกิจกรรมหลักของการบริหารจัดการภายในองค์การ และ
เป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ เนื่องจากมนุษย์ เป็นผู้ที่
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรต่างๆ ให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการเพ่ือเสนอสู่ผู้บริโภคหรือสังคม ดั งนั้น
ความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ จึงขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการให้มนุษย์ได้เสนอสิ่งที่มีคุณค่าสู่
ลูกค้าหรือสังคมนั่นเอง ดังเช่น โฮวาร์ด  สครูทส์ (Howard Schultz) ประธานและผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
ต่างประเทศของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (Starbucks Coffee) ได้กล่าวไว้ว่า “ทุกคนสามารถเปิดร้าน
จ าหน่ายกาแฟได้ แต่การที่จะประสบความส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีวิธีการบริหารคนอย่างไร” ซึ่ง
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม ดังเช่น  

เฮิร์บ คิวเลอร์ (Herb Kelleher) ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Southwest Airlines ได้ให้
แนวคิดว่า “ถ้าคุณปฏิบัติต่อลูกจ้างของคุณอย่างถูกวิธี พวกเขาก็จะมีความสุข และภาคภูมิใจที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขาก าลังกระท าอยู่”  ซึ่งสอดคล้องกับ ลาสโล บล็อก (Laszlo Bock) 

รองประธานทางด้านการบริหารงานบุคคล ของบริษัท Google ที่ได้ให้ทัศนะว่า “หากสามารถท าให้
องค์การ เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน ก็จะท าให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะท างาน ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ทั้งต่อองค์การและต่อตัวของพนักงานเอง” (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 2)  ซึ่ง
นั่นหมายความว่า ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ จะต้องมีความสามารถในการที่จะได้มา (obtain) พัฒนา 
(develop) บ ารุงรักษา (retain) พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ (right type) เอาไว้ (Reich, 1998, p. 

124)   
ส่วนบริษัทชั้นน าของไทย เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (Siam Cement Group: 

SCG) ก็ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนเช่นกัน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายหลักซึ่งมีใจความว่า “SCG 

ให้ความส าคัญมาตลอด โดยมุ่งเสริมทั้งความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการท างาน และ
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมมุมมองด้านต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ SCG ยังเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่
ดีจะน ามาซึ่งผลงานที่มีประสิทธิภาพ จึงให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ท าให้คนของเรามีความสุขในการท างาน
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เพ่ิมขึ้น อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะดวก สร้างความสุขและทันสมัย รณรงค์ความปลอดภัยในการ
ท างานสนับสนุนกิจกรรมตามความสนใจเฉพาะด้าน และกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวของ
พนักงานดูแลสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น
เสมอในทุกประเทศให้อยู่ในระดับเดียวกับองค์กรชั้นน า เพ่ือจูงใจให้คนเก่งและคนดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของเรา SCG เชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถ ดูแลคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความรักผูกพันกับองค์กร จะส่งเสริมให้คนของเราเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา SCG ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งคนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมในระยะยาว” 

ส าหรับมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย เช่น ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2548, หน้า 8-9) ก็ได้กล่าวถึงความส าคัญของบุคลากรในส่วนภาครัฐว่า บุคลากรในภาครัฐก็เหมือนกับ
บุคลากรในองค์การอ่ืนๆ ซึ่งมีความส าคัญมากกว่าเป็นเพียงทรัพยากร แต่เป็น “สินทรัพย์” (Asset) หรือ
เป็นทุน (Capital) แก่องค์การ โดยองค์การใดจะสามารถท าให้มนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าได้หรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารมนุษย์ หรือ “การบริหารงานบุคคล” นั่นเอง ซึ่งองค์การภาครัฐ
ทั้งหมดจะสามารถน าพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้า เกื้อหนุนต่อการเติบโตของภาคเอกชน ให้บริการ
ที่ประทับใจต่อประชาชนได้มากหรือน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรภาครัฐและการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเอง 

 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  

นักวิชาการ หลายท่าน ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้หลากหลายแตกต่าง
กันตามพัฒนาการหรือสภาพแวดในแต่ละยุคสมัย ดังนี้  

เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 30) ได้ให้ความหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง 
กระบวนการในการได้มา การฝึกอบรม การประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และการให้ความยุติธรรม ดังนั้น หน้าที่ของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงประกอบไปด้วย การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคนที่ต้องการ การ
ประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงานใหม่ การจ่ายค่าตอบแทน การสร้าง
แรงจูงใจ การประเมินผล การติดต่อสื่อสาร การพัฒนา และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาระหว่างกัน  
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อีแวนเซวิค (Ivancevich, 2007, p. 1) ได้ให้ค าจ ากัดความของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า 
เป็นการบริหารจัดการคนในองค์การให้มีประสิทธิผล (Effective) โดย HRM จะท าการวิเคราะห์ว่าควรที่
จะท าอะไรเพื่อให้พนักงานท างานได้มากข้ึนและเป็นที่พอใจมากขึ้น   

มอนดี้ (Mondy, 2008: p. 4) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การใช้
ประโยชน์จากปัจเจกบุคคล เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

เทอร์ริงตัน ฮอลล์ และ เทย์เลอร์ (Torrington, Hall & Taylor, 2002, p. 6-8) ได้ระบุว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการท าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งการท าหน้าที่ในฐานะ
หน้าที่หลักของฝ่ายบุคคล และการท าหน้าที่ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนแก่ฝ่ายอื่นๆ ซึ่งหน้าที่หลักของฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ  

1. วัตถุประสงค์การจัดหาคนเข้าท างาน (Staffing objectives) โดยฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องท าการวางแผนก าลังคนที่ต้องการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ โครงสร้างองค์การ 
คุณลักษณะของบุคลากรที่ต้องการ และท าการสรรหา (Recruiting) คัดเลือก (Selecting) และพัฒนา 
(Developing)  

2. วัตถุประสงค์การประเมินผล (Performance objectives) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องแน่ใจว่า บุคลากรแต่ละคนได้รับการจูงใจและข้อผูกมัด (Motivated & 

Committed) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & 

development)  

3. วัตถุประสงค์การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change-management objectives) เนื่อง
การบริหารจัดการในองค์การต่างๆต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจัยภายนอก (External factor) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร ดังนั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องเรียนรู้ในการปรับตัว และ  

4. วัตถุประสงค์การบริหาร (Administration objectives) ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องมีความสามารถในการท าให้องค์การ สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น (Organization’s 
smooth running) ดังนั้น ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้อง ท าการเก็บระเบียนประวัติของพนักงานแต่ละ
คน ผลการประเมิน ข้อมูลการฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังต้องติดตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การจ่ายค้า
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จ้าง เวลาในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนภาษี การประกันภัย และระบบความปลอดภัย 
เป็นต้น          

โน ฮอลล์เลนเบค เจอร์ฮาร์ด และ ไวท์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010, p. 

4-5) ได้ชี้แจงว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ้างถึง นโยบาย การปฏิบัติ (Practices) และระบบที่มี
ผลกระทบต่อ พฤติกรรม ทัศนคติ และสมรรถนะ ของบุคลากร ซึ่งการปฏิบัติของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์นั้น ประกอบด้วย การวางแผน (HR planning) การสรรหา (Recruiting) การคัดเลือก (Selecting) 
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development) และ แรงงานสัมพันธ์ (Employee relations) เป็น
ต้น  

เทอร์ริงตัน และ ฮอลล์ (Torrington & Hall, 1995, p. 21) ได้ให้ทัศนะว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็น ล าดับของกิจกรรม ที่สามารถท าให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและองค์การได้ใช้ทักษะเพ่ือ
บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ (Objectives) และธรรมชาติ (Nature) ของการท างาน 

วิวทัน (Wilton, 2013, p. 4) ได้ระบุว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในความหมายที่นิยมใช้กัน
โดยทั่วไป นั้น จะใช้เพ่ือพรรณนาถึงกิจกรรมขององค์การที่เก่ียวข้องกับ การสรรหาและคัดเลือก การ
ออกแบบงาน การอบรมและพัฒนา การประเมินผลและการให้รางวัล การจูงใจและการควบคุมพนักงาน 
หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ ขอบข่ายของ ปรัชญา นโยบาย ขั้นตอนการด าเนินงาน และแนวทางในการ
ปฏิบัติ ส าหรับการบริหารจัดการ และการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ซิมส์ (Sims, 2006, p. 4-5) กล่าว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นอะไรที่ท าให้องค์กร
ประสบผลส าเร็จ และเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ ซึ่งสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับคน และ 
Sims ยังกล่าวต่ออีกว่าความส าเร็จขององค์กรทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคต จะข้ึนอยู่
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ทั้งสิ้น 

เบรททัน และ โกลด์ (Bratton & Gold, 2007, p. 3) ได้อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารลูกจ้าง เช่น นโยบาย โปรแกรม และการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ความสามารถในการแข่งข้ัน  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 66) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะน าหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการที่จะท าให้
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องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการหนึ่งของการบริหารจัดการใน
องค์การ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรในองค์การ กระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ อันได้แก่ 
การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนก าลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ การบรรจุและทดลองงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
การปฐมนิเทศ การประเมินผล การดูแลปฏิบัติเพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่นการให้
ความก้าวหน้า การพัฒนาและฝึกอบรม    การให้ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี ตลอดจนสวัสดิการ
ต่างๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สามารถธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้นให้อยู่กับองค์การของเราได้ยาวนาน  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

1. วัตถุประสงค์ระดับสังคม (Societal objectives) ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญยิ่งของสังคม ตลอดระดับประเทศ และระดับโลก ประเทศต่างๆต้องการสร้างทรัพยากรบุคคล
ของตนให้มีคุณภาพ มีการศึกษาทีดี และมีคุณธรรม เพราะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจะส่งผลให้
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งในหลายๆประเทศพบว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตไม่มาก
นัก แต่กลับเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของโลก เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น หรือ สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวว่า การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม ตลอดจนประเทศชาติ นั่นเอง 

2. วัตถุประสงค์ระดับองค์การ (Organizational objectives) ในระดับองค์การ หรือหน่วย
ธุรกิจก็เช่นเดียวกัน องค์การพยายามแสวงหาบุคลากรที่เก่งที่สุด ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ การจะรับคนเข้ามา
ท างานต้องผ่านกระบวนการสรรหา กระบวนการคัดเลือก ยอมเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ก็เพ่ือต้องการให้ได้คน
ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ เพราะคนคือ ผู้ใช้ทรัพยากรการผลิตตัวอ่ืนๆ ในการสร้างผลก าไรและชื่อเสียงให้
องค์การ ฉะนั้นหากองค์การได้คนมีคุณภาพแล้ว ก็จะท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า แข่งขันกับองค์การอ่ืน
ได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ 

3. วัตถุประสงค์ระดับหน้าที่ (Functional objectives) การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น 
เรายึดหลักสมมติฐานที่ว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกัน มีความช านาญเฉพาะด้าน จึงเป็น
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ที่มาของค าว่า “Put the right man on the right job” ในระดับฟังก์ชั่นหรือระดับหน้าที่นั้น แต่ละฝ่าย
งานก็มีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ หรือในสายอาชีพของตน จึงจะท าให้ฝ่ายนั้นๆ 
สามารถผลิตผลงานอันมีคุณค่าให้กับฝ่ายงานของตนได้ 

4. วัตถุประสงค์ระดับตัวบุคคล (Personal objectives) มนุษย์ทุกวันนี้มีการพัฒนา
ความสามารถไปมาก เพราะรู้มากขึ้น อันเป็นผลมาจากสังคมแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นบุคคลแต่ละคนจะต้อง
พัฒนาตนเองให้เป็น “ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า” ซึ่งหมายถึง การพัฒนาทางด้านทักษะ (Skill) ความรู้ 
(Knowledge) ความสามารถ (Ability) ศักยภาพ (Capacity) และความสามารถในการด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกัน 

 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 
 

ทรัพยากรมนุษย์ในอดีต ถูกมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง (Overhead cost) ซึ่งไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญมากนักต่อผลส าเร็จขององค์การ ดังนั้น หากองค์การมีนโยบายในการลดการใช้จ่าย งบประมาณ
ประเภทแรก ที่องค์การส่วนใหญ่จะปรับลดคือ งบประมาณท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น ลด
งบประมาณในการพัฒนา ฝึกอบรม แม้แต่การเลิกจ้าง แต่ปัจจุบันองค์ทุกองค์กรได้ให้ความส าคัญต่อ
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น และครอบคลุมพนักงานในทุกหน้าที่ทุกระดับชั้นในองค์การ ซึ่งจากเดิมมุ่งสนใจ
แต่เฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติ (Blue-collar) แต่เพียงอย่างเดียว โดยแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมาก
จาก ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker) นักบริหารและนักวิชาการด้านการจัดการ (Foulkes, 

1993, p. 71-72) ส่วนปัจจัยหลักที่ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จนั้น มีหลายปัจจัย ดังนี้ 
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมีแนวคิดที่ส าคัญ 4 ประการ  

1.1 บริหารงานต้องท าควบคู่ไปกับการบริหารคน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็น
นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยทั้งหมดของการบริหารซึ่งประกอบด้วย คน  (Man) เงินทุน
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือ 4 M’s กล่าวคือ มนุษย์เป็น
ผู้ท าการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นผลลัพธ์ (Output) ที่ต้องการ ดังนั้น หากการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ก็จะเอ้ืออ านวยให้มนุษย์ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

1.2 ผู้บริหารทุกคนต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น มิใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
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กับผู้บริหารทุกคนในองค์การ เช่น ความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ ให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ 

1.3 การน าแนวคิดการบริหารเชิงระบบเปิด (Open system) มาใช้ ซึ่งมองว่าการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ต้องได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยองค์การจะต้องให้ความใส่ใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านั้น (Contingency management) 

1.4 เน้นการจัดการเชิงรุก หรือ Proactive approach  ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ และ 

มีความสามารถในการพยากรณ์อนาคต การวางแผนกลยุทธ์และการน าเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่
มาใช้ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนี้ ควรเปลี่ยนเป็นแนวคิดเรื่องของ 
“ทุนมนุษย์” (Human capital) ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะที่บุคคลน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เฉลียวฉลาด พันธะสัญญา ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit knowledge) ทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้ 
(Hyman, 1987, ผสุ เดชะรินทร์, 2546, หน้า 95, นิสดารก์ เวชยานนท์ 2551, หน้า 2-7 และ พิชิต 
เทพวรรณ์ 2555, หน้า 76-77) ซึ่งอิทธิพลของแนวคิดนี้ ท าให้มุมมองที่เกี่ยวกับมนุษย์  ได้เปลี่ยนไปจาก
เดิมซึ่งในอดีตมองว่ามนุษย์ เป็นเพียงค่าใช้จ่าย ท าให้หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลนั้น เป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายบุคคล (Personnel department) ที่ท าหน้าที่ในการบันทึกและเก็บข้อมูลทั่วๆไป ต่อมาแนวคิด
เกี่ยวกับทุนมนุษย์ (Human capital) ปรากฏให้เห็นตามสื่อและหนังสือวิชาการมากขึ้น จริงๆแล้วถือเป็น
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารเริ่มมองว่าคนเป็นทรัพยากรและทรัพย์สินที่ส าคัญ
ขององค์การ การบริหารงานบุคคล จึงเริ่มพัฒนาเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource 

management) และในปัจจุบันได้เริ่มมองว่าบุคลากรภายในองค์การเป็นทุน (Capital) ที่องค์การต้อง
บริหารให้ดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ เช่นการพัฒนาทางด้านความสามารถ การจูงใจ การรับรู้
บทบาทสถานภาพในองค์การ และการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (Situation contingencies 

(McShane, 2006) 

 นอกจากนี้ ฟิทซ์เอ็นซ์ (Fitz-enz, 2000, p. 7) เจ้าของผลงานชื่อ “ROI of human capital” 
ยังได้กล่าวถึง “ทุนมนุษย์” (Human capital) ไว้ว่า เป็นองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 1) 
คุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน อาทิเช่น ความฉลาด พลังงานในการท างาน ทัศนคติ 



 213 

ความมุ่งมั่น 2) ความสามารถของบุคคลที่จะเรียนรู้และพัฒนา 3) แรงจูงใจของแต่ละบุคคลที่จะแบ่งปัน
ข้อมูลและความรู้ให้กับกลุ่ม 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า เมื่อนึกถึงทุนมนุษย์ (Human capital) แล้ว เราคงไม่ได้นึกถึง
เฉพาะทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การเท่านั้น แต่ทุนมนุษย์จะต้อง
ครอบคลุมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เครือข่าย รวมทั้งสิ่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่
ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นแนวความคิดที่
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของปฏิบัติงาน เรายอมรับอย่างกว้างขวางว่าองค์การ คือระบบ และต้องเป็นระบบ
เปิด (Open system) องค์การต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้องค์การอยู่
รอดได้อย่างดี ซึ่งจ าเป็นต้องปรับตัวอยู่เสมอ หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์เองก็ต้องยอมรับ
สภาพที่ต้องปรับตัว ต้องเผชิญเช่นเดียวกัน เช่น การยอมรับถึงสภาพการเมือง ลบล้ างแนวคิดที่ว่าตนมี
ความเป็นกลางทางการเมือง แต่มิใช่หมายถึงการยอมรับระบบอุปถัมภ์อย่างเต็มที่ เพียงแต่ให้ยอมรับ
สภาพการณ์จริงที่อาจต้องปรับตัวให้เข้ากับความเหมาะสมทางการเมือง หรือเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้
ทันตามเทคโนโลยีของโลก เพราะช้าเร็วก็ต้องท า แต่ถ้าช้าเกินไปอาจมีผลต่อความอยู่รอดในระยะยาว 
เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีการปรับตัวตามกระแสของ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลให้องค์การต้องอยู่ในสภาพสังคมยุคไร้พรมแดน ยุคของการเรียนรู้ 
ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น มาตรฐานของบุคคลสูงขึ้น เมื่อการแข่งขันสูงขึ้นองค์การก็ต้องการบุคลากรที่มี
คุณภาพสูงตามไปด้วย นั่นหมายถึง หน้าที่ขององค์การจะต้องสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ และใช้ศักยภาพเหล่านั้นให้เต็มที่ รวมถึงการรู้จัก
วิธีที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่าเหล่านั้นให้ท างานให้กับองค์การต่อไป ฉะนั้น ผู้บริหารจะต้องค านึงทั้ง
เรื่องคนที่จะต้องให้มีความสอดคล้องกับงาน เรื่องของสภาพแวดล้อมที่ต้องปรับตัวตาม การพัฒนาตนให้
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และรูจักน าเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การต่อไป  

 

ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
 

การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ ได้ท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความ
ท้าทายอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากเดิมแข่งขันกันทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและการลงทุน (Trade and investment) เปลี่ยนเป็นการแข่งขันด้านการด าเนินการ 
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(Operations) การจัดการ (Management) และการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง (Strategic alliances) ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งระดับสากล  (Global competent 

employees) มากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เช่น การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
และความหลากหลายของประชากร ซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายของพนักงานตามมา (Diversity of 

employees) อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาทางด้านเครื่องมือทางการบริหาร 
(Management tools) ใหม่ๆมาใช้มากขึ้น จึงท าให้บุคลากรต้องมีการศึกษามากขึ้น อีกทั้งองค์การก็ต้อง
เพ่ิมการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะแก่พนักงานมากขึ้นด้วย ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และยากแก่การพยากรณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากพยากรณ์
บนพื้นฐานของสังคมแล้ว สามารถคาดการณ์ แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ได้ดังนี้  

1. รูปแบบการให้บริการ เนื่องจากการเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ กอปรกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ
มากขึ้น เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ       
เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร โดย คาสซิโอ้ (Cascio, 2003, p. 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการน า         
เทคโนโลยี่ทางด้านการสื่อสารมาใช้ในการบริหารในศตวรรษที่ 21 ว่าเหมือนการน าเครื่องจักรไอน้ า       
หรือสายพานล าเลียง (Assembly line) มาใช้ในอดีต ซึ่งสามารถสื่อสารระหว่างกันได้เพียงแค่
พริบตาเดียว   

2. รูปแบบในการบริหารจัดการ เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ จึง
เป็นไปได้ที่หน่วยงานของรัฐ จะใช้วิธีการกระจายอ านาจในการบริหารมากขึ้น การออกแบบโครงสร้าง
แบบแบนราบ อีกท้ังมีความยืดหยุ่น และสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงได้ ทั้งเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานอื่นภายนอก แบบใยแมงมุม 

3. รูปแบบของบุคลากร เนื่องจากความคาดหวังต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีมากขึ้น 
ในขณะที่จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกลับมีจ านวนลดลงอย่างสวนทางกัน เนื่องจากนโยบายในการลด
ก าลังคน ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้น องค์การจึงต้องสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ให้มีองค์ความรู้และมีทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ  

4. รูปแบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู้ (Knowledge economy) เนื่องจากตลาด
กลายเป็นของผู้ซื้อ ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าได้อย่างเสรีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าต้องแข่งขันรุนแรง
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มากขึ้นตาม ความส าเร็จขององค์การจึงไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ เช่น ทรัพย์สิน เงินทุน หรือแรงงาน
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ “ความรู้” (Knowledge) ของบุคลากรที่สามารถพัฒนานวัตกรรมของ
สินค้า กระบวนการปฏิบัติงาน การบริการที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีต้นทุนที่ต่ า 
เป็นต้น 

5. รูปแบบโครงสร้างของประชากร ซึ่งแนวโน้มโครงสร้างของประชากรของไทยจะมี
แนวโน้มอัตราการเกิดที่ลดลง ส่วนจ านวนผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากขึ้น ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการ
ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในวัยแรงงานในอนาคต ดังนั้น อาจท าการจ้างงานให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น เช่น  ผู้รับจ้างอิสระ ( Freelancer)  หรือ อาจพิจารณาจ้างกลุ่มคนเกษียรเข้ามาท าหน้าที่ในบาง
หน้าที่ รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการบริหารเพื่อดึงคนดีคนเก่งให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การมากข้ึน 

6. รูปแบบการสื่อสาร เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้มี
การน า Social media มาใช้ เช่น Facebook, Twitter, Myspace, Line, Linkedln, WhatsApp, 

Blogging เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต
หรือแม้แต่กับชุมชน ดังนั้น องค์การจึงต้องพยายามพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในงานของทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เช่น การคัดเลือกผ่านออนไลน์ (Social recruiting: 

Virtual interview) การสั่งงานออนไลน์ การประชุมทางไกล เป็นต้น   
7. รูปแบบของความหลากหลาย (Diversity) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ จะต้องมี

กระบวนทัศน์ในการท างานที่เปิดกว้าง มีความเป็นสากล ยอมรับในความแตกต่าง หลากหลาย เช่น เพศ 
อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้นทางสังคม เป็นต้น และต้องมีมุมมองเชิงบวก ต่อความหลากหลายเหล่านี ้ 
โดยพยายามบริหารความแตกต่างหลากหลายทั้งมวล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

8. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว (Green HR) ปัจจุบันเน้นการบริหารจัดการ
องค์การที่บริสุทธิ์ ซึ่งมีอยู่ 2 นัย คือ ปราศจากการคอรัปชั่น และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic partner) ในการบริหารจึงต้องบริหารโดย
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน พนักงาน และการรับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้น นอกจากนี้ยังต้องแสวงหาวิธีการลดการใช้ทรัพยากร เช่น  การใช้ระบบ Social recruiting: Virtual 

interview เป็นต้น 
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ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีอ านาจหน้าที่ในสายงานหลักโดยตรง แต่มีอ านาจหน้าที่ให้
ค าแนะน า และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากร
มนุษย์ได้ ดังนี้ (Cascio, 2003, p. 6-8) 

1. การจัดหาพนักงาน (Staffing) ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ การค้นหาข้อมูลเพ่ือ
จัดท าการวิเคราะห์งาน (Job analysis) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning)   
การพิจารณาปริมาณและทักษะของพนักงานที่องค์การต้องการ การสรรหา คัดเลือก หรือสนับสนุนให้ผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสมได้ท างานกับองค์การ 

2. การบ ารุงรักษา (Retention) ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ การจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสวัสดิการต่างๆแก่
พนักงาน  

3. การพัฒนา (Development) เป็นหน้าที่ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน (Competencies) ตามมาตรฐานที่ กฎหมายก าหนด เช่น การพัฒนาความรู้  ทักษะ  
ความสามารถ ในการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนบุคลิกภาพด้านต่างๆของพนักงาน 

4. การปรับเปลี่ยน (Adjustment) แนวทางในการปฏิบัติตาม (Compliance) เช่น การ
ก าหนดกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติ การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ การให้ออกหรือปลดออก เป็นต้น 

5. การเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือวัตถุประสงค์ให้ขององค์การประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวัง 
(Managing change)  โดยใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

  

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) หมายถึง ปัจจัยภายในองค์การ ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน   องค์การ ได้แก่ 

1.1 นโยบาย (Policies) นโยบายขององค์การจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ นโยบายยังแบ่งเป็นนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆของ
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องค์การ รวมถึงกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย เช่น นโยบายการสรรหา นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

1.2 ภารกิจ (Mission) ภารกิจหรือพันธกิจขององค์การ สร้างข้ึนมาเพ่ือให้องค์การ
ทราบว่าตนจะต้องท าภารกิจอะไรบ้าง จึงจะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ภารกิจเหล่านั้น
มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะบุคลากรคือบุคคลที่ต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว 

1.3 วัฒนธรรมองค์การ (Corporate culture) วัฒนธรรมองค์การ คือ สิ่งที่บุคคลใน
องค์การส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติเป็นประเพณี จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การ 
จึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์การยังมีส่วนในการ
เลือกสรรบุคลากร กล่าวคือ บุคคลที่เข้ามาอยู่ในองค์การจะต้องสามารถปรับตัว หรือยอมรับวัฒนธรรม
องค์การนั้นๆได้ด้วย จึงจะอยู่ร่วมกันในองค์การได้อย่างมีความสุข 

1.4 องค์การไม่เป็นทางการ (Informal organization) องค์การที่ไม่เป็นทางการ 
หมายถึงองค์การที่มีลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัวเกิดข้ึน อันเนื่องมาจาก ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ 
ฯลฯ เหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเกิดการรวมกลุ่ม หรือรวมตัวขึ้น โดยไม่เป็นไปตามโครงสร้างองค์การ  
องค์การที่ไม่เป็นทางการ จะแทรกตัวอยู่ในองค์การที่เป็นทางการเสมอ (Formal organization) 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวเหล่านั้น ท าให้การท างานลื่นไหลดีขึ้น และบุคลากรได้รับขวัญก าลังใจจากการมีกลุ่ม 
มีสังคมของตน แต่หากมีองค์การไม่เป็นทางการมากเกินไป อาจน าไปสู่ความขัดแย้ง การท างานล่าช้า 
ระบบการท างานตามโครงสร้างองค์การต้องเสียไป เป็นต้น ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้อง
ค านงึถึง องค์การที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้ด้วย 

1.5  รูปแบบการบริหารงานของผู้น า (Management style of leader) เป็นเรื่องที่
ต้องยอมรับให้ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆในองค์การนั้น อาจเกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว หรือบุคคลกลุ่ม
น้อยกลุ่มหนึ่งในองค์การเท่านั้น ซึ่งก็คือ ผู้น า หรือ ผู้บริหาร นั่นเอง เมื่อเปลี่ยนผู้น า ผู้บริหารใหม่ 
นโยบายต่างๆก็อาจเปลี่ยนแปลง ส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับ สไตล์การ
บริหารงานของผู้น า นั้นๆ และแน่นอนว่ากิจกรรมต่างๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
สไตล์การบริหารงานของผู้น าเหล่านี้เช่นเดียวกัน 

1.6 กลุ่มลูกจ้าง (Employees) กลุ่มของลูกจ้าง เป็นกลุ่มของบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ควรต้องค านึงถึงกลุ่ม
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ของลูกจ้างเหล่านี้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผล ฯลฯ ควรต้องค านึงถึง
ความพึงพอใจของผู้สนองนโยบาย ทั้งนี้ ก็เพ่ือป้องกันปัญหา ความขัดแย้ง การลาออก หรือการร้องทุกข์ 
เป็นต้น 

2. สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ อันได้แก่ 

2.1 ตลาดแรงงาน (The Labor market) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ เช่น 
การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างาน ต้องค านึงถึง ตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชาชีพด้วย ว่า ล้นตลาด หรือ 
ขาดตลาด เพราะหากแรงงานในสายวิชาชีพนั้น ล้นตลาด เราก็ไม่จ าเป็นต้องใช้นโยบายเชิงรุก ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก หรือหากแรงงานในสายวิชาชีพนั้น ขาดตลาด เราจะได้เตรียมการรองรับ และแสวงหาดูว่า
จะหากลุ่มคนเป้าหมายที่ต้องการเหล่านั้นได้จากท่ีไหน อาจต้องทุ่มงบประมาณมากกว่าสายวิชาชีพอ่ืน 
หรือต้องให้ทุนการศึกษา อบรม โดยมีสัญญาการเข้าปฏิบัติงานภายหลังการส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

2.2 ผู้รับบริการ/ลูกค้า (Client/Consumer) แนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ได้เน้นการให้บริการโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารของภาคเอกชนโดนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการตลาด 
(Marketing)  เพ่ือ วัตถุประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการตามหลักการ 
New public service โดยเปรียบประชนเป็นเสมือนพระเจ้า ดังค ากล่าวที่ว่า ลูกค้าคือพระเจ้า เพราะ
ลูกค้าคือตัวแปรส าคัญที่จะท าให้องค์การอยู่รอดได้ ไม่เพียงแต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น ที่ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า แต่หมายถึงการบริหารจัดการต่างๆทุกด้านในองค์การ ที่ต้อง
ค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก การหมดยุคสมัยของเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ใช้ค าพูด หรือกิริยาไม่สุภาพต่อ
ประชาชน ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากการแข่งขันในการให้บริการ และความคาดหวังจากประชาชนผู้รับบริการที่มี
มากขึ้นนั่นเอง 

2.3 กฎหมาย (Legal) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของภาครัฐนั้น จะต้อง
ค านึงถึงหรือให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เช่น พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พระรากฤษฎีกาว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน     ข้อบังคับก.พ.ว่าด้วยเรื่องต่างๆ ระเบียบ ก.พ. กฎ ก.พ.ค. และกฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีประมวลข้าราชการและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน ซึ่งกฎหมายต่างๆ

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2886&catid=429&Itemid=211
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2886&catid=429&Itemid=211
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=447&Itemid=217
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=447&Itemid=217
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เหล่านี้ จะท าการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น องค์การ
จะต้องติดตามสถานการณ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อการท าหน้าที่ทางด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

2.4 เศรษฐกิจ (Economic) ปัจจุบันพบว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย ยังไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน อีกท้ังยังท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง และท าให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
โดยภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตสูงกว่าภาคเกษตร การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็น
ปัจจัยหลักของการส่งออกของประเทศ แต่ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศกลับพ่ึงพิงวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรวมทั้งภาคเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานและแหล่งสร้างรายได้ส าคัญของประชาชน
ส่วนใหญ่ ท าให้การกระจายความมั่งค่ังและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านรายได้ การถือครอง
สินทรัพย์ทางการเงิน และทรัพย์สินถาวร โดยเฉพาะที่ดินยังมีความเหลื่อมล้ ากันมาก  โดยในระยะยาว
แล้วจะกลายเป็นความเสี่ยงที่จะยิ่งท าให้เกิดช่องว่างในสังคมที่รุนแรงข้ึนได้ อีกท้ังโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงท าเศรษฐกิจมี
การพัฒนาช้า การมุ่งเน้นการพัฒนาการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า อุตสาหกรรมเพ่ือเร่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น ท าให้ภาคอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้ามากกว่าภาค
การเกษตร สัดส่วนมูลค่าผลผลิตและผลิตภาพสูงกว่าภาคเกษตรมาก กลุ่มทุนอุตสาหกรรมจึงมีอ านาจ
ต่อรองและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลมากกว่า  จึงกลายเป็นช่องว่างระหว่างชนชั้น 
รายได้และความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงาน
ของผู้มีรายได้ต่ า นอกจากนี้ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ที่พ่ึงพิงการส่งออกสินค้าและบริการรวมทั้ง
แหล่งทุนจากต่างประเทศสูง ส่งผลให้เกิดความอ่อนไหวและความผันผวนได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจมีผลท าให้เกิดการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน การเลิกจ้าง และท าให้เกิดปัญหาการ
ว่างงานตามมา  

2.5 สังคม (Society) ต้องยอมรับว่าปัญหาการพัฒนาทางสังคมของไทย ยังมีช่องว่าง
ที่แตกต่างกันมากระหว่างชนชั้น พ้ืนที่ ทั้งในด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
รวมทั้งโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาย และหญิง ท าให้ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมได้อย่างทั่วถึง แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังไม่มี หลกัประกันทางสังคม สาเหตุ ดังกล่าวเป็นปัจจัย
ผลักดันให้ประชาชนเกิดการย้ายถิ่นฐาน จากชนบทมาสู่สังคมเมือง ผู้สูงอายุและเด็กถูกปล่อยให้อยู่ตาม
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ล าพัง ส่วนแรงงานที่เข้าสู่ตัวเมืองก็มักเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดทักษะและได้รับค่าแรงต่ า กลายเป็น ปัญหา
ผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยในชุมชนเมือง  นอกจากนี้สังคมไทยยังขาดความสมดุลระหว่างโอกาสของหญิงและ
ชาย ทั้งในด้านการศึกษาระดับสูงในบางสาขาและในด้านอาชีพ และโอกาสของผู้หญิงในภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น และการเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนยังมีน้อย ไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ สังคมไทยยังมีปัญหาอ่ืนๆอีก เช่น การ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ โรคเอดส์ ยาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลต้องเผชิญ
กับความท้าทายมากข้ึน ดังนั้น บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ การแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที และเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตลอดจนการเปิดเผยที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการมากข้ึน  

2.6 เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร 

มนุษย์ อยู่ 2 ด้าน คือ 

2.6.1 องค์การใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนคน เนื่องจากความต้องการในการเพ่ิมขีด
ความสามารถการให้บริการ และการลดต้นทุนการใช้จ่ายด้านงบประมาณของรัฐ ตามหลักการของ NPM 

จึงท าใหห้น่วยงานของรัฐได้น าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาให้บริการประชาชน เช่น รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ 
(E –Government) ซึ่งเป็นการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพ่ิมการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และท าให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนมากข้ึน  

2.6.2 องค์การต้องใช้คนที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสลับซับซ้อน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีทักษะ และความช านาญเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้อง
จัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

2.6.3 การเมือง (Politic) กรอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ เป็นเรื่องที่
สอดคล้องเก่ียวพันธ์ กับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล และพรรคการเมืองที่เป็นแกนน าในการ
จัดตั้งรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ยังเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้ก าหนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มี
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ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน ตลอดจน การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

อย่างไรก็ตามการท าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัติ นอกจากจะต้อง
ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความส าเร็จแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆดังท่ีกล่าวมา และเหนือสิ่งอื่นใดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีความสามารถในการปรับในสอด
ลัพธ์กับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ด้านต่างๆ  

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ปัญหาหรือความขัดแย้งในองค์การ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้ บางปัญหาก็แก้ไขได้ง่าย บาง
ปัญหาก็แก้ไขได้ยาก หรือบางปัญหาก็อาจแก้ไขไม่ได้ ปัญหาที่มักสร้างความยุ่งยากให้กับผู้บริหารมากที่สุด 
มักเป็นปัญหาเรื่อง “คน” ซึ่งมีอยู่มากมาย ตัวอย่างของปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แก่  

1. การรับคนไม่เหมาะสมกับงาน 

2. อัตราการเข้า-ออกสูง (High turnover) 

3. พนักงานปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ 

4. การสูญเสียเวลามากไปกับการคัดเลือกและการสัมภาษณ์ 

5. บรรยากาศและเงื่อนไขในที่ท างาน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน  
6. พนักงานขาดขวัญและก าลัง  
7. กิจกรรมส าคัญขององค์การ ไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดความเบื่อ

หน่ายในการท างาน 

8. ปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์การ เช่น ระบบสายการบังคับบัญชาที่ยาวเกินไป และ
ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียว ส่วนการสื่อสารภายนอกองค์การกับสังคมที่องค์การสังกัดอยู่ มี
ความสัมพันธ์กันน้อยมาก 

9. พนักงานไม่มีส่วนร่วมในนโยบายหรือการวางแผน โดยเฉพาะด้านการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน 

10. การจ่ายผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับไม่แน่นอนและไม่เป็นระบบ ซึ่งต้องแก้ไขโดย
จัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ 
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11. ฝ่ายนโยบายเปลี่ยนแปลงกิจกรรม การบริหาร โดยไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติการทราบ 

ล่วงหน้า โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการ หรือนโยบายที่ส าคัญ ต้องแจ้งล่วงหน้า เพ่ือให้พนักงานมี
ส่วนร่วม 

12. วิธีการวัดและประเมินผลไม่มีมาตรฐาน 

 

แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย 

 

ดังได้ทราบกันแล้วว่ามนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีค่า มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การต่างๆ จึง
อาจกล่าวได้ว่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จขององค์การที่ส าคัญคือ “คุณภาพของคน” นั่นเอง เนื่องจากมนุษย์มี
สติปัญญา มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถ การสร้างคุณค่า (Value) ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซ่ึงต่างจากทรัพยากรอย่างอ่ืนท่ีใช้ไปก็ย่ิงท า
ให้สิ้นเปลืองและหมดไป ดังที่ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์
ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ SCG. ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดนี้ว่า “คนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญสูงสุดที่
ต้องเอาใจใส่ดูแล หมั่นพัฒนาให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดเวลา การพัฒนาคนเป็นการลงทุน 
(Investment) ไม่ใช่คนเป็นต้นทุน (Cost) คนเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดขององค์กร” (ปวันท์วีย์, 2553, หน้า
25)   ซึ่งสอดคล้องกับพิชิต เทพวรรณ์ (2555, หน้า 15) ที่ได้แสดงทัศนะว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจฐานบริการหรือฐานความรู้ ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวคิดในการแบ่ง 
“สินทรัพย์” (Asset) ออกเป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพย์ของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสินทรัพย์
ทางกายภาพ ได้แก่ โรงงาน เครื่องจักร หรือวัสดุ เป็นต้น ส่วน  สินทรัพย์ของระบบเศรษฐกิจฐานบริการ
หรือฐานความรู้ เป็นสินทรัพย์มี่ไม่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ ทักษะ (Skill) ความรู้ความสามารถ 
(Competence) ทัศนคติ ความเข้าใจวัฒนธรรม และแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับ
ต้องได้นี้ นับมีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวม
ขององค์การ (Worth of an organization) หรือ มนุษย์เป็นต้นทุนประเภทหนึ่งนั้นเอง ส่วนนิสดารก์ เวช
ยานนท์ (2551, หน้า 1) ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันนี้ว่า แนวคิดท่ีมองคนเป็นค่าใช้จ่ายได้เปลี่ยนเป็นการมอง
ว่าคนเป็น “ทุน” ซึ่งต้องมีการลงทุนเวลา ความพยายาม ค่าใช้จ่าย และการประเมินผลในแง่ของความ
คุ้มค่าและยิ่งนับวันสินทรัพย์ด้าน “ทุนมนุษย์” หรือ “ทุนทางปัญญา” (Intellectual capital) ก็ยิ่งมี
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ความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ และยิ่งในสังคมและเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ (Knowledge-based society) 

ก็ยิ่งท าให้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ กลายเป็นพลังอ านาจมหาศาลมากข้ึนตาม 

ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น คงต้องยอมรับกันว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคส่วนของเอกชน ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามากกว่าภาคส่วนของราชการมาก ดังนั้น
ผู้เขียน จึงขออนุญาตน าเสนอแนวคิด ที่เน้นไปทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคส่วนของ
เอกชนมากกว่ารัฐบาล อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่ใช้ประสบผลส าเร็จในภาคเอกชนแล้ว หลายแนวคิดได้ถูก
น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐบาลมากข้ึน โดยเฉพาะในยุคสมัยของการ
ยอมรับและการน าเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management - NPM) มาใช้ 
กล่าวคือ การบริหารจัดการในส่วนภาครัฐบาล ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ โดย 
ได้น าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบราชการ และการแสวงหาวิธีการปฏิบัติราชการ
สู่ความเป็นเลิศ    โดยการน าเอาแนวทาง หรือ วธิีการบริหารงานของภาคเอกชน มาปรับใช้กับ             

การบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การ
ค านึงถึงหลักความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดโครงสร้างองค์การที่กะทัดรัดและแบนราบ การเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยมขององค์การ ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน โดยค านึงถึง
คุณภาพเป็นส าคัญ 

ซึ่งแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมานั้น เดิมทีเป็นแนวคิดแบบการยึดองค์การ
และพนักงานเป็นหลัก หรือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การ โดยองค์การ
จะท าการวิเคราะห์งานภายในองค์การ แล้วท าการสรรหาคัดเลือกคนที่องค์การต้องการ เพ่ือมาท าหน้าที่
ให้บริการแก่ลูกค้า การจัดสรรผลตอบแทน การพัฒนาผู้น า และการฝึกอบรม เป็นต้น  ซึ่งการมองแบบนี้
ถูกมองว่าเป็นการมองที่แคบเกินไป เนื่องจากเป็นการมองจากภายในสู่ภายนอก “Inside out” โดย
องค์การไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้ อย่างไรก็ตาม จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว จึงท าให้องค์การต่างๆต้องท าการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดมากยิ่งข้ึน และให้ความสนใจกับการ
บริหารคนในองค์การมากขึ้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น องค์การต่างๆจึงได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองเป็นแบบ “Outside in” คือการมองข้ามไปยังลูกค้าหรือผู้รับบริการ
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ภายนอกองค์การ การศึกษาเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย แล้ว
น าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางแผนว่าจะผลิตอะไร และ/หรือจะเลือกพนักงานแบบไหน หรือมี
ทักษะความรู้ความสามารถด้านใด มาท าการให้บริการดังกล่าว เพ่ือลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจสูงสุด ซึ่งนับเป็นการให้ความส าคัญแก่ผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนั่นเอง (Ulrich et 

al., 2011, p.1) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่ จะต้องท าการบริหารเพ่ือให้องค์การมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางปัญญา (Knowledge worker) ซึ่งวิธีการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความได้เปรียบนี้ เป็นการน าหลักการของ “การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” (Strategic human resource management) มาใช้  การเน้นวางแผนใน
ระยะยาวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (Contingency plan) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
ได้กลายเป็นความคาดหวังขององค์การ ในการท าหน้าที่ในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

partner)  ดังนั้น จึงส่งผลให้ผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีทักษะเพ่ิมข้ึน ซึ่งนอกจากจะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในงาน (Administrative expert) แล้ว ยังรับผดิชอบงานในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการท างานใน
หน้าที่อื่นๆ กล่าวคือ นอกจากจะท าการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ า (Routine) แล้ว ยังต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ผู้บริหาร (Administrative expert) เพ่ือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consult) ในการ
วางแผนกลยุทธ์ในด้านเกี่ยวกับก าลังคนให้แก่ Line manager เนื่องจาก Line manager เป็นผู้ใช้
ก าลังคน และสนับสนุนให้มีการน าเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยมาใช้ เช่น Balanced 

scorecard, Six sigma, Competency, Learning organization และ Knowledge management 

เป็นต้น อีกทั้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยังต้องท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซ่ึง
จะต้องเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนและอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง 
(Conflict Management ที่อาจเกิดขึ้น และการสนับสนุนโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 
(Employee Champion) ท าให้เกิดข้อผูกมัดกับองค์การ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจต่อสภาพการจ้าง
งานและสภาพในการปฏิบัติงาน  และยังรวมถึงการสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรแก่พนักงาน  
(Ulrich et al., 2011, p. 1-9) 

นอกจากนี้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ยังต้องมีทักษะในการท าความเข้าใจในบริบทและ
แนวโน้มของสภาพแวดล้อมภายนอก (External conditions) และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ ทัสพร จันทรี (รองประธานอาวุโสด้านการ
บริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวสนับสนุน
แนวคิดนี้ว่า (พัชรินทร์ ดีอินทร์และคณะ, 2556, หน้า 25) “การท างานทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องมีหลักการที่ชัดเจน แต่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รูปแบบและวิธีการท างานที่เคยใช้ได้ผลเมื่อห้าหรือสิบปีก่อน 
อาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความยืดหยุ่น 
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานอยู่เสมอ”  

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง 
แล้วแยกแยะกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตามค าแนะน าของ เดฟ 
อัลริช (Dave Ulrich) เรียกว่า STEPED โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (Ulrich et al., 2011, p. 1-5) 

1. S หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “สังคม” (Social) 

เช่น เพศ รูปแบบของการด าเนินชีวิต การนับถือศาสนา รูปแบบโครงสร้างของครอบครัว การรวมตัวของ
สังคมเป็นต้น 

2. T หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “เทคโนโลยี” 
(Technological) เช่น ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี และการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social media) 

3. E หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “เศรษฐกิจ” 
(Economic) เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 

4. P หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “การเมือง” 
(Political) เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การ หรือความขัดแย้ง
ทางการเมือง เป็นต้น 

5. E  หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “สิ่งแวดล้อม” 
(Environment) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ กระแสความ
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม หรือ บทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6. D หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “ประชากร” 
(Demographic) เช่น ลักษณะของแรงงานเกี่ยวกับ เพศ วัย การศึกษา หรือ ทักษะ เป็นต้น 
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ส่วน เจมส์ แคนตัน (James Canton) นักอนาคตวิทยา และประธานสถาบันเพ่ืออนาคต 
(Institute for Global Futures) ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตว่า จะมี
ลักษณะดังนี้ (Canton, 2015)    

1. ในอนาคตจะเกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
(Smart Talent) เกิดขึ้นในระดับโลก เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์การ   

2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ในแง่ของการ
ผลิต ความรู้ และความเจริญก้าวหน้า 

3. การเพ่ิมข้ึนของแรงงานสตรีจะส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย อ านาจ 
และต าแหน่งงานในองค์การ นอกจากนี้ สตรีจะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ การท าหน้าที่บริหาร การมี
ส่วนส าคัญต่ออุตสาหกรรมและตลาด 

4. ความหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญหรือ
ประสบการณ์ของแรงานจะมีมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานขององค์การจะต้องมีความสามารถใน
การเข้าใจในความหลากหลาย 

5. การแสวงหา ฝึกอบรม และรักษาแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี่ (High-tech skill) 

จะเป็นความท้าทายของทุกองค์การ  
6. การท าให้แนวคิดการผลิตนวัตกรรม (Innovation) กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ จะ

กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญและสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์การ 

7. การสร้างความยั่งยืนทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมของสถานปฏิบัติงาน (Green 

workplace) จะเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์การ  
8. การเตรียมพนักงานไว้ เพ่ือเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากความซับซ้อนและแรงกดดัน

ในอนาคต อีกทั้งความสามารถในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

9. การยึดมั่นต่อการพัฒนาบุคลากร การให้การศึกษา การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้
องค์การได้รับทักษะใหม่และความสามารถในการแข่งขันเป็นการตอบแทน 

http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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10. การดึงดูดแรงงานรุ่นใหม่ หรือการเตรียมแรงงานในปัจจุบัน จะต้องสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ (Transnational team) การท างานผ่านออนไลน์ การปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานระดับโลก  

 ส าหรับ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551, หน้า 11-15) นักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของไทย ก็ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า แนวคิด
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นแนวคิดแบบเก่า (Traditional personnel 

management) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของ Frederic W. Taylor โดย
เน้นกระบวนการและกิจกรรม ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ การฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน 
ตลอดจนการประเมินผล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แยกส่วนโดยไม่ได้น ามาเชื่อมโยงเข้ากับแผนและวิสัยทัศน์ของ
องค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากมีฐานคติที่มองว่าคนเป็นค่าใช้จ่าย (Cost) ที่ต้องท าการควบคุม เพราะถ้าไม่
ควบคุมแล้ว อาจท าให้องค์การสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่แนวคิดแบบดั้งเดิมนี้ได้เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งนี้เนื่องจากระบบของสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพาอาศัยความรู้ของคนมากขึ้น งานทางด้านการ
บริการมีความส าคัญมากข้ึน ท าให้คนต้องใช้มันสมองในการคิดมากข้ึนกว่าการใช้แรงกาย กอปรกับการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดการสร้าเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ท าให้เกิดการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างกันกว้างขวางออกไปทั่วโลก ท าให้ข้อจ ากัดเรื่องระยะทาง ความห่างไกลไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป “คน” ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ส่วนงานที่แยกส่วนต่างคนต่าง
ท าถูกบูรณาการจากหลากหลายภาคส่วน เพ่ือเป้าหมายแห่งความส าเร็จขององค์การ และการมุ่งเน้นการ
ตอบสนองผู้ถือหุ้น (Shareholder) เปลี่ยนเป็นมุ่งเน้นไปที่ผู้มีส่วนได้-เสีย (Stakeholder) มากขึ้น  
 ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากเดิมเป็นแบบพ่อ
ปกครองลูก (Paternalistic model) องค์การจะดูแลลูกจ้างและจ้างงานในระยะยาว แต่เนื่องจากเกิดการ
แข่งขันระหว่างองค์การมากขึ้น ท าให้องค์การไม่สามารถจ้างงานแบบตลอดชีพ (Lifetime 

employment) ได้ จึงเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นแบบสมัครใจ (Volunteer model) ซ่ึง “คน” (ลูกจ้าง) 
เป็นผู้ลงทุน (Workers as investors) เป็นเจ้าของทุนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และเป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาตน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท างานที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร โดย “คน” จะน าเอาทุน
ของตนไปท างานกับองค์การ ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการที่ได้ลงทุนไป ส่วนองค์การก็จะ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่พนักงาน เพ่ือให้เขาสามารถเข้าสู่งานใหม่ได้หากหมดสัญญาจ้างกับองค์การ 



 228 

หรือที่เรียกว่าการสร้างความสามารถในการถูกจ้าง “Employability” ซึ่งหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดทุนมนุษย์มี ดังนี้ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551, หน้า 16) 

1. ภายใต้ความสัมพันธ์แบบสมัครใจ (Volunteer model) นี้ บุคคลต้องมีอิสระและมี
ความกล้าในการผลักดันและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพหรือเต็มสมรรถนะที่ตนเองมีอยู่ 

2. บุคคลต้องมองว่าตนเองเป็นนักลงทุน (Investor) ซึ่งจะต้องลงทุนในการพัฒนาตน 
เพ่ือที่จะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากลับคืนในอนาคต 

3. บุคคลต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งต้องเรียนรู้ 3 ประการคือ  
3.1 การประยุกต์ (Application)   
3.2 การเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลที่เชื่อถือได้ (Induction)   
3.3 การเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ (Refection) 

4. ความรู้ที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา จะเกิดขึ้นจากการบูรณาการ ขององค์ความรู้จาก
หลากหลายสาขา ดังนั้นจึงท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย (Network) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ แลการสะสม
ความรู้หรือที่เรียกว่า “Tacit knowledge” ซ่ึงก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
 จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์การต่างๆจะต้องท าการปรับเปลี่ยนกระบวนการใน
การปฏิบัติงานให้เป็นองค์การดิจิตอล หมายถึงการปรับเปลี่ยนองค์การที่ต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น มี
การน าเทคโนโลยี่สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร มีทัศนะที่ดีต่อความหลากหลาย ซึ่ง ชัยทว ี
เสนะวงศ์ (นักบริหารทรัพยากรมนุษย์) ได้กล่าวถึงทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิตอลว่าจะ
มีทิศทางดังนี้ (ชัยทวี เสนะวงศ์, 2556, หน้า 28-32) 

1. พัฒนาขีดความสามารถทั้งที่เป็นการวัด (HR metrics) และการวิเคราะห์ (HR 

analytics) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
1.1 การวัด (HR metrics) เป็นการสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของงานทางด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะท าให้องค์การได้ทราบถึงระดับของความส าเร็จ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1.1 ฐานข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิภาพของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น ต้นทุนในการสรรหา ระยะเวลาในการสรรหา ต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวม เป็นต้น 
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1.1.2 ฐานข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิผลของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
ผลลัพธ์จากการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อัตราการขาดงาน รวมทั้งการประเมินผลที่ได้จาก
การสร้างแรงจูงใจ 

1.1.3 ฐานข้อมูลที่ใช้วัดขีดความสามารถขององค์การ ประสิทธิผลด้านแรงงาน 
ยอดขายหรือผลผลิตต่อจ านวนพนักงาน อัตราของเสีย เป็นต้น 

1.2 การวิเคราะห์ (HR analytics) เป็นขั้นตอนของการน าเอาข้อมูลต่างๆจากการวัด 
(HR metrics) มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการคิด
เชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบหรือท่ีเรียกว่า “การคิดแบบทัศนภาพ” (Scenario thinking) โดยเป็นการ
ค านึงหรือใส่ใจกับสภาพแวดล้อมภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การในอนาคต 
เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ในอนาคต 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบคุณธรรม หรืออาจเรียกว่าการก ากับดูแลกิจการที่
ดีหรือบรรษัทภิบาล (Corporate governance) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญของการบริหารองค์การให้
ประสบความส าเร็จแบบยั่งยืน และยังสามารถผูกมัดใจของพนักงาน ให้ปฏิบัติงานกับองค์การต่อไป 
(Engaged) โดยมีหลักการ ดังนี้ 

2.1 หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังน าหลักเกณฑ์นี้มาใช้ในการสรรหา 
คัดเลือก และการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

2.2 หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ หรือลูกจ้างขององค์การอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการปฏิบัติ
ภายใต้กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติอย่างเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ    

2.3 หลักความม่ันคงในอาชีพ (Security of career) หมายถึง หลักประกันความ
มั่นคงในอาชีพ การได้รับสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน หรือการไม่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

2.4 หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไม่เปิด
โอกาสให้มีการใช้อิทธิพล อ านาจ บารมี เข้าแทรกแซงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
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3. ท าการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ ให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง
พบว่าองค์การต่างๆพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือเป็นองค์การทางเลือก (Employer of 

choice) ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทิศทางขององค์การต่างๆมีลักษณะดังนี้ 
3.1 มีความเป็นปัจเจกบุคคล (Personalization) หมายถึงวัฒนธรรมในการท างานที่

เคารพและให้การยอมรับในความเป็นปัจเจกคนมากขึ้น ทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานและรูปแบบของการ
ด าเนินชีวิต เช่น การยืดหยุ่นหรือให้อิสระในการปฏิบัติงานตามสมควร การเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน การออกแบบรูปแบบของการให้รางวัลหรือความก้าวหน้าตามที่
พนักงานต้องการ เป็นต้น 

3.2 การบริหารแบบเครือข่าย (Connectivity) เป็นการสร้างเครือข่ายในการบริหาร
จัดการ เนื่องจากบุคลากรขององค์การมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตแบบ “Hyperconnectivity” ซ่ึง
หมายถึงการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาและไร้ขีดจ ากัด 
ดังนั้นองค์การต่างๆจึงต้องน า Social network หรือ Social media มาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่แล้ว ยังท าให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย 

3.3 ความหลากหลาย (Diversity)  ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีความเข้าใจและมีวิธีการ
บริหารจัดการที่เปิดกว้าง มีความเป็นสากล และยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เช่น เพศ อายุ เชื้อ
ชาติ ศาสนา และชนชั้นทางสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องบริหารให้องค์การได้รับประโยชน์บนความ
หลากหลายเหล่านี้ 

3.4 ความยืดหยุ่น (Flexibility)  เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานซึ่งจากเดิมจะเป็น
แบบ Work life balance เปลี่ยนเป็น Work life flexibility หรือจากการก าหนดวัน เวลา หรือสถานที่ที่
แน่นอน กลายเป็นการก าหนดวัน เวลา หรือสถานที่ได้เอง ดังนั้น องค์การจะต้องเอ้ืออ านวยความสะดวก
ของสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น วัน เวลา สถานที่ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติงานที่แตกต่างนี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของ
นายจ้าง (Employer brand) และจะมีผลต่อการดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์การ 
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4. การสรรหาและคัดเลือกแบบ (Social recruiting) หมายถึงการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานจะเป็นแบบการใช้ Social media เช่น Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Blogging 

เป็นต้น เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังน ามาใช้เพื่อการ
สัมภาษณ์ขั้นต้นแบบ Virtual interview แทน Face-to-face เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งผู้สมัครงาน
และองค์การผู้จ้างงาน อีกท้ัง Social media ยังน ามาใช้เพื่อการจ้างงานแบบอิสระ (Freelance) อีกด้วย 

5. การน า Social learning มาใช้ส าหรับการพัฒนาพนักงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่มี
ความยืดหยุ่นทั้งวัน เวลา และสถานที่ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นโอกาสที่พนักงานจะมารวมกันในวัน 
เวลาและสถานที่เดียวกันจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานรูปแบบใหม่จึงต้องน าสื่อ       
อิเลคโทรนิคส์ เช่น Video, Blogs, Audio, Clip, Games, Simulations เป็นต้น มาใช้ เพ่ือสร้างความ
สะดวกในการรับการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 

6. การผูกมัดใจพนักงาน (Employee engagement) การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ
นานๆ นับเป็นความท้าทายของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งท า
ให้ขาดแคลนแรงงานกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ Generation Y จึงท าให้คนรุ่นใหม่เลือกท างานในองค์การที่
ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งแนวทางการบริหารเพื่อผูกมัดใจพนักงานนั้น สามารถท าได้
ดังนี้ 

6.1 การประสานความร่วมมือ (Collaboration) องค์การจะต้องสร้างบรรยากาศและ
รูปแบบในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การในลักษณะเครือข่ายแนวราบ (Social networking) เพ่ือให้
พนักงานได้ใช้เครือข่ายแบบสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์แก่องค์การ 

6.2 ความถูกต้องเชื่อถือได้ในการบริหารองค์การ  (Authenticity) เช่น การเป็น
บรรษัทภิบาล การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ การรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม การมี
ระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ขององค์การ และเป็นปัจจัยในการ
ดึงดูดให้บุคคลเข้ามาร่วมงานกับองค์การ 

6.3 ลักษณะส่วนบุคคล (Personalization) การบริหารงานบุคคลที่เคยใช้รูปแบบ
เดียวกันกับพนักงานทั้งองค์การ ต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมส าหรับพนักงานแต่ละคน หรือการ
ยอมรับและค านึงถึงความแตกต่าง เช่น การน าระบบการจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น (Cafeteria benefit) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน 
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6.4 นวัตกรรม (Innovation) องค์การใดท่ีมีการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มักเป็นที่
ดึงดูดใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถและใฝ่สัมฤทธิ์ต้องการเข้ามาร่วมงานด้วย เนื่องจากมีความท้าทาย
และต้องการความส าเร็จ 

6.5 เครือข่ายสังคม (Social connection) กลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงแม้จะต้องการความเป็น
ส่วนตัวในการปฏิบัติงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้ยังมีรูปแบบการด าเนินชีวิตในแบบ
ที่เรียกว่า “Hyperconnected” ซึ่งหมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนั้นองค์การสมัยใหม่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ           ทั้ง 
Social network และ Social media มีความทันสมัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น การติดต่อกับลูกค้า การสั่งซื้อสินค้า 
หรือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เป็นต้น 

6.6 พัฒนาการท า CSR (Corporate social responsibility) หมายถึง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งเป็นการด าเนินกิจการภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม
และการจัดการที่ดี โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
มาสู่ การท า CSV (Creating shared value) หมายถึง การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีถูกน าเสนอโดย Michel E. Potter ในบทความที่เขียนร่วมกับ Mark Kramer ชื่อว่า “The link 

between competitive advantage and corporate social responsibility” โดยให้ค านิยาม CSV 

ว่าเป็นการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบทางธุรกิจ กล่าวคือ การ
สร้างคุณค่าร่วมต้องผนวกเข้ากับความสามารถในการแสวงหาก าไร และการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ ในการสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร้อมกัน   
 ส่วนมุมมองของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์อาชีพ เช่น ชนาวุฒิ นาคเอก (ผู้อ านวยการ
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการท างานของฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ร่วมสมัยหลายประเด็น ดังนี้ (พัชรินทร์ ดีอินทร์ และ คณะ, 2556, หน้า 47-51; Ulrich et al, 

2011, p. 2-7) 

1. การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ (Credible activist) หมายถึงการที่ฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจาก Line manager กล่าวคือ ฝ่าย
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บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับธุรกิจขององค์การ เพ่ือให้
ทราบว่าทิศทางการขับเคลื่อนองค์การจะไปในทิศทางใด และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะสามารถ
สนับสนุนองค์การได้อย่างไร และต้องท าอย่างมืออาชีพ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ (Strategic positioner) หมายถึงผู้บริหารของฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการวางกลยุทธ์ขององค์การ เนื่องจากการด าเนินให้
ประสบผลส าเร็จจะต้องใช้พนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
เตรียมความพร้อมเรื่องคน เช่น การรุกสู่ตลาดต่างประเทศต้องใช้พนักงานที่มีทักษะเรื่องภาษา และ
ความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น 

3. การบริหารที่ท าให้องค์การเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (Change champion) 

เนื่องจากปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง 
ดังนั้น หากองค์การไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะท าให้องค์การไม่สามารถอยู่ได้
และต้องออกจากธุรกิจไป ดังนั้น บทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจากเดิมเป็นเพียงผู้สนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change agent) จะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change 

champion) ซึ่งต้องคิดและลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ เช่น การสื่อสารระหว่าง
พนักงานในองค์การ (Employee communication) เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
Intranet, Magazine, E-News, Radio, SMS, Alert, และ Line เป็นต้น เพ่ือให้เกิด “Communication 
champion” ให้กับพนักงานอย่างแท้จริง 

4.  การปรับแนวทางปฏิบัติต่างๆทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง การท างานที่ผสมผสานแบบบูรณาการ เข้ากับการท างานของ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น การพัฒนาองค์การ (Organization development) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก (Core 

Value) ขององค์การ โดยในแต่ละปีจะมีประเด็นหลัก (Theme) ที่แตกต่างกันไป อาทิ การเน้น
ประสิทธิภาพของการท างาน (Efficiency) ภายใต้แนวคิด Faster Speed, Better Result, และ Cost 

Saving ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นการสนับสนุนโครงการนี้ เช่น การประกวดโครงการ Great 

Efficiency เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการท างาน ลดค่าใช้จ่าย แต่เพ่ิมประสิทธิภาพของงาน เป็นต้น  
5. การน าเทคโนโลยี มาสนับสนุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Technology 

proponent) เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจหรือแม้แต่การปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ จ าเป็นต้องใช้
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ข้อมูลเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือจัดการข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น การน า
ระบบ E-Recruitment มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้สมัครงาน โดยผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บ
ไซด์ขององค์การได้ และเมื่อกรอกเสร็จแล้วข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล เมื่อองค์การต้องการก็
สามารถดึงออกมาใช้ได้ หรือการลงทะเบียนอบรม (I-registration) ผ่าน i-pad หรือ i-phone และการ
เรียกเก็บค่าอบรมโดยใช้ระบบ Invoice online โดยไม่มีการใช้กระดาษ เป็นต้น 

6. การสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์การ (Capability builder) หมายถึงการท า
หน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) เพ่ือพัฒนาทักษะแบบเดิมๆ จะถูกแทนที่
โดยการสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์การ (Capability builder) ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนาคนให้
รองรับกับงานในปัจจุบัน แต่ต้องมองถึงความสามารถขององค์การโดยรวม ซึ่งเป็นการพัฒนาระยะยาว 
เช่น การท าประมาณการก าลังคนที่จะเกษียรภายใน 5 -10 ปี เสร็จแล้วก็ต้องท าแผนจัดเตรียมคนเพ่ือ
ทดแทนในอัตราที่สูญเสียไปในอนาคต นอกจากนี้ ต้องจัดท าแผนการสร้างคนรุ่นใหม่ เพ่ือสอดรับกับการ
เติบโตและแผนกลยุทธ์ขององค์การ เช่น การขยายงาน ขยายสายผลิตภัณฑ์ หรือเพ่ิมการลงทุน เป็นต้น 

 

สรุปเนื้อหาประจ าบทท่ี 9 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management / Human resource 

administration) ในอดีตใช้ค าว่าการบริหารงานบุคคล (Personnel administration) แต่เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทและความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
ความเหมาะสม การบริหารทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ 
เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรต่างๆให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ ดังนั้น
เป้าหมายของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องท าให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เข้ามาร่วมงานกับองค์การ อีกทั้งท าการอบรมพัฒนาให้บุคลากรได้มีทักษะความรู้ความสามารถมากขึ้น 
และท าการบ ารุงรักษาให้บุคลากรให้อยู่ร่วมงานกับองค์การนานตราบเท่าที่องค์การต้องการ   

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นสินทรัพย์ที่
มีค่าขององค์การ เปรียบเสมือน ทุน (Asset) ประเภทหนึ่ง ที่ต้องรักษา ดูแล ให้ทุนมนุษย์ได้สร้างสรรค์
คุณค่าให้แก่องค์การ โดยการท าหน้าที่ในการบริหารทุนมนุษย์ ผู้บริหารต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามรถ 
มากขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกต่างๆมากข้ึน เช่น เกิดความหลากหลาย
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ของผู้ปฏิบัติงาน สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น กฎหมายแรงงาน ตลอดจน การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังนั้น ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องน าเทคโนโลยี เครื่องมือ
ทางการบริหาร (Management tools) และ องค์ความรู้ (Know how) ใหม่ๆมาใช้ เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ และท าให้บุคลากรปฏิบัติมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติในแก่องค์การ 
และสังคมส่วนรวม 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายความว่าอย่างไร และแตกต่างจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างไร 

2. วัตถุประสงค์อย่างไรของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง 
3. หน้าที่หรือกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง 
4. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
5. ปัจจัยแวดล้อมภายในใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
6. แนวคิดเก่ียวกับค าว่า “ทุนมนุษย”์ ว่าหมายถึงอะไร 

7. จงอธิบายถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยว่ามีประเด็นที่ส าคัญในเรื่อง
ใดบ้าง อย่างไร 

8. ยกตวัอย่างปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบัน ว่าปัญหาด้านใดบ้าง (พอ
เป็นสังเขป)  
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