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คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 
มคอ.3 : TQF3 

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
1.  ชื่อสถาบันอุดมศกึษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
    (Udon Thani Rajabhat University) 
2.  ชื่อคณะ :   คณะวิทยาการจัดการ 
    (Faculty of Management Science) 
3.  รหัสวิชา :   GM11101 
     ชื่อวิชา :   หลักการจัดการ 
    (Principles of Management) 
4.  จํานวนหนวยกิต :    3  (3 – 0 – 6) 
      3  (2 – 2 – 5) 
      อื่น ๆ โปรดระบุ 2(2-0-4) 

 
หมวดที่  1  ขอมูลทั่วไป 

 
1.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 1.1     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ)   (สาขาวิชาการบัญชี) 
 1.2     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ)  
  1.2.1 (   )  สาขาวิชาการเงิน 
  1.2.2 (   )  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
  1.2.3 (   )  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
  1.2.4 (   )  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
  1.2.5 (   )  สาขาวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  1.2.6 (   )  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
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  1.2.7 (   )  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  1.2.8 (   )  สาขาวิชาการตลาด 
  1.2.9 (   )  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 
 1.3     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)   (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
 1.4     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
 1.5     ประเภทของรายวิชา 
    วิชาแกน 
     วิชาเอกบังคับ 
     วิชาเอกเลือก 
     วิชาเลือกเสรี 
 1.6    หมวดศึกษาทั่วไป 
    กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
                     อาจารย ดร.ประวีณ ปานศุภวัชร 
3.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปที่เรียน 
                    ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2559 
4.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามีใหระบุ) 
                        - 
5.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite)  (ถามีใหระบุ) 
                       - 
6.  สถานท่ีเรียน 
       อาคารภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
          ชื่ออาคาร................................................หอง........................ชั้น................... 
7.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจัดใหมีการใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน
รายบุคคลที่เขาพบ  
       1  ชั่วโมง ตอ สัปดาห 
       2  ชั่วโมง ตอ สัปดาห 
       อ่ืน ๆ โปรดระบุ 8 ชั่วโมง ตอ สัปดาห 
8.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
             สิงหาคม 2559 
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หมวดที่  2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการและองคการ สภาวะ
แวดลอมทางการจัดการ ลักษณะโครงสรางองคการธุรกิจ หลักเกณฑ แนวคิดการจัดตั้งองคการธุรกิจ ประเภท
ของการประกอบธุรกิจ หนาที่ทางการจัดการ หลักการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การอํานวยการและการควบคุมการปฏิบัติงาน จริยธรรมทางธุรกิจ เทคนิคการบรหิารงานยุค
ใหมใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1.เพ่ือใหนักศึกษามองเห็นภาพรวมของการดําเนินการและองคกรธุรกิจ สามารถวิเคราะห
สภาพแวดลอมและปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอธุรกิจ คาดการณปญหา และสามารถวางแผนหาแนว
ทางแกไขปญหาเหลานั้นได 
 2. เพื่อใหนักศึกษามองเห็นหนาที่และความเก่ียวพันธขององคกรธุรกิจที่สงผลกระทบตอกันและกัน 
และสามารถนํามาตัดสินใจสรางแผนกลยุทธและการดําเนินธุรกิจไดอยางประสบความสําเร็จ 
 3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาทําธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 
 4. เพ่ือฝกฝนใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการเรียนการสอน สามารถนําเสนอ
กรณีศกึษาตางๆเกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบัน เรียนรูการทํางานเปนทีม และ สามารถประยุกตใชความรูได 
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หมวดที่  3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการและองคการ สภาวะแวดลอมทางการจัดการ ลักษณะโครงสราง
องคการธุรกิจ หลักเกณฑ แนวคิดการจัดตั้งองคการธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ หนาที่ทางการ
จัดการ หลักการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การอํานวยการและการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน จรยิธรรมทางธุรกิจ เทคนิคการบริหารงานยุคใหม 
 Study of concept and theory of organization and management; environment of 
management; organizational structure; criteria; concept of business establishment; type of 
business; management functions; management principle; planning; organizing; human 
resource managing; operating administrative and control; business ethics; modern 
management techniques  
2.  วิธีการจัดการเรียนการสอนและจํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา (ทําเคร่ืองหมาย   ไดมากกวา 1 
ขอ 
 2.1    แบบบรรยาย  จํานวนชั่วโมง  ()   48  ชั่วโมง 
 2.2    แบบในหองปฏิบัติการ   จํานวนชั่วโมง................ชั่วโมง 
 2.3    แบบสัมมนา    จํานวนชั่วโมง.....................ชั่วโมง 
 2.4    แบบโครงการ   จํานวนชั่วโมง....................ชั่วโมง 
 2.5    แบบงานภาคสนาม       จํานวนชั่วโมง................ชั่วโมง 
 2.6    แบบการฝกงาน           จํานวนชั่วโมง................ชั่วโมง 
 2.7    แบบอ่ืน ๆ โปรดระบุ........ 
3.  สื่อการสอน  (ทําเคร่ืองหมาย   ไดมากกวา 1  ขอ) 
 3.1    PowerPoint   
 3.2    สไลด กระดาษหรือแผนใสใชรวมกับเครื่อง Visualizer 
 3.3    เว็บไซต 
 3.4    VCD, DVD, MP3, MP4 
 3.5     อื่น ๆ โปรดระบุ อินเทอรเน็ต เว็บไซต หนังสือ บทความ และงานวิจัย  
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หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศกึษา 
(ตามแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   

Curriculum Mapping) 
 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.1 ตระหนักในคณุคาและ
คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ  
และซื่อสัตยสุจรติ 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ)....................... 
........................................................ 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ งานที่รับมอบหมาย
นักศึกษามีการสงงานตรงเวลา ไมลอก
งานสง และเขาเรียน ตรงตอเวลา  

 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ) ............ 

  สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ การสรุปขอมูลที่ไดจากการ
ฟงเสวนา การเขาช้ันเรียน 

 1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญในเร่ืองตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ)..การนําเสนองานหนา
ชั้นเรยีนของนักศึกษา 
 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ การเตรียมการนําเสนอ 
ความพรอมในการนําเสนอ ขอมูลที่
นําเสนอ การตอบคําถามเพื่อน และ
การแกไขเฉพาะหนา 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรี 
ของความเปนมนุษย 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ)....................... 
...................................................... 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ การใหเกียรติกันและกันใน
ชั้นเรยีน การมีสวนรวมในการเรียน
การสอน  

 1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ)....................... 
........................................................ 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ การปฏิบัติตามขอตกลง 
เชน การเขาชั้นเรียน การเตรียมตัวเพื่อ
การสอบ การแตงกายที่ถูกตองตาม
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........................................................ ระเบียบ การพูดจาที่สุภาพ เปนตน 
2.  ดานความรู 

ความรูที่จะไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 2.1 มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี 
ที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ) ใหนักศึกษาคนควา
ประเด็นที่ไดรบัมอบหมาย และนํามานําเสนอ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนในช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
.................................................. 
 

 2.2 สามารถวิเคราะหปญหาทาง 
(ระบุรายวิชา) การบัญชีและการ
จัดการธุรกิจ                       
(Accounting and Business 
Management) 
 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสมัมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ ใหนักศึกษาคนควาประเด็นที่
ไดรบัมอบหมาย และนํามานําเสนอ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนในช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
.................................................. 

 2.3 สามารถประยุกตทฤษฎีเขา
กับสถานการณปจจุบันได 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ ใหนักศึกษาคนควาประเด็นที่
ไดรบัมอบหมาย และนํามานําเสนอ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนในช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
.................................................. 
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3.  ดานทักษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 3.1 สามารถรวบรวมศึกษา  
วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและ
ความตองการ 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ) ใหนักศึกษาคนควา
ประเด็นที่ไดรบัมอบหมาย และนํามานําเสนอ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนในช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ (ระบุ).......................... 
.................................................. 

 3.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสถานการณเพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ)..ใหนักศึกษาคนควา
ประเด็นที่ไดรบัมอบหมาย และนํามานําเสนอ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนในช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ (ระบุ).......................... 
.................................................. 

 3.3 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงานภาคสนาม  
  แบบการฝกงาน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ)....................... 
........................................................ 
........................................................ 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อ่ืน ๆ การโตตอบ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนขอมูลในชั้นเรียน 
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4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.1 สามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก 
การแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางาน 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ  

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อื่น ๆ (ระบุ).......................... 
.................................................. 

 4.2 มีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเองและของกลุม 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ การนําเสนองานกลุมใน
ช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อื่น ๆ (ระบุ)...................... 
.................................................. 

 4.3 สามารถเปนผูนําเร่ิมแสดง
ประเด็นการแกไขสถานการณทั้งสวนตวั
และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ การนําเสนองานกลุมใน
ช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อื่น ๆ ระบุ)......................... 
.................................................. 

 4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนา
และการเรียนรูของตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ การนําเสนองานกลุมใน
ช้ันเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อื่น ๆ (ระบุ)......................... 
.................................................. 
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5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนหาแหลงความรู
ไดอยางมีความเหมาะสม 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) การนําเสนองาน
กลุมในชั้นเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อื่น ๆ  
(ระบุ)....................................... 
.................................................. 

 5.2 สามารถเลือกใชส่ือการนําเสนอ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ). การนําเสนองาน
กลุมในชั้นเรียน 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อื่น ๆ  
(ระบุ)....................................... 
.................................................. 

 5.3 สามารถใชเคร่ืองมือทางสถิติ
และคณิตศาสตรในการแกปญหาได
อยางเหมาะสม 

 แบบบรรยาย    แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 
........................................................ 
........................................................ 

 สอบ    รายงาน 
ปฏิบัติการ    การบาน 
 แฟมสะสมงาน   
 อื่น ๆ  
(ระบุ)....................................... 
.................................................. 

 5.4 มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 แบบบรรยาย     แบบในหอง 
ปฏิบัติการ    แบบสัมมนา 
 แบบโครงการ   แบบงาน
ภาคสนาม    แบบการฝกงาน 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

  1.  แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือที่ใช  
(ถามี) 

ผูสอน 
บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติการ 
(ช่ัวโมง) 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

อ่ืนๆ 
(ระบุ)

(ช่ัวโมง) 
1 บทท่ี 1 ภาพรวมเก่ียวกับ

องคการและการจัดการ 
3 - - - บรรยาย/

แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint  

อ.ดร.ประวีณ 
ปานศุภวัชร 

2 บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี
การจัดการและองคการ 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint  

อ.ดร.ประวีณ 
ปานศุภวัชร 

3 บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี
การจัดการและองคการ 
(ตอ) 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint  

อ.ดร.ประวีณ 
ปานศุภวัชร 

4 บทท่ี 3 สภาวะแวดลอม
ทางการจัดการ 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint  

อ.ดร.ประวีณ 
ปานศุภวัชร 

5 บทท่ี 4 ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและจริยธรรม
ทางการจัดการ 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint  

อ.ดร.ประวีณ 
ปานศุภวัชร 

6 บทท่ี 5 การวางแผน 3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.ประวีณ 
ปานศุภวัชร 

 
 

7 บทท่ี 5 การวางแผน (ตอ) 3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.ประวีณ 
ปานศุภวัชร 

8 สอบกลางภาค  (หากสอบกลางภาค เปนสัปดาหอื่น ใหทําการปรับเปลี่ยนเองได) 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/
รายละเอียด 

จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน 

การสอน สื่อ
ที่ใช 

(ถามี) 

ผูสอน 
บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติการ 
(ช่ัวโมง) 

ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

9 บทท่ี 6 การจัด
องคการ 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.
ประวีณ 

ปานศุภวัชร 

10 บทท่ี 7 การ
อํานวยการ 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.
ประวีณ 

ปานศุภวัชร 

11 บทท่ี 8 การ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.
ประวีณ 

ปานศุภวัชร 

12 บทที่ 9 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.
ประวีณ 

ปานศุภวัชร 

13 บทท่ี 9 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
(ตอ) 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.
ประวีณ 

ปานศุภวัชร 

14 บทท่ี 10 เทคนิค
การบริหารงานยุค
ใหม 

3 - - - บรรยาย/
แบบฝกหัด/
กรณีศึกษา/
PowerPoint 

อ.ดร.
ประวีณ 

ปานศุภวัชร 

15 นําเสนองาน 3 - - - นําเสนอ
รายงาน 

อ.ดร.
ประวีณ 

ปานศุภวัชร 
16 สอบปลายภาค     (หากสอบปลายภาคเปนสัปดาหอื่น ใหทําการปรับเปลี่ยนตามประกาศ) 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 
สัดสวนของ 

การ
ประเมินผล 

(ระบุเฉพาะขอที่ไดดําเนินการ
ของ Curriculum Mapping) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30 % 
30 % 

(ระบุเฉพาะขอที่ไดดําเนินการ
ของ Curriculum Mapping) 

การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

(ระบุเฉพาะขอที่ไดดําเนินการ
ของ Curriculum Mapping) 

การจัดทํารายงานกลุมประกอบรายวิชา ตลอดภาค
การศึกษา 

30 % 
 

 

 

3.  การประเมินผล 
  ประเมินผลอิงเกณฑ   ประเมินผลอิงกลุม 

 
โปรดระบุ................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

ชวง
เกรด 

เกรดที่ได 

A 80 -100 
B+ 75 – 79 
B 70 – 74 

C+ 65 – 69 
C 60 – 64 

D+ 55 – 59 
D 50 -54 
F ต่ํากวา 50 
I รอพิจารณา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรท่ีใชในการประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 
  ตํารา  ชื่อ (ระบุ) 
  หนังสือ  ชื่อ (ระบุ)  

1. พะยอม วงศสารศรี .การบริหารงานบุคคล. พิมพครั้งท่ี .4พรานนกการพิมพกรุงเทพมหานคร .: .2534 
2. พะยอม วงศสารศรี .องคการและการจัดการ . พิมพครั้งท่ี 5– .6 สานักพิมพสุภา จากัดกรงุเทพมหานคร .:.2532 
3. ศิริวรรณ เสรรัีตน และคณะ .องคการและการจัดการ .(ฉบับสมบูรณ) สานักพิมพพัฒนศึกษากรุงเทพมหานคร 

.:.2532 
4. ศิริวรรณ เสรรัีตน และคณะ .องคการและการจัดการ .(ฉบับมาตรัาน )บริษัท ธีระฟลมและไซเท็กซ .

กรุงเทพมหานคร:.2532 
5. สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย .เอกสารการสอนชุดวิชา องคการและการจัดการ. พิมพครั้งท่ี .12สานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรงุเทพมหานคร .: 2535. 
6. อุทัย บุญประเสริฐองคการและปญหาในองคการ .คณะครุศาสตรกรุงเทพมหานคร .จุลาลงกรณมหาวิทยาลัย 

,:2531. 
  เอกสารประกอบการสอน  ชื่อ (ระบุ) 

1. ประวีณ ปานศุภวัชร. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : คณะ
วิทยาการจัดการ. 

2. ประวีณ ปานศุภวัชร. 2559. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : คณะ
วิทยาการจัดการ. 

  เอกสารคําสอน  ชื่อ (ระบุ).......................................................................................................... 
2.  เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 
  งานวิจัย  ช่ือเรื่อง  (ระบุ)............................................................................................................ 
  บทความวิจัย  ชื่อ  (ระบุ)............................................................................................................ 
  บทความวิชาการ  ชื่อ (ระบุ)........................................................................................................ 
  อ่ืน ๆ หนังสือ เรื่อง (ระบุ) ..........................................................................................................  
3.  เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
  ตํารา  ชื่อ (ระบุ)........................................................................................................................... 
  หนังสือ  ชื่อ (ระบุ)  
  เอกสารประกอบการสอน  ชื่อ (ระบุ)............................................................................................. 
  เอกสารคําสอน  ชื่อ (ระบุ)............................................................................................................ 
  งานวิจัยช่ือเร่ือง  (ระบุ)................................................................................................................. 
  บทความวิจัย  ชื่อ (ระบุ)................................................................................................................ 
  บทความวิชาการ  ชื่อ (ระบุ).......................................................................................................... 
  เว็บไซต  ช่ือ (ระบุ)......................................................................................................................... 
  อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................... 
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4.  การติดตอผูสอน 
    อาจารย ดร.ประวีณ ปานศุภวัชร 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
    เบอรโทร. 089-7722554, Praween666@gmail.com 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
   แบบประเมินผูสอน 
   การสะทอนความคิดโดยสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออก 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................... 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
   การใหความสนใจในชั้นเรียนจากผูเรียน 
   ความถูกตองของแบบฝกหัด และสงตรงเวลาที่กําหนด 
   ผลการสอบกลางภาค/ ปลายภาค 
   อ่ืน ๆ  (ระบุ) ความสมบูรณของเน้ือหาที่คนควา การนําเสนอ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
   การวิจัยในชั้นเรียน 
   สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................ 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 
   การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช 
       อาจารยผูสอน แตอาจารยที่ทวนสอบตองมีองคความรูในวิชาน้ี 
   ทวนสอบโดยตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 
   ทวนสอบโดยการสัมภาษณเก่ียวกับองคความรูจากตัวแทนนักศึกษาที่ไดศึกษาในรายวิชาน้ี 
   ทวนสอบโดยใหคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาผลการตัดเกรดในรายวิชา โดยการประชุม 
       เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา      
   ทวนสอบโดยมีการต้ังคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเน้ือหาและ 
       วิธีการที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา 
   ทวนสอบโดยมีคณะกรรมการหรือทีมผูสอนพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผล 
       การเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา หรือการใชขอสอบกลางรวมกัน 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................. 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา 
   ปรับปรุงรายวิชาในแตละปหรือตามขอเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 
   ปรับปรุงรายวิชาในแตละปตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 
   ปรับปรุงรายวิชาในชวงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................. 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
ภาพรวมเกี่ยวกับองคการและการจัดการ 

 
หัวขอเนื้อหา 

ประกอบดวยสาระการเรียนรูดังนี้ 
1. ความหมายและความสําคัญขององคการ 
2. ธรรมชาติขององคการ  
3. ประเภทขององคการ 
4. ประเภทขององคการทางธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
5. ความหมายของการจัดการ  
6. กิจกรรมหลักทางการจัดการ  
7. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการทางการจัดการ 
8. ความสําคัญของผูบริหาร 
9. ทักษะของผูบริหาร 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 

1. เพื่อใหผูเรยีนอธิบายความหมายและความสําคัญของหลักการจัดการและองคการ 
2. เพื่อใหผูเรยีนเปรียบเทียบความแตกตางของแตละประเภทขององคการในยุคปจจุบัน 
3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถประยุกตใชองคการใหเหมาะสมและถูกตองตามหลักกฎหมายใน

ประเทศไทย 
4. เพื่อใหผูเรยีนอธิบายและเขาใจถึงความหมาย กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุนที่เกิดขึ้น

ระหวางกระบวนการจัดการ 
5. เพื่อใหผูเรยีนเขาใจความสําคัญ บทบาท และหนาที่ของผูบริหารภายในองคการ 

 
ดานความรู 

1. เพื่อใหผูเรยีนบอกถึงความสําคัญและวัตถุประสงคการศึกษาวิชาการองคการและการ
จัดการ 

2. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญขององคการ 
3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถจําแนกประเภทขององคการในรปูแบบตางๆ 
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4. เพื่อใหผูเรยีนสามารถระบุความหมายและขอบเขตของการจัดการ 
5. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายเก่ียวกับหนาที่ของการจัดการ ทั้งหนาที่หลักและหนาที่

สนบัสนุนทางการจัดการ 
6. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายความสําคัญ หนาที่ และทักษะของผูบริหารจัดการในทุก

ระดับ 
 
ดานทักษะ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคนขอมูลได

อยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ และมีความเที่ยงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดาํเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนนุให

กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มีความคิดใน
ดานบวก และคิดริเร่ิมสรางสรรค  
 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 
ขอตกลงเบ้ืองตน กติกาในการเรียน และ การวัดผลประเมินผลการเรียน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
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3. วีดีทัศน 
 
การวัดและการประเมินผล 

1. การซักถามในชั้นเรียน และตอบคําถามกรณีศึกษา 
2. การทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ 
4. ความรับผิดชอบในการเรียนรู การมีวินัย และความมุงมั่นในการทํางาน 
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บทที่ 1 
ภาพรวมเก่ียวกับองคการและการจัดการ 

 
ต้ังแตอดีตมาที่มนุษยรูจักการรวมกลุมกันทํากิจกรรมตางเพ่ือตอบความสนองความตองการ

ขั้นพ้ืนฐาน เชน การสรางที่อยูอาศัย การลาสัตวเพื่อเปนอาหาร การทําประมง และอ่ืน ๆ ซึ่งการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันดังกลาว มีลักษณะของการรวมตัวกันเพื่อใหเกิดบรรลุเปาหมายที่รับรูรวมกัน 
มากกวาการที่จะรวมตัวกันโดยสัญชาตญาณของมนุษย 

การรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น จําเปนตองมีการกําหนดความ
รับผิดชอบของแตละหนวยงานไวใหชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธระหวางหนวยงานยอยตางๆ เหลานั้น 
ทั้งนี้เพ่ือใหเอ้ือตอการดําเนนิงานใหบรรลตุามวัตถุประสงคของ "องคการ" 

 
 ความหมายขององคการ 

นักวิชาการดานการจัดการ ไดใหคําจํากัดความของคําวา “องคการ” ในมุมมองตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของไวดังตอนี ้

Weber, Henderson, และ Parsons (1964) ไดใหความหมายวา องคการคือ หนวยสังคม
หรือหนวยงานซึ่งมีกลุมบุคคลกลุมหนึ่งรวมใจกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใด
อยางหนึ่ง 

Barnard (1970) องคการ คือ ระบบท่ีกลุมบคุคลคนรวมแรงรวมใจกันทํางานอยางมีจิตสํานึก 

Hicks (1972) องคการคือ กระบวนการจัดโครงสรางใหบุคคลเกิดปฏิสัมพันธในการทํางาน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

Katz และ Kahn (1978) ไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับองคการในลักษณะใหม โดยนิยาม 
องคการวาคือ ระบบเปดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะเปนการะบวนการตอเนื่องที่
ประกอบดวยส่ิงนําเขา (Input) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation) และผลผลิต (Output)  

Daft, Kendrick และ Vershinina (2010) ใหความหมายขององคการวา เปนส่ิงที่มีอยู ใน
สังคม จัดต้ังขึ้นมาเพื่อดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยออกแบบโครงสรางองคการ 
กจิกรรมที่ประสานงานกัน และสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก โดยมีคนที่มีปฏิสัมพันธตอกัน เปน
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องคประกอบที่สําคัญขององคการ ดังนั้นจึงถือไดวาองคการเกิดข้ึนเพ่ือใหคนทํางานรวมกันตาม
เปาหมายขององคการ การบริหารงานสมัยใหมใหความสําคัญในเร่ืองคน โดยถือวามนุษยเปน
ทรัพยากรที่สําคัญขององคการ และควรกระจายอํานาจใหแกผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงตาง ๆ เพ่ือนําองคการไปสูเปาหมายรวมกัน 

จากที่ไดกลาวมาแลวสามารถนิยามความหมายของ “องคการ” ไดวา เปนรูปแบบของการ
ทํางานของของกลุมบุคคล ในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน โดย
อาศัย การวางแผน การแบงแผนกงาน และหนาที่ การจูงใจ และ การควบคุม เพ่ือใหเกิด ประสิทธิผล 
และ ประสิทธิภาพ ที่ตองการ 

 
 ธรรมชาติขององคการ 

องคการเปรียบเหมือนสังคมยอยที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว (Mukherjee, 2005) มลีักษณะโดด
เดน ดังนี้ 

1) มีเปาหมายชัดเจน 

2) มีการออกแบบโครงสรางและระบบในการประสานความรวมมือกันในกิจกรรมตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้น และ มกีารเชื่อมโยงกบัสภาพแวดลอมภายนอก 

3) เปนหนวยประกอบทรัพยากรตางๆเพ่ือใหไดผลลัพธที่คาดหวังและบรรลุ เปาหมาย
ที่ตั้งไวไปพรอม ๆ กัน 

4) ผลิตสินคา และ/หรือ บริการ 

5) เปนแหลงกําเนิดนวัตกรรม 

6) เปนแหลงในการใชเทคโนโลยีที่เปนประโยชนในปจจุบัน 

7) วิวัฒนาการตัวเองตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และขณะเดียวกันมี
องคการก็อทิธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดวย 

8) สรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับ เจาของ (Owner) ลูกคา (Customer) และพนักงาน 
(Employee) 
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9) เปนแหลงท่ีเผชิญกับความทาทายตอความหลากหลาย การมีจริยธรรม การจูงใจ 
และการรวมมือกันของพนักงาน 

 
 ประเภทขององคการ 

องคการเกิดข้ึนมาพรอมกับสังคมมนุษย มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของ
มนุษยมาอยางยาวนาน ดังนั้นนักวิชาการจึงไดจัดแบงประเภทขององคการตามหลักการตาง ๆ ไว
หลายลักษณะ ดังนี้  

 
1.3.1 แบงตามการจัดระเบียบภายในองคการ 

1) องคการที่เปนทางการ (Formal Organization)  

องคการทีเ่ปนทางการ (รปูนัย) คือ มีการจัดต้ังโดยมี กฎหมายรองรับ มีการกําหนดโครงสราง
ที่ชัดเจน มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (ภายในองคการรูปนัยจะมีองคการที่ไมเปน
ทางการแทรกอยูเสมอ) 

2) องคการที่ไมเปนทางการ (Informal Organization) 

องคการที่ไมเปนทางการ (อรูปนัย) เปนองคการท่ีจัดต้ังขึ้นจากความสัมพันธของกลุมคนใน
องคการ ไมมีกฎหมายหรือระเบียบมารองรับ เชน สโมสร ชมรม กลุมตางๆ สามารถแบงเปนกลุมได 2 
กลุม คือ องคการสาธารณะ และองคการเอกชนหรือเอกชนธุรกิจ 

 
1.3.2 แบงตามความมุงหมายขององคการ  

1) องคการเพ่ือประโยชนของสมาชิก  

เปนองคการที่รวมกลุมกันเพ่ือสรางประโยชนใหกับสมาชิก เชน พรรคการเมือง สมาคม และ
สหกรณ เปนตน 

2) องคการธุรกิจ (Business Organization)  

องคการธุรกิจมีเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อแสวงหาผลกําไรจากกิจกรรมตางๆ ของ
องคการ เชน บริษัท หางราน และธนาคาร  
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3) องคการเพ่ือบรกิาร (Service Organization) 

องคการเพ่ือบริการสวนใหญจะเปนองคการของรัฐ ซึ่งมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกดาน
ตาง ๆ ใหกับประชาชน โดยมิไดมุงเนนการแสวงหากําไรจากการบริการเชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
และ มหาวิทยาลัย เปนตน 

4) องคการเพ่ือสาธารณะ (Commonwealth Organization) 

องคการเพ่ือสาธารณะเกิดขึ้นเพ่ือบริการและอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลทั่วไป เชน 
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และกองทัพ เปนตน 

 
1.3.3 แบงตามการถือกําเนิด 

1) องคการแบบปฐม (Primary Organization) 

องคการแบบปฐม เปนองคการท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติโดยสมาชิกขององคการมีความสนิท
สนมคุนเคยกันดี และรูปแบบของความสัมพันธนั้นเปนไปตามลักษณะสวนตัว ไมมีพิธีรีตองและ
เปาหมาย เชน ครอบครัว เพ่ือบาน 

 
2) องคการแบบมัธยม (Secondary Organization)  

องคการแบบมัธยม เปนองคการที่สมาชิกมีความสัมพันธกันอยางมีเหตุผล อันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากบทบาทที่กําหนดขึ้นไวภายในองคการ ความสัมพันธระหวางสมาชิก เปนไปแบบทางการ 
และมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งชัดเจน เชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน 

 
1.3.4 เกณฑอื่น ๆ ท่ีในการจําแนกรูปแบบขององคการในปจจุบัน 

นอกจากเกณฑการแบงประเภทขององคการรูปแบบตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น Mukherjee 
(2009) ยังไดอธิบายถึงเกณฑอ่ืน ๆ ที่สามารถใชในการแบงองคการไดดังนี้ 

 
1) ขนาดขององคการ (Size of the Organization) 
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ขนาดขององคการ สามารถใชเกณฑการวัดเชิงปริมาณแบงขนาดองคการ เชน องคการขนาด
เล็ก องคการขนาดกลาง และองคการขนาดใหญ เปนตน โดยอาศัยเกณฑท่ีสะทอนใหเห็นถึงขนาด
องคการ อาทิเชน จํานวนพนักงาน กําลังการผลิต และ ยอดขาย เปนตน 

2) อายุขององคการ (Age of Organization)  

การใชอายุขององคการในการแบงประเภทขององคการสามารถทําไดโดยการจํานวนปที่
ดําเนินกิจการเปนเกณฑในการจําแนก เชน กิจการใหม หรือกิจการเกาแก เปนตน 

3) ความเปนเจาของ (Ownership)  

ความเปนเจาของสามารถพิจารณาไดจากคุณสมบัติของผูเปนเจาของ ซึ่งมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในองคการ เชน องคการภาครัฐ องคการเอกชน และ รัฐวิสาหกิจ เปนตน 

4) รูปแบบตามกฎหมาย (Legal Form)  

รูปแบบตามกฎหมาย สามารถนํามาใชในการการแบงประเภทขององคการ จากลักษณะที่
กฎหมายกําหนด เชน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน และ หางหุนสวน เปนตน 

5) พ้ืนท่ีของการดําเนินการ (Area Form) 

เปนการใชพ้ืนที่ที่องคการนั้น ๆ รับผิดชอบ หรือ อาณาเขตที่องคการสามารถใหบริการได 
เชน องคการทองถ่ิน องคการนานาชาติ และ องคการระดับโลก เปนตน 

 
1.3.5 ประเภทขององคการทางธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

รูปแบบองคการธุรกิจที่ดําเนินการในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จัดแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 
1) กิจการเจาของคนเดียว (Single or Sole Proprietorship) 

2) หางหุนสวน (Partnership) 

3) บริษัทจํากัด (Limited Company) 
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 รูปแบบการจัดตั้งองคการธุรกิจในประเทศไทย 
 

1) การประกอบกิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietorship) 

การประกอบกิจการเจาของคนเดียว เปนรูปแบบธุรกิจที่สามารถทําไดงาย และสามารถ
ดําเนินงานไดโดยที่ไมมีมีกระบวนการในการทํางานซับซอนมากนัก ซ่ึงสมารถพบเห็นกิจการเจาของ
คนเดียวไดทั่วไป อาทิ รานขายของชํา รานอาหารตามส่ัง, และ รานตัดผม เปนตน 

 
2) การประกอบการแบบหางหุนสวน (Partnership) 

หางหุนสวน คือ ธุรกิจที่มีบุคคลต้ังแตสองคนขึ้นไปรวมกันดําเนินงาน เพื่อวัตถุประสงคในการ
แสวงหาผลกําไร โดยแตละบุคคลรวมกันทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรหรือวาจา ท่ีแสดงถึงเจตนาใน
การลงทุนและดําเนินกิจการ ซึ่งหางหุนสวน จะมีลักษณะทั่วไป ดังนี ้

 
(1) เปนสัญญาระหวางบุคคลจํานวน 2 คนขึ้นไป 

(2) เปนการตกลงรวมกันในการดําเนนิกิจการ 

(3) มีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลกําไรมาแบงกัน 

กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน  บริษัทจํากัด 

หางหุนสวนสามัญ 

หางหุนสวนจํากัด 

รูปแบบธุรกจิ 
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ประเภทของหางหุนสวนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแบงหางหุนสวนออกเปน 
2 ประเภท คือ 

1) หางหุนสวนสามัญ (General Partnership) คือ หางหุนสวนที่ผูเปนหุนสวนจําพวก
เดียวกัน โดยผูเปนหุนสวนทุกคนตองรับผิดรวมกันในหนี้สินทั้งหมดของหางหุนสวนโดยไม
จํากัดจํานวน 

2) หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) คือ หางหุนสวนท่ีประกอบดวยผูเปน
หุนสวน 2 ประเภท คือ 

(1) หุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด ไดแก ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่ง
รับผิดชอบตามจํานวนเงินที่ตนรับวาจะลงทุนในหางหุนสวนเทานั้น 

(2) หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด ไดแก หุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับ
ผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน 

 
3) บริษัทจํากัด (Limited Company) 

คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งข้ึนดวยบุคคลใด ๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไป (ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยลักษณะบริษัท มาตรา 1097) จะเร่ิมกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ได โดยเขาชื่อกันทํา
หนังสือบริคณหสนธิ แบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวน
เงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ 
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ตาราง 1.1 การเปรียบเทียบลักษณะการดําเนินธุรกิจ รูปแบบกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน
และบริษัทจํากัด 

 
 กิจการ

เจาของคน
เดียว 

หาง
หุนสวน
สามัญ 

หางหุนสวน
สามัญ 

นิติบุคคล 

หางหุนสวน
จํากัด 

บริษัท
จํากัด 

ผูเริ่มกอตั้ง (จํานวนผู
ลงทุน) 

1 คน 2 คนขึ้นไป 2 คนข้ึนไป 2 คนขึ้นไป 3 คนขึ้นไป 
แตไมเกิน 
99 คน 

ผูลงทุน เจาของกิจการ ผูเปนหุนสวน ผูเปนหุนสวน ผูเปนหุนสวน ผูถือหุน 
ความรบัผิดชอบตอ
หนาที่ขององคการ 

เจาของกิจการ
รับผิดไมจํากัด 

ผูเปนหุนสวน
ทุกคนรบัผิด
ไมจํากัด 

ผูเปนหุนสวน
ทุกคนรบัผิดไม
จํากัด 

ผูเปนหุนสวนรับ
ผิดทั้งจํากัด 
และ ไมจํากัด 

ผูถือหุนรบั
ผิดจํากัด 

การลงทุน เงิน สินทรัพย 
แรงงาน 

เงิน สินทรัพย 
แรงงาน 

เงิน สินทรัพย 
แรงงาน 

เงิน สินทรัพย 
แรงงาน 
แตหุนสวน  
จําพวกจํากัด
ความ  
รับผิดจะลงหุน
ดวย  
แรงงานได 

เงิน 

ผูมีอํานาจกระทําการ
ผูกพันองคการ 

เจาของกิจการ หุนสวน
ผูจัดการ 

หุนสวนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
บริษัท 
 

สถานภาพองคการ ไมเปนนิติ
บุคคล 

ไมเปนนิติ
บุคคล 

เปนนิติบุคคล 
(ตองจด
ทะเบียน) 

เปนนิติบุคคล 
(ตองจด
ทะเบียน) 

เปนนิติ
บุคคล 
(ตองจด
ทะเบียน) 

การเสียภาษี เหมือนบุคคล
ธรรมดา (อัตรา
กาวหนา) 

เหมือนบุคคล
ธรรมดา 
(อัตรา
กาวหนา) 

นิติบุคคล 
(กําไรสุทธิ) 

นิติบุคคล 
(กําไรสุทธิ) 

นิติบุคคล 
(กําไรสุทธิ) 

ที่มา : ยศ นาคะเกศ และ กฤติกา ลิ้มลาวัลย (2553) 
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 ความหมายของการจัดการ 
แนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ มักจะมี ศัพท สองคําที่เกี่ยวของ 

ไดแก การบริหาร (Administration) ซ่ึงนิยมใชกับการบริหารราชการหรือการดําเนินการที่เก่ียวกับ
นโยบาย ในขณะที่ศัพทอีกคําหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) นิยมใชกับการดําเนินงานของ
ธุรกิจเอกชนหรือการดําเนนิการตามนโยบายที่กําหนดไว อยางไรก็ตามคาํวา การบริหารกับคําวา การ
จัดการใชแทนกนัได มีความหมายใกลเคยีงกัน (สมคดิ  บางโม, 2538) ซ่ึงในเอกสารประกอบการสอน
นี้ จะใชคําวา การจัดการ เปนหลัก ซึ่งต้ังแตอดีตที่ผานมา นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
การจัดการ ดังตอไปนี้ 

 
Rue และ Byars (2005) ไดนิยามคําวา “การจัดการ” คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวของกับ

การประสานทรัพยากรตางๆ ขององคการ อันไดแก 1) ที่ดิน 2) แรงงาน และ 3) ทุน เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

Drucker (2009) ใหคํานิยามของการจัดการในมิติของนามธรรม โดยท่ี “การจัดการ” คือ 
ศิลปะในการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอ่ืน (Art of Getting Things done 
through and with People) 

การจัดการ (Management) หรืออาจจะเรียกวา การบริหาร (Administration)  หมายถึง 
แนวทางในการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิผล อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ผลสําเร็จของการจัดการตองบรรลุประสิทธิผล และยังตองมีประสิทธิภาพและควบคูกันไป (Griffin, 
2015) 

สรุป การจัดการ เปนกระบวนการที่เร่ิมต้ังแตการวางแผนงาน และ การดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนโดยประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 อยาง ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นํา และ
การควบคุม ใหเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และ ทําใหองคการบรรลุเปาหมาย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 กิจกรรมหลักทางการจดัการ 
กิจกรรมหลักทางการจัดการ เปนกระบวนการในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ โดยกระบวนการดังกลาวมีกิจกรรมหลัก 4 ประการ (Bartol and Martin, 1998) ซ่ึง
ประกอบไปดวย  

 
1.5.1 การวางแผน (Planning)  

การวางแผน  หมายถึง  การกําหนดแนวทางปฏิบัติไวลวงหนา โดยการกําหนดเปาหมาย 
วัตถุประสงค และวิธีการในการทํางานในมิติตางๆ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ซึ่งการวางแผน มี
กระบวนการดังตอไปนี ้

 
1) กําหนดวัตถุประสงคของแผน ซึ่งหมายถึง ผลท่ีคาดวาจะไดรับเมื่อการปฏิบัติตาม

แผนส้ินสุด  

2) วิเคราะหสถานการณและปจจัยที่เก่ียวของ  เพ่ือใชในการกําหนดเวลา  วิธีการ 
งบประมาณ เคร่ืองมอื และบุคลากร 

3) กําหนดทางเลือกในการปฏิบัติหลายๆทาง  การประเมินขอดีขอเสียจากการใช
ทรัพยากรและผลที่จะไดรับ 

4) การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบแตละทางเลือก  การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  
บนพื้นฐานการตัดสินใจจากขอมลูท่ีสามารถวัดได 

 
1.5.2 การจัดองคการ (Organizing) 

การจัดองคการ  หมายถึง  กระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวาง คน และกิจกรรมตางๆ 
ขององคการ เพื่อใหการใชทรัพยากรขององคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสามารถทําไดโดย การ
กําหนดบุคคลท่ีจะเปนผูรับผิดชอบและปฏิบัติงาน การจัดโครงสรางองคการ  การกําหนด    สายการ
บังคับบัญชา และจัดสรรทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับแผนงาน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ขององคการ  
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1.5.3 การช้ีนํา (Leading) 

การชี้นํา หมายถึง พฤติกรรมของคนหนึ่งคนใดที่มีอิทธิพลตอผูอื่นดวยการใชบารมี การจูงใจ 
รวมถึงการใชอํานาจ ใหบคุคลอ่ืนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ  

 
1.5.4 การควบคุม (Controlling) 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการวัด และ แกไขการปฏิบัติงานของผูไตบังคับบัญชา และ 
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดแผน การดําเนินการตามแผน และ การประเมินแผนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว  กจิกรรมหลกัทางการบริหารสามารถสรุปเปนภาพประกอบที่ 1.2 ดังนี้ 

 

 
 

 กิจกรรมหลักทางการจัดการ 
ท่ีมา : Bartol และ Martin (1998) 

  

การวางแผน 

(Planning) 

การช้ีนํา 

(Leading) 

การจัดองคการ
(Organizing) 

การควบคุม 

(Controlling) 
กิจกรรมหลัก 

ทางการจัดการ 
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 กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการทางการจัดการ 
กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการทางการจัดการคือกิจกรรมที่ใชในการกําหนดทิศทาง สงเสริม 

และ ผลักดันใหกิจกรรมหลัก ที่ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การชี้นาํ และ การควบคุม 
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ ซ่ึงกิจกรรมสนุก
กระบวนการทางการจัดการมีความสัมพันธกับกิจกรรมหลักทางการจัดการ ตามท่ีแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 1.3 

 

 
 

 กจิกรรมหลัก และ กิจกรรมสนบัสนุน ทางการจัดการ 
ที่มา : สาคร สุขศรีวงศ (2559) 

 
1.6.1 การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making)  

เพ่ือใหมีการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและถูกตอง ผูบริหารควรมีความเขาใจในความสําคัญ
ของการตัดสินใจและ มีหลักการในการตัดสินใจที่ดี เนื่องจากการตัดสินใจสามารถสรางความ
เปล่ียนแปลงใหกับองคการท้ังในดานบวกและ ลบ ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนหนาที่สําคัญ ท่ีมีความ
จําเปนตอการบริหารงานในทุกองคการ ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารอยางหลีกเล่ียงไมได 

การตัดสินใจทางการจัดการ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การจัดการกลุม 

การจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ 

กิจ
กร

รม
หลั

ก  
กิจ

กร
รม

สนั
บส

นุน
 

การวางแผน
การจดั
องคการ การนํา การควบคุม

การจัดการเชิงกลยุทธ 
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การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกเพ่ือการปฏิบัติที่มี
ทางเลือกอยูหลายทาง และผลลัพธมีความแตกตางกัน ในการตัดสินใจนี้จะมีขั้นตอนที่เริ่มตนจากการ
ที่ไดตระหนักถึงปญหา และขั้นตอนสุดทายจะนําไปสูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล เพ่ือประโยชนสูงสุด
ขององคการ 

 
1.6.2 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)  

การจัดการเชิงกลยุทธเปนการจัดการที่มุงเนนการบรรลุถึงเปาหมายโดยรวมของท้ังองคการ
เปนหลัก โดยอาศัยการปรับปรุงการดําเนินงานภายในใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเพื่อใหอยูรอด
และ สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคการ การจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวย
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมดังนี้ 

1) การสรางกลยุทธ (Strategy Formulation)  

การสรางกลยุทธ เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค การมุงเนนในประเด็นที่สําคัญ การสรางตัวชี้วัด คาเปาหมายของกลยุทธ และแผนที่กล
ยุทธ (Strategy Map) 

2) การนําไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

เปนการนําแผนที่ไดสรางข้ึนจากกระบวนการสรางกลยุทธ ถายทอดออกมาเปนแผนปฏิบัติ
การ รวมถึงการปรับแตง องคประกอบตางๆขององคการ ใหเหมาะสมกับการบริหาร ไดแก 
กระบวนการ โครงสราง เทคโนโลยี และคน 

3) การควบคุมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Control)  

เปนกระบวนการในการ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และการทบทวน
สถานการณเพื่อปรับแตงยุทธศาสตรใหไดตามเปาหมายของกลยุทธ 

 
1.6.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชทรัพยากรบุคคลใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ และ บรรลุเปาหมายขององคการทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีภาระหนาที่หลัก 7 ดาน ประกอบดวย การวางแผนดานกําลังคน การสรรหาและ การคัดเลือก 
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การฝกอบรมพัฒนา การจายคาตอบแทน และ ผลประโยชนเก้ือกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย 
แรงงานสัมพนัธ และการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย  

 

 
 

 หนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

  

การวางแผนดาน
กําลงัคน

การสรรหาและ การ
คัดเลือก 

การฝกอบรมพัฒนา

การจายคาตอบแทน 
และ ผลประโยชน

เกื้อกูล 

การดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัย 
แรงงานสัมพันธ

การวิจัยดาน
ทรัพยากรมนษุย 
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1.6.4 การบรหิารกลุม (Group Management) 

การบริหารจัดการกลุม อาจเรียกในชื่ออื่น ๆ ไดแก การทํางานเปนทีม (Teamwork) การ
สนับสนุนกลุม (Group Facilitation) การแกไขขอขัดแยง (Conflict Resolution)  การจัดการสาขา 
(Management Branch) การจูงใจผูอื่น (Motivating Others)  

การบริหารจัดการกลุม หมายถึง ความต้ังใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยตะหนักถึงการเปน
สวนหน่ึงของกลุม โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนากลุม รวมทั้ ง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในกลุม บทบาทของการทํางานเปนกลุม 
ไมจําเปนตองเปนหัวหนากลุมหรือผูที่มีอํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการ เนื่องจากการดําเนินงานโดย
รูปแบบกลุมสวนใหญ มักมีเปาหมายเพื่อดําเนินงานท่ีไมเปนงานประจําขององคการ 

 
 ความสําคัญของผูบริหาร 

การดําเนินงานขององคการทั้งหนาที่หลักและหนาที่สนับสนุนทางการจัดการ มีการควบคุม
และนําไปปฏิบัติโดยการนําของผูบริหาร ซ่ึง ความหมายของผูบริหารไดครอบคลุมระดับตางๆ ของ
ผูจัดการ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.4 

 
1.7.1 ระดับของผูบริหาร (Level of Management) 

ผูบริหาร หมายถึง ผูที่มีอํานาจตัดสินใจในองคการ ซ่ึงมีหนาที่ครอบคลุมไปถึง การจัดสรร
ทรัพยากร  และประสานภารกิจของบุคคลตางๆ ในองคการใหไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว นอกจากน้ันผูบริหารยังเปนผูตัดสินใจแกปญหาอุปสรรค ขจัดความยุงยาก
ซับซอน  ดวยการปฏิบัติตามหลักการบริหารงานที่ดี โดยเนนที่การวางแผน การจัดระเบียบ การ
ควบคุม การรักษาระบบ และโครงสรางองคการ ใหเปนไปตามปกติ โดยจะตองมุงทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
เพ่ือทําใหองคการสามารถดําเนินงานไปไดในทิศทางท่ีถูกตอง แตยังคงตองคํานึงถึงพื้นฐานความเปน
มนุษยและ คุณคาของบุคคลดวย  

ผูบริหารระดับตางๆ จะสัมพันธกับโครงสรางองคการ ซึ่งในทางปฏิบัติแลว ระดับชั้นของ
ผูบริหารอาจมีหลายระดับ แตในปจจุบันนิยมใชแบงระดับของผูบริหารออกเปน 3 ระดับ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
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 ปรามิดของผูจัดการระดับตางๆ แยกตามแผนก 
ที่มา : Griffin (2015) 

 

1) ผูบริหารหรือหัวหนางานระดับตน (First Line Manager)  

ผูบริหารระดับตนทําหนาที่ตรวจสอบควบคุมงาน จัดการงานเทาที่ไดรับคําส่ัง จึงไมถึงขีดข้ัน
ที่จะเขาระดับ “ผูจัดการ” โดยปกติจะมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน เชน หัวหนางาน (Foreman) ผูตรวจงาน 
หรือผูควบคุมงาน (Supervisor) หรือหัวหนาแผนก (Section Chief)  

2) ผูบริหารระดับกลาง (Middle Managers)  

ผูบริหารระดับกลาง ไดแก ตําแหนง ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝายผลิต หรือหัวหนาวิศวกร 
ฯลฯ และจะแบงยอยมากนอยสูงตํ่าเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดองคการ ซ่ึงผูบริหารระดับกลาง จะเปนหัว
หนาที่จะคอยดูแลผูบริหารระดับตน 

3) ผูบริหารระดับสูง (Top Managers)  

Middle Managers 

First-Line Managers 

Non-Managerial  
Employees 

Top  
Managers 

Functional Areas 
Finance Operation Marketing HR Production 



21 

ผูบริหารระดับสูง ไดแก ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท ประธานบริษัท ผูบริหารระดับสูง
หรือรองประธาน เปนตน ซึ่งจะมีอํานาจในการตัดสินใจในดานตางๆ ขององค รวมถงึการพิจารณา
และทบทวนแผนกลยุทธ การประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานหลักตาง ๆ ขององคการ 

 
1.7.2 บทบาทของผูบริหาร (Management Roles) 

Mintzberg (1973) ไดศึกษาการทํางานของผูบริหาร ในแตละวัน พบวาผูบริหารโดยทั่วไป มี
บทบาทหนาที่ ตางๆ ซ่ึงจําแนกได 3 ดาน ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.5 

 

 
 บทบาทของผูบริหาร (Management Roles) 
ที่มา:Mintzberg (1973) 

 
1) บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal) ประกอบดวย 

(1) การเปนประธาน (Figurehead) เปนบทบาทในการเปนตัวแทน องคการ  
เปนหัวหนาในการปฏิบัติภารกิจประจําวันตามลักษณะทางสังคมและกฎหมาย เชน 
อบรมสมัมนา ตอนรับลูกคา  

Management Roles 

Interpersonal Informational Decisional 

Leadership 

Figurehead 

Liaison 

Monitor 

Disseminator 

Spokesperson 

Entrepreneur 

Disturbance Handler 

Resource Allocator 

Negotiator 
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(2) การเปนผูนํา (Leadership) เปนบทบาทที่ตองรับผิดชอบในการจูงใจและ
ชี้นําผูใตบังคับบัญชา ใหทํางานอยางเต็มความสามารถ 

(3) การเปนผูเชื่อมสัมพันธไมตรี (Liaison) เปนบทบาทในการสรางและรักษา
ความสัมพันธกับองคการภายนอก การสรางเครือขายตาง ๆ สรางไมตรี ผูกมิตรอันดีกับ
บุคคลหรือกลุมตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอองคการ 

 
2) บทบาทดานขอมูลขาวสาร (Informational) ประกอบดวย 

(1) การเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสาร (Monitor) คือบทบาทในการแสวงหา
ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย และเปนศูนยกลางของขาวสารทั้งภายในภายนอกองคการ เพ่ือ
เปนขอมูลในการพัฒนาองคการ 

(2) การเปนผูกระจายขอมูลขาวสาร (Disseminator) เปนบทบาทในการ
กระจายเผยแพรขาวสารที่ไดมาท้ังภายใน และภายนอกใหแกพนักงานในองคการ 

(3) การเปนโฆษก ประชาสัมพันธ (Spokesperson) เปนการใหขาวสารขอมูล
กับภายนอกประชาสัมพันธองคการในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย แผนงาน การปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินงานของกิจการไปสูภายนอก ตลอดจนการแถลงขาวสารตาง ๆ 

 
3) บทบาทดานการตดัสินใจ (Decisional) ประกอบดวย 

(1) การเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เปนบทบาทในการแสวงหา
ชองทาง ศึกษาสภาพแวดลอมและโอกาสในทางธุรกิจ ผูประกอบการควรมีความตั้งใจใน
การทํางาน เปนผูที่จัดสรรทรัพยากรที่องคการมีอยูท้ังหมดใหเกิดประสิทธิภาพ และ เปน
ผูมุงมั่นที่จะใหงานประสบความสําเร็จ  

(2 ) การเปนผู ขจัดความ ขัดแยง  (Disturbance Handler) เปนบทบาท
รับผิดชอบในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีสําคญั หรือไมคาดคิดมากอนซึ่งองคการเผชิญอยู 

(3) การเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocate) เปนบทบาทที่รบัผิดชอบ
ในการจัดสรรทรัพยากรทุกชนิดองคการท้ังดานบุคคล วัตถุ และการเงิน ตามความ
เหมาะสม 
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(4)  การเปนผูเจรจาตอรอง (Negotiator) เปนบทบาทในการเปนตัวแทนของ
องคการในการเจรจาตอรองเร่ืองสําคัญ เพ่ือประโยชนที่องคการควรไดรับ 

 
  ทักษะของผูบริหาร (Management Skills)  

Bartol และ Martin (1998) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทักษะท่ีจําเปนผูบริหารในแตละระดับ
ประกอบดวยทักษะ 3 ดาน คือ 

1.8.1 ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) 

ทักษะดานความคดิ เปนทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive) เพราะผูบริหาร
ระดับสงูขององคการตองมคีวามสามารถในดานความคิดที่จะมองมุมมองภาพรวมขององคการ ทิศทาง
และเสนทาง ของการดําเนินงานขององคการ วาจะดําเนินไปในทิศทางใด เขาใจในบริบทและสามารถ
มองเห็นความสัมพันธตางๆทั้งภายในภายนอกองคการ สภาพแวดลอมขององคการที่มีผลกระทบตอ
ภาพรวมขององคการ ซ่ึงทักษะในดานความคิด มุมมอง การวางแผน และการตัดสินใจ น้ันเปนส่ิง
สําคัญในการดําเนินงานเพื่อนําพาองคการใหบรรลุเปาหมาย (Goal) ท่ีตองการ ทักษะดานความคิด
ประกอบดวย การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)  ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  
และ  ความคิดรเิร่ิม (Innovative Thinking)  

 
1.8.2 ทักษะดานบุคคล (Human Skill) 

ทักษะดานบุคคล คือความสามารถในการส่ือสารกับผูอื่น ทั้งระดับบนและระดับลาง มีความ
เขาใจ เปนมิตร ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี มีความเขาใจผูอ่ืน เพื่อเปนแรงผลักดันในการขับเคล่ือน
องคการใหบรรลุเปาหมาย 

 
1.8.3 ทักษะดานเทคนิคงาน (Technical Skill)  

เปนทักษะที่เกี่ยวของกับรายละเอียดของงาน รวมถึงการประยุกตใชความรูและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงมีความจําเปนอยางย่ิงตอผูบริหารในระดับตน ที่จะจะตองวางแผนในการ
ทํางานใหกับระดับบุคลากรระดับปฏิบัติการ ดังนั้นผูบริหารระดับตนจึงตองมีความรู ทักษะและ
ความสามารถอยางถองแทในงานน้ัน ๆ และสามารถชี้แนะ และแกปญหาในการปฏิบัติงานใหกับ
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พนกังานไดอยางรวดเร็ว ทักษะของผูบริหารที่สําคัญสําหรับผูบริหารในแตละระดับ สามารถสรุปไดดัง
ภาพประกอบท่ี 1.6  

 

 
 

 ทักษะทักษะท่ีจําเปนของผูบริหารแตละระดับ 
ที่มา : Bartol และ Martin (1998) 

 
 สรุปทายบทเรียน 

จากความหมายของคําวา องคการ หมายถึง กลุมบุคคลที่อยูรวมกันต้ังแต 2 คนขึ้นไป  เพื่อ
กระทํากิจกรรมรวมกัน ประสานงานกัน  มีการกําหนดหนาที่ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละ
บุคคลอยางชัดเจน  เพ่ือให เกิดความสอดคลองระหวางการดําเนินกิจกรรมขององคการกับ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายท่ีตองการทั้งของตนเองและ
ขององคการ  ดังนั้นการกระทํากิจกรรมรวมกันและมีการบริหารจัดการองคการใหประสบ
ความสําเร็จ จะตองมีการนํากิจกรรมหลักซ่ึงไดแก  การวางแผน การจัดองคการ การนํา การควบคุม  
และกิจกรรมสนับสนุนท้ัง 5 กิจกรรม ไดแก  การตัดสินใจทางการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการกลุม และการจัดการสภาพแวดลอมระหวางประเทศ  ใหสอด
ประสานกันอยางลงตัว  โดยผูดําเนินกิจกรรมทางการจัดการทั้งหลายคือผูบริหารหรือผูจัดการ  ซึ่ง
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน  โดยผูบริหาร
แตละระดับควรมีทักษะทางการบริหารที่เหมาะสมกับระดับในการบริหารของตนเอง เพื่อองคการ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได  
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชีแ้จง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

1) อธิบายความหมายของการจัดการ หลักการจัดการมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ
อยางไร 

2) กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนทางการจัดการมีสวนสนับสนุนและสอดคลองกัน
อยางไร 

3) ผูมีหนาที่ในการบริหารจัดการแบงออกเปนก่ีระดับ แตละระดับมีทักษะและบทบาทหนาที่
แตกตางกันอยางไร 

4) อธิบายวาเกณฑที่ใชในในการแบงประเภทขององคการมีเกณฑใดบาง และทานคิดวาเกณฑ
ใดใชในการแบงประเภทขององคการไดเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด  

5) ทานเห็นดวยกับคํากลาวที่วา“การจัดการเปนศาสตรและศิลป”หรือไม เพราะเหตุใด 
อธิบายใหเขาใจ และ ยกตัวอยางประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎีทางการจัดการและองคการ 

 
หัวขอเนื้อหา 

1. แนวคิดทางการจัดการ 
2. ทฤษฎีองคการ 
3. ประโยชนของทฤษฎีองคการ 
4. วิวัฒนาการของแนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการ 
5. การจัดการยุคเริ่มแรก 
6. การจัดการแบบดั้งเดิม 
7. การจัดการเชิงพฤติกรรม 
8. การจัดการเชิงปรมิาณ 
9. การจัดการรวมสมยั 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 

1. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายแขนงตาง ๆ ของการจัดการรวมสมัยซึ่งประกอบไปดวย
ระบบราชการ (Bureaucratic) วิทยาศาสตร (Scientific) และการบริหาร (Administrative) 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายประโยชนของมุมมองเชิงพฤติกรรมที่มีตอการจัดการ 
3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถบอกถึงการนําเอาวิธีการเชิงปริมาณไปใชเพ่ือพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถระบุถึง สวนประกอบที่สําคัญของมมุมองตามสถานการณ  
5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชมุมมองเชิงคุณภาพสรางแนวทางในการพัฒนาองคการ 
 

ดานความรู 
1. เพ่ือใหผูเรียนบอกถึงความสําคัญและวัตถุประสงคการศึกษามุมมอง และ วิวัฒนาการ 

ทางการจัดการ 
2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของแนวคิดทางการจัดการ 
3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถระบุความหมายและขอบเขตของการจัดการ 
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4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับหนาที่ของการจัดการ ทั้งหนาที่หลักและหนาที่
สนับสนุนทางการจัดการ 

5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญ หนาที่ และทักษะของผูบริหารจัดการในระดับ
ตางๆ 
 
ดานทักษะ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคนขอมูลได

อยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ และมีความเที่ยงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดาํเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนนุให

กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มีความคิดใน
ดานบวก และคิดริเร่ิมสรางสรรค  
 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 
ขอตกลงเบ้ืองตน กติกาในการเรียน และ การวัดผลประเมินผลการเรยีน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรยีน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 

 
การวัดผล 

1. การซักถามในชั้นเรียน และตอบคําถามกรณีศึกษา 
2. การทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ 

4. ความรับผิดชอบในการเรียนรู การมีวินัย และความมุงม่ันในการทํางาน
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการและองคการ 
 

ในปจจุบันมีเคร่ืองมือทางการจัดการเปนจํานวนมากที่ผูจัดการสามารถใชเพื่อบริหาร และ 
จัดการองคการ เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยการที่จะใชเคร่ืองมือตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
และ มีประสิทธิผลนั้น ผูจัดการจําเปนตองมีความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับมุมมองวิวัฒนาการ และ 
แนวความคิดในการบริหารจัดการองคการที่มีอยู ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เพื่อที่จะชวยใหผูจัดการมี
ทัศนะที่จะนําไปสูการพัฒนาองคการเพื่อใหเกิดความกาวหนาไดอยางยั่งยืน เนื่องจาก แนวคิดที่
เก่ียวของกับองคการ และ แนวคิดทางการจัดการในยุคตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงการบูรณาการความรู 
สภาพแวดลอม และ พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีอิทธิพลตอการจัดการองคการท้ังส้ิน  ซ่ึงถือวา
ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่มีความสําคัญในการทําใหองคการบรรลุเปาหมายในอนาคต ดังนั้นในบทนี้จึง
ไดรวบรวมมุมมองทางการทางการจัดการที่สําคัญตาง ๆ ดงัตอไปนี ้

 
 แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการ 

2.1.1 แนวคิดทางการจัดการ 

ต้ังแตอดีตมาไดมีการรวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ จนกอใหเกิดเปนทฤษฎี 
โดยที่มนีักวิชาการไดใหความคิดเห็นและนําเสนอหลักของทฤษฎีองคการ ในแตละสมัย  ซึ่งพอจะสรุป
แนวคิดที่สําคัญได  3 กรอบแนวคิด ดังนี ้

1) แนวคิดที่ใชหลักวิทยาศาสตร   

ใชหลักวิทยาศาสตรเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางาน รวมถึง ผลผลิตเปนสําคัญ  โดยมุงเนนความเปนระเบียบมีกฎเกณฑ  มีโครงสรางขอบเขต
หนาที่ความรับผดิชอบที่ชัดเจน  

2) แนวคิดที่ใชหลักมนุษยสัมพันธและพฤติกรรมของบุคคล 

แนวคิดท่ีใชหลักมนุษยสัมพันธและพฤติกรรมของบุคคลเปนแนวคิดที่เร่ิมคํานึงถึงความรูสึก
นึกคิดของคนในองคการ โดยมุงเนนการใชหลักจิตวิทยาและความสัมพันธภายในองคการ ในการ
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เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน  บนพื้นฐานที่วา มนุษยตองการสังคม  ตองการสัมพันธภาพ 
แรงจูงใจในการทํางาน และ การยอมรับนับถือจากสังคม 

3) แนวความคิดท่ีเนนระบบ 

แนวคิดคิดที่เนนระบบ มอวางองคการเปนพลวัต เปนระบบที่มีสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก ท่ีมีความสลับซับซอนและตองอาศัยระบบยอยตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งโอกาสและอุปสรรคใน
การดําเนนิงาน  ที่จะมีผลตอความสําเร็จขององคการ 

นอกจากนั้น ศิริวรรณ เสรีรัตน  สมชาย หิรญักิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ (2550) ไดสรปุ
ความหมายของทฤษฎีองคการ ไวดังนี้   

1) เปนการศึกษาวิธีการดําเนินงานขององคการตาง ๆ ตลอดจนผลกระทบที่องคการไดรับ
จากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 

2) เปนแขนงวิชาที่เกี่ยวของกับการศึกษาโครงสราง (Structure)  กระบวนการ (Process)  
และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเปนปรากฏการณตาง ๆ ของบุคคลและองคการ 

3) เปนทฤษฎีสําหรบัองคการที่ชวยในการวิเคราะหองคการโดยรวม 
4) เปนชุดของความสัมพันธในดาน แนวความคิด (Concepts)  หลักการ (Principles)  

และสมมติฐาน (Hypothesis) เก่ียวกับองคการที่อธิบายสวนประกอบองคการ  วิธีการ
ดําเนินงานและความสัมพันธของกิจกรรมตาง ๆ  โดยอาจจะแสดงดวยทฤษฎีเชิง
พรรณนาและเชิงกําหนด   

5) เปนการศึกษาถึงวิธีการกําหนดหนาท่ีขององคการวาสงผลกระทบตอบุคลากรท่ีทํางานใน
องคการและตอสังคมอยางไรในระหวางการดําเนินงาน 

 
จากที่ไดอธิบายมาแลวนั้น พอที่จะสรุปไดวาการศึกษาทฤษฎีองคการ เปนแนวทางในการทํา

ความเขาใจ ถึงลักษณะขององคการในดานความคิด ดานโครงสราง ดานการกําหนดหนาที่ และดาน
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอองคการ ซึ่งถือเปนมิติที่สามารถนํามาใชเปนปจจัยในการพัฒนาองคการได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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2.1.2 ทฤษฎีองคการ (Organization Theory) 

จากอดีตมาไดมีผูเสนอนิยามของ แนวคิดและทฤษฎีองคการ หลายคน ในที่นี้จะเลือก
ความหมายทฤษฎีองคการ (Organization Theory) ที่โดดเดนมานําเสนอ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

Daft (2010) ไดใหความหมายของทฤษฎีองคการ วาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหและเขาใจ
องคการ เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการองคการไดดีข้ึน โดยอาศัยคําถามตอไปนี้เปนแนวทาง
ในการปรับปรงุและพัฒนาองคการ  

1) องคการมีการปรับตัว หรือควบคุมสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางไร 
2) เพื่อใหองคการบรรลุประสิทธิผล จะตองมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ และโครงสราง

อยางไร 
3) องคการสามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดจริยธรรมทางการบริหารไดอยางไร 
4) ผูบริหารควรใชอํานาจและมีบทบาททางการเมืองในองคการอยางไรจึงจะเหมาะสม 
5) องคการจะจัดการ และ บริหารความขัดแยงภายในไดอยางไร 
6) องคการตองมีวัฒนธรรมอยางไร ที่จะสงเสริมนวัตกรรมและสรางการเปลี่ยนแปลง 
7) ผูบริหารจะกําหนดวัฒนธรรมองคการไดอยางไร 

 
Jones (2010) อธิบายวาทฤษฎีองคการเปนการศึกษาหนาที่ พฤติกรรม ขององคการท่ีมีผล

ตอพนักงาน และ สภาพแวดลอม รวมถึง ผลของสภาพแวดลอมท่ีมีตอองคการ โดยที่ผูบริหารที่มี
ความรูเก่ียวกับทฤษฎีองคการ จะสามารถวิเคราะหโครงสรางองคการ วัฒนธรรมขององคการ การ
วินิจฉัยปญหา การวิเคราะหกระบวนการในการออกแบบองคการ ตลอดจนสามารถปรับปรุงองคการ
เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได  

Gorther, Nicholas และ Ball (2007) ชี้ใหเห็นถึงการบูรณาการศาสตรอื่น ๆ เพ่ือชวยในการ
วิเคราะหองคการ ซึ่งประกอบดวย  

1) ศาสตรดานมานุษยวิทยา ใชเพ่ือวิเคราะหในเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ 

2) ศาสตรดานสังคมวิทยา ใชเพื่อวิเคราะหความสัมพันธทางสังคม โดยเฉพาะการศึกษา
อยางเปนระบบเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสราง ปฏิสัมพันธ และพฤติกรรมของกลุม
บุคคล 
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3) ศาสตรดานจิตวิทยา ใชวิเคราะหบุคลิกภาพ การรับรู อารมณ และพฤติกรรมของ
บุคคล 

4) ศาสตรดานจิตวิทยาสังคม ใชวิเคราะหทัศนคติและระบบของการผลิตผลติภัณฑหรือ
บริการ 

5) ศาสตรดานเศรษฐศาสตร ใชวิเคราะหการตลาดและระบบของการผลิตผลิตภัณฑ
หรือบรกิาร 

6) ศาสตรดานรัฐศาสตร ใชเพ่ือวิเคราะหสถาบันและกระบวนการของรัฐบาล นโยบาย
สาธารณะ และการเมือง 

 
2.1.3 ประโยชนของทฤษฎอีงคการ  

การศึกษาทฤษฎอีงคการมีประโยชนตอการบริหารจัดการองคการ ดังนี้ 

1) ชวยใหผู บ ริหารสามารถเข า ใจถึ ง ลักษณะของพฤติกรรม พัฒนาการและ
ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในองคการ  

2) ชวยใหผูบริหารสามารถคาดการณพฤติกรรมขององคการและเตรียมพรอมรับมือกับ
สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางทันทวงท ี

3) ทฤษฎีองคการทําใหเกิดการพัฒนาตอยอดแนวความคิดใหม ๆ  จากการท่ีไดศึกษา
ทฤษฎีองคการและนําไปใช แลวสามารถยืนยันวาทฤษฎีองคการที่นํามาใชนั้น 
สามารถพัฒนาและประยุกตใชใหเกิดความเหมาะสมกับองคการได  

 
 วิวัฒนาการของแนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการ 

Robbins และ Coulter (2014) ได แบงการจัดการออกเปน 5 ยุคตามชวงเวลาต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ประกอบดวย การจัดการยุคเร่ิมแรก การจัดการแบบด้ังเดิม การจัดการเชิงพฤติกรรม 
การจัดการเชิงปริมาณ และ การจัดการรวมสมัย ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
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2.2.1 การจัดการยุคเริ่มแรก (Early Management : 3000BC-1776) 

3000 – 2500 ปกอนคริสตศักราช การสรางปรามิดของอียิปตเปนหลักฐานวาโครงการขนาด
ใหญในอดีตนั้น มีการจางแรงงานมากกวา 100,000 คนในระยะเวลา 20 ป เพ่ือกอสรางปรามิดให
เสร็จสมบูรณ ซึ่งในการสรางปรามิดนั้น จําเปนตองมีคนวางแผนวาจะทําอะไร มีการจัดระเบียบคน
และวัสดุอยางไร เพื่อใหสามารถสรางปรามิดไดเสร็จสมบูรณตามเปาหมาย และระยะเวลาที่กําหนด 

มีหลักฐานจากคริสตศักราช 1400s ที่ผานมาวาเมืองเวนิสในชวงเวลาดังกลาว จะมีเรือรบ
ลองไปตามคลองตาง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย เรือรบเหลานั้นถูกประกอบขึ้นมาจากสายการผลิตท่ี
ประกอบไปดวยโรงเก็บชิ้นสวน โรงซอมบํารุง และฝายจัดการแรงงาน ซึ่งมีหนาที่ในการจัดการสินคา
คงคลัง รวมถึงการจัดสงเสบียงตาง ๆ โดยอาศัยระบบบัญชีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

คริสตศักราช 1776 เปนปท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของประเทศหรัฐอเมริกาเนื่องจาก
เปนปที่นักเศรษฐศาสตรชื่อ Adam Smith ไดตีพิมพหนังสือชื่อ “Wealth of Nations” ซึ่งมีเนื้อหา
สําคัญที่วาความไดเปรียบทางเศรษฐศาสตรเกิดจาการแบงแยกแรงงาน (Division of Labor) ใหเหมา
สมกับการประกอบกิจกรรมในการผลิต โดยอาศัยการแบงแยกงานที่ตองทําทั้งหมด ออกเปนงานยอย 
ๆ แลวกําหนดงานยอยเหลานั้นใหกับแรงงานตามเหมาะสมเพ่ือใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  

คริสตศักราช 1780s ถึง กลางคริสตศักราช 1800s เปนชวงของยุคอุตสาหกรรมซึ่งมีบริษัท
ตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย บริษัทเหลานั้นจะใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของโรงงานในการผลิต
สินคาออกมาจําหนาย โดยที่บริษัทหลายแหงมีการพยากรณความตองการของลูกคา เขาถึงแหลง
วัตถุดิบ เริ่มมีการมอบหมายงานใหกับพนักงาน มีลําดับชั้นในการควบคมุ มีการกําหนดลักษณะเฉพาะ
ของผูปฏิบัติงาน ทําใหในยุคดังกลาวเปนยุคที่การจัดการมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของบริษัท 
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2.2.2 การจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Management : 1911-1947) 

การจัดการแบบดั้งเดิม หรือ การจัดการยุคคลาสสิคเร่ิมตนในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเปนยุคท่ี
ศาสตรแขนงตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการไดถูกพัฒนาและรวมตัวมาเปนทฤษฎีดานการจัดการ 
ดังนั้นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในยุคนี้ จึงเปนทฤษฎีที่เรียกวา Classical Theorists (Robbins and Coulter, 
2014) การจัดการแบบดั้งเดิมเปนยุคที่มีแนวคิดทางการจัดการที่สําคัญเกิดขึ้น 3 แนวคิดหลักๆ ไดแก
แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management Approach) แนวคิดการจัดการเชิง
บริหาร (Administrative Management Approach) และ แนวคิดการจัดการตามระบบราชการ
(Bureaucratic Management Approach) 

แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร เร่ิมปรากฏขึ้นในป คริสตศักราช 1911 ซึ่งปที่ Frederick 
W. Taylor ไดตีพิมพหนังสือชื่อวา Principles of Scientific Management โดยที่หนังสือดังกลาวได
นําเสนอแนวความคิดท่ีวา the "one best way" for a job to be done. หรือ มีวิธีการทํางานที่ดี
ที่สุดเพียงวิธีเดียวในการทํางานใหสําเร็จ Taylor ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก
วิทยาศาสตรขึ้นมา 4 ประการ คือ 

1) พัฒนาวิธีการทาํงานทีดีที่สุด (One Best Way) สาํหรับงานแตละงาน 

2) คนที่จะมาทํางานตองเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 

3) จายคาตอบแทนตามปริมาณงานที่ทําได 

4) แบงหนาที่และความรับผิดชอบระหวางฝายจัดการกับคนงานอยางเทาเทียมกัน 

แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร เริ่มตนในชวงปคริสตศักราช 1916 ถึง คริสตศกัราช 1947  ซึ่ง
เปนชวงเวลาที่ Henri Fayol และ Max Weber ไดเสนอแนวคิดดานการจัดการท่ีมุงความสําคัญไปท่ี 
การดําเนินงานขององคการ โดยใหความสําคัญสิ่งที่ผูจัดการทํา และ สิ่งที่ทําใหเกิดการจัดการที่ดี ซึ่ง
แตกตางกับแนวคิดของ Frederick W. Taylor ท่ีใหความสําคัญกับผลงานระดับบุคคลของคนงานใน
ภาคการผลิต 

ป คริสตศักราช 1916 นักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส Henri Fayol ไดตีพิมพ บทความชื่อ 
"Administration Industrielle Et Générale" จากนั้นในป คริสตศักราช 1949 บทความดังกลาวได
ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ ชื่อวา"General and Industrial Administration”ซึ่งเปนจุดเริ่มการจัดการ
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เชิงบริหาร และในเวลาตอมาแนวคิดดังกลาวไดพัฒนาเปนทฤษฎี Fayolism ที่ถูกใชในการวิเคราะห
บทบาทของการจัดการในองคการ  

Fayol ไดเสนอหนาที่ทางการจัดการ 5 อยาง ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการ
ควบคุม (Controlling) นอกจากนั้นแลว Fayol ยังไดเสนอหลักการจัดการ 14 ประการ ดังตอไป 

1) การแบงงานกันทํา (Division of Work) คือ การทํางานตามความชํานาญเฉพาะ 
อยางหรือ ตามความสามารถของแตละบุคคล และกลุมคน เพื่อใหผลงานมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

2) อํานาจหนาที่ (Authority) คือการกําหนดอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานในการ
สั่งงานและการบังคับบัญชาโดยที่อํานาจหนาท่ีจะตองมี ความสัมพันธกับความ
รับผิดชอบ ดังคํากลาวที่วา อํานาจหนาที่ควรมีเทากับความรับผิดชอบ "Authority 
Should be Equal to Responsibility"  

3) ระเบียบวินัย (Discipline) การทํางานตองเปนไปอยางมีระเบียบโดยกําหนด
ขอกําหนดหรือขอตกลงใหชัดเจนวาผูปฏิบัติงาน จะตองปฏิบัติอยางไร สวนผลลัพธ
ของการดําเนินงานนั้นข้ึนอยูกับความยุติธรรมและการยอมรับของคนสวนใหญ ซึ่ง
จะตองอาศัยผูบังคับบัญชาที่ดี ซื่อสัตยสุจริต มีความเปนธรรมในการรักษาระเบียบ
วินัย การระงับขอพิพาทและการลงโทษ 

4) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ผูปฏิบัติงานจําเปนตองทราบ
วาจะรับคําสั่งหรือ ขอคําปรึกษาในการแกปญหาจากใคร อีกทั้งผูปฏิบัติงานควร
ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพ่ือปองกนความสับสนในการทํางาน
ตามคําสั่ง 

5) เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) คือ กิจกรรมตาง ๆ ของกลุม 
จะตองมีเปาหมายหรือมีทิศทางเดียวกัน เพ่ือปองไมใหการสั่งงานขัดแยงกัน  

6) ไมถือประโยชนสวนตัวเหนือสวนรวม (Subordination of Individual to General 
Interest) ผูปฏิบัติงานจะตองตระหนักวา ผลประโยชน ขององคการมีผลกับคน
จํานวนมาก ผูปฏิบัติงานจึงควรใหความสําคัญกับเปาหมายขององคการเปนอันดับ
แรก  
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7) ผลประโยชน ตอบแทน  (Remuneration of Personnel) ค า ตอบแทนและ
ผลตอบแทนน้ันตองเปนไปอยางยุติธรรมโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม เชน 
ความสามารถของแตละบุคคล คาครองชีพ รวมทั้งสถานภาพทางการเงินของ
องคการ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝาย 

8) การรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง (Centralization) เปนการรวมอํานาจการตัดสินใจใน
เรื่องที่สําคัญมาไวมาไวที่ศูนยกลางและใหเปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง ใน
ขณะเดียวกันควรมีการกระจายอํานาจตามความเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความยืดหยุน 
และ มีความคลองตัวในการดําเนนิงานขององคการ 

9) สายการบังคับบัญชา (Scale Chain) การสั่งการขององคการควรมีระดับการบังคับ
บัญชาจากระดับสูงลงมาหา ระดับต่ํา เพื่อใหเกิดเอกภาพของการบังคับบัญชา 

10) การออกคําสั่ง (Order) เปนการจัดระเบียบตัวบุคคลหรือ การกําหนดเก่ียวกับ
ทรัพยากรตาง ๆ ในองคการ โดยอาศัยระเบียบขอบังคับสําหรับบุคคลและที่
เกี่ยวของกับวัตถุหรือสิ่งของ เพ่ือใหการทํางานรวมกันเกิด ความเปนระเบียบ 

11) ความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารจะตองมีความเปนธรรม และปฏิบัติตอผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยมาตรฐานเดียวกันโดยปราศจาก อคติและความลําเอียง 

12) ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การทํางาน (Stability of Tenure) ผูปฏิบัติงานจะตอง 
ไมถูกสับเปลี่ยนหนาที่บอยเกินไป เพ่ือใหมี โอกาสไดศึกษางาน และได รับ
หลักประกันหรือสัญญาวา จะไมถูกออกจากงานกอนครบการทดลองปฏิบัติงาน 

13) ความคิดริเริ่ม (Initiative) องคการควรแสวงหาความคิดใหม ๆ  มาเปนแนวทางใน
การปรับปรุง การบริหารใหทันสมัยและกาวนาอยูเสมอ รวมถึงการที่ผูบังคับบัญชา
จะตองเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอขอบกพรองที่มี
อยูในองคการเพ่ือแกไข และพัฒนาใหการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

14) ความสามัคค ี(Esprit De Corps หรือ Harmony) ทุกคนในองคการตองรวมแรงรวม
ใจในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
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ป คริสตศักราช 1922 Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการ
จัดการตามระบบราชการ (Bureaucracy) ขึ้นมาโดยแยกพิจารณาเปน 2 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

1) การจัดการตามระบบราชการ ในมุมมองของการเปนสถาบันทางสังคม (Social 
Institute) สถาบันหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทเปนสถาบันการบริหารหรือสถาบันการปกครองของรัฐ ซึ่งมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1.1 เปนสถาบันหนึ่ง ที่มีอยูในกระบวนการปกครองประเทศ 

1.2 เปนสถาบันที่มีหนาที่ ในการปกปอง ดูแล รักษาผลประโยชนบานเมือง  

1.3 มีอิสระในการทํางาน เปนสถาบันที่มั่นคง และ ยากตอการเปลี่ยนแปลง  

2) การจัดการตามระบบราชการ ในมุมมองของการเปน การจัดองคการ รูปแบบหนึ่ง 
(A Form of Organization) ในมุมมองนี้ระบบราชการจะมีบทบาทดังตอไปนี้ 

2.1 เปนระบบการบริหาร หรือระบบการทํางานระบบหน่ึง 

2.2 มีโครงสรางแบบท่ีเรียกวา “Weberian Bureaucracy” 

2.3 เปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณ 
และ สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

Max Weber มีสมมติฐานวาองคการแบบระบบราชการเปนองคการท่ีดีที่สุด มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัดที่สุด ตามเหตุผลตอไปนี้ 

1) ยึดหลักการบริหารท่ีอาศัยความมีเหตุมีผล และ ความถูกตองตามกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน 

2) มีการแบงงานกันทําอยางเปนทางการตามตัวบทกฎหมาย 

3) อาศัยหลักความรูความสามารถ (ระบบคุณธรรม) เปนเกณฑในการบริหารงานบุคคล 

4) สามารถพยากรณพฤติกรรมหรือปรากฏการณได 

ดังน้ัน ระบบราชการ (Bureaucracy) จึงเปนรูปแบบโครงสรางของการจัดองคการขนาดใหญ
ที่สามารถนําไปใชไดท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยมีกลไกการบริหาร (Administrative Apparatus) 
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เปนกลไกการควบคุม และทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวาง ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาตาม
รูปแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบแหงอํานาจท่ีผูนําในสังคมนั้นใชอยู 

 
รูปแบบแหงการใชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Max Weber 

แบงเปน 3 รูปแบบ คือ 

1) รูปแบบการใชอํานาจเฉพาะตัวแบบอาศยับารมี (Charismatic Domination) 

2) รูปแบบการใชอํานาจแบบประเพณีนิยม (Traditional Domination) 

3) ระบบศักดินาหรือเจาขุนมูลนาย (Feudal or Patrimonial) รูปแบบการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย (Legal Domination) 

ดังนั้น โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ 7 ประการขององคการแบบระบบราชการตามแนวคิดของ 
Max Weber จึงประกอบไปดวย หลักลําดับขั้น (Hierarchy) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
หลักแหงความสมเหตุสมผล (Rationality) การมุ งสูผลสําเร็จ (Achievement Orientation). 
หลักการทําใหเกิดความแตกตางหรือความชํานาญเฉพาะดาน (Differentiation, Specialization). 
หลักระเบียบวินัย (Discipline) และความเปนวิชาชีพ (Professionalization) 

 
2.2.3 การจัดการเชิงพฤติกรรม (Behavioral Management ปลายยุค 1700s-1950s 

การจัดการเชิงพฤติกรรมเปนวิธีการจัดการท่ีมุงเนนผลลัพธในดานการปฏิบัติของพนักงาน 
ดังนั้นในยุคการจัดการเชิงพฤติกรรมนั้น จึงใหความสนใจเกี่ยวกับการนํา และการจูงใจพนักงานใหมี
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Robbins and Coulter, 2014) ซึ่งแนวคิดและการศึกษาท่ีสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดการเชิงพฤติกรรม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชวงปลาย คริสตศักราช 1700s ถึง ชวงตนคริสตศักราช 1900s เปนยุคที่ผูจัดการตระหนัก
และรับรูถึงความสําคัญในการทํางานรวมกันกับพนักงานเพื่อใหบรรลุผลขององคการ โดยแนวคิดท่ี
สําคัญที่เกิดข้ึนในยุคการจัดการเชิงพฤติกรรมไดแกการศึกษาของ Hugo Munsterberg ซึ่งเปน
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม คนแรกๆที่แนะนําให มีการใชแบบทดสอบดานจิตวิทยากับการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน รวมถึงการใชทฤษฎีการเรียนรูสําหรับการฝกอบรมพนักงาน และ พฤติกรรมของ
มนุษยเพ่ือท่ีจะจูงใจพนักงาน  
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ในยุคเดียวกันนี้มีการศึกษาของ Mary Parker Follett ซึ่งเปนคนแรกที่เสนอวา การศึกษา
พฤติกรรมองคการควรที่จะถูกพิจารณาจากท้ังพฤติกรรมระดับบุคคลและพฤติกรรมของกลุม 

ปคริสตศักราช 1924 ถึง ชวงกลางของป คริสตศักราช 1930s  ในชวงดังกลาว มีการศึกษา
ของ George Elton Mayo ช่ือ Hawthorne Studies ซึ่งเปนการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ 
ระหวางระดับของแสงสวาง กับ ประสิทธิภาพในการทํางานโดยแบงกลุม คนงานในโรงงาน 
Hawthorne ของ Western Electric Company ออกเปนกลุมทดลองใชแสงสวา งแตกต า ง
เปลี่ยนแปลงไป และกลุมควบคุมใหมีแสงสวางที่แนนอน เพื่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ผลการศึกษา
พบวาผลท่ีไดจากการทดลองมีความแปรปรวน และ แนวโนมโดยรวมกลับเพ่ิมขึ้น จึงไมสามารถ
อธิบายไดวาระดับของแสงสวางในการปฏิบัติงานมีผลตอผลการปฏิบัติงานไดอยางไร  ในป 
คริสตศักราช 1932 การวิจัยที่โรงงาน Hawthorne ไดสิ้นสุดลงและผลการศึกษาไดสรางผลกระทบ
กับแนวคดิเดิมที่เชื่อวาประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกันเปนผลมาจากความสามารถของแตละ
บุคคล โดยที่ Mayo ไดเสนอวา แรงกดดันจากกลุมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ระดับบุคคล ซึ่งเปนที่มาของการใหความสําคัญกับปจจัยดานพฤติกรรมของมนุษย ในการจัดการ
องคการ 

จากผลการทดลอง Hawthorne Studies ของ George Elton Mayo ไดขอสรุปท่ีเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของมนุษยในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

1) ปจจัยดานบรรทัดฐานทางสังคม เปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานในองคการ ในขณะที่ปจจัยดานกายภาพเปนเรื่องรอง 

2) พฤติกรรมของพนักงาน ขึ้นอยูกับระบบการใหรางวัลและการลงโทษ ความคิดที่วา
พนักงานตองเพียงแคเงินคาตอบแทนสูงๆ เทานั้น ไมถูกตอง และการใหรางวัล มี
หลายรูปแบบ โดยที่รางวัลบางรูปแบบไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได 

3) ความสัมพันธภายในกลุมมีผลตอพฤติกรรมของพนักงานเปนอยางมาก 

4) บอยครั้งที่ผูที่นํากลุมที่ เปนทางการ และไม เปนทางการ  เปนคนละคนกัน 
นอกจากนั้นแลวผูนํายังมีบทบาทสําคัญในการสรางบรรทัดฐานของกลุมที่ทางการ 
และไมเปนทางการอีกดวย 

ชวงปคริสตศักราช 1930s ถึง  ชวงปคริสตศักราช 1950s  เปนชวงท่ีแนวคิดทางการจัดการ
การใหความสนใจกับความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมากยิ่งขึ้นแนวคิดท่ีโดดเดนของการศึกษา
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ความสัมพันธระหวางบุคคลในยุคดังกลาวไดแก ลําดับข้ันความตองการ ของ Maslow (Maslow's 
Hierarchy of Needs) ที่ไดนําเสนอโดย Abraham Maslow ในปครสิตศกัราช 1943  

 

 
 

 ลําดับขั้นความตองการ ของ Maslow 
ที่มา : Maslow (1943) 

 
ทฤษฎีความตองการ  เปนการอธิบายความตองการของมนุษยโดยมีสมมุติฐานวาความ

ตองการของมนุษยจะพัฒนาไปตามลําดับขั้น 5 ขั้น ซึ่ง ประกอบดวยความตองการทางดานกายภาพ 
ความตองการทางดานความปลอดภัย  ความตองการมิตรภาพและความรัก  ความตองการทางดาน
ความเคารพนับถือ  และ ความตองการทางดานความสมบูรณของชีวิต (Maslow, 1943)  ทฤษฎี
ลําดับขั้นความตองการของ Maslow เสนอแนะวาความตองการมนุษยไมมทีี่ส้ินสุด  ดังนั้น การจัดการ
ในองคการตองทําความเขาใจกับระดับขั้นของความตองการที่พนักงานเปนอยูในปจจุบัน  และมุงเนน
ที่ตอบสนองความความพึงพอใจ  ณ ระดับนั้นหรือในระดับที่เหนือกวา (Robbins, Stuart-Kotze, & 
Coulter, 2000) 

Self

actualization

Self-esteem

Love and belonging

Safety and security

Physiological
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 ในชวงระยะเวลาดังกลาว ยังเปนชวงเวลาที่มีการนําเสนอ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ที่
พัฒนาข้ึนมาโดย Douglas McGregor (McGregor, 2006) แนวคิดการบริหารอยูบนพ้ืนฐานของ
สมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษยตางกัน   

 
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงความแตกตางระหวาง ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y 
 

ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 

คนสวนใหญขี้เกียจทํางาน ไมชอบทํางาน และ
หลีกเลี่ยงงานเม่ือมีโอกาส 

คนสวนใหญไมใชคนขี้เกียจโดยธรรมชาติ หาก
ไดรับโอกาสจะทํางานไดดี 

คนสวนใหญจองถูกบังคับ ควบคุมสั่งการ และ
ลงโทษเพ่ือจะไดทําตามเปาหมายขององคการ 

คนสวนใหญมีความเต็มใจในการรบัผิดชอบงาน 

คนสวนใหญชอบที่จะรับคําสั่ง ไมตองการความ
รับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยาน มุงแตความ
มั่นคงสวนตัวเปนหลัก 

คนสวนใหญชอบที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย
เพ่ือตอบสนองความตองการไดรับยกยองเชิดชู 
และ ศักยภาพของคนสวนใหญยังไมถูกนํา
ออกมาใชอยางเต็มที่ 

 

โดยที่ทฤษฎี X  มีสมมติฐานวา คนมักเกียจคราน หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไมทะเยอทะยาน 
ไมคิดริเริ่ม ตองสั่งการเพ่ือใหไดงาน ในการบริหารจึงควรมีระเบียบกฎเกณฑคอยกํากับ ใชมาตรการ
บังคับ มีการควบคุมการทํางานอยางใกลชิด มีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ และใชการลงโทษเปนหลัก
ในขณะท่ี ทฤษฎี Y มีสมมติฐานวา คนมักขยัน มีความรับผิดชอบ มีความตองการที่จะกาวหนา ในการ
บริหารจึงควรมีการกําหนดหนาท่ีใหเหมาะสมตามความสามารถ สรางแรงจูงใจเชิงบวก ในการ
ปฏิบัติงาน และควรเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารงาน 

ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ทําใหเห็นวาคนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท ตอง
ใชวิธีการบริหารที่แตกตางกัน และวิธีการจัดการควรสอดคลอง และเหมาะสมกับพฤติกรรมมนุษย ทั้ง 
2 ประเภท 
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2.2.4 การจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Management : 1940s-1950s) 

ในยุคของการจัดการเชิงปริมาณเปนยุคที่มีการนําเอาวิธีการ ทางคณิตศาสตร สถิติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาใชเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ รวมกับ
วิธีการทางการจัดการ แนวคิดท่ีโดดเดนในยุคของการจัดการเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชวงปคริสตศักราช 1940s มีการนําเอาวิธีการเชิงปริมาณซึ่งพัฒนาข้ึนมาในชวงสงครามโลก
คร้ังที่ 2 มาใชรวมกับการตัดสินใจในการจัดการของกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอมาถูกนํามา
ประยุกตใชในทางธุรกิจ (Robbins and Coulter, 2014) อาทิเชน กลางชวงปคริสตศักราช 1940s 
บรษิัท Ford Motor เริ่มนําเอาวิธีการทางสถิติมาใชในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจ เปนตน  

ชวงปคริสตศักราช 1950s หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดเชิงคุณภาพไดถูกพัฒนาขึ้น
โดย W. Edwards Deming และ Joseph M. Duran ภายหลังการนําแนวคิดดานคุณภาพมาใชไดรับ
ความนิยมมากขึ้น ในชวงท่ีมีการแขงขันดานคุณภาพจากโรงงานผลิตสินคาของญี่ปุน ในเวลาตอมา
แนวคิดดานคุณภาพไดถูกพัฒนา และไดรับการยอมรับจนกระท่ังกลายเปนพื้นฐานของ Total 
Quality Management (TQM) ในปจจุบัน(Robbins and Coulter, 2014) ซึ่งเปนสวนสําคัญของ 
ปรัชญาการจัดการ ไดแก การตอบสนองความคาดหวังและความตองการของลูกคา การพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และ สมาชิกทุกคนมีสวนรวม 

 
2.2.5 การจัดการรวมสมัย (Contemporary Management : 1960s-ปจจุบัน) 

ชวงยุคแรก การจัดการสวนใหญมักมุงเนนไปที่ผูจัดการ และ สภาพแวดลอมภายในองคการ 
จนกระทั่งครสิตศักราชที่ 1960 ผูบริหาร นักวิจัยเร่ิมใหความสําคัญกับที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอม
ภายนอกองคการ 

Chester Barnard เปนนักทฤษฎีสมัยปจจุบัน และเปนผูบริหารบริษัทโทรคมนาคม ไดเสนอ
แนวคิดสําหรับการวิเคราะหองคการในเชิงระบบ โดยปรากฏในครั้งแรกในป คริสตศักราช 1938 จาก
หนังสือชื่อ “The Functions of the Executive” โดยที่หนังสือดังกลาวไดเสนอ ทฤษฎีระบบ 
(Systems Theory) ในการอธิบายหนาที่ตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันทั้งภายในองคการ และภายนอก
องคการ ตอมาในปคริสตศักราช 1960s นักวิชาการดานการจัดการไดนําทฤษฎีระบบ มาเปนแนวทาง
ในการวิเคราะห และบริหารองคการในสมัยจนเปนที่ยอมรับ โดยที่ ทฤษฎีระบบ ไดเสนอแนวคิด
พ้ืนฐานวา ระบบเปนแนวคิดพ้ืนฐานทางกายภาพที่สวนตาง ๆ มีความสัมพันธและพึ่งพากัน สวนตาง 
ๆ ของระบบเกิดขึ้นเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน องคการมีหนาที่เปนระบบเปด ที่จะไดรับ
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อิทธิพลและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ผูจัดการตองทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดดวย
การบริหารจัดการทุกสวนของระบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

 

 
 แนวคิดการดําเนินงานขององคการเชงิระบบ 

 
1) แนวคิดการบริหารเชิงสถานการณ (The Contingency Approach)  

การบริหารเชิงสถานการณ ไดปรากฏขึ้นในชวงปลายคริสตศักราช 1960s โดยที่บริหารเชิง
สถานการณ เปนแนวคิดท่ีผสมผสานวิธีการบริหารองคการใหเหมาะสม กับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป ดวยการประสมประสานแนวคิดในการบริหาร 4 แนวคิด คือ (1) 
แนวคิดแบบด้ังเดิม (2) แนวคิดเชิงพฤติกรรม (3) แนวคิดเชิงปริมาณ และ (4) แนวคิดเชิงระบบ ซึ่ง
ตอมาไดพัฒนาเปน ทฤษฎีองคการตามสถานการณ (Contingency Theory) 

ทฤษฎีองคการตามสถานการณ เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจาก แนวคิดท่ีวาไมมีทฤษฎีหรือวิธีการ
ทางการบริหารวิธีใดท่ีจะนําไปใชไดทุกสถานการณ ดังนั้น องคการควรมีโครงสรางและระบบที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสภาพความเปนจริงของสังคมนั้น ๆ การบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ
จําเปนตองใหความสําคัญตอการเลือกใชวิธีการจัดการใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ  
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 สรุปทายบทเรียน 
 แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการและองคการ ถูกพัฒนามากอนคริสตศักราช มาจนถึงปจจุบัน

สามารถแบงแนวคิดทางการจัดการเปนยุคตางๆ ไดแก การจัดการยุคเร่ิมแรก ยุคการจัดการแบบ
ด้ังเดิม ยุคการจัดการเชิงพฤติกรรม ยุคของการจัดการเชิงปริมาณ และ ยุคการจัดการรวมสมัย 
แนวคิดตางๆ ไดถูกนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติจนกอรางเปนองคความรูในปจจุบัน เชน ยุคการ
จัดการเชิงพฤติกรรม เนนความสนใจกับศาสตรการบริหารพฤติกรรมบุคคล กลุม และองคการ 
ในขณะที่ยุคการจัดการเชิงปริมาณ เปนยุคที่ใหความสําคัญกับการวัดผลเชิงประจักษเพื่อมุงเนน
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลขององคการ องคความรูเหลานั้นไดสะสมมาจนถึงยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุค
การจัดการรวมสมัย ที่นําเอาทฤษฎีที่เกิดขึ้นในยุคกอนๆ มารวมกันศึกษาและอธิบายผลลัพธที่เกิดกับ
องคการ ตามสถานการณและสภาพแวดลอมที่ไดเปล่ียนแปลงไป เพ่ือใชในการอธิบาย ทํานาย และ
เปนแนวทางในการเลือกใชวิธีการจัดการใหเหมาะสมกับบริบทขององคการนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 

 
1) จงอธิบายวิวัฒนาการของการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีขององคการในอดีตจนถึงปจจุบัน 
2) จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแนวคิดทฤษฎีเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
3) ใหยกตัวยางนักคิดยุคการจัดการเชิงวิทยาศาสตร ที่มีความโดดเดน และบอกถึงแนวคิดที่

นักคดิเหลานั้นไดนําเสนอ 
4) จงใชทฤษฎีความตองการเปนลําดับข้ันของมาสโลวเพ่ืออธิบายความตองการของบุคคลที่มี

ชื่อเสียงในสังคมหรือบุคคลที่ทานรูจักมาอยางนอย 3 คน 
5) จงอธิบายผลการทดลองที่ฮอรธอรน (Hawthorne Studies) สงผลกระทบอะไรตอ

การศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร 
6) ในปจจุบันธุรกิจเกิดใหมในกลุมธุรกิจทางดานเทคโนโลยี เชน ธุรกิจสตารทอัพ (Start Up) 

สามารถประยุกตในแนวในการบริหารใดไปใชเพื่อจัดการบริหารองคการไดเหมาะสมที่สุด จงให
เหตุผลและการอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
สภาพแวดลอมทางการจัดการ 

 
หัวขอเนื้อหา 

1. สภาพแวดลอมขององคการ 
2. สภาพแวดลอมระดับมหภาค (Macro Environment) 
3. สภาพแวดลอมระดับจุลภาค (Micro Environment) 
4. การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังน้ี 

1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจ และสามารถอธิบาย ถึงองคประกอบดานตางๆที่มีอยูของ
สภาพแวดลอมทางการจัดการ (Management Environment) 

2. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะห ความแตกตางระหวาง สภาพแวดลอมภายนอก และ
สภาพแวดลอมภายใน 

3. เพื่อใหผูเรียนบรรยายถึงการแขงขันลักษณะตางๆ ภายในสภาพแวดลอม 
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมดานตาง ๆ ได 
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการจัดการได 

 
ดานความรู 

1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถจําแนกสภาพแวดลอมที่มผีลกระทบตอการจัดการ 
2. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายผลกระทบของสภาพแวดลอมลักษณะตางๆ ที่มีตอ

การจัดการองคการ 
3. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอองคการ 
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสถานการณขององคการ 
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ดานทักษะ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคนขอมูลได

อยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงนาชื่อถือ มีความเท่ียงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดําเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนนุใหกําลังใจ 

รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มี
ความคิดในดานบวก และคิดริเร่ิมสรางสรรค  

 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 
ขอตกลงเบื้องตน กติกาในการเรียน และ การวัดผลประเมินผลการเรียน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 

 
การวัดผล 
1. แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
2. รายงานกลุมเทคนิคบริหารงานยุคใหม   
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บทที่ 3 

สภาพแวดลอมทางการจัดการ 

 
องคการไมไดอยูโดดเด่ียว ในอุตสาหกรรมยังมีผูมีสวนเกี่ยวของที่สามารถสงผลตอการ

ดําเนินงานขององคการอีกมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน องคการตองตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจากปจจัยตาง ๆ ที่ควบคุมไดเนื่องจากกระแสการเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวัฒน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพฤติกรรมการดํารงชีวิตของมนุษย ที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น
องคการที่อยูรอดไดจงึตองมีเคร่ืองมือในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง เพื่อทําการปรบัตัวใหเหมาะสม
กับในแตละชวงเวลาและสถานการณ ซ่ึงในบทนี้จะนําเสนอประเภทของสภาพแวดลอมภายนอกและ
ภายใน รวมไปถึงวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและอุตสาหกรรม ผานเคร่ืองมือการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงการวิเคราะหแรงกดดันดันทั้ง 5 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 สภาพแวดลอมทางการจัดการ 

สภาพแวดลอมทางการจัดการ ประกอบดวยสภาพแวดลอมภายใน และ สภาพแวดลอม
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงสามารถเปนไดทั้ง การสรางโอกาสและขอ
ไดเปรียบ หรือ กอใหเกิดอุปสรรค และ ปญหาในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดขององคการธุรกิจ 
ดังรายละเอียด 

 
 สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

สภาพแวดลอมทางการจัดการที่เปนสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 
หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีอยูภายนอกองคการ โดยที่องคการไมสามารถควบคุมได ซึ่งอาจสรางโอกาส
หรืออุปสรรคในการดําเนินงาน แบงเปน 2 ระดับ ไดแก สภาพแวดลอมระดับมหภาคและ
สภาพแวดลอมระดับจุลภาค ดังภาพประกอบที่ 3.1  
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ภาพประกอบที่ 3.1 สภาพแวดลอมภายนอกทางการจัดการ 
 

3.2.1.1  สภาพแวดลอมมหภาค (Macro Environment) 

สภาพแวดลอมระดับมหภาค (Macro Environment) จัดเปนองคประกอบภายนอกที่
สามารถกอใหเกิดผลกระทบในวงกวางตออุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้น ๆ  ซึ่ง มี 7  ดาน  ดังนี้ (วิทวัส  
รุงเรืองผล, 2546) 

 

สภาพแวดลอมภายนอก

สภาพแวดลอมมหภาค

ประชากรศาสตร

เศรษฐกิจ

การเมืองและกฎหมาย

เทคโนโลยี

สภาพแวดลอมทางดาน
ธรรมชาติ

สังคมและวัฒนธรรม

การแขงขัน

สภาพแวดลอมจุลภาค

ผูจดัหาวัตถุดิบ

คนกลางทางตลาด

ผูบริโภค

กลุมสาธารณชน

คูแขงขัน
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1) สภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตร 
2) สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 
3) สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย 
4) สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี 
5) สภาพแวดลอมทางดานธรรมชาติ 
6) สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
7) สภาพแวดลอมทางดานการแขงขัน 

 
สภาพแวดลอมทั้ง 7 ดานขางตน เปนสิ่งท่ีองคการไมสามารถควบคุมได แตบางองคประกอบ

องคการอาจใชความพยายามท่ีจะเขาไปมีสวนผลักดันหรือควบคุมทั้งทางตรง และทางออม เพ่ือสราง
โอกาส หรือลดอุปสรรคใหแกองคการธุรกิจ เชน องคประกอบเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 
ที่หากองคการธุรกิจสามารถขึ้นเปนผูนําในตลาดได องคการธุรกิจจะเปนผูมีอิทธิพลตอการกําหนด
สภาพแวดลอมทางการแขงขันของตลาดน้ัน ๆ หรือในองคประกอบทางการเมือง และกฎหมาย  ที่พบ
ไดบอยครั้งคือการที่กลุมธุรกิจตาง ๆ ใหการสนับสนุนพรรคการเมืองภายในประเทศเพ่ือให
นักการเมืองเหลานั้นเปนผูผลักดันนโยบาย หรือแกไขกฎหมายรวมถึงขอบังคบัตาง ๆ ใหเอ้ือประโยชน 
หรือลดอุปสรรค และตนทุน ในการดําเนินธุรกิจขององคการธุรกิจหรือของกลุมธุรกิจ เปนตน ซึ่ง
สภาพแวดลอมทั้ง 7  ดาน มีอิทธิพลตอการจัดการดังตอไปนี้ 

 
(1) สภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตร (Demographic Environment)  

สภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย ประชากรหรือประชาชน คือ ผูซื้อ
หรือผูบริโภคสินคา และบริการขององคการธุรกิจ หรือเปนตลาดของธุรกิจ ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลง
หรือปรับเปลี่ยนโครงสรางดานประชากรศาสตรของสังคม ลวนมีผลตอการดําเนินงานทางตลาดของ
องคการธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่งองคการจะตองศึกษาและติดตามอยางตอเนื่อง โดยศึกษาสภาพแวดลอมดาน
ประชากรศาสตรที่สําคัญ ดังนี้ 

1.1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานอายุ มักจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
องคการในดานการบริโภคสินคาหรือบริการ  เนื่องจากขนาดของประชากรแตละชวงอายุท่ี
เปลี่ยนแปลง ยอมจะมีผลตอความตองการสินคาและบริการ รวมถึงพฤติกรรมการซื้อท่ี
แตกตางกัน ดังนั้นองคการจึงควรศึกษาถึงจํานวนประชากรในแตละชวงอายุ เพื่อพยากรณทิศ
ทางการดําเนินงานขององคการ ใหสอดคลองและเหมาะสมของประชากรแตละชวงอายุ 
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1.2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับการศึกษา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
การศึกษาของประชากร โดยเฉพาะการที่ประชากรมีระดับการศึกษาที่สูง ข้ึนยอมหมายถึง การ
ประกอบอาชีพที่ดีขึ้น รายไดเพ่ิมสูงขึ้นซึ่ง ทําใหมีอํานาจซื้อในตลาดที่เพิ่มขึ้น ประชากร
เหลานั้นจะมีความตองการสินคาและบริการท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงพิถีพิถันในการเลือก
ซื้อสินคาหรือบริการท่ีมากข้ึนดวย  

1.3) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางครอบครัว จากลักษณะด้ังเดิมของสังคมไทยที่เปน
สังคมเกษตรกรรมจึงมีความตองการแรงงานภายในครอบครัวมาก เปนเหตุใหคนไทยในอดีต
มักจะแตงงานตั้งแตอายุยังนอย และอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ แตเม่ือสังคมไทยเปลี่ยนมาสู
การเปนสังคมอุตสาหกรรม และประชากรมีการศึกษาไดอพยพเขามาทํางานในเมือง จึงเปน
สาเหตุท่ีทําใหอายุเฉลี่ยของคูแตงงานสูงขึ้น ทําใหโครงสรางครอบครัวของสังคมไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาเปนครอบครัวเดี่ยว โดยมีลักษณะที่ที่คูสมรสจะแยกมาตั้งครอบครัวใหม จึง
เปนโอกาสของธุรกิจหลายประเภท เชน ธุรกิจเสื้อผาเด็กท่ีเคยมุงเนนการสื่อสารไปยังเปาหมาย
ท่ีเปนพอแมวัยรุน (18-25 ป) จะตองเร่ิมปรับตัว โดยเนนการสื่อสารหรือการโฆษณาสู
กลุมเปาหมายที่เปน พอ แม ที่มีอายุสูงขึ้น (25-35 ป) รวมถึงขนาดของครอบครัวที่เล็กลง 
สงผลใหสินคาอุปโภคบริโภคหลายชนิดจําเปนตองปรับขนาดของหีบหอ จากขนาดใหญมาเปน
ขนาดท่ีเล็กลง เชน การขายขาวสาร จากอดีตที่จะกําหนดหนวยในการขายเปนกระสอบหรือถัง 
ปจจุบันลดลงมาเปนกิโลกรัมแทน 

1.4) การยายถ่ินฐาน ในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการอพยพยายถิ่นฐานของประชากรใน
ชนบทเพ่ือมาประกอบอาชีพในตัวเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงทําใหขนาดของตลาดภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีขนาดและ
อํานาจซื้อที่มากกวาตลาดในเขตตางจังหวัดโดยเฉพาะในชนบท 

 

ถึงอยางไรก็ตาม จากแนวโนมดานตาง ๆ ในปจจุบัน เชน ความกาวหนาของเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการขนสงที่สามารถติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท่ัวประเทศรวมท้ังการสามารถ
ติดตอทําการคาระหวางประเทศกับประเทศตาง ๆ ที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยไดอยางเสรีมากขึ้น 
จึงมีการยายถิ่นฐานของประชากรไทยไปยังจังหวัดตาง ๆ ที่มีศักยภาพ ทําใหตลาดการคาตามจังหวัด
ชายแดนทุกภาคของประเทศมีอัตราการเติบโตสูงข้ึน 

 



55 

(2) สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  

สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานขององคการ ไดท้ังใน
ทางตรงและทางออม อีกทั้งยังเปนผลกระทบในวงกวาง เชน ใน พ.ศ. 2540-2542 เปนชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (วิกฤตตมยํากุง)  ซึ่งทุกธุรกิจตาง
ตองปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงจากการลดคาเงินบาทอยางรวดเร็ว ทําใหธุรกิจที่กูเงินจาก
นอกประเทศมีหนี้สินสูงขึ้นเปนเทาตัวในระยะเวลาชั่วขามคืนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป 
สงผลใหธุรกิจขาดสภาพคลองและจําเปนตองปลดคนงาน ผลที่ตามมาคือ ปญหาอัตราการวางงาน
ของประชากรในประเทศที่สูงขึ้น และเกิดปญหาเงินฝด เนื่องจากขาดแคลนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ 
จึงสงผลทางจิตวิทยา ทําใหผูบริโภคหยุดการจับจายสินคา จนทําใหธุรกิจอื่น ๆ ประสบปญหาตามไป
ดวย  ที่กลาวมาคือตัวอยางความสําคัญของสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ ที่องคการจะตองให
ความสนใจ และติดตาม โดยปจจัยที่จะใชเปนแนวทางในการศึกษาสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 
ไดแก 

2.1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนปจจัยหลักในการศึกษาสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวแปรหลักท่ีสําคัญในการศึกษา คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) และผลิตภัณฑประชาชาติ (Gross National Product: 
GNP) ซึ่งตัวแปรทั้งสองนี้จะแสดงถึงความสามารถในการสรางรายไดของประชากร
ภายในประเทศ ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ (ปกติจะใชรอบ 1 ป)  และ สะทอนออกมาเปนคา 
หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปรอยละ  ดังนั้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จึงเปนเคร่ืองวัดอํานาจซื้อในตลาดที่สําคัญ กลาวคือ หากอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีคาสูงยอมแสดงถึงอํานาจซื้อในตลาดที่สูง แตในทางตรงกันขาม เมื่อใดที่สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ํา ยอมเปนเคร่ืองแสดงถึงความตกต่ําของ
ระบบเศรษฐกิจที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงปญหาการวางงาน การจางงาน รวมถึงการลงทุน
ดานตาง ๆ ที่ลดลง จนกระทั่งปริมาณเงินในระบบขาดแคลนและสงผลใหอํานาจซื้อในตลาด
ลดลง ดังนั้นชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การแขงขันในตลาดจะคอนขางจะรุนแรง โดยเฉพาะการ
แขงขันทางดานราคา เพ่ือรักษาและชวงชิงสวนแบงทางการตลาด 

2.2) อัตราเงนิเฟอ อัตราเงินเฟอเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ และจําเปนตอการตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เนื่องจากอัตราเงนิเฟอจะเกิดขึ้นจากรายไดของประชากรที่
สูงข้ึน หรือการขาดแคลนสินคาหรือบริการ การเกิดปญหาเงินเฟอจะทําให มูลคาของเงินลดลง
เปนผลใหอํานาจซื้อในตลาดลดลง ทําใหการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนไปดวยความ
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ยากลําบาก นอกเหนือจากอํานาจซื้อที่ลดลงแลว ความไมมั่นใจของผูบริโภคตอการ
เปลี่ยนแปลงในระดับราคาของสินคาหรือบริการในตลาดก็ยังเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ขององคการธุรกิจอีกดวย  ถึงอยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของประเทศควรจะมีอัตราเงินเฟอ
ประมาณ รอยละ 3- 4 ตอป เพ่ือเปนเครื่องมือในการการกระตุนเศรษฐกิจ 

2.3) อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและมีผล
ตอผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางมาก เนื่องจากถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา 
ผูบริโภคจะนําเงินออมออกมาจับจายเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการมากขึ้น และเปนการกระตุนให
องคการธุรกิจหรือภาคธุรกิจเกิดการลงทุนเพ่ิมขึ้นดวย ในทางตรงกันขามถาอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากสูงจะจูงใจใหผูบริโภคชะลอการจายเพ่ือหวังผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยหรือการลงทุน
ในตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ และองคการธุรกิจหรือภาคธุรกิจจะชะลอการลงทุนลงเม่ือตนทุน
ทางการเงินมีการปรับตัวสูงขึ้น การแขงขันจะรุนแรงขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ํา องคการสามารถ
นําปจจัยดานอัตราดอกเบ้ียมาใชเปนเคร่ืองมือทางการตลาดได อาทิเชนการจัดแผนสงเสริม
การขายใหผูบริโภคผอนชําระคาสินคาโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา ตัวอยางของสินคาที่องคการ
ธุรกิจ นําอัตราดอกเบี้ยมากระตุนความสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก รถยนต บาน และ 
อาคารชุด เปนตน 

2.4) การจางงานและอัตราคาจาง เมื่อมีการจางงานเพ่ิมขึ้นในอัตราคาจางที่กําหนดใน
แตละภูมิภาค ยอมหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของอํานาจซื้อในตลาดตามสัดสวนของการจางงานและ
คาจางดวย แตการจางงานและอัตราคาจางที่เพ่ิมขึ้นจะมีผลใหราคาของสินคาหรือบริการเพิ่ม
สูงข้ึนไดเชนกัน และหากราคาของสินคาหรือบริการมีราคาสูงข้ึนในสัดสวนที่ไมสัมพันธกับการ
จาง จะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจได 

 
(3) สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Environment)  

ในปจจุบันการจะดําเนินงานทางการตลาดใหประสบความสําเร็จไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางการเมือง และกฎหมาย ท้ังภายในและภายนอกประเทศไปได เชน 
กรณีการรับหลักการการคาเสรีจากองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ของ
รัฐบาล ซึ่งจะขยายตลาดการสงออกของไทยใหกวางไกลขึ้นจากเดิม แตนั่นยอมหมายถึงการเกิดขึ้น
ของคูแขงขันรายใหมจากตางประเทศ ที่จะเขาสูตลาดภายในประเทศไดมากขึ้นจากเงื่อนไขเดียวกันนี้
ดวย สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย ลวนมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน องคการ
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จะตองตระหนักถึงและติดตามความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนอยูเสมอ โดยปจจัยที่ควรติดตาม 
มีดังตอไปนี้ 

3.1) นโยบายของรัฐบาล  การกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล จะมี
สวนสงเสริมโอกาสทางการตลาด หรือกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
แกองคการธุรกิจทั้งในทางตรงและทางออม สิ่งท่ีองคการควรติดตามอยางตอเนื่อง คือ นโยบาย
ดานเศรษฐกิจภายในประเทศ และความสัมพันธทางการคาการลงทุนกับตางประเทศ กลาวคือ 
กลไกการควบคุมหรือกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสวนใหญจะอยูภายใตการบริหาร
และการจัดการของรัฐบาล เชน การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป การจัดเก็บภาษี 
มาตรการทางการเงินและการคลัง ซ่ึงลวนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ ตามท่ีไดอธิบายขางตน 

3.2) ระเบียบขอบังคับและกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและกฎหมาย เปนกรอบ ท่ี
จํากัดขอบเขตการดําเนินงานขององคการ โดยที่สวนหนึ่ง มาจากนโยบายของรัฐบาล และอีก
สวนหนึ่งมาจากการผลักดันโดยกลุมมวลชนตาง ๆ ที่เรียกรองใหเกิดระเบียบขอบังคับและ
กฎหมายข้ึน โดยระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ท่ีองคการควร
พิจารณา มักจะมีเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

3.2.1) เพื่อคุมครองผูบริโภค หรือประชากรภายในประเทศไมใหถูกเอาเปรียบ
จากการดําเนินธุรกิจขององคการธุรกิจที่ขาดจริยธรรมในลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ การ
กําหนดราคาสินคาที่สูงเกินควร และการนําสินคาหรือบริการที่เปนสาเหตุใหเกิดภัย
อันตราย หรอื ความไมสงบเรียบรอยแกสังคมสวนรวมมาจําหนาย 

3.2.2)  เพื่อคุมครององคการธุรกิจหรือธุรกิจตาง ๆ จากการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 
โดยเฉพาะการปองกันองคการธุรกิจหรือธุรกิจภายในประเทศ จากการขยายตลาดของ
องคการธุรกิจจากตางประเทศ โดยใชการกําหนดอัตราภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ เปน 
เคร่ืองมือ 

3.3) กลุมพลังมวลชนในสังคม ปจจุบันเปนยุคของสังคมขาวสารมวลชน สื่อมวลชน
และองคการตาง ๆ หลายแหงเริ่มเขามามีบทบาทในดานการปกปองคุมครองสังคม มากขึ้น 
และผูบริโภคซ่ึงนับวันจะยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้น ในการผลักดันใหรัฐบาลเขาควบคุม ดูแลหรือออก
ระเบียบขอบังคับ และกฎหมายใหมในดานตาง ๆ ซึ่งอาจมีผลตอการดําเนินงานทางการตลาด
ขององคการธุรกิจได เชน กลุมหมอชาวบานที่เปนผูรณรงคใหประชาชนในสังคมเลิกสูบบุหรี่ 
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โดยผลักดันใหรัฐบาลข้ึนภาษีบุหรี่ รวมถึงการออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และ
หามจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จนกระทั่งสามารถผานการเห็นชอบ
และประกาศเปนกฎหมายใหมีผลบังคับใชในสังคมได 

 
(4) สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (Technological Environment)  

เทคโนโลยีกอใหเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตาง ๆ เนื่องจาก
เทคโนโลยีถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็วทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ขึ้นมาเปนจํานวนมาก 
ขณะที่ผลิตภัณฑบางชนิดหรือธุรกิจบางประเภทกลับตองสูญหายไปจากตลาด เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีที่มีผลตอการ
ดําเนินงานทางการตลาด มีดังนี้ 

4.1) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร ปจจุบันการสื่อสารไดเปดกวาง
ขึ้นอยางไรพรมแดน จากระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปการสื่อสารผานดาวเทียม
และระบบใยแกวนําแสง พรอมทั้งการเกิดขึ้นของโทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ท้ังหมดนี้ไดสรางมาตรฐานการติดตอสื่อสารใหเกิดข้ึนอยางหลากหลายในรูปแบบของดิจิทัล 
ทําใหคนในสังคมสามารถรับ-สง ทั้งภาพและเสียงไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ทําใหเกิดโอกาสทาง
การตลาดใหม ๆ เชน การโฆษณาและขายสินคาตรงผานอินเทอรเน็ตที่สามารถกระจายขอมูล
ขาวสารไปสูผูรับไดจํานวนมาก พรอมท้ังสามารถรับคําสั่งซื้อไดในทันทีภายใตตนทุนการ
ดําเนินการท่ีต่ํากวาการใชชองทางอ่ืน ๆ  เปนตน 

4.2)  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานพลังงาน ในปจจุบันไดมีการคนควาหาแหลง
พลังงานใหม ๆ มาทดแทนแหลงพลังงานเกาที่มาจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น เชน การใชพลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานจากชีวภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สวนหนึ่งมาจากคานิยม และ
เจตคติของมนุษยเก่ียวกับการใชพลังงานและเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดโอกาสทางการตลาด
แกสินคาที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป เชน เครื่องคิดเลขพลังงาน
แสงอาทิตย นาฬิกาที่ใชพลังงานจากคลื่นวิทยุ เปนตน 

4.3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานกระบวนการผลิต ความกาวหนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีลวนสงผลตอกระบวนการผลิต ไดอยางมากใน
กระบวนการผลิตสินคา และ บริการ ทั้งทางดานปริมาณผลผลิต คุณภาพ เวลา และตนทุนการ
ผลิต  เม่ือเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทเก่ียวของกับการดําเนินงานตาง ๆ ขององคการธุรกิจ
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และชีวิตประจําวันของมนุษยอยางกวางขวางแลว หากองคการไมสามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และ ปรับใชไดอยางทันทวงที ยอมอาจจะสูญเสียโอกาสที่
สําคัญใหแกคูแขงขันในตลาดได 

 
(5) สภาพแวดลอมทางดานธรรมชาติ (Natural Environment) 

สภาพแวดลอมทางดานธรรมชาติเปนสิ่งที่ไมสามารถควบคุมได และยากตอการคาดคะเนถึง
เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน สภาพแวดลอมทางดานธรรมชาติที่นาสนใจ มีดังนี้ 

5.1) การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เม่ือฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเปนสาเหตุใหเกิด
การขาดแคลนวัตถุดิบท่ีมีแหลงท่ีมาจากธรรมชาติเพ่ือใชในการผลิตสินคาบางประเภทได 
ตัวอยางเชน ฝนแลงนํามาสูการขาดแคลนนํ้าดิบที่การประปาจะนํามาใชผลิตเปนน้ําประปาเพื่อ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน สําหรับธุรกิจที่มีน้ํา เปนปจจัยหลักในการผลิต จะไมสามารถ
ดําเนินการผลิตสินคาไดตามที่ตองการ  แตขณะเดียวกันก็จะชวยสรางโอกาสทางการตลาด
ใหกับสินคาหลายชนิด เชน สุขภัณฑประหยัดน้ํา ถังเก็บน้ํา และเคร่ืองสูบน้ําเปนตน 

5.2) การเพิ่มข้ึนของระดับมลพิษ ไมวาจะเปนปญหานํ้าเสีย อากาศเปนพิษหรือแมแต
มลภาวะทางเสียง ซึ่งนําไปสูขอจํากัดหรือการเพ่ิมตนทุนทางการตลาดใหกับสินคาบางชนิด ที่มี
สวนทําใหเกิดมลพิษได ในทางตรงกันขามไดสรางโอกาสทางใหกับสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม เชน 
ยาฆาแมลงที่สกัดจากธรรมชาติ เปนตน 

5.3) ภัยธรรมชาติ ไดแก นํ้าทวม พายุ ไฟไหมปา แผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ลวน
เปนปจจัยที่อาจสรางผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดสําหรับสินคาหรือบริการ
บางชนิด เชน การเกิดภาวะนํ้าทวมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทําใหการขนสงสินคาที่มีอายุ
การใชงานหรือการบริโภคจํากัด อาทิ นมสดและนมชนิดพาสเจอรไรส และอาหารสดตอง
ประสบปญหาสินคาเสียหายจากปญหาการขนสงสินคาที่ติดขัดลาชา แตกลับเปนการสราง
โอกาสใหสินคาประเภทอาหารแหงหรือเคร่ืองดื่มกระปอง เชน บะหม่ีสําเร็จรปู อาหารกระปอง 
นมชนิดยูเอชที รวมทั้งสินคาเพื่อการตานภัยน้ําทวม เชน กระสอบทราย เคร่ืองสูบน้ํา หรือเรือ 
เปนตน 
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(6) สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Environment)  

สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม มีผลกระทบตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคจากความเชื่อ และคานิยม ที่มีปรากฏอยูในวัฒนธรรมตาง ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมบางประการ อาจจะสงผลในทางที่ดีใหกับสินคาหรือบริการบาง
ประเภทได ขณะเดียวกันยังสามารถสรางขอกําจัดใหกับการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดบางลักษณะ
ไดดวย สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่องคการควรใหความสนใจ มีดังนี้ 

6.1) การตื่นตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งกระแสนี้เปนกระแสที่เกิดขึ้นไมเพียงแต
ในประเทศไทยแตเกิดกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เพราะมนุษยเ ร่ิมตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงทุกวันและหันมาใชสินคาหรือบริการท่ีเห็นวาจะสามารถลดมลภาวะ
ไดทําใหหลายองคการธุรกิจตองปรับตัวสูกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมนี้ดวย 

6.2) การตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ปจจุบันกระแสการตื่นตัวเก่ียวกับสุขภาพไดเริ่มอยูใน
ความสนใจของมนุษยมากขึ้น เชน หันมานิยมอาหารที่มีไขมันต่ําหรือปราศจากน้ําตาล และ
เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ทําใหเกิดเปนโอกาสทางการตลาดครั้งสาํคัญสําหรับสินคาอาหารเพื่อ
สุขภาพประเภทตาง ๆ เชน เครื่องดื่มนมผสมแคลเซียม และรานคาที่จําหนายพืชผักปลอด
สารพิษ เปนตน     

6.3) ปญหาการจราจร ในขณะที่มีจํานวนรถยนตบนทองถนนเพิ่มมากขึ้น แตมี
ขอจํากัดในการขยายถนน ทําใหปญหาการจราจร ทวีความรุนแรงและเปนปญหาใหญของชาว
กรงุเทพมหานครปริมณฑล และจังหวัดใหญ ๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยู
ทางสังคมและการดํารงชีวิตที่มีความยุงยากซับซอน และ ตองเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้น 
ซึ่งไดเกิดเปนปรากฏการณใหมดานสังคมหลายประการ เชน  

6.3.1) ตองปรับตัวใหสอดคลองกับเวลาที่มีจํากัด เชน เวลาในการรับประทาน
อาหารที่นอยลง เปนโอกาสทางการตลาดคร้ังสําคัญของรานอาหารประเภทฟาสตฟูด และ 
อาหารสําเร็จรูป 

6.3.2) ตองมีบานแหงท่ีสองบริเวณกลางใจเมือง เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง
ระหวางที่พักและสถานที่ทํางาน ทําให เปนโอกาสทางการตลาดขององคการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เชน อาคารชุดใจกลางเมืองหลายแหง 
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6.3.3) ตองปรับตัวกับการใชชีวิตในรถมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสทางการตลาดใหสินคา
ประเภทตาง ๆ ท่ีปรับปรุงการใชงานใหสะดวกกับการใชงานภายในรถยนต เชน สุขภัณฑ
ติดรถยนต โทรศัพทและเครื่องโทรสารติดรถยนต คอมพิวเตอรขนาดกระเปาห้ิว ตูเย็นเล็ก 
ๆ ที่ใชไฟฟาในรถยนต เปนตน 

6.3.4) เกิดการบริการใหม ๆ ดานการขนสงสินคาใหผูบริโภคถึงสถานที่ (Delivery) 
เชน การบรกิารจัดสง พิซซา ไกทอดเคเอฟซี รวมถึงการบริการซกั อบ รีด เปนตน 

 
7) สภาพแวดลอมทางดานการแขงขัน (Competition Environment)  

เปนปจจัยท่ีอาจจะจัดเปนสภาพแวดลอมทางการจัดการไดท้ังในระดับมหภาค และจุลภาค 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคูแขงขันและกลยุทธทางการแขงขันนั้น ๆ วาจะสามารถสรางผลกระทบตอธุรกิจนั้นใน
ระดับใด สภาพแวดลอมทางดานการแขงขันที่องคการควรทราบประกอบดวยองคประกอบตางๆของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ซึ่งมีสาเหตุไดจาก 

7.1) การปรับเปลี่ยนกลยุทธของคูแขงขัน การปรับเปลี่ยนกลยุทธของคูแขงขันอาจจะ
เปนสาเหตุใหสภาพแวดลอมทางดานการแขงขันในตลาดตองเกิดการเปลี่ยนแปลงได 

7.2) การที่มีคูแขงรายใหมเขามารวมแขงขันในตลาด การเขาสูตลาดของคูแขงรายใหม 
กรณีที่คูแขงขันรายนั้น มีขนาดขององคการธุรกิจที่เล็กไมมีพลังทางการตลาดมากนักหรือตลาด
ของสินคาหรือบริการนั้นมีขนาดที่ใหญ และมีการกระจายสัดสวนทางการตลาดคอนขางสูง 
อาจไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางดานการแขงขันในตลาดมากนัก แตในบางธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะของตลาดในทางตรงกันขามจากขางตนอาจจะสงผลกระทบอยาง
กวางขวางใหเกิดข้ึนในตลาดได 

7.3) การออกไปจากตลาดของคูแขงขัน ในกรณีการออกจากตลาด หรือ ถอนตัวจาก
ตลาดของคูแขงขัน สามารถยกตัวอยางที่เห็นเดนชัดได คือ บริษัท โฟรโมสต อาหารนมที่เคย
เปนผูผลิต และจัดจําหนายไอศกรีมรายใหญของประเทศ แตไดขายตราย่ีหอ (Brand Name) 
ใหแกบริษัทยูนิลิเวอร ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายไอศกรีมวอลล จึงทําใหไอศกรีมวอลล เปนผูนํา
ตลาดไอศกรมีภายในประเทศไทยในระยะเวลาอันสั้น และยังทําใหเกิดชองวางในตลาดไอศกรีม
ขึ้น ทําใหเกิดคูแขงขันรายใหม ๆ ในตลาดข้ึนอีกเปนจํานวนมาก  
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โดยลักษณะการแขงขันในตลาดสามารถจําแนกได 3 รูปแบบ ประกอบดวย การ
แขงขันระหวางตรายี่หอ การแขงขันท่ีเกิดจากสินคาทดแทนกันได และการแขงขันท่ีเกิดจาก
สินคาหรือบรกิารอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

7.3.1) การแขงขันระหวางตรายี่หอ (Brand Competition) เปนการแขงขัน
ระหวางสินคา หรือบริการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตแตกตางกันในชื่อตรายี่หอ (Brand 
Name) และบริษัทผูจําหนายสินคา เชน สบูปาลมโอลีฟ ลักส นกแกว หรือการแขงขัน
ระหวางรถยนต โตโยตา นิสสัน  มิตซูบิชิ ฮอนดา และมาสดา เปนตน 

7.3.2) การแขงขันที่ เกิดจากสินคาทดแทนกันได  (Substitute Product 
Competition) สินคาทดแทนกันได หมายถึง สินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดคลายคลึงกัน เชน วิดีโอ เปนคูแขงของโรงภาพยนตร  อาคารชุด เปน
คูแขงของบานเดี่ยว และ ทาวเฮาส เปนตน 

7.3.3) การแขงขันที่เกิดจากสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ โดยทั่วไป (Other Product 
Competition) สินคาหรือบริการดังกลาว ไมจําเปนท่ีจะตองมีลักษณะเดียวกันหรือ
ทดแทนกันได แตเกิดจากขอจํากัดดานอํานาจซื้อของผูบริโภคในการจะจัดหาสินคาหรือ
บริการมาตอบสนองความตองการของตนเอง เชน หากผูบริโภคมีเงิน 10,000 บาทเมื่อ
เขาตัดสินใจซื้อโทรศัพทเขาจะไมมีเงินเหลือพอที่จะซื้อเครื่องออกกําลังกาย ดังนั้น 
โทรศัพทจึงเปนคูแขงของเคร่ืองออกกําลังกาย 

 
3.2.2 การวิเคราะหแรงกดดันในการแขงขัน (5’s Forces Model) ในระดับอุตสาหกรรม 

จากสภาพแวดลอมทางดานการแขงขันในระดับมหภาคและจุลภาค และลักษณะการแขงขัน
ในระดับตลาดแลว Michael E. Porter (1980) ไดวิเคราะหแรงกดดันในการแขงขัน 5 ประการ ใน
ระดับกลุมอุตสาหกรรมซึ่งสามารถจําแนกไดหลายประเภท ไดแก การจําแนกกลุมอุตสาหกรรมตาม
การผลิต ตัวอยางเชน กลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ การ
จําแนกกลุมอุตสาหกรรมตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ไดแก กลุมธุรกิจสงออก อุตสาหกรรม
ประกันภัย และ อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน  
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แรงกดดัน 5 ประการ ประกอบไปดวย ภัยคุกคามจากคูแขงในธุรกิจเดียวกัน ภัยคุกคามจาก
คูแขงขันรายใหม ภัยคุกคามจากสินคาท่ีสามารถใชทดแทน ภัยคุกคามจากอํานาจตอรองของผูซื้อ 
และภัยคุกคามจากผูจัดหาวัตถุดิบ ดังภาพประกอบ 3.2 

 

   
ภาพประกอบที่ 3.2 แสดงแรงกดดัน 5 ประการในการแขงขัน (Porter’s Five Forces Model) 

ท่ีมา : Poter (1980) 
 

3.2.2.1 ภัยคุกคามจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Threat of Intense Segment 
Rivalry) 

เมื่อจํานวนของคูแขงขันเปนตัวกําหนดความรุนแรงในการแขงขัน หากมีคูแขงเดิมอยูจํานวน
มากแลว แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงในการแขงขันภายในอุตสาหกรรมนั้นมสูีง ทาํใหอุตสาหกรรมนั้น
ไมนาดึงดูดใจในการลงทุน แตหากเปนอุตสาหกรรมที่มีคูแขงขันนอย ทําใหโอกาสที่ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จยอมมีสูงกวา เชน ธุรกิจน้ําอัดลมประเภทน้ําดําที่มีคูแขงขันในธุรกิจนอยราย รายที่สําคัญ
ไดแก โคคา-โคลาหรือโคก และ เปปซ่ี ซ่ึงครองสวนแบงตลาดจํานวนมาก โดยที่ทั้งสองตราสินคา มี

1. ภัยคุกคามจากคูแขง
ภายในธุรกิจเดียวกัน

2. ภัยคุมคาม
จากคูแขงขัน

รายใหม

4. ภัยคุกคามจากการเพ่ิม
อํานาจตอรองของผูซ้ือ

3. ภัยคุกคาม
จากสินคา
ทดแทน

5. ภัยคุมคามจากการ
เพ่ิมอํานาจตอรองของผู

จัดสงวัตถุดิบ
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การแขงขันในตลาดอยางรุนแรงทําใหเกิดการตอสูทางดานการโฆษณา รวมถึงการปรับปรุงกลยุทธ
การตลาดอยูตลอดเวลา เปนตน 

 
3.2.2.2 ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrants) 

 ความนาดึงดูดใจขึ้นอยูกับความยากและงายในการเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม โดยธุรกิจที่มีความ
ยากในการเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมมาก จะมีความนาดึงดูดใจในการลงทุนมากตามไปดวย 
เนื่องจากภายในอุตสาหกรรมเองจะไมมีคูแขงขันรายใหมเขามาหรือเขามามีนอย ทําใหธุรกิจที่อยูเดิม
นั้นมีศักยภาพในการทํากําไรไดสูงกวา เชน กลุมสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มี
ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมดวยสัญญาสัมปทานเครือขาย คูแขงขันจึงมีนอยราย เชน AIS, 
DTAC หรือ True Move ทําใหอุตสาหกรรมดังกลาวมีความสามารถในการทํากําไรไดสูง แตใน
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมนอย หลายองคการธุรกิจสามารถเขา
มาแขงขันอุตสาหกรรมไดโดยงาย ดังนั้นศักยภาพในการทํากําไรของบริษัทตางๆในอุตสาหกรรม จึงมี
ต่ํา เชนธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจคาปลีก เปนตน 
 

3.2.2.3 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 

อุตสาหกรรมใดที่มีสินคาท่ีสามารถทดแทนกันได ทําใหอุตสาหกรรมนั้นมีความนาดึงดูดใจ
นอยลง ซึ่งสินคาทดแทนเปนอุปสรรคที่ทําใหอุตสาหกรรมนั้นเกิดภาวะวิกฤตได โดยเฉพาะสินคาที่มี
นวัตกรรมในการผลิต หรอืสินคาทางเทคโนโลยีที่มีกาวหนาไดอยางรวดเร็ว เชน เครื่องเลนวีซีดีหรือดีวี
ดีท่ีถูกธุรกิจวีดีโอสตรีมมิ่งหรือการใหดูภาพยนตรออนไลนมาแทนท่ี ทําใหอุตสาหกรรมดังกลาวลด
ขนาดลงหรือหายไปจากตลาดในท่ีสุด 

 

3.2.2.4 ภัยคุมคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของผูซื้อ (Threat Bargaining Power of 
Customers) 

ในกรณีที่ผูซื้อมีอํานาจการตอรองกับผูขายเพิ่มขึ้น โดยอํานาจการตอรองอาจเกิดข้ึนไดจาก
การท่ีผูซื้อรวมตัวกัน สินคาไมมีความแตกตางกัน ความภักดีในตราสินคามีต่ํา ผูซื้อมีความไวตอราคา 
และผูซื้อสามารถผลิตสินคาเองไดแลวน้ัน ทําใหอุตสาหกรรมประเภทนั้นมีความนาดึงดูดในในการ
ลงทุนต่ํา ดังนั้นผูขายหรือองคการที่ดีควรมอบขอเสนอที่ดีกวาใหผูซื้อโดยที่ผูซื้อไมสามารถปฏิเสธได 
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3.2.2.5 ภัยคุกคามจากการเพ่ิมอํานาจตอรองของผูจัดหาวัตถุดบิ (Threat of 
Bargaining Power of Suppliers) 

อุตสาหกรรมท่ีผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier) มีอํานาจในการตอรองสูง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดในกรณี
ที่ผูจัดหาวัตถุดิบไดมีการรวมตัวกัน สินคาที่ใชทดแทนกันไดมีนอย และเปนสินคามีความจําเปนตอ
องคการธุรกิจ ที่เปนสาเหตุใหเกิดตนทุนในการเปล่ียนผูจดัหาวัตถุดิบสูงข้ึน และเม่ือผูจัดหาวัตถุดิบนั้น
หันกลับมาผลิตสินคาแขงกับองคการธุรกิจเอง ซึ่งท้ังหมดเปนอุปสรรคท่ีทําใหอุตสาหกรรมนั้นไม
ประสบความสําเร็จในการลงทุน แตถาหากองคการธุรกิจมีอํานาจที่เหนือกวาผูจัดหาวัตถุดิบ เชน 
องคการธุรกิจมีผูจัดหาวัตถุดิบจํานวนหลายรายและมีสินคาที่ใชทดแทนกันได องคการธุรกิจมีโอกาส
ในประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมดังกลาว 

โดยสรุปแลวสภาพแวดลอมทางการจัดการที่เปนปจจัยภายนอกระดับมหภาคนั้น เปนปจจัย
ที่องคการธุรกิจไมสามารถควบคุมได และเปนปจจัยท่ีสงผลตอองคการธุรกิจทั้งหมด ซ่ึงไดกลายเปน
โอกาสและอปุสรรคในการดําเนินงานตอไป  

 
 สภาพแวดลอมระดับจุลภาค (Micro Environment)  

สภาพแวดลอมระดับจุลภาค หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สภาพแวดลอมทางตรง เปน
สภาพแวดลอมที่อยูใกลชิดกับองคการ เมื่อสภาพแวดลอมระดับจุลภาคมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผล
กระทบตอตอความสามารถในการดําเนินงานองคการโดยทันที โดยที่การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม
ระดับจุลภาค จะเกิดผลกระทบข้ึนกับองคการธุรกิจเฉพาะแหงเทานั้น ไมไดสงผลกระทบตอทั้ง
อตุสาหกรรม สภาพแวดลอมระดับจุลภาคประกอบดวย  

3.3.1 ผูจัดหาวัตถดุิบ (Supplier) 

ผูจัดหาวัตถุดิบ คือ ผูที่มีหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนใหแกองคการธุรกิจ ในการ
นําไปผลิตเปนสินคาหรือบริการ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการมีวัตถุดิบไวใช และตนทุนของสินคา 
หรือ บริการ โดยองคการควรตองตรวจสอบแนวโนมราคาปจจัยการผลิตอยูเสมอ เพราะถาหากราคา
ปจจัยการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ก็จะสงผลตอตนทุนของสินคาใหสูงตามไปดวย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการ
บรรลุเปาหมายขององคการ 
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3.3.2 คนกลางทางตลาด (Marketing Intermediaries)  

คนกลางทางตลาด หมายถึง บริษัทหรือองคการที่ชวยในการสนับสนุน การขาย และการ
กระจายสินคาไปยังผูบริโภค ประกอบดวย  

1)  ผูขายตอ (Resellers) หมายถึง บริษัทในชองทางการกระจายสินคาที่ชวยใน
การหาลูกคาและขายสินคาใหแกผูบริโภค ประกอบดวย ผูคาสง (Wholesalers) และ
ผูคาปลีก (Retailers)  

2) บริษัทกระจายสินคา (Physical distribution firms) หมายถึง หนวยงานที่
ชวยบริษัทในการเก็บรักษาและเคลื่อนยายสินคา จากแหลงผลิตไปยังจุดหมายปลายทาง 
ประกอบดวยคลังสนิคา และบริษัทขนสง 

 
3.3.3 ผูบริโภค (Consumer)  

ผูบริโภค หรอื ลูกคา คือ ผูท่ีตัดสินความอยูรอดขององคการธุรกิจ ดังนั้น องคการจึงตอง
มีความเขาใจในพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคอยางลึกซึ้งเพราะพฤติกรรมหรือ
ความตองการของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสงผลกระทบที่สําคัญตอความอยู
รอด และ การบรรลุวัตถุประสงคขององคการธุรกิจ 

 
3.3.4 กลุมสาธารณชน (Publics)  

กลุมสาธารณชนหมายถึง กลุมท่ีมีความสนใจหรือมีผลกระทบตอความสามารถในการ
ดําเนินงาน และการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เชน ผูถือหุน สื่อมวลชน รัฐบาล ชุมชนใน
ทองถ่ิน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน 

 
3.3.5 คูแขงขัน (Competitors)  

บริษัทจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองสามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึง
พอใจไดเหนือกวาคูแขงขัน ดังนั้นองคการจึงตองทํามากกวาการตอบสนองความตองการของผูบริโภค
เปาหมาย แตตองสามารถวางตําแหนงผลิตภัณฑในจิตใจของลูกคาไดเหนือกวาคูแขงขัน ดวยเหตุนี้
องคการจึงมีความจําเปนตองทําการศึกษาถึงคูแขงขันที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประเภทของคู
แขงขัน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ   
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1) คูแขงขันทางตรง (Direct Competitors) เปนบริษัทที่ผลิตสินคาที่สามารถใช
ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ เชน กาแฟกาแฟกระปองยี่หอเนสกาแฟ คือคูแขงขันทางตรงของ
คือ กาแฟกระปองย่ีหอเบอรด้ี 

2) คูแขงขันทางออม (Indirect Competitors) เปนบริษัทที่ผลิตสินคาท่ีสามารถใช
ทดแทนกันไดแตไมสมบูรณ เชน คูแขงขันทางออมของกาแฟพรอมด่ืมย่ีหอเนสกาแฟ คือ 
เคร่ืองด่ืมประเภทอื่น ๆ ไมวาจะเปนชา น้ําผลไม น้ําอัดลม เปนตน  

3) ทุกบริษัทเปนคูแขงขัน(Generic Competitors) เพราะตางเขามาแยงอํานาจซ้ือ
ของผูบริโภคท่ีมีอยูจํากัด 

 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในตางๆดังกลาวขางตน
องคการตองสามารถที่จะทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆเหลานั้นไดวามีผลกระทบตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวตอการดําเนินงานในอนาคตอยางไรบางดวยการประเมินจุดแข็ง (Strengths) 
จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ เ รียกยอวา การ
วิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) ไวดังน้ี 

 

3.4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  (S,W) 

สภาพแวดลอมภายในประกอบดวย  ปจจัยท่ีอยูภายในองคการ ไดแก โครงสรางวัฒนธรรม 
และทรัพยากรขององคการ โครงสรางจะแสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมงาน ความสัมพันธทางอํานาจ
หนาที่ การไหลเวียนของงาน การติดตอส่ือสารภายใน ซึ่งวัฒนธรรมองคการ (Corporate Culture) 
จะหมายถึงความเชื่อ ความคาดหวัง และคานิยมรวมกัน โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นมาเปนบรรทัดฐานที่
ระบุถึงพฤติกรรมที่ยอมรับกันของบุคคลตั้งแตผูบริหารลงมาจนถึงพนักงานระดับลางสุด สวน
ทรัพยากรขององคการ (Corporate Resources) หมายถึง ทรัพยสินทุกอยางภายในองคการ ไดแก 
คน เงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และทักษะ เปนตน (วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2546; สมยศ นาวีการ, 
2544) ซ่ึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในประกอบดวย 
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3.4.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

 จุดแข็ง หมายถึง การดําเนินงานภายในองคการที่ตองวิเคราะหการดําเนินงานภายใน 
เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนารวมถึงทรัพยากรตางๆที่องคการมีอยู
เพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งขององคการ และใชประโยชนจากจุดแข็งเหลาน้ันในการดําเนินงาน
ของธุรกิจเหลานี้ 

 
3.4.1.2 จุดออน (Weakness) 

จุดออน หมายถึง การวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคการของฝายตางๆที่ไมสามารถ
กระทําไดดี เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา รวมถึงทรัพยากรตางๆของ
องคการที่มีอยู และ สามารถเปนอุปสรรคตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ 
ซึ่งจะตองรีบหาทางแกไขปรับปรุง  

 
3.4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (O,T)  

สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวยปจจัยที่อยูภายนอกและไมไดอยูภายใตการควบคุม
ระยะสั้นของผูบริหารระดับสูง  ซึ่งสภาพแวดลอมภายนอกจะมีอยูสองสวนคือ สภาพแวดลอมการ
ดําเนินงานและสภาพแวดลอมโดยทั่วไป สภาพแวดลอมการดําเนินงาน (Task Environment) จะ
ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอการดาํเนินงาน ปจจัยเหลานี้ไดแก ผูมีสวนไดเสีย รฐับาล 
ผู จําหนายวัตถุดิบ ชุมชน คูแขงขัน และกลุมผลประโยชน สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป (General  
Environment) จะประกอบดวยปจจัยที่ไมกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานระยะสั้น ปจจัยเหลาน้ีจะ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจระยะยาวไดแก  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองและ
กฎหมาย (สมยศ นาวีการ, 2544; สุพานี สฤษฏวานิช, 2544) ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกประกอบดวย 

 
3.4.2.1 โอกาส (Opportunities)  

โอกาส หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่ง
องคการ ตองคาดคะเน หรือเฝาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือการแสวงหา
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเหลานี้ เชน การพัฒนาของคอมพิวเตอร การ
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เปลี่ยนแปลงของประชากร และการเปลี่ยนแปลงเจตคติของผูบริโภค และความสัมพันธกับ
ตางประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะทําใหความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป 

3.4.2.2 อุปสรรค (Threats)  

อุปสรรค หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะเปน
ผลในทางลบ ที่ทําใหองคการไมอาจบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ 

 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และสภาพแวดลอมภายนอก 
(โอกาสและอุปสรรค) สามารถแสดงเปนภาพประกอบที่ 3.3 ไดดังน้ี   

 

ปจจัยภายใน 

 

ปจจัยภายนอก 

S  =. ระบุจุดแข็งภายใน W  =.ระบุจุดออนภายใน 

O =  ระบุโอกาสภายนอก SO  =..ยุทธศาสตรเชิงรุก WO  =. ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา 

T  =  ระบุอุปสรรคภายนอก ST  =..ยุทธศาสตรเชิงรับ WT  =..ยุทธศาสตรเชิงถอย 

 

ภาพประกอบที่ 3.3 การวิเคราะห SWOT ดวยยุทธศาสตรทางเลือกขององคการ 
ท่ีมา : สมยศ  นาวีการ (2546) 

 
 SWOT ยุทธศาสตรทางเลือกขององคการจะมีอยู 4 อยาง ซึ่งในทางปฏิบัติแลวอาจจะ
ดําเนินยุทธศาสตรสามารถผสมผสานกันได ดังนี ้
 
 1) ยุทธศาสตรเชิงรุก  (SO  Strategies)  

เมื่อผลของการพิจารณาปจจัยที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จท้ังสภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอกอยูในชองจุดแข็งและโอกาส  (O)  เปนยุทธศาสตรเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว  เมื่อผูดําเนินการมีจุดแข็งและโอกาสเอื้ออํานวย 
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 2) ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา  (WO  Strategies)   
เมื่อปจจัยที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูในชองจุดออน  (W)  แต

ปจจัยที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชองโอกาส  (O)  เปนยุทธศาสตร
ที่ผูดําเนินการจะตองพยายามปรับจุดออนใหเปนจุดแข็ง  เพ่ือใหสามารถดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกได
เมื่อโอกาสเอ้ืออํานวย  

 
 3) ยุทธศาสตรเชิงรับ  (ST  Strategies)   

เม่ือปจจัยท่ีเปนกุญแจแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายใน อยูในชองจุดแข็ง(S) แต
ปจจัยท่ีเปนกุญแจแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมอยูภายในชองอุปสรรค เปนกลยุทธที่
ผูดําเนินการตองเตรียมรับมือกับอุปสรรคตางๆ ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ในขณะเดียวกันก็
ตองพยายามพลิกวิกฤตจากอุปสรรคภายนอกใหเปนโอกาสของกิจการ 

 
 4) ยุทธศาสตรเชิงถอย  (WT  Strategies)   

เมื่อปจจัยที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายในอยูในชองจุดออน(W) และ
ปจจัยที่เปนกุญแจแหงความสําเร็จของสภาพแวดลอมภายนอกอยูในชองอุปสรรค(T) เปนกลยุทธท่ี
ผูดําเนนิการควรปรับปรุงวัตถุประสงค หรือ เปาหมายในการดาํเนินงานและแกไขจุดออนขององคการ
ใหเปนจุดแข็ง รวมถึงประคับประคององคการใหอยูรอดไดตอไป 

 
 สรุปทายบทเรียน 

สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวยมิติตางๆ หลายดานที่องคการตองเผชิญและที่มีอิทธิพล
ตอการดําเนินกิจกรรมทางการธุรกิจ สภาพแวดลอมทางการจัดการประกอบดวยปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งสงผลตอการดําเนินกิจกรรมทางภายในองคการทั้งทางตรงและทางออม ในระดับท่ีมาก
และนอยแตกตางกัน โดยปจจัยภายในไดแก การดําเนินงานของกิจการ สวนปจจัยภายนอกสามารถ
แบงไดเปนระดับมหภาคและระดับจุลภาค โดยเคร่ืองมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการ
จัดการไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอปุสรรค (SWOT analysis) นั่นเอง ดังนั้นการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมตาง ๆอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอจะทําใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนองคการใหสอดคลองเหมาะสม ก็จะเพิ่มโอกาสการประสบความสําเร็จไดมากขึ้น ในขณะ
ที่การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค(SWOT Analysis) มีสิ่งท่ีสําคัญคือการกําหนดเร่ือง 
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หัวขอ หรือประเด็น เนื่องจากการกําหนดประเด็นสําคัญนั้นจะสงผลใหการวิเคราะหและประเมิน
จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคไดนั้นมีความถูกตองและแมนยํามากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
กําหนดประเด็นหลัก (Key Area) ไดถูกตองจะทําใหการวิเคราะหถูกตองย่ิงข้ึน สวนการกําหนดกรอบ
การวิเคราะห SWOT ใด ๆ ข้ึนอยูกับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติขององคการนั้น ๆ สําหรับการดาํเนิน
ธุรกิจมีการคิดคนกรอบการวิเคราะห SWOT ที่มีความหลากหลายรูปแบบ อาทิเอกลักษณของ
องคการ ขอบเขตปจจุบันของธุรกิจ แนวโนมสภาพแวดลอมที่จะเปนโอกาสและอุปสรรค โครงสราง
ของธุรกิจ และรูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวัง เปนตน 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 
 1) ใหอธิบายถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมทางการจัดการ 
 2. ใหอธิบายถึงลักษณะของสภาพแวดลอมทางการจัดการและความแตกตางของ

สภาพแวดลอมในระดับมหภาคและจุลภาค 
 3. ใหยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในระดับมหภาคตอไปนี้ และอธิบาย ถึงการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว วาจะเปนโอกาสหรืออุปสรรคกับธุรกิจใดอยางไร 
  - ประชากร 
  - เศรษฐกิจ 
  - เทคโนโลยี 
  - สังคมและวัฒนธรรม 
 4. ใหอธิบายถึงลักษณะการแขงขันในตลาดและยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน 
 5. ใหอธิบายถึงแรงกดดันทางการแขงขันในอุตสาหกรรมและยกตัวอยางประกอบ 
 6. ใหอธิบายความสําคัญของคนกลางทางการตลาดและผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมทาง

การตลาด 
 7. ใหวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการจัดการ โดยใชเทคนิค SWOT analysis ของกิจการใด

ก็ไดมา 1 กิจการ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
จริยธรรมทางการจัดการและความรับผิดชอบตอสังคม 

 
หัวขอเนื้อหา 

ประกอบดวยสาระการเรียนรูดังนี้ 
1. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
2. ความสําคัญของจรยิธรรมองคการ  
3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
4. คุณธรรมที่สงเสริมการดําเนินธุรกิจ 
5. บทบาทและความสําคัญของความรบัผิดชอบตอสังคม 
6. ระดับของความรับผิดชอบตอสังคม 
7. แนวทางปฏิบัติการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ (CSR) รวมไปถึง เขาใจความสําคัญ และเหตุผลท่ีธุรกิจจะตองมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ระดับ ประเภท 
และผลกระทบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอการดําเนินงานของ
องคการ 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมความรบัผิดชอบตอสังคมขององคการ
รูปแบบตางๆ รวมไปถึงการประยุกตใชในองคการ และแนวทางในการปฏิบัติ 

4. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณการจัดการธุรกิจ 
 
ดานความรู 

1. อธิบายความหมายของคณุธรรม จริยธรรมได 
2. มีความเขาใจ ตลอดจนอธิบายความหมายและความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม

ทางการจัดการได 
3. สรุปจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจได 
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4. สามารถเปรียบเทียบความรบัผิดชอบขององคการตอสังคมในระดับตางๆ ได 
5. สามารถระบุความรบัผิดชอบขององคการตอสังคมได 

 
ดานทักษะ 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะหไดแก วิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหความสัมพันธของ
จริยธรรมกับธุรกิจ 

2. มีทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคน
ขอมูลไดอยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงนาชื่อถือ มีความเที่ยงตรงใน
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมทางการจัดการ 

3. มีทักษะการทํางานรวมกัน ไดแกการดําเนินการตามเปาหมายของงาน สนบัสนุนให
กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน การชวยเหลือเพ่ือนรวมงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค มีความคิดในดานบวก  

 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรบัผิดชอบ ความมุงมั่น และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมทางการจัดการ  
2. บรรยายเน้ือหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. แบงกลุมศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเก่ียวกับจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ 
4. การอภิปรายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม  
5. แบงกลุมทํากิจกรรมสัมภาษณการมีจริยธรรมขององคการ 
6. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน/ แหลงการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบสอน  
2. ภาพเลื่อน (Slide) ดวย Power Point 
3. กรณีศึกษาเรื่องบุคคลท่ีไดรับการยกยองจากนานาชาติ  
4. แหลงการเรียนรูไดแก องคการในทองถิ่น  

 
การวัดผล 

1. แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
2. รายงานกลุม 
3. กรณีศึกษา 
4. การสัมภาษณธุรกิจ 
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บทที่ 4 

จริยธรรมทางการจัดการและความรับผิดชอบตอสังคม 
 

การดําเนินการทางธุรกิจทุกอยาง ควรอยูภายใตหลักของความรับผิดชอบตอสังคม คุณธรรม 
จริยธรรม การผลิตสินคาท่ีมคีุณภาพดี ดวยราคาที่เหมะสม และเปนธรรมตลอดจนมีความซ่ือสัตยและ
ซื่อตรง ตอลูกคา  ผลของการดําเนินงานที่สรางการรับรูดานคุณธรรม สามารถนํามาซ่ึงกระทบทั้ง
ทางบวก และ ลบ ตอผลการดําเนินงานขององคการไดท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคการธุรกิจจึงไดกลายมาเปนประเด็นสําคัญ ท่ีองคการตองนํามาพิจารณาเนื่องจาก
การรับรูของคนในสังคมจะมีอิทธิพลตอ ภาพลักษณขององคการ โดยสังคมสวนใหญคาดหวังวา
องคการตาง ๆ จะปกปองผลประโยชนของลูกคา สิ่งแวดลอม และสาธารณชน ควบคูกับการสรางผล
กําไร ดังนั้น จึงเปนความทาทายที่ผูบริหารองคการจะตองสรางสมดุล ระหวาง พันธะทางสังคมและ
กฎเกณฑทางจริยธรรม กับเปาหมายทางการเงิน  
 
4.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมมีผูไดใหความหมายไวดังตอไปนี้ 
ประภาศรี สีหอําไพ (2550) กลาววา คุณธรรม (Moral) คือหลักธรรมจริยาที่สรางความรูสึก  

ผดิชอบชั่วดใีนทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณจนเต็มเปยมไปดวยความสุข 
ความยินดี การกระทําที่ดียอมมีผลิตผลของความดี คือความชื่นชม ยกยอง ในขณะที่กระทําความชั่ว
ยอมนําความเจ็บปวดมาให การเปนผูมีคุณธรรม คือ การปฏบิัติอยูในกรอบที่ดีงาม ความเขาใจในเร่ือง
การกระทําดีมีคุณธรรมเปนเกณฑสากลที่ตรงกัน เชน การไมฆาสัตว ไมเบียดเบียน ไมลักขโมย ไม
ประพฤติผิดในกาม เปนตน 

วิลาสลักษณ ชวัวัลลี (2552) ใหความหมายคุณธรรมจริยธรรมไววา เปนสิ่งที่สังคมเห็นวาเปน
สิ่งที่ดีและการตัดสินใจเลือกกระทําหรือแกปญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกวา เพ่ือใชเปน
แนวทางในการประพฤติใหอยูรวมกนัไดอยางรมเยน็ 

อรุณรัตน อัศวนิเวศน (2551) จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ 
การผลิตสินคา การใชบริการ จัดจําหนายเพื่อไดรับผลตอบแทนตามสมควรกับการท่ีลงทุนไปอยางเปน
ธรรมทุกฝายไมวาจะเปนผูผลิตหรือผูบริโภค เจาของกิจการ ผูถือหุน ผูบริหาร ผูรวมงาน ผูบริการ 
รัฐบาล สังคม ซึ่งตางมคีวามสัมพันธเชิงธุรกิจรวมกัน 
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หรรษมน เพ็งหมาน  (2559) กลาววา จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) เปน
องคประกอบพื้นฐาน  ของการดําเนินธุรกิจ โดยการประพฤติตามหลักศีลธรรมอันดีงามเพื่อใหเกิด 
ความเปนธรรมตอทุกฝายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งมีความสําคัญในการชวยเพ่ิมคุณคาและความ
เชื่อมั่นใหกับ องคการอันจะสงผลใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางย่ังยืน 

สรุปไดวา จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมอันดีงามใน
การประกอบธุรกิจ การผลิตสินคา การใชบริการ การจัดจําหนายตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
4.2 ความสําคญัของจริยธรรมในองคการ  

การนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในธุรกิจเปนสิ่งสําคัญและมีคุณคาตอองคการนัก
ธุรกิจ ผูบริโภค และสังคม เพราะไมเพียงแตจะเปนการปลูกฝงใหนักธุรกิจไดรูจักการบริหาร การ
จัดการอยางถูกวิธีโดยไมเบียดเบียนผูรวมงาน หุนสวนทางธุรกิจ ผูบริโภค และมอบสิ่งดี ๆ กลับสู
สังคม ทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักธุรกิจไดทราบและตระหนักถึงหลักการปฏิบัติหนาที่ของนักธุรกิจ
และการดํารงตนในสังคมไดอยางดี การมีคุณธรรมจริยธรรมในธุรกิจ ทําใหองคการธุรกิจมีความ
รับผิดชอบตอผูบริโภค สิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น สิ่งที่องคการธุรกิจจะไดรับตอบแทนคือ ความ
เชื่อถือ ความมั่นคง ภาพลักษณที่ดี รวมถึงอาจกอใหเกิดความภักดีตอตราสินคา และบริการของ
ผูบริโภคซึ่งมีคุณคามากกวาผลกําไรอันสูงสุด ความสําคัญของจริยธรรมองคการ มีดังนี้ 

 
(1) เปนแรงจูงใจที่ทําใหองคการธุรกิจมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค สิ่งแวดลอมและ

สังคมมากขึ้น 
(2) ชวยใหผูประกอบการธุรกิจใชวิชาชีพในทางที่ถูกตองเหมาะสมตอ ลูกจาง พนักงาน

ตลอดจนมีความสํานึกในหนาที่และความรบัผิดชอบในงานของตน 
(3) ชวยสงเสริมการจําหนายสินคาและบริการใหมีคุณภาพเปนที่เชื่อถือและไวใจไดของ

ผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
(4) ชวยสงเสริมใหผูประกอบอาชีพไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาตลอดจนความซื่อสัตย 

ยุติธรรม และมีความเอื้อเฟอตอสังคมสวนรวมมากขึ้น  
 

 ดังนั้นจริยธรรมทางธุรกิจเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เพราะเปนบรรทัดฐานที่นํามาสู
ความสําเร็จขององคการในการผลิต การจําหนาย ซึ่งมีผลทําใหสังคมยอมรับทั้งในอดีต ปจจุบันและ
อนาคต 
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4.3 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณเปนเคร่ืองมืออันสําคัญที่จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพมีหลักการและเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามที่ถูกตองเหมาะสมอันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ความเล่ือมใสศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผูท่ีเก่ียวของ 

จรรยาบรรณ (Code of Ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงาน
แตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ได (พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552)  
 

 ความสําคัญของจรรยาบรรณ 

  ความสําคัญของจรรยาบรรณตอองคการ มีสาระสาํคัญดังนี้ 
(1) ชวยควบคุมมาตรฐาน ประกันคุณภาพ และปริมาณที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน และ

การดําเนินงานขององคการ 
(2) ชวยควบคุมจริยธรรมของบุคคลในองคการใหเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต และ

ยุติธรรม 
(3) ชวยสงเสริมมาตรฐาน คุณภาพ และปริมาณของผลการปฏิบัติงานขององคการ 

จัดทําข้ึนใหอยูในเกณฑที่ดีอยูเสมอ 
(4) ชวยสงเสริมจริยธรรมของบุคคลในองคการ และดําเนินการใหมีความเมตตา กรุณา 

เหน็อกเห็นใจตอผูรวมงานในองคการ 
(5) เปนสิ่งที่ใชลดปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน เชน ชวยลดการเอารัดเอาเปรียบ การฉอ

ฉล ความเห็นแกตัว ตลอดจนความมักงาย ใจแคบ ไมเคยเสียสละ ขององคการ 
(6) ชวยเนนใหเห็นภาพพจนที่ดีขององคการท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงนําไปสูความไววางใจของ

สงัคม 
(7) ชวยทําหนาที่พิทักษสิทธิตามกฎหมายขององคการ ใหเปนไปโดยถูกตองตามทํานอง

คลองธรรม 
 

 รูปแบบจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจมีหลายอยางไดแก จรรยาบรรณผูประกอบธุรกิจหรือนักธุรกิจ 
จรรยาบรรณของพนักงานขายตอลูกคา จรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจตอผลิตภัณฑ จรรยาบรรณ
ของผูประกอบธุรกิจตอคูแขงขัน จรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจตอหนวยราชการ จรรยาบรรณของ
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ผูประกอบธุรกิจตอพนักงาน จรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจตอสังคม จรรยาบรรณของพนักงานตอ
ผูประกอบธุรกิจ กลาวโดยสังเขปดังนี้ 
 

4.3.2.1 จรรยาบรรณของพนักงานขายตอลูกคา (Selling Ethics for Customer) 
งานขายเปนงานท่ีเก่ียวของกับหลายฝาย และเปนงานที่ตองมีความรบัผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง

และสวนรวม เปนงานที่ตองติดตอสื่อสารกับลูกคา  การใหบริการทางการขายที่ดีและเหมาะสมแก
ลูกคายอมนํามาซึ่งความพึงพอใจ ไววางใจ และภักดีตอผลิตภัณฑท่ีเปนตัวแทนจําหนาย   ดังนั้น
แนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปที่บริษัทสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานในการขายสําหรับพนักงานมี
ดังตอไปนี้ 

(1) ใชวิธีการที่ซื่อสัตย การดําเนินการขายความซื่อตรงตอลูกคา เปนคุณสมบัติท่ีจําเปน
อยางมากของพนักงานขาย  กลาวคือ การขายสินคาตองไมหลอกลวงผูบริโภค ไมให
ขอมูลท่ีเกินจริงหรือขอมูลเท็จ การเพิ่มยอดขายควรเนนความจริงใจและความ
ซื่อสัตยตอลูกคาและสังคม การโฆษณาและการขายที่บิดเบือนไปจากความเปนจริง
ไมควรกระทําอยางยิ่ง ไมโกหกหลอกลวงเพ่ือประโยชนของตัวพนักงานขายเอง 
เพื่อใหยอดขายถึงเปา หรือใชวิธีที่ไมซื่อสัตย ขาดความจริงใจตอลูกคา ตองนําเสนอ
ผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานใหกับสังคม รวมไปถึงการการรักษาความลับ
ของลูกคา และไมนําขอมูลที่เปนความลับของลูกคาไปเปดเผย 

(2) ใหความใสใจแกความสนใจของลูกคา นักขายทุกประเภทท่ีเปนมืออาชีพตองมีความ
จริงใจในการใหบริการชวยเหลือลูกคาแกปญหาและตอบสนองความตองการ เปน
ผูติดตามการรองเรียนอยางรวดเร็วโดยไมเลือกปฏิบัติตอลูกคา ไมวาลูกคาจะมียอด
การสั่งซื้อจํานวนมากหรือนอยที่แตกตางกัน การใหบริการของพนักงานขายตอ
ลูกคาตองมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ดวยการมอบบริการที่ดีและนาพึงพอใจ
แกลูกคาทุก ๆ คน 

(3) ปฏิบัติงานหลังการขายอยางสมํ่าเสมอ การบริการหลังการขายมีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวาการดําเนินการขาย เนื่องจากบริการหลังการขายที่มอบใหกับลูกคา จะ
สะทอนถึงความใสใจ ดูแล และติดตามผลหลังการใชงานผลิตภัณฑของลูกคา 
พนักงานขายจะไดรับขอมูลการใชงาน ความพึงพอใจ ขอคิดเห็นตอผลิตภัณฑทั้ง
ขอดีและขอเสีย สามารถนําไปแจงแกฝายอื่น ๆ ที่เก่ียวของในการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ทั้งยังเปนการรักษาฐานลูกคาและสรางความจงรักภักดีตอ
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ผลิตภัณฑใหเปนลูกคาตอเนื่องในระยะยาว บริการหลังการขายสามารถทําได
หลากหลายวิธี เชน การสงมอบ ติดตั้ง ใหคําแนะนํา การใหขอมูลที่ถูกตอง รวมไป
ถึงการเยี่ยมเยียนลูกคา การมอบของขวัญ สมนาคุณ ละการใหบริการตาง ๆ 
เพิ่มเติมภายหลังการขายเพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ นับเปนการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ลูกคาที่นําไปสูการซื้อซ้ําไดในอนาคต 

 
4.3.2.2 จรรยาบรรณของพนักงานขายตอบริษัท (Selling Ethics for Company) 

พนักงานตองมีจรรยาบรรณตอองคการหรือนายจาง โดยพยายามปฏิบัติหนาที่ อุทิศเวลาให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ ถือประโยชนขององคการกอนผลประโยชนของตนเอง ปฏิบัติตนใน
ฐานะตัวแทนของบริษัทเต็มความสามารถ ความรับผิดชอบของพนักงานขายท่ีมีตอบริษัทเปนสิ่งที่
สําคัญ ดังนั้น พนักงานขายจึงควรมีความรับผิดชอบตอบริษัท ทํางานดวยความมุงมั่นที่จะสรางความ
มั่นคงเจริญเติบโตกาวหนาแกบริษัท พนักงานขายตองมีความรูเร่ืองผลิตภัณฑ ศึกษาขาวสารทางการ
ตลาด เรียนรูและทําความรูจักองคการคูแขง ชวยรักษาภาพลักษณดานดีของบริษัท ชวยรักษา
ความลับของบริษัท ไมแจงบัญชีคาใชจายที่สูงเกินกวาที่เปนจริง ใชทรัพยสินของบริษัทอยางประหยัด 
ระมัดระวังมิใหเกิดการเสียหาย  ไมรวมมือกับบุคคลอ่ืนเพ่ือสรางความเสียหายตอบริษัท หลีกเลี่ยง
การใชทรัพยากรของบริษัทอยางไมเหมาะสม ไมนําทรัพยสินขององคการไปใชสวนตัว ไมเบียดยังเวลา
ของบริษัทไปทํางานอื่นซึ่งเปนงานสวนตัว (บรรจง รัตนเลิศ, 2555; ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดลําพูน, 2551) 
 

4.3.2.3 จรรยาบรรณของพนักงานขายตอคูแขงขัน (Selling Ethics for Competitor)  
นักการขายที่ดีไมเพียงมีความรับผิดชอบตอลูกคา และตอบริษัทที่ตนเองทํางาน พนักงานตอง

มีจรรยาบรรณตอคูแขงขันของบริษัทดวย โดยงดเวนพฤติกรรมที่ไมถูกจริยธรรม หลีกเลี่ยงการโจมตีคู
แขงขัน กลาวถึงผลิตภัณฑหรือนโยบายของคูแขงขันในแงลบ เปรียบเทียบคูแขงขันอยางไมยุติธรรม 
การกระทําดังกลาวถือเปนกระทําที่ผิดจรรยาบรรณ และอาจทําใหลูกคามีทัศนคติท่ีไมดีตอพนักงาน
และบริษัทได นอกจากนี้ พนักงานควรระลึกดวยวาการมีคูแขงขันจะชวยกระตุนใหลูกคาเกิดความ
ตองการสินคามากขึ้น ทั้งนักขายที่ดีควรสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางบุคคลท่ีทํางานในบริษัท
ของคูแขง ดวยเหตุผลท่ีวาตางอยูในวงจรธุรกิจเดียวกันยอมสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสานความรวมมือกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจไดดีกวา
การดําเนนิงานโดยองคการใดองคการหนึ่งเพียงลําพัง  
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4.3.2.4 จรรยาบรรณของพนักงานขายตอสังคม (Selling Ethics for Social)  
พนักงานขายที่ดีตองมีจรรยาบรรณทางการขายตอสังคม ควรมุงขายสินคาท่ีมีคุณภาพ  และ

ไมเปนโทษตอสังคม เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมเพ่ือสรางความรูสึกและทัศนคติที่ดีแก
ผูบริโภค อันมีมีผลตอการขายสินคาในทางออมและเปนประโยชน ตอความจงรักภักดีตอสินคาของ
ผูบริโภคในระยะยาว ขณะเดียวกันพนักงานตองไมขัดแยงกับบรรทัดฐานของสังคม ไมมุงหวัง
ดําเนินการขายสินคาโดยไมสนใจถึงผลกระทบที่จะตามมา อันอาจสรางความเดือดรอน เสียหายใหกับ
ลูกคาที่เคยซื้อสินคาของบริษัท ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานขายตองมีความพรอมอยูเสมอในทุก ๆ 
ดานที่จําเปน ตลอดจนมกีารวางแผนการขาย สามารถใชศลิปะทางการขายและเทคนิควิธีการขาย ให
เปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ขณะเดยีวกันตัวพนักงานขายเองตองมีจรรยาบรรณ ตลอดจนความ
รับผิดชอบตอลูกคา ตอตนเอง ตอบริษัท ตอสังคม ตอประเทศชาติดวย  
 

4.3.2.5 จรรยาบรรณของพนักงานขายตอตนเอง (Selling Ethics for Themselves) 
จรรยาบรรณในการขายไมใชเพียงนําไปใชกับลูกคา องคการที่พนักงานขายทํางานอยู บริษัท

คูแขง หรือตอสังคมสวนรวมเทานั้น หากแตพนักงานตองมีจรรยาบรรณตอตนเองดวย เนื่องจากการ
รักษาภาพลักษณที่ดีตอสินคาและองคการจรรยาบรรณเปนสิ่งที่สําคัญมาก การยอมผิดจรรยาบรรณ
เพื่อผลประโยชนในระยะสั้นอาจเกิดผลเสียในระยะยาวได พนักงานขายอาจไดรับความกดดันในการ
ขายที่อาจทําใหพนักงานขายกระทําสิ่งท่ีผิดจรรยาบรรณ ยอมสงผลใหลูกคาขาดความเชื่อมั่นและหมด
ความเชื่อถือตอพนักงานขายและสินคาในที่สุด ดังนั้นหากพนักงานขายตองการความสําเร็จในหนาท่ี
การงานตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองอยางสูง มีความชื่อสัตยปฏิบัติตนเองใหถูก
กาลเทศะ โดยพยายามเตือนตนเองตลอดเวลาใหมีความซื่อตรงตอลูกคา ใหความเอ้ือเฟอแกเพ่ือน
พนักงานขายดวยกัน และพึงสํานึกเสมอวาตนเองคือตัวแทนของบริษัทในการพบปะลูกคา 
ขณะเดียวกันก็เปนตัวแทนของลูกคาในการติดตอกับบริษัทในการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ลูกคากับบริษัท เพ่ือใหเกิดผลดีตอการขายขององคการ  

 
ดังนั้นจรรยาบรรณมีสวนอยางสําคัญตอวิชาชีพดานการขายและการตลาดเนื่องจากเปน

ตัวแทนของบริษัทในการเชื่อมโยงและสื่อสารกับลูกคา เปนผูนําเสนอสินคาของบริษัทสูลูกคา การ
คัดเลือกพนักงานขายและการสรางจิตสํานึกที่ดีแกพนักงานขาย จึงเปนสิ่งจําเปนกับองคการ เพราะ
ภาพลักษณของพนักงานขายจะสะทอนโดยตรงถึงภาพลักษณขององคการ จรรยาบรรณของพนักงาน
ขายจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีองคการทุกแหงตองใหความสําคัญ เพราะความไววางใจ ความพึงพอใจ ความ
จงรักภักดีของลูกคาตอสินคา และองคการยอมตองอาศัยพนักงานขายเปนตัวจักรสําคัญในการ
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นําเสนอส่ิงตาง ๆ เหลานั้นสูผูบริโภค การปลูกฝงและสรางคานิยมในการมีจรรยาบรรณที่ดีตอ
พนักงานขายจึงเปนสิ่งจําเปนและองคการ ทุกองคการควรใหความสําคัญ โดยจรรยาบรรณของ
พนักงานขายนอกจากจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลเองแลว องคการยังควรใหความรู อบรม สรางจิตสํานึก
ของการเปนพนักงานขายท่ีดีอยางเปนกระบวนการ นโยบายและขั้นตอนการขายของบริษัทยังอาจมี
ผลตอทางเลือกจรรยาบรรณของพนักงาน ดังนั้นบริษัทควรทําการตรวจสอบมาตรฐานการทํางานของ
พนักงานขายวาสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการขายของบริษัทหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบวา
พนักงานเกิดความไมพอใจเก่ียวกับนโยบายของบริษัทหรือไม และตรวจสอบนโยบายเก่ียวกับการขาย
ของบริษัทวามีความเหมาะสมหรือไม บางคร้ังนโยบายของบริษัทอาจสรางความกดดันใหกับพนักงาน
ขายมากเกินไปจนทําใหพนักงานขายกระทําในสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอบริษัท
ในดานภาพลักษณ ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือในสายตาของลูกคาได ดังนั้นถาบริษัทมีนโยบายใดที่
ไมเหมาะสม บริษัทควรแกไขและปรับปรุงพรอมท้ังตรวจสอบความตองการของพนักงานอยาง
สม่ําเสมอ  

 
ตัวอยางจรรยาบรรณของ นักธุรกิจแอมเวย โดยสรุปมีดังนี ้(อรุณรัตน อัศวนเิวศน, 2558) 

(1) พึงปฏบิัติตอผูอื่นดังเชนที่คุณปรารถนาใหผูอื่นปฏิบัติตอคุณ 
(2) พึงปฏบิัติตามตามระเบียบปฏิบัติตามระเบียบที่ระบุไวในจรรยาบรรณ   
(3) และระเบียบปฏิบัติท่ีเปนทางการของแอมเวย 
(4) พึงปฏบิัติตอลูกคาดวยความสุจริต ไมอวดอางสรรพคุณเกินความเปนจริง 
(5) พึงปฏบิัติกับเร่ืองรองเรียนทุกเร่ืองอยางสุภาพ 
(6) พึงปฏบิัติตนตามวิถีทางที่สะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานสูงสุดในดานสุจริต ความจริงใจ

และความรับผิดชอบ 
(7) พึงยอมรับและปฏิบัติตามความรับผิดชอบตางๆของนักธุรกิจแอมเวย 
(8) พึงปฏบิัติเฉพาะสื่อสงเสริมธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติจากแอมเวยแลวเทานั้น 
 
 จริยธรรมธุรกิจกับผูบริหารธุรกิจ 

ผูบริหารธุรกิจแตละคนมีคุณลักษณะแตกตางกัน ทําใหมีการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน แตมี
หลักจริยธรรมที่ผูบริหารธุรกิจทุกคนตองปฏิบัติเพื่อความเจริญขององคการและประเทศ ไปพรอมกัน 
มีดังนี้ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2552 ) 

4.3.3.1 ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธสําหรับผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจไดแก 
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1) ความรับผิดชอบตอพนักงาน 
2) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
3) ความรับผิดชอบตอคูแขงขัน 
4) ความรับผิดชอบตอชุมชน 
 

4.3.3.2 ความซื่อสัตย 
ความซื่อสัตยมีความสําคัญในทุกองคการ ในทุกกิจกรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถทํา

ไดโดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไมทําลายสิ่งแวดลอม มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาด  มีการผลิตสินคาที่
ไดมาตรฐาน 

 
4.3.3.3 ความโปรงใส  

ความโปรงใสเปนการทํางานที่เปดเผย ตรงไปตรงมา ผูที่เก่ียวของเขาถึง รับทราบขอมูลได
อยางเสรี และถายโอนขอมูลไดอยางอิสระ ท่ีกระทบจากการดําเนินในงานนั้น สามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลการทํางานได 

 
4.3.3.4 การยึดถือกฎระเบียบที่ยุติธรรม  

กฎระเบียบเปนเครื่องมือชวยในการสรางใหเกิดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบ
เปนเสมือนกติการวมที่สมาชิกทุกคนตองยึดถือปฏิบัติรวมกัน การดําเนินธุรกิจตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของกฎเกณฑท่ีไดตกลงรวมกัน และเปนที่ยอมรับของกลุมคนที่ทํางานรวมกัน 

 
4.3.3.5 การมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม 

การทํางานสิ่งใดควรคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง จะชวยทําใหสังคมนาอยู มีการ
พัฒนาและสรางความเจริญใหกับสังคมและประเทศชาติ เพราะถาสังคมอยูไดอยางสงบสุของคการก็
ดําเนินการตอไปได โดยใหความรวมมือ สนับสนุน ชวยเหลือหนวยงานท้ังรัฐบาล มูลนิธิ ชุมชนหรือ
ประชาชนกลุมตางๆ เพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม 
 

ดังนั้นการมีหลักจริยธรรมที่กําหนดไวในองคการ จะชวยทําใหองคการมีแนวทางการปฏิบัติ
ไปในทางเดียวกัน ทําใหแตละคนรูจักบทบาหนาที่ของตนเอง เขาใจบทบาทของเพ่ือนรวมงาน ยึดถือ
กฎระเบียบที่ยุติธรรม มีความซื่อสัตยในองคการ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ซึ่งสงผลใหองคการสามารถ
พัฒนางานไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  



87 

4.4 คุณธรรมท่ีสงเสริมการดําเนินธุรกิจ 

คุณธรรมที่สงเสริมการดําเนินธุรกิจ ใหดําเนินงานไปสูเปาหมาย ประกอบดวย ความไววางใจ 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ความยุติธรรม และความจริงใจ โดยหลายปท่ีผานมาสังคมไทยและสังคมโลก
ตางมุงเนนการพัฒนาดานวัตถุเพียงอยางเดียว การสงเสริมใหเกิดจริยธรรมขึ้นในทุกองคการเพื่อ
กอใหเกิดภาพลักษณของธุรกิจที่ดีท้ังในดาน ตัวสินคา และบริการขององคการธุรกิจ จึงเปนการสราง
โอกาสทางการตลาดใหสามารถแขงขันในเชิงธุรกิจ ไดอยางเขมแข็ง โดยหากองคการใดยังคงมีแนวคิด
วาจริยธรรมเปนส่ิงท่ีบั่นทอนขององคการ ยอมหมายความวาผูบริหารยังคงขาดคุณธรรม จริยธรรม 
และขาดวิสัยทัศนในการนําองคการไปสูความสําเร็จ และอาจพาองคการไปสูความลมเหลวในการทา
ธุรกิจในที่สุด องคประกอบในการสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ สามารถจําแนกเปนองคประกอบ
ภายในและองคประกอบภายนอก ไดแก 

1) องคประกอบภายในองคการที่ มีอิทธิพลเสริมสรางจรรยาบรรณขององคการธุรกิจ 
ประกอบดวยบุคลากร สภาพแวดลอมในองคการ นโยบายขององคการ และจริยธรรมสวนบุคคลของ
พนักงาน  

2) องคประกอบภายนอกองคการที่มีอิทธิพลเสริมสรางจรรยาบรรณขององคการธุรกิจ 
จําแนกไดดังนี ้ 

2.1) คุณธรรมของประชาชนในชุมชน  
2.2) กฎ ระเบียบของรัฐทั่วถึงและเปนธรรม  
2.3) การใหการศึกษาท่ีถูกตองของสถาบนัการศึกษา  
2.4) ส่ือสารมวลชนเผยแพรตัวอยางที่ดี  
2.5) สังคมกระตุนใหธุรกิจสํานึกในความรับผิดชอบรวมกันในสังคม  

 
 แนวทางการสรางเสริมจริยธรรมภายในองคการ 

การเสริมสรางและปลูกฝงจริยธรรมกับคนในสังคมจึงเปนเร่ืองสําคัญและเรงดวน โดยท่ีผาน
มา มีแนวทางในการปลูกฝงและสรางเสริมจริยธรรม มีอยู 4 รูปแบบ ประกอบดวย 

 
4.4.1.1 วิธกีารกระจางคานิยม (Value Clarification : VC)  

วิธีการกระจางคานิยม คือ วิธีการทําคานิยมใหกระจาง โดยมีความเชื่อพื้นฐานวาคานิยมเปน
หลักที่บุคคลยึดไวเปนมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นตองอธิบายใหทราบอยางกระจางวาสิ่งท่ี
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ถูกตองคืออะไร และมีหลักการอยางไร ตลอดจนอธิบายวาหลักการท่ีผิดมีลักษณะเปนอยางไร วิธีการ
นี้จะชวยใหเกิดความกระจางแจงในคานิยมของตนเอง ทําใหไดรูจักจุดดีและจุดดอยที่ตนมีอยูเพ่ือ
ประโยชนในการหาทางรักษาสวนที่ดีนั้นไว และเสริมสรางคานิยม 7 ประการ คอื  

 
1) การเลือกกระทําโดยอิสระไมมีการบังคับ  
2) การเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง  
3) การเลือกโดยพิจารณาจากผลของทางเลือก  
4) การรูสึกภูมิใจและยินดีที่ไดเลือกกระทํา  
5) ยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอยางเปดเผย  
6) การกระทําตามสิ่งที่ตนตัดสินใจเลือก และ  
7) การกระทําพฤติกรรมทั้ง 6 ประการนั้นซ้ําอีกจนเกิด เปนคานิยมขององคการ  

 
4.4.1.2 วิธีการใหเหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning : MR)  

วิธีการใหเหตุผลทางจริยธรรมเปนวิธีซึ่งมาจากความเชื่อที่วาการอางเหตุผลเชิงจริยธรรม มี
ความสัมพันธกับการพัฒนาทางดานอ่ืน ๆ ของบุคคลนั้น โดยเฉพาะทางดานสติปญญา ซึ่งสัมพันธกับ
พฤติกรรมประเภทตาง ๆ ของบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานซึ่งเปนที่มาของวิธีนี้ คือ ความเชื่อวาจริยธรรม 
คือกฎเกณฑที่ขึ้นอยูกับการพัฒนาทางสติปญญาและมีความสัมพันธกับอายุของบุคคล ดังนั้นหากยัง
ไมถึงวัยอันสมควรการเสริมสรางจริยธรรมบางลักษณะจึงไมอาจกระทําได กิจกรรมหลักที่ใชในการ
เสริมสรางจริยธรรมใหเกิดข้ึนโดยวิธีนี้จึงไดแก การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน โดยไมมี
การตัดสินเร่ืองความผิดหรือถูก แตเนนท่ีการใหเหตุผลทางจริยธรรมไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
หนึ่ง ๆ  

 
4.4.1.3 วิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification : BM) 

 วิธีการปรับพฤติกรรม คือวิธีซึ่งมาจากความเชื่อพ้ืนฐานที่วามนุษยถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของการ
เสริมแรงหรือลงโทษ หากมีการแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาและไดรับการเสริมแรง
ในทางลบ พฤติกรรมนั้น ๆ จะคอย ๆ ลดลงและหายไป แนวคิดที่มาของวิธีนี้ จึงตั้งอยูบนหลักการ
เก่ียวกับ การเรียนรูยอมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กลาวคือ หากตองการเพ่ิมจริยธรรมหรือ
เพิ่มพฤติกรรมอันพึงประสงคตองใชวิธีการเสริมแรงในทางบวกและใหใชการขจัดพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคดวยการเสริมแรงในทางลบ   
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4.4.1.4 วิธกีารเรียนรูทางสังคม (Social Learning : SL)  
วิธีการเรียนรูทางสังคมคือวิธีซึ่งมาจากความเชื่อที่วา จริยธรรมเปนความเขาใจกฎเกณฑท่ีใช

สําหรับประเมินความถูกผิดของพฤติกรรมมนุษย ความเขาใจดังกลาวนั้นเกิดข้ึนจากการเรียนรูของ
บุคคลในสังคม วิธีนี้จึงมาจากความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจากประสบการณตรงของ
ตนเอง อีกสวนหนึ่งเกิดจากการฟงคําบอกเลาและการอานบันทึกของผูอื่น ซ่ึงการเรียนรูประเภทหลัง
นี้ชวยใหมีความรูวาอะไรคืออะไร และการเรียนรูจะทําใหเกิดความเชื่อและความเขาใจวาอะไรสัมพันธ
กับอะไรและอยางไร โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและผลของพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งความ
เชื่อของมนุษยไมจําเปนตองสอดคลองกับความเปนจริงเสมอไป ทั้งนี้เพราะขอจํากัดในการสังเกตและ
การคิดรวมทั้งความซับซอนของความสัมพันธนั้นมีอยูมาก หลักการเสริมสรางหรือปลูกฝงจริยธรรม 
ตามวิธีนี้จึงไดแกการจัดประสบการณทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหเกิดความเชื่อวา พฤติกรรมอะไร
จะนําไปสูผลกรรมอะไร อยางไรก็ตามรูปแบบและวิธีดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางจริยธรรมในภาค
ธุรกิจ อาจแตกตางกันไป แลวแตประเภทของธุรกิจ แตจริยธรรมถือเปนองคประกอบที่สําคัญ
องคประกอบหนึ่งของการเพิ่มผลผลิต ผูผลิต หรือผูใหบริการที่มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยอม
ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากลูกคา ผูขาย ผูถือหุน คูแขงขัน พนักงาน ขาราชการและประชาชน
ทั่วไป ทําใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน เพราะการเพิ่มผลผลิตโดยยึดหลักจริยธรรม จะ
ไมกอใหเกิดการเบียดเบียนผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม ทําใหทุกฝายไดรับผลประโยชนรวมกัน นําความสุข 
ความเจริญมายังหนวยงาน สงัคมและประเทศชาติโดยสวนรวม  
 

 ตัวอยางการดําเนินงานทางธุรกิจ 

ตัวอยางการดําเนินงานทางธุรกิจอยางมีจริยธรรมที่สาํคัญ 10 ประการ ดังนี ้ 
(1) ไมเบียดเบียนลูกคา ไดแก ไมปลอมปนสินคาหรือไมสงสินคาที่มีคุณภาพหรือ

มาตรฐานตํ่ากวาท่ีตกลงไว ไมกักตุนสินคาเพ่ือขึ้นราคา ไมคากําไรเกินควร  

(2) ไมเบียดเบียนผูจัดสงวัตถุดิบ ผูจัดสงวัตถุดิบมีชื่อเรียกอีกหลายอยาง เชน ผูจัดสง
วัตถุดิบ (Supplier) ผูคา (Vender) การไมเบียดเบียนดังกลาว ไดแก การไมกดราคา
ซื้อใหตํ่าเกินจริง การปดบังขอมูลบางอยาง การไมสรางหลักฐานเท็จเพ่ือเรียกรองให
ผูจัดสงวัตถุดิบชดใชคาเสียหาย  

(3) ไมเบียดเบียนพนักงาน ไดแก การจายคาแรงอยางครบถวนและเปนธรรมตาม
กฎหมาย การตรงตอเวลา การใชแรงงานอยางไมกดข่ี ทารุณ การจัดสวัสดิการและ
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สภาพแวดลอมในการทํางานตามสมควร การจายคาลวงเวลาใหเมื่อมีการทํางาน
ลวงเวลาอยางถูกตอง  

(4) ไมเบียดเบียนผูถือหุน ไดแก การไมสรางหลักฐานเท็จหรือไมสรางขอมูลเท็จทําใหผู
ถือหุนหลงผิดในการซื้อหุน เพิ่มทุน การจายเงินปนผลใหตามสมควร การไมปดบัง
ขอมูลท่ีแทจริง การไมเอาสวนเกินมูลคาหุนไปฝากธนาคารไวกินดอกเบี้ยเฉย ๆ โดย
ไมนําไปลงทุนตามท่ีไดสัญญาไว การไมนําเงินลงทุนไปใชผิดประเภท การตั้งใจ
บรหิารบริษัทใหเต็มความสามารถ การไมปนหุนใหมีราคาสูง  

(5) ไมเบียดเบียนผูรวมงาน ไดแก การไมปดบังขอมูลที่ผูรวมงานหรือบริษัทรวมทุนควร
จะไดรับรู การบริหารงานอยางซื่อสัตยตรงไปตรงมา การไมทุจริตคอรรัปชั่น การไม
เอาเปรยีบกินแรงผูรวมงาน  

(6) ไมเบียดเบียนผูใหกูยืม ไดแก การไมนําเงินที่กูยืมไปใชผิดขอตกลง การไมยืด
ระยะเวลา ชําระหน้ีโดยไมมีเหตุผลอันควร การไมสรางหลักฐานเท็จเพ่ือหลอกลวง
ผูใหกู  

(7) ไมเบียดเบียนคูแขง ไดแก การไมปลอยขาวลือหรือสรางหลักฐานที่เปนเท็จหรือทํา
ใหคูแขงเสียหาย การไมปลอมสินคาคูแขง การไมติดสินบนเพ่ือแยงลูกคาจากคูแขง 
การปฏิบัติตามขอตกลงหรือพันธะผูกพันอยางเครงครัด  

(8) ไมเบียดเบียนราชการ ไดแก การไมติดสินบนขาราชการหรือเจาหนาที่รัฐเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย การจายภาษีถูกตองตรงความเปนจริง ไมหลีกเลี่ยงภาษีโดย
วิธีการอาศัยชองวางทางกฎหมาย การไมสรางหลักฐานเท็จเพ่ือหลอกลวงราชการ  

(9) ไมเบียดเบียนสังคม ไดแก การไมโฆษณาหลอกลวงหรือไมโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง
หรือไมโฆษณาใหหลงผิด การไมฉวยโอกาสขายของแพง การไมผลิตสินคาหรือ
บรกิารที่ตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนดไว  

(10) การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ไดแก ไมสรางมลภาวะใหกับชุมชน ไมทําใหน้ําเสีย ไม
ทําใหอากาศเปนพิษ การจัดใหมีระบบการจัดการกับของเสียหรือสิ่งท่ีกอใหเกิด
มลพิษ เชน จัดใหมีการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่เปนพิษอยางถูกตองตามกฎหมาย 
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4.5 บทบาทและความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม 

เนื่องจากที่ CSR มีความสําคัญตอโลกมากขึ้น องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization : ISO) ซึ่ ง เปนองคการสากล ท่ีดํา เนินการ
กําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
คือ ISO 26000 (Social Responsibility) ขึ้น และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน
ฐานะสถาบันมาตรฐานแหงชาติของประเทศไทย ไดเขารวมดําเนินการกําหนดมาตรฐานดังกลาว และ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ืองกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แนวทางความ
รับผิดชอบตอสังคม ต้ังแตปพุทธศกัราช 2554 

องคการตาง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ตางรับรูถึงความจําเปน และ
ประโยชนของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ผลการดําเนินงานขององคการที่เก่ียวของกับสังคม 
รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ณ ที่ซึ่งองคการนั้น ๆ ตั้งอยู จะเปนสวนสําคัญที่ถูกนํามาใชวัด
สมรรถนะของการดําเนินงานโดยรวม และการคงไวซึ่งประสิทธิผลของการดําเนินการขององคการ 
โดยในระยะยาวกิจกรรมตาง ๆ ขององคการภายใตการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม จะ
ชวยสนับสนุนประเดน็ตาง ๆ อาทิเชน 

(1) ชวยใหการตัดสินใจเปนไปดวยความรอบคอบ โดยมีความเขาใจตอความคาดหวังของสังคม 
รวมทั้งสามารถจัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ ในดานกฎหมายไดดียิ่งขึ้น 

(2) ปรับปรงุแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององคการ 
(3) ชวยสรางเสริมชื่อเสียงและคงไวซึ่งความนาเชื่อถือขององคการตอสาธารณะ 
(4) ชวยสรางเสริมองคการในการไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากสังคม 
(5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 
(6) ปรับปรุงความสามารถในการแขงขันขององคการ รวมทั้งการเขาถึงแหลงทุนดานการเงิน และ

ดึงดูดนักลงทุนเขารวมเปนหุนสวน 
(7) ปรับปรุงความสัมพันธระหวางองคการกับผูมีสวนไดเสียทําใหสามารถขยายไปยังผูที่เก่ียวของ

รายใหม และมีการตดิตอไปยังผูมีสวนไดเสียไดอยางกวางขวาง และหลากหลายยิ่งขึ้น 
(8) ชวยสรางเสริมความจงรักภักดี การเขารวม การมีสวนรวม และขวัญกําลังใจของลูกจาง 
(9) ปรับปรงุความปลอดภัย และสุขลกัษณะของคนงานท้ังหญิงและชาย 
(10) สงผลดีแกองคการทําใหในความสามารถในการสรรหา จูงใจ และรักษาลูกจางของตนไวได 
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(11) สามารถบรรลุการประหยัดอันเกิดขึ้นจากการเพ่ิมผลผลิต และการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการใชพลังงานและการใชน้ําลดลง การลดของเสีย และการมีรายไดจากผล
พลอยไดจากการผลิตท่ีมีคา 

(12) ปรับปรุงความนาเชื่อถือ และความเปนธรรมในการดําเนินงาน ดวยการเขารวมกิจกรรม
ทางการเมืองอยางมีความรับผิดชอบ และปลอดจากการทุจริต 

(13) รักษาชื่อเสียงขององคการ รวมถึงการปองกัน หรือลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผูบริโภคในดานผลติภณัฑและการบริการ  

 
ดังนั้นจะเห็นไดวาในภาพรวม การพัฒนาความสามารถขององคการเปนท่ีมาของความ

เจริญเติบโต (Growth) ของธุรกิจ ในขณะที่การดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม  ขององคการ 
เปนปจจัยสําคัญในการสรางความย่ังยนืขององคการธุรกิจ ใหกับธุรกิจนั้น ๆ ความสัมพันธระหวางการ
สรางความย่ังยืนขององคการธุรกิจ (Corporate Sustainability) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ
(Economic Responsibility) ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม (Environmental Responsibility) 
และความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) ดังภาพประกอบที่ 4.1 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.1 ความสัมพันธระหวางการสรางความยั่งยืนขององคการธุรกิจ                     
และความรบัผิดชอบตอสังคม  

ท่ีมา : Marcel (2003)  

การสรางความยั่งยืนขององคการธุรกิจ 
(Corporate Sustainability) 

ความรับผิดชอบของธุรกิจ 
(Corporate Responsibility) 

ดานเศรษฐกิจ 

ดานส่ิงแวดลอม 

ดานสังคม 
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4.7 ระดับของความรับผิดชอบตอสังคม 
องคการดํารงอยูในสังคม จึงตองปกปองและพัฒนาสังคมควบคูกัน ถาองคการปราศจากความ

รับผิดชอบตอสังคมจะกอใหเกดิผลเสียตอสังคม และมีผลกระทบตอองคการเองดวย  ความรับผิดชอบ
ขององคการตอสังคมแบงออกได 4 ระดับ ดังน้ี ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอ
กฎหมาย ความรับผิดชอบระดับจริยธรรม และความรับผิดชอบโดยสมัครใจ (Carroll, 1991) 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.2 ระดับความรับผิดชอบตอสงัคม ตาม ปรามิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
ที่มา : Carroll (1991) 

 
  

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
(Economic Responsibility) 

ความรับผิดชอบตอกฎหมาย 
(Legal Responsibility) 

ความรับผิดชอบระดับจริยธรรม 
(Ethical Responsibility) 

ความรบัผิดชอบโดยสมัครใจ 
(Voluntary Responsibility) 
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 ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) 

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี บุคคลไมเพียงแตจะมีสิทธิในการประกอบธุรกิจการเทานั้น การที่
องคการเปนผูผลิตและใหบริการถาองคการไมมีผลตอบแทนหรือกําไรที่คุมคาแลว องคการก็ไม
สามารถดําเนินการตอไปได ดังนั้นพื้นฐานการดาํเนินการขององคการจึงขึ้นอยูกับการแสวงหาผลกําไร
เทาที่จะเปนไปได เพื่อสรางหลักประกันที่สําคัญแกผูที่เกี่ยวของ เพื่อรักษาสภาวะการแขงขันและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตลาดการคาที่มีการแขงขันกันอยางเสรีการดําเนินงาน ขององคการ
จะตองเปนไปตามกลไกของตลาด โดยที่รัฐเปนผูควบคุมสาธารณูปโภคและสินคาบางอยางถาเกิด
วิกฤตการณท่ีมีผลตอความมั่นคง รัฐอาจใชวิธีกําหนดนโยบายควบคุมราคาสินคา ซึ่งทางองคการตอง
ปฏิบัติตามที่รัฐกาํหนด 

หลักการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 เปาหมายของ 
ISO 26000 เปนแนวทางผลักดันใหองคการ หนวยงาน และสถาบันตาง ๆ ทั่วโลกตระหนักและ
ประพฤตปิฏิบตัิในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม โดยสามารถวัดผลไดจากผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมที่จะเปนปจจัย
สนับสนุนในหวงโซ อุปทานและหวงโซ คุณคาให เ กิดการพัฒนาอยางยั่ งยืน (Sustainable 
Development) ดังภาพประกอบที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 4.3 หวงโซคุณคาใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยนื 

  

ความรับผิดชอบของสังคม 

ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม 
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การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 สามารถพิจารณา
ไดจากหลักหลักการ 7 ประการ (7 Principles) ดังตอไปนี้ 

(1) ความรับผิดชอบ (Accountability) 
(2) ความโปรงใส (Transparency) 
(3) การปฏบิัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior) 
(4) การเคารพตอผลประโยชนของ ผู มีส วนได เสีย  (Respect for Stakeholder 

Interests) 
(5) การเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for Rule of Law) 
(6) การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International 

Norms of Behavior) 
(7) การเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

 
 ความรับผิดชอบตอกฎหมาย (Legal Responsibility) 

นอกเหนอืจากการท่ีองคการดําเนินการแสวงหาผลกําไรแลว องคการควรมีความรับผิดชอบท่ี
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงถือวาเปนกฎเกณฑที่องคการตองใชพิจารณาถึงความถูกหรือความผิดที่
มีตอสังคม กฎเกณฑนี้จะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามกฎหมายกําหนด การที่กฎหมายตาง ๆ 
ไมสามารถครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินงานไดทุกดาน ดังนั้นกรณีที่อยูนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายองคการตองวินิจฉัยวาอะไรคือความถูกตอง โดยทั่วไปกฎเกณฑทางธุรกิจกฎหมายจะควบคมุ
และใหความสําคัญ 4 กลุม ไดแก ผูบริโภค การแขงขัน สิ่งแวดลอม และความเทาเทียมและความ
ปลอดภัย 
 

 ความรับผิดชอบระดับจริยธรรม (Ethical Responsibility) 

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมถือวาเปนพันธะที่องคการตองมีความรับผิดชอบตอสังคม 
เพราะเปนมาตรฐานความคาดหวังของสังคมที่มีตอการดําเนินงานขององคการ แตจริยธรรมถือเปน
กฎเกณฑของคานิยมทางศีลธรรมที่องคการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบตอจริยธรรม
จึงเปนกฎเกณฑทางศีลธรรมที่องคการใชในการตัดสินใจและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปน
ลกูคา ผูถือหุน พนักงาน ชมุชน และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน การจัดการภาคการ
ผลิตและบริการ  องคการมักจะเผชิญกับปญหาดานจริยธรรม เชน การวินิจฉัยปญหาจริยธรรม 
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(Ethical Dilemmas)  เน่ืองจากความซับซอนของปญหามีมากจนยากตอการตัดสินใจของผูบริหาร
องคการ ตัวอยางเชน การจําหนายสินคาที่ไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีองคการกําหนดไว แตสินคานั้นได
มาตาฐานขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนด หรือการละเมิดจริยธรรม (Ethical Lapses) ซึ่งเปนปญหาเมื่อ
องคการดําเนินการอยางขาดจริยธรรมจะมีผลกระทบตอสังคม ความรับผิดชอบตอจริยธรรมของ
องคการไมอาจพิสูจนอยางชัดเจนตอผลกําไรก็ตาม แตในระยะยาว องคการใดก็ตามที่ไมไดแสดงออก
ถึงความรับผดิชอบตอสังคมแลว องคการนั้นก็ไมไดรับความเชื่อถือ ศรัทธาจากลูกคาหรือผูใชบริการ 

 
 ความรับผิดชอบโดยสมัครใจ (Voluntary Responsibility) 

ความรับผิดชอบโดยสมัครใจเปนความรับผิดชอบดวยความสมัครใจของผูบริหารขององคการ
โดยตรง ความรับผิดชอบนี้ไมไดบังคับไวตามกฎหมายจะเห็นไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น
ผูบริหารจะเลือกทําส่ิงที่ไดผลประโยชนไดกําไรแตตองไมผิดกฎหมาย ถามีความรับผิดชอบสูงขึ้นไปอีก 
จะเปนความรับผิดชอบที่คํานึงถึงจริยธรรม โดยเห็นไดจากการที่ผูบริหารองคการใหความสําคัญหรือ
อาจเขาไปมีสวนรวมในโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน การยกระดับมาตรฐานการดํารง
ชีพ ความรับผิดชอบในข้ันนี้องคการมิไดมุงหวังผลตอบแทนที่จะกลับคืนมาสูองคการ แตเปนการให
เปลา ซ่ึงบางองคการใชคําวา การคืนกําไรสูสังคม องคการที่มิไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม ที่มี
ประโยชนตอสังคมก็ไมไดหมายความวาองคการน้ันขาดจริยธรรมทางธุรกิจแตอยางไร ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของผูบริหารเปนสําคัญ 

จากระดับความรับผิดชอบตอสังคม 4 ระดับ ประกอบดวยความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
ความรับผิดชอบตอกฎหมาย ความรับผิดชอบระดับจริยธรรม และความรับผิดชอบโดยสมัครใจ ซึ่ง
กิจการสามารถเร่ิมตนในความรับผิดชอบตอสังคมจนกระทั่งเปนความรับผิดชอบท่ีเกิดจากตัวกิจการ
เอง 

 
4.6 แนวทางปฏิบัติการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 Kotler (2008) ไดสรุปเสนอแนวคิด 25 ประการ ที่เปนแนวปฏิบัติท่ีดีที่สุดในการทํา
เร่ืองจิตสํานึกผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ประกอบดวย 

(1) เลอืกประเด็นสังคมที่จะทํากิจกรรมสนองตอเพยีงสองสามประเด็น 
(2) เลอืกประเด็นที่อยูในความกังวลของชุมชนที่คุณทําธุรกิจอยู 
(3) เลอืกประเด็นที่สอดคลองกับพันธกิจ คุณธรรม สินคาและบริการขององคการ 
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(4) เลือกประเด็นที่สามารถสนับสนุนเปาหมายธุรกิจ การตลาด ความสัมพันธกับผูจัดหา
วัตถุดิบ (Supplier) เพ่ิมผลิตผลและลดตนทุน 

(5) เลือกประเด็นที่อยูในความสนใจของกลุมผูมีสิทธิมีเสียงหลัก เชน บุคลากรเปาหมาย
การตลาด ลูกคา นักลงทุน และผูนําองคการ 

(6) เลือกประเดน็ที่สามารถสนับสนุนไดเปนระยะยาวนาน 
(7) เลือกกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายธุรกิจ 
(8) เลือกกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการลําดับตน ๆ ของประเดน็สังคม 
(9) เลือกกิจกรรมหลากหลายสําหรับหนึ่งประเด็นสังคม เติมสวนที่ขาดหายไปจาก

กิจกรรมเพื่อสนองประเด็นสังคมปจจุบัน 
(10)  เลือกกิจกรรมที่มีศกัยภาพในการไดพันธมิตรชุมชนที่แข็งแกรง 
(11)  เลือกกิจกรรมที่คุณเคยมปีระสบการณมาแลวในอดีต 
(12)  เลือกกิจกรรมที่มีโอกาสใชทรัพยากร ซึ่งขณะนี้เกินความตองการ 
(13)  สรางทีมงานที่ประกอบดวยบุคลากรจากหลายหนวยงานในการจัดทําแผน 
(14)  ใหพันธมติรชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
(15)  กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายที่วัดผลไดของบริษัท 
(16)  กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายที่วัดผลไดของประเด็นสังคม 
(17)  จัดทําแผนการสื่อสาร 
(18)  กําหนดและวางแผนไวสําหรบัองคประกอบเชิงกลยุทธเพ่ิมเตมิ 
(19)  ทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นดวย 
(20)  กําหนดเปาหมายการประเมิน 
(21)  วัดและรายงานผลผลิตทรัพยากร 
(22)  วัดและรายงานผลลัพธของบริษัท บนฐานวัตถุประสงค และเปาหมายกิจกรรม 
(23)  วัดและรายงานผลลัพธของประเดน็สังคม ตามวัตถุประสงค และเปาหมายกิจกรรม 
(24)  ตรวจติดตามสถานะของประเดน็สังคมที่ทํากิจกรรมสนองอยู 
(25)  จัดสรรทรัพยากรเพ่ือวัดผลและรายงานอยางเพียงพอ 
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 แนวคิดทั้ง 25 ประการ ทําใหผูจัดการหรือกิจการสามารถเลือกใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ทําใหองคการมีความรับผิดชอบตอสังคมเบ้ืองตน และเปนแนวทางในปฏิบัติใหองคการเปนตัวอยางท่ี
ดีตอกิจการอ่ืนในสังคม 
 
4.7 สรุปทายบทเรียน 

การท่ีกระแสเรียกรองของสังคมโลกที่มีตอจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจนั้น เนื่องมาจากการท่ีสังคมเปดกวางมากยิ่งขึ้นและถูกเชื่อมโยงเขาหากันเปนสังคมโลก การ
รับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เปดกวางขึ้น พัฒนาการของสงัคมและประเทศกาวหนาข้ึน สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดถูกทําลาย ดังน้ัน กลุมและองคการตาง ๆ ที่อยูในแตละสังคม 
ตางไดรับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น จากความซับซอนและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดกลายเปนพลัง
ผลักดันใหกิจกรรมตางๆ ององคการตองพิจารณาถึง ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนนิงาน 
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กรณีศึกษา : บุคคลที่ไดรับการยกยองจากนานาชาติ 
 

เขาทํากําไรมหาศาลจากตางประเทศ, 6.6 ลานๆ จายภาษีใหประเทศจีน 1.6 แสนลาน. แตใช
รถสวนตัว ราคาไมเกินคันละ 5 แสนบาท แถมเปนรถมือ 2 

"มีนักธุรกิจใหญชาวจีนคนหนึ่ง" มักกลาวกับพนักงานของเขาวา เมื่อผมไดชัยชนะมา 1 ครั้ง 
ผมก็จะทําใหพอแมพ่ีนองญาติสนิท มิตรสหายของผม ไดกินขาวเพ่ิมอีก 1ชาม และยังจะบริจาคเงิน
สวนหนึ่งใหเปนความหวังของลูกหลานแรงงาน สามารถใชเปนทุนการศึกษาใหเด็กไดเรียนหนังสือให
มากขึ้น  

เถาแกคนนี้ชื่อ เหรินเจ้ิงเฟย เขาเปนนักธุรกิจระดับ "หลายลาน ลาน" เปนคนจีนที่ นานาชาติ
ใหความเคารพยกยองวา เปนบุคคลแหงป นักธุรกิจที่เปนยิ่งกวานักธุรกิจทั่วไป  

ป พ.ศ. 2559 ผูกอตั้งบริษัท  หั่วอุย(หัวเวย) ชื่อ เหรินเจ้ิงเฟย อายุ 72 ป ไดเขาแถวรอข้ึนรถ
แท็กซี่กลางดึกคนเดียว ที่สนามบินหงเฉียว ในเมืองเซี่ยงไฮ โดยไมมีรถและผูติดตามมารับเปนขบวน
ใหญใหเหมาะสมกับฐานะเจาของกิจการเครื่องมือสื่อสารระดับโลกที่มีกิจการไดลําดับที่ 70 จาก 
Interbrain’s  TOP 100 Best Global และกลายเปนผูนําทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับ
ตลาดสมารทโฟนทั้งในตลาดยุโรป เอเชียแปซิฟก อเมรกิา และจีน 

เมื่อภาพไดถูกเผยแพรออกไป มีกลุมคนในโลกสังคมออนไลน (Social Media) ของจีนได
แสดงความเคารพอยางจริงใจกับทาน จากในภาพถายนั้น เหรินเจ้ิงเฟย กําลังลากกระเปาเดนิทาง มือ
หนึ่งกําลังใชโทรศัพท ในขณะที่ตองเขาแถวรอรถแท็กซี่ดวยตนเองเหมือนคนทั่วไป ซึ่งภาพนี้ไมใชภาพ
แรกท่ีแสดงถึงความติดดินและความสมถะของเหรินเจ้ิงเฟย โดยในป พ.ศ. 2555 พบวาเคยมีคน
ถายรูป  เหรินเจ้ิงเฟยกําลังข้ึนรถขนสงผูโดยสารขึ้นเครื่องแบบจังๆ ทานใสเสื้อเกาๆ ห้ิวกระเปาที่เกา
จนเปนสีเหลือง มีความ  นอบนอม และมารยาทที่งดงาม ทั้งที่เปนเจาของนักธุรกิจระดับตนๆของโลก 
แตไมใชคนขับรถ ไมยอมใชอภิสิทธิเกินคนทั่วไป  

ทั้ง ๆ ที่เปนนักธุรกิจใหญถึงระดับนี้ แตทําไมไมใชเสนทางเดินของแขกผูมีเกียรติ และไม
ตองการใชรถ "ลิมูซีน" แตยังอุตสาหเขาแถวรอรถแท็กซ่ี หากแตเบื้องหลังความเปนจริง ทุกคนรูวา  
เหรินเจ้ิงเฟย เถาแก แหงอาณาจักร"หั่วอุย (หัวเวย) มีอุปนิสัยเชนนายทหาร เหรินเจ้ิงเฟยมักจะมี
คําพูดติดปากอยู 3 คํา 1) ลูกคาเปนศูนยกลาง 2) การแขงขันคือตนทุนอยางหนึ่ง และ 3) ตอง
ชวยเหลือสนับสนุนพนักงานที่ตองแขงขันอยางยากลําบากตลอดเวลา 

เหรินเจ้ิงเฟยยังหามลูกนองบริการใหความสะดวกตาง ๆ เชน เคยมีคนขับรถไปรับที่สนามบิน 
กลับถูกตําหนิอยางรุนแรง ดวยคําพูดวา "ลูกคาเปนทั้งเสื้อผา อาหาร หรือบุพการีของเธอที่แทจริง 
เธอควรจะใชแรงกายและแรงใจเอาใจใสใหกับลูกคาท้ังหมด” 
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จนทุกวันนี้เหรินเจิ้งเฟยยังไมเคยมีรถประจําตําแหนง เพราะ เขาไมตองการใหหัวเวย 
กลายเปนกองทัพรถยนต โดยในโลกของสื่อสังคมออนไลนมีคําพูดคําหนึ่งที่กลาวขานกันวา 
หากประเทศจีน ไมมีอาลีบาบาซึ่งดําเนินการโดยแจค หมาที่คาขายทางสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media) จนเปนระดับหนึ่งของโลก หรือประเทศจีนที่ไมมีหัวเวย หรือไมมีบริษัทอ่ืน ๆ 
หากเปนเชนนั้น บริษัทหัวเวยจะโดดเดนย่ิงใหญไดแคไหน เพราะไมมีที่ใหเปรียบเทียบ มีเรื่องท่ี
นาขํามากคือ คนทั่วไปยังคิดวาหัวเวยผลิตแคโทรศัพทมือถือ แตไมรูวาหัวเหวยคือบริษัทท่ีผลิต 
ติดตั้งเซตสัญญาณโทรศัพทท่ีใหญที่สุดในโลก มีเครือขายบริการอยู ใน 150 ประเทศ มี
ประชากรโลกใชบริการหัวเวยอยูรวม 2,000 ลานคน. 

ในเทคโนโลยีระบบ 4G. ของยุโรปหัวเวยเปนรายแรกที่เขาไปพัฒนา ปจจุบันหัวเวยมี
สัดสวนการลงทุน อยูในยุโรปถึงรอยละ 50 ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ภายระยะเวลา 15 
ป หัวเวย ทําเงินจากทั่วโลกเขาบริษัทไดถึง 2.3 ลานลานหยวน ในจํานวนนี้เปนเงินที่ไดจาก
ตางชาติถึงรอยละ 70 ป พ.ศ. 2559 หัวเวยไดรับรางวัลเกียรติยศช้ันสูงสุดจากประเทศจีน ใน
สาขา สินคาคุณภาพ จากกระทรวงเทคโนโลยี ป พ.ศ. 2556 เปนตนมาหัวเวย ไดรับรางวัล
เกียรติยศมาแลว 700 รางวัล  

ปจจุบันมีสินคาแบรนดเนมในทองตลาดไมตํ่ากวา 20 ยี่หอ ที่ประสบกับภาวะถดถอย
ทางการตลาด ไมเวนแมแต แอปเปล ในขณะเดียวกันหัวเวยกลับมีผลประกอบการเปนบวก, 
โดยใช สโลแกน “ใชคุณภาพของผลิตภัณฑ” รักษาชื่อเสียงของบริษัทเทียบเทาชีวิตรางวัล
เกียรติยศที่ไดรับ จึงเปนเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ที่ไมมีขอสงสัยใด ๆ เปนบทพิสูจนใน
ความสําเร็จของบริษัทหัวเหวย 

ตองใชความสงบนิ่ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงจะมีอนาคตท่ีย่ังยืนถาวร เหรินเจ้ิงเฟย 
กลาววา "ตองไมทําใหผูบริโภคผิดหวัง" และกระจายหุนของบริษัทรอยละ 98.6 ใหกับพนักงาน
ของบริษัท ในขณะเดียวกันหัวเวยยังไมยอมใหบริษัทเขาตลาดหลักทรัพย เปนบริษัทท่ีไมยุงกับ
กลุมอสังหาริมทรัพย เพราะเหรินเจ้ิงเฟยเห็นวา ในโลกของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย การ
ทํากําไรมหาศาล เกิดจากการปนตัวเลขเทานั้น ความจริงมนุษยในโลกนี้ตองเริ่มตั้งหลักจาก
กระดุมเม็ดแรกที่ลําบากกอน  จึงจะคอย ๆ หาเงินได  จากงานที่ทํากําไรตามมา ซึ่งการปนเงิน
จากตลาดหุน มันไมสมเหตุสมผลกับการพัฒนา ฉะนั้น เหรินเจ้ิงเฟยจึงไมยอมเอาหัวเวยเขา
ตลาดหลักทรัพย แตกลับนําหุนรอยละ 98.6 กระจายใหพนักงานทุกคน ทําใหผูกอตั้งอยาง   
เหรินเจ้ิงเฟย มีหุนในชื่อตนเองรอยละ 1.4. 

ความคดิที่ไมเหมือนใครนี้ ทําใหพนักงานหัวเวยทุกคนมีสวนรวมกับบริษัท เงินทุก ๆ หยวนท่ี
เขาบริษัท เปรียบเหมือนทุกคนไดสวนแบงดวย ดวยความคิดท่ีใจกวางนี้ ทําใหเขามีเกาะคุมกัน 
ขางหนา และแรงหนุนจากขางหลัง เหรินเจ้ิงเฟยเปนถึงมหาเศรษฐี แตกลับทําตัวเปนเชนคนธรรมดา
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สามัญ ในวัย 72 ยังเขาแถวรอขึ้นรถแท็กซี่ ทานทําตัวเหมือนเชนคนงานในสายการผลิตคนหนึ่ง ไมเขา
สังคมที่ไรสาระตอธุรกิจ ไมเขาหานักการเมือง และปฏิเสธการเขารวมกิจกรรมกับขาราชการทุกระดับ 
ในขณะที่ มีทรัพยสินสวนตัวมาก ระดับหมื่นลาน (คูณดวย5บาท) ขับรถมือสอง ราคาไมเกิน 1 แสน
หยวน ประมาณ 5แสนบาท ตอมาความเกาของรถ ทํารถมีปญหา จึงไดเปลี่ยนไปซื้อรถ BMW 730 i 
ราคาประมาณ 1 ลานหยวน ประมาณ 5 ลานบาท นั่นเปนทรพัยสินที่สิ้นเปลืองที่สุด เหรินเจ้ิงเฟยเสีย
ภาษีใหรัฐบาลจีนเต็มเม็ดเต็มหนวย ทานนําเงินตราตางประเทศเขาจีนมากมายมหาศาล ทานกระจาย
หุนใหพนักงานทุกๆคน ทําใหทุกคนมีสวนรวมในบริษัททําใหรัฐบาลจีน ยกยองใหเปน นักธุรกิจดีเดน
แหงชาติ  

ผูกอตั้ง บริษัท หั่วอุย (หัวเวย).. เปนบริษัทที่ไดรับรางวัลลาสุดคือ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง
สุด จากกระทรวงเทคโนโลยีของจีน สินคาของหัวเวย กําลังจะครองโลกในเร็วๆนี้ ดวยคุณภาพ และ
ปรมิาณ 
ที่มา : เจงเอี่ยม แซอึ้ง (2559). 

 
จากกรณีศึกษา การนําจริยธรรมมาประยุกตเขากับการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจคา

ปลีก องคการที่มีจริยธรรมยอมเปนที่ศรัทธาและสรางความเชื่อมั่นตอลูกคา พนักงานตลอดจน
สาธารณชนซึ่งมีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืน 
 
คําถามจากกรณีศึกษา 

1. ใหทานวิเคราะหหัวเวยเปนกิจการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมในระดับใด จงใหเหตุผล
ประกอบ 

2. ในฐานะที่ทานเปนผูประกอบการในอนาคต ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความ
รับผิดชอบตอสังคมของหัวเวยในดานใดบาง ดานใดที่ทานเห็นดวยและจะปฏิบัติตาม และดานใดที่
ทานเห็นวาตองปรับปรุง ใหเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงมาพรอมกันนี้ 
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กิจกรรมสัมภาษณการมีจริยธรรมขององคการ 
 
 คาํชี้แจง ใหผูเรียนแบงกลุมละ 4 คน สัมภาษณเจาของกิจการเก่ียวกับการปลูกฝง
จริยธรรมในองคการ ในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1. ในองคการของทานมีการกําหนดจริยธรรมในองคการอะไรบางที่จะทําใหสมาชิกสามารถ
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
คําตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ในองคการของทานมีแนวทางในการสรางและพัฒนาจริยธรรมในองคการอยางไรบาง  
คําตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. ปญหาในการพัฒนาจริยธรรมในองคการมีอยางไรบาง 
คําตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 4. ในกรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติงานเก่ียวกับจริยธรรมในองคการ ทานมี
แนวทางแกไขปญหาอยางไร 
คําตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 5. ทานคิดวาการปลูกฝงความคุณธรรมในองคการสําคัญหรือไม เพราะเหตุใด 
คําตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 

 
1) ใหทานอธิบายความแตกตางของคุณธรรมและจริยธรรม  
2) ใหอธิบายกลยุทธท่ีจะทําใหลูกคาผูใชบริการเกิดความไววางใจ หรือม่ันใจตอผลิตภัณฑ  
3) อธิบายขอพึงปฏิบัติท่ีตองการและหลักปฏิบัติอยางมืออาชีพไดชัดเจนและถูกตอง  
4) ยกตัวอยางจริยธรรม จรรยาบรรณ และขอพึงปฏิบัติในการประกอบุรกิจท่ีถูกตอง 
5) ยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมและไมมีจริยธรรมขององคการธุรกิจ ตามความ

คิดเห็นของทานและอธิบายใหชัดเจนวาทานเห็นดวยหรือไม อยางไรบาง 
6) ทานมีแนวทางในการพัฒนาองคการใหมีจริยธรรมไดอยางไรบาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
การวางแผน 

 
หัวขอเน้ือหา 

ประกอบดวยสาระการเรียนรูดังนี ้
1. ความหมายการวางแผน 
2. กระบวนการวางแผนพื้นฐาน 
3. บทบาทและความสําคญัของการวางแผน 
4. ลกัษณะของแผนท่ีดี 
5. ขอจํากัดและอุปสรรคในการวางแผน 
6. ประเภทของการวางแผน 
7. กระบวนการวางแผน 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังน้ี 
1. เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความหมายและความสําคญัของการวางแผนได 
2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจองคประกอบของกระบวนการวางแผน 
3. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและประยุกตกระบวนการวางแผนสําหรับองคการในยุคปจจุบันได 
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถจําแนกประเภทของแผนและสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

สถานการณขององคการได 
 

ดานความรู 
 เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของการวางแผน 
 เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายองคประกอบของกระบวนการวางแผน 
 เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายความสําคัญและความสัมพันธของ 
 พันธกิจ เปาหมาย และแผนงานประเภทตางๆ 
 เพื่อใหผูเรียนตระหนักและสามารถอธิบายปญหา ขอจํากัด และขอควรระวังของการ

กาํหนดพันธกิจ เปาหมาย และแผนงาน 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตเคร่ืองมือท่ีใชในการวางแผนไปใชใหสัมฤทธิผลและเกิด

ประสิทธิภาพแกองคการ 
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ดานทักษะ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคนขอมูลได

อยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือ และมีความเที่ยงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดําเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนุนให

กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน การชวยเหลือเพ่ือนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มีความคิดใน
ดานบวก และคิดริเร่ิมสรางสรรค  

 
ดานคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผิดชอบ ความมุงมั่น และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสตัย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเกี่ยวกบัขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 
ขอตกลงเบื้องตน กติกาในการเรยีน และ การวัดผลประเมินผลการเรียน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาองคการและการจัดการ  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 

 
การวัดผล 

1. แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
2. การทบทวนบทเรียน 
3. รายงานกลุม 
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บทที่ 5 

การวางแผน 
 

การที่สภาพแวดลอมขององคการมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา องคการจึงตองมีแนวทาง
ในการดําเนนิงานเพื่อบรรลุปาหมาย การวางแผนเปนกิจกรรมหลักทางการจัดการที่จะชวยใหองคการ
สามารถ ดําเนินงานโดยมีเปาหมายเปนสิ่งกําหนดแนวทาง ใหองคการสามารถกําหนด ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน วิธีการควบคุม และ วิธีการวัดผล ที่เหมาะสม ซ่ึง มีคําถามที่ควรพิจารณาเพื่อใชในการ
วางแผน Robbins, De Cenzo, Coulter, และ Coulter (2012) ไดเสนอคําถามที่ผูบริหารตองทํา
การตัดสินใจในการวางแผนไวและตองตอบคําถามวา วัตถุประสงคระยะยาวขององคการคืออะไร มี
กลยุทธใดดีท่ีสุดในการทําใหองคการบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคระยะส้ันขององคการควรเปน
อยางไร และเปาหมายของแตละบุคคลที่ตองบรรลุนั้นยากเพียงใด 

 
 ความหมายการวางแผน 

แผน (Plan) คือ เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ประกอบดวยเปาหมาย และ
วิธีการเพ่ือไปถึงเปาหมายนั้น 

การวางแผน (Planning) คือ กระบวนการของการกําหนดเปาหมาย (Objectives) และวิธี
ปฏิบัต ิ(Courses of Action) เพ่ือไปสูเปาหมาย  

เปาหมาย (Goal or Objective) คือ ผลลัพธที่องคการจะบรรลุในอนาคต ประโยชนของการ
วางแผน (วิทยา ดานธํารงกูล, 2546) 

สมคิด บางโม (2557) ไดใหความหมายของการวางแผน วาเปนการกําหนดเปาหมายและ
แนวทางปฏิบัติไวลวงหนา  โดยการศึกษาขอมูลตาง ๆ และกําหนดแนวทางปฏิบัติที่จะเกิดประโยชน
สงูสุดตอองคการ  

Robbins, De Cenzo และ Coulter (2016) การวางแผน คือกระบวนการในการกําหนด
เปาหมายขององคการ การกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และการกําหนดแผนยอย เพื่อ
องคการโดยรวมสามารถประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผนจึงเปนพ้ืนฐานที่
สาํคัญในการสรางความสําเร็จในการบริหารงาน 
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จากท่ีไดอธิบายมาแลว สามารถสรุปไดวา การวางแผน  เปนการกําหนดสิ่งที่จะทําในอนาคต
โดยผูบริหารซึ่งจะตองมีสวนในการตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย วิเคราะหสภาพแวดลอม ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีความจําเปน เพื่อใหพนักงานหรือบุคลากรในองคการไดบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
 กระบวนการวางแผนพ้ืนฐาน 

ในการวางแผนจะมีกิจกรรมที่เก่ียวของ 3 ข้ันตอน เร่ิมจากการกําหนดพันธกิจ (Mission) 
กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค (Goal or Objective) และกําหนดแผนงาน (Plan) (สาคร สุขศรี
วงศ, 2555) ใหมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดงันี ้

 
5.2.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ (Vision and Mission)  

วิสัยทัศน หมายถึง ขอบเขตในการดําเนินงาน และเหตุผลที่ทําใหองคการดํารงอยูในปจจุบัน
และอนาคต ซ่ึงมีความแตกตางในขณะเดียวกัน เปนเหตุผลที่ทําใหองคการคงอยูดวยปรัชญา ความ
ต้ังใจ และเอกลักษณท่ีแตกตางจากผูอ่ืน โดยที่พนัธกิจเปนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
จะทําใหวิสัยทัศนประสบความสําเร็จ โดยผูกําหนดวิสัยทศันและพันธกิจน้ันอาจเปนผูกอต้ังองคการ ผู
ที่มีอํานาจสูงสุด หรือคณะกรรมการบริหารองคการ  

 
การยกตัวอยางการนําเสนอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี, 2558) ไดดังนี้ 

 
  วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิต
อาสา พัฒนาทองถิ่น 
 
  พันธกิจ (Mission) 

1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ สํานึกความเปนไทย และมี
ความรักความผูกพันในทองถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาตาง ๆ และ
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หลักสูตรแนวใหม ที่มีการบูรณาการศาสตรสากลและภูมิปญญาไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต ให
สอดคลองกับความตองการกําลังคนของทองถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมภิาคอินโดนจีน 

2) สรางสรรคและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาไทย ใหสอดคลองกับ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ที่มีคุณคาและเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิมมูลคาใหกับภูมิ
ปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ิน 

3) เสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของชุมชนในทองถิ่น ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี เพื่อแกไขปญหาและความตองการพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการศกึษาสงเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม 

4) เสรมิสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและสงเสริมวิทยฐานะของคร ูผลิตครูแนวใหม 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จะเห็นไดวารูปแบบของการนําเสนอวิสัยทัศนและพันธกิจนั้นจะมีความสอดคลองกัน 
เปรียบเสมือนวิสัยทัศนเปนกลองสองทางไกลถึงอนาคตขององคการ และพันธกิจเปนกระบวนการ
หรอืแนวทางปฏิบัติวาทําอยางไร ถึงจะไปถึงจุดที่ตองการในอนาคตใหได ซึ่งวิสัยทัศนและพันธกิจของ
แตละองคการมีความแตกตางกัน ไมสามารถเปรียบเทียบไดวาองคการใดดีหรือไมดี เพราะองคการแต
ละแหงมีสภาพแวดลอมภายนอก ทรัพยากร วิธีการบริหาร และเจาของกิจการที่แตกตางกัน ซึ่งทําให
เหตุผลการดํารงอยูในแตละองคการมีความแตกตางกันไปดวย 

จากวิสัยทัศนและพันธกิจตอมาเปนการตั้งเปาหมายในการทํางานท่ีมีระยะสั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานองคการมีจุดหยุดที่ใชตรวจสอบระยะสั้นวา ตอนนี้องคการเดินทางไปทิศทางใดและไปถูก
ทางหรือไม ถือเปนวิธีและเคร่ืองมือในการบริหารองคการขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพคือการ
ตั้งเปาหมายในการดําเนินงาน 

 
5.2.2 การต้ังเปาหมาย (Goal)  

เปาหมาย คอื ผลลัพธที่องคการตองการจากการดําเนินงาน ที่มอบวัตถุประสงคในการทํางาน
ใหแกสมาชิกภายในองคการ เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการตั้งเปาหมายควร
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจที่ตั้งไวกอนหนา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององคการให
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วิสัยทัศนและพันธกิจเปนจริง โดยยกตัวอยางการตั้งเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-อุดรธานีไว
ดังนี้ 

เปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1) ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคลองกับความตองการกําลังคนของ
ประเทศและภูมิภาค 

2) เพิ่มงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินและภูมิภาค 

3) สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

4) เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูแก
ประชาชนและองคการในทองถิ่น 

5)  สราง เค รือข ายความร วมมือ ในการพัฒนาการศึกษา การวิ จัย  และ
ศิลปวัฒนธรรม 

6) พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสงักัด 

 
5.2.3 แผน (Plan) 

แผน เปนวิธีการหรือข้ันตอนที่กําหนดขึ้น เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมาย 
ผูบริหารระดับกลางและข้ันตนจะดําเนินกิจกรรมและการบริหารเพ่ือทําใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการทํา
แผนจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคการ ซึ่งการมีแผนที่ดีจะชวยให
การใชทรัพยากรขององคการไดอยางคุมคาและเหมาะสมที่สุด 

 
 บทบาทและความสําคัญของการวางแผน 

การวางแผนขององคการนั้นสามารถทําใหองคการประสบความสําเร็จ เปรียบเสมือนเรือที่
เดินทางโดยมีเปาหมาย แผนท่ี และเข็มทิศในการเดินทาง ทําใหการเดินทางไปสูเปาหมายไดโดยไว
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และเปนไปตามกําหนดเวลา โดยบทบาทและความสําคัญของการวางแผนถูกนําเสนอผานประโยชน
และปญหาท่ีเกิดจากขาดการวางแผนที่ดี ไดดังนี้ 

 
5.3.1 ประโยชนจากการทํางานท่ีมีการวางแผน 

การวางแผนเปนสิ่งที่ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญ การวางแผนดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณาตั้งแตเปาหมาย วิธีการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรและการกําหนดความรับผิดชอบในระดับบุคคล  ดังนั้น แผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชน
ตอองคการในดานตาง ๆ  ซึ่ง ศรีสุนันท  ประเสริฐสังข (2549) ไดเสนอไวดังนี้ 

5.3.1.1 บรรลุจุดมุงหมาย  (Attention  of  Objectives)  

การวางแผนที่ดีจะทําใหบุคลากรรูจุดมุงหมายขององคการ และจะทําใหเกิดความพยายามใน
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น  ซึ่งการกําหนดจุดมุงหมายท่ีดี จะตองชัดเจนใน
จุดมุงหมาย มคีวามเปนเอกภาพ และบุคลากรมีควรมสีวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายดวย 

 
5.3.1.2 ประหยัด (Economical Operation)  

การวางแผนเปนกระบวนการที่ผูบริหารกําหนดวิธีการและระบบของการทํางาน การวางแผน
ที่ดจีะทําใหองคการเกิดความประหยัด เน่ืองจาก การดาํเนินงานที่มีการประสานงานของกิจกรรมตาง 
ๆ จะทําใหเกิดความเขาใจ และลดความซ้ําซอนของงาน ทําใหเกิดความประหยัดและคุมคาในการใช
ทรัพยากร 

 
5.3.1.3 ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) 

การวางแผนเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติในอนาคต โดยนําขอมูลพื้นฐานขององคการ 
รวมกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดังนั้นการวางแผนจึงเกิดจากการเตรียมการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
โดยตองพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่อาจเปนปญหาอุปสรรคในการทํางาน รวมถึง
แนวทางในการแกปญหาที่อาจเกิดข้ึน ทําใหมีโอกาสดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดมากขึ้นดวย 
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5.3.1.4 เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of Control) 

กระบวนการของการจัดการที่มีความสัมพันธเก่ียวของกันมากที่สุด คือ การวางแผนและการ
ควบคุม เปนสิ่งท่ีตองสอดคลองและเหมาะสมกัน การท่ีองคการมีการวางแผนท่ีดีจําเปนตองมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการตามแผน เพ่ือที่จะทําใหทราบวาการดําเนินงานนั้นประสบ
ความสําเร็จตามแผนนั้นหรือไม อะไรคือปญหาอุปสรรค และมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายไดมากนอย
เพียงใด การวางแผนแผนจึงจําเปนตองเปนการกําหนดเกณฑมาตรฐานของการควบคุม และปจจัยชี้
วัดความสําเร็จ 

 
5.3.1.5 สงเสริมใหการเกิดนวัตกรรม และการสรางสรรค  (Encourages  Innovation 

and Creativity)  

การวางแผนเกิดจากการคาดการณถึงเปาหมายที่ตองการในอนาคต และ ความพยายามท่ีจะ
ทําใหองคการบรรลุเปาหมายนั้น ผูบริหารสามารถนําขอมูลท่ีคาดการณในอนาคตมากําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน ดังนั้น การวางแผนจึงกอใหเกิดแนวความคิดและการตัดสินใจใหม ๆ โดยมุงเนนถึงอนาคต 
ที่จะนํามาซึ่งวิธีการดําเนินงานใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ  

 
5.3.1.6 พัฒนาแรงจูงใจ (Improves  Motivation) 

การวางแผนเปนการกําหนด แนวทางปฏิบัติในอนาคตมีการกําหนดเปาหมาย สิ่งมุงหวังท่ี
ตองการบรรลุ จึงทําใหบุคลากรสามารถมองอนาคตขององคการและอนาคตของตนเองไดชัดเจนข้ึน 
การมีเปาหมายขององคการที่ดี สามารถกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรสามารถมองเห็นวาอนาคตขององคการจะเปนอยางไร องคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง 
และเขาจะไดอะไรตอบแทนจากจากการทํางานใหองคการ 

 
5.3.1.7 พัฒนาการแขงขัน  (Improves Competitive Strength) 

กระบวนการของการวางแผนทําใหเกิดการพัฒนาระบบของการทํางาน และปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทําใหองคการมีการปรับปรุง
และพัฒนาความสามารถขององคการอยางตอเนื่อง เพื่อเพ่ิมความสามารถมนการแขงขัน ทําใหเกิด
การประสานงานที่ดี (Better Coordination) 
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การวางแผนทําใหบุคลากรรูหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละฝาย รูจุดมุงหมายที่เปนหนึ่ง
เดียวในอนาคต ทําใหทุกฝายกระทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน โดยมีจุดมุงหมายที่เปนเอกภาพ ตลอดจน
มีการดําเนินงานไปทิศทางเดียวกัน ทําใหฝายตางๆในองคการสามารถมองเห็นเปาหมายรวมกันได จึง
ทําใหเกิดความรวมมือและทําใหการติดตอประสานงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
5.3.2 ปญหาจากการขาดการวางแผน 

การวางแผนคือการกําหนดเปาหมาย วิธีการ และ กิจกรรม ที่จะทําในอนาคต ไวลวงหนา 
หากไมมกีารกําหนดเปาหมายและแนวทางที่ชัดเจนก็จะสงผลในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) สมาชิกในองคการทํางานโดยไมมีเปาหมายและทิศทาง  
(2) ขาดแนวทางในการทํางาน และการกําหนดผูรบัผิดชอบ นํามาสูความสับสนในการปฏิบัติ  
(3) สมาชิกแตละคนในองคการอาจไมทุมเทกําลังกายกําลังใจในการทํางาน  
(4) สมาชิกในองคการอาจใชความพยายามทํางานในทิศทางที่แตกตางกันและขัดแยงกันเอง 
(5) สมาชิกในองคการไมทราบบทบาทภาระหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอ่ืน 
(6) ทํางานซ้ําซอนกัน ขาดการประสานงานระหวางกัน ทําใหเกิดความสูญเปลาหรือความ

เสียหายในการทํางาน 
 

5.3.3 ลักษณะของแผนท่ีดี 

แผนที่ดี ท่ีจะทําใหองคการมีโอกาสบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดมากขึ้น จําเปนตองมี
ลักษณะตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนความสามารถของแผนที่จะเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ศรีสุนันท ประเสริฐสังข (2549) ไดเสนอลักษณะของ
แผนท่ีดี ดังตอไปนี้  

(1) มีความยืดหยุน คลองตัว และพรอมที่ จะปรับให เขา กับสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงได  และสามารถสรางโอกาสใหม ๆ ใหกับธุรกิจได  

(2) มีความครอบคลุม การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งหมดขององคการอยางทั่วถึง เพื่อให
สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดขององคการ และทําใหทราบจุดมุงหมายที่เปน
เอกภาพ 
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(3) คุมคาในการนําไปใช แผนที่ดีตองมีคาใชจายที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรมากจนเกินไป มีความคุมคาในการนําแผนไปใช 

(4) มีความชัดเจน แผนท่ีดีจะบงบอกถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ
ของแตละฝายอยางชัดเจน ทําใหทุกคนรูบทบาทหนาที่ของตนเองและเขาใจระบบ
การทํางานและการประสานงานกับฝายตาง ๆ ได 

(5) ระยะเวลาของแผน ตองมีการกําหนดวันเวลาในการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจน
วาเร่ิมเมื่อไหร และสิ้นสุดเมื่อไหร เพ่ือใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ได 

(6) มีการดําเนินการอยางเปนระบบ  ผานกระบวนการตาง ๆ ตามลําดับ  
(7) มีความปกปด เพราะแผนบางแผนใหบุคคลอื่นรูไมได อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ

องคการ 
(8) ความมีเหตุผล สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง แผนที่ดีควรอยูภายใตสถานการณของ

ความเปนจริงไมใชวางแผนไวสูงเกินไปจนไมสามารถนําไปใชได 
(9) มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายขององคการ และเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 
(10) มีการกําหนดเปาหมายในอนาคต โดยกําหนดระยะเวลาอยางชัดเจน ทําใหบุคลากร

ทราบถงึเปาหมายความสําเร็จไดอยางชัดเจน 
(11) มีความตอเน่ือง ประสานสัมพันธกับแผนดําเนินงานอ่ืน ๆ ที่มีอยู รวมถึงสามารถ

นาํมาปรับปรุง แกไขและนําไปปฏิบัติไดอีกคร้ัง 
 

 ขอจํากัดและอปุสรรคในการวางแผน 
 การวางแผนเปนกิจกรรมที่จะทาํใหองคการสามารถปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได โดยที่การวางแผนสัมพันธกับองคการในหลายมิติ ซ่ึงการวางแผนก็มีขอจํากัด ที่เปน
อุปสรรคในการทํางาน (ศรีสุนันท  ประเสริฐสังข, 2549) ซึ่งพอสรุปไดดงัตอไปนี้ 

(1) การขาดขอมูลที่เชื่อถือได ขอมูลเปนสวนประกอบสําคัญของการวางแผน การมี
ขอมูลที่ไมสมบูรณ หรือเปนขอมูลที่มีความคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง จะ
สงผลใหใหการวางแผนเกิดความผิดพลาด เนื่องจากการวางแผนจําเปนตองใชขอมูล
ตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหและกําหนดเปนแผนการดําเนินงาน ถึงแมบางคร้ัง
องคการจะมีขอมูลที่หลากหลาย แตถาแหลงขอมูลไมนาเชื่อถือ หรือไดมาในเวลาที่
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ไมเหมาะสมจะทําใหการวางแผนเกิดปญหา และอาจจะนําไปสูความผิดพลาดในการ
บรหิารองคการได 

(2) การวางแผนเปนการกําหนดเปาหมายในอนาคต เปนการมองไปขางหนาในระยะยาว  
จึง จําเปนตองอาศัยความรู  ทักษะ และวิสัยทัศน  ของผูบริหาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรคในสิ่งใหม ๆ จึงจะทําใหแผนงานขององคการ
บรรลุเปาหมายได  

(3) การวางแผนตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย จึงทําใหเปนปญหาและอุปสรรคตอ
การจัดการ เนื่องจากการวางแผนเปนเร่ืองละเอียดออนซับซอน และตองพิจารณาใน
ภาพรวมท้ังระบบจึงจําเปนตองตองใชขอมูลและทรัพยากรมาก ทําใหเกิดการ
สูญเสียเวลาและคาใชจาย บางคร้ังถาองคการใชเวลาในการวางแผนนานเกินไป จะ
ทําใหไมทันตอการแขงขัน และสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจจะทําใหแผน
ลาสมัย ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย และทรัพยากรโดยเปลาประโยชน 

(4) การดําเนินการภายในองคการที่เขมงวดมากเกินไป ทําใหไมสามารถสนับสนุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรค  หรือนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นภายในองคการ จึงทําใหไมมีการ
ปรบัปรุง พัฒนา แผนการดําเนินงาน  

(5) การตอตานการเปลี่ยนแปลง โดยธรรมชาติของมนุษย จะไมยอมรับในสิ่งใหมโดยงาย 
การจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จําเปนจะตองสรางการยอมรับ และแสดงใหเห็น
ถึงประโยชน ที่ทั้งบุคลากร และ องคการจะไดรับ แผนที่เกิดขึ้นจะไมสามารถ
ประสบความสําเร็จไดอยางสมบูรณ หากบุคลากรในองคการยังไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

 
ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการวางแผน เปนสิ่งที่องคการไมสามารถควบคุมได จึงทําให

ผูวางแผนเกิดความยุงยากในการวางแผนและอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนได 
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 ประเภทของการวางแผน 
5.5.1 แผนแบงตามระยะเวลา 

การจําแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา การวางแผนโดยอาศัยระยะเวลาต้ังแต
เร่ิมวางแผนจนบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงานตามแผน เปนเกณฑในการจําแนกแผนออกเปน 3 
ประเภทไดแก 

5.5.1.1  การวางแผนระยะยาว (Long – range Planning) 

การวางแผนระยะยาว เปนการวางแผนในระดับกลยุทธโดยมีเปาหมายเพ่ือกําหนดการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดยใหความสําคัญกับความยืดหยุนตอสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การวางแผนระยะยาวจะใหความสําคัญกับเปาหมายในอนาคต โดยมี
ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมายในระยะเวลา 5 ปข้ึนไป  

 
5.5.1.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium – range Planning) 

การวางแผนระยะปานกลาง ครอบคลุมเวลาในการดําเนินงานตามแผนต้ังแต   1 ป ถึง 5 ป 
โดยที่แผนระยะปานกลางจะดําเนินการเพ่ือสนับสนุนใหแผนระยะยาวบรรลุเปาหมาย อีกทั้งแผน
ระยะปานกลางยังมีหนาที่เปนแนวทางสําหรับการกําหนดแผนระยะส้ัน อีกดวย 

 
5.5.1.3 แผนระยะส้ัน (Standing Planning) 

การวางแผนระยะส้ัน เปนการวางแผนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ
โดยที่ แผนระยะส้ันจะตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกบัแผนระยะกลาง และ แผนระยะ
ยาว ระยะเวลาสําหรับการวางแผนระยะสั้นมักจะใชรอบการดําเนินงานภายในชวงเวลา 1 ปเปน
กรอบในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ 
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5.5.2 แผนแบงตามระดับการบริหารงาน 

การจําแนกประเภทของแผนตามระดับของการบริหารงานในองคการ สามารถกําหนด
ประเภทของแผนไดตาม 3 ประเภท ตามลักษณะของการบริหารประกอบดวย แผนกลยุทธ แผน
ยุทธวธีิ และแผนปฏิบัติการ ดังภาพประกอบที่ 5.1 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 5.1 การวางแผนจําแนกตามระดบัการบรหิารงาน 
 

5.5.2.1 แผนกลยุทธ (Strategic Plans) 

แผนกลยุทธ ครอบคลุมการดําเนินงานขององคการโดยรวม โดยท่ีกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางโดยรวมขององคการ เปนแผนยาว 3-5 ป หรือมากกวา การวางแผนกลยุทธ (Strategic 
Planning) เปนการวางแผนที่ถูกจัดทําข้ึนโดยผูบริหารระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับเปนหมายของ
องคการแลวประสานไปยังผูบริหารระดับกลาง และระดบัลาง ดังน้ันการวางแผนกลยุทธจะมีลักษณะ
การบริหารแบบลงลาง (Top-Dow Planning) ซึ่งตองครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดท่ีองคการมีอยู 
ตลอดจนการพยากรณสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปาหมายของการวางแผนกลยุทธ 
โดยทั่วไปจะมุงเนนใหองคการเจริญเติบโตและดํารงอยูไดในอนาคต กับการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ 
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5.5.2.2 แผนยุทธวิธี (Tactic Plans) 

แผนยุทธวิธีเปนแผนที่สนับสนุนความสําเร็จของแผนกลยุทธ โดยแจกแจงเปาหมาย และ
แผนกลยุทธ ออกมาเปนวิธีการท่ีชัดเจน เชน แผนการผลิต แผนการตลาด มีระยะ     1-3 ป การ
วางแผนยุทธวิธี เปนการวางแผนที่เกิดจากการกระทํารวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหาร
ระดับกลางเพ่ือใหองคการธุรกิจกาวไปสูผลสําเร็จที่วางไว ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย โดยทั่วไปแลวแผน
ยุทธวิธี จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และเปนกิจกรรมที่ตองกระทําโดยแผนกงานตางๆ ท่ีอยูภายใน
องคการ  

 
5.5.2.3 แผนปฏิบัติการ (Operational Plans) 

แผนปฏิบัติการมุงเนน ระบุถึงการทํางานเฉพาะอยางในระดับปฏิบัติงานภายในองคการ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงปฏิบัติการของแผนกงานนั้นๆ โดยจะครอบคลุมเวลาไมเกิน 1 ป โดยการ
กําหนดเปาหมาย และวิธีการในการปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนหนาท่ีเฉพาะของแผนก หรือมีลักษณะ
ที่เปนงานที่ตองทําเปนประจําในแตละวัน  

 
5.5.3 แผนแบงประเภทของแผนตามหนาที่ทางธุรกิจ 

การแบงประเภทของการวางแผนตามหนาที่ดําเนินงาน (Functional Planning) เปนการใช
หนาที่ของการดําเนินงานในองคมาเปนเกณฑ เพ่ือแบงแผนออกเปนประเภทตางๆตามหนาที่
ดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย  

 
5.5.3.1 แผนแมบท (Master Plan)  

แผนแมบทเปนแผนที่เกิดจากการรวมแผนทั้งหมดภายในองคการเขาไวดวยกัน เพื่อใหเห็นถึง
โครงสราง และ ความสัมพันธโดยรวมของกิจกรรมตางๆ ที่องคการจะดําเนินการ เพื่อใชเปนแมแบบ
ในการวางแผนขององคการในระดับระดับรองลงไป 
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5.5.3.2 แผนหนาที่ (Functional Plans)  

แผนหนาที่ เปนแผนที่ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือเฉพาะเจาะจงใชกับกลุมงาน แผนปฏิบัติงาน โดยมี
รูปแบบเปนแผนยอยเปนองคประกอบของแผนแมบท แผนปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติทราบวา มี
อะไรบางที่องคการจะตองทํา ทําอยางไร และทําเพ่ืออะไร ตลอดจนแสดง เปาหมายสุดทายท่ีตองการ
เมื่อไดปฏิบัติงานลุลวงตามแผนแลว การจําแนกการวางแผนตามหนาที่นี้  สามารถจําแนกแผนยอย 
ไดตามแผนกงาน ไดเปน 4 ชนิด  ประกอบดวย แผนดานการตลาด แผนดานการผลิต แผนดาน
การเงิน และแผนดานบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
(1) แผนดานการตลาด (Marketing Plans) 

การวางแผนดานการตลาด คือ กระบวนการในการกําหนดเปาหมายและวิธีการ เพื่อสนองผล
การดําเนินงานทางการตลาดใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว นอกจากนั้นแลวแผนดานการตลาด 
ยังตองใหผลตอบแทนที่คุมคา โดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางดานการตลาด 
ทําไดหลายวิธี อาทิเชน การวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย เพ่ือขยายสวนแบงตลาด และเพ่ือเพ่ิม
ผลกําไร เปนตน 

(2) แผนดานการผลิต (Production Plans) 

การวางแผนดานการผลิต คือ กระบวนการในการกําหนดชนิดและปริมาณของปจจัยท่ี
จําเปนตองใชในกระบวนการผลิต  โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความคุมคา และเกิดการสูญเสีย
ทรัพยากร นอยที่สุด เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพท่ีดี โดยทั่วไปแลวแผนดานการผลิต 
จะมีเปาหมายในการใชกําลังผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เงินทุน และเวลาในการผลิตให เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) แผนดานการเงิน (Financial Plans) 

การวางแผนดานการเงิน คือกระบวนการในการพิจารณาเพ่ือบริหารเงินที่องคการมีอยูเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะเดียวกันควรพิจารณาเพ่ือแสวงหาแหลงเงินทุนที่กอใหเกิดตนทุน
และความเสี่ยงต่ํา เพ่ือนํามาใชประโยชนภารในธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพการวางแผนดานการเงินนี้
จะมีลักษณะเปนการวางแผนดานสนับสนุนแผนอ่ืน ๆ ใหดําเนินไปไดอยางคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
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(4) แผนดานการบุคลากร (Personnel Plans) 

การวางแผนดานบุคคล เปนการประมาณการความตองการดานบุคลากรในองคการ โดยที่
บุคลากรนั้นถือเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาขององคการ เนื่องมาจาก ทักษะ ความรู และ ความสามารถ 
รวมถึงการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคการ ลวนเปนเรื่องที่ตองสั่งสม และมีตนทุน องคการ
จําเปนตองวางแผนดานบุคคลใหมีความเหมาะสมสอดคลองระหวางบุคลากรและงานขององคการทั้ง
ในปจจุบันและในอนาคต 

 
5.5.3.3 แผนสรุป (Comprehensive Plans)  

แผนสรุปเปนแผนที่จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปรวมแผนหนาที่ตลอดจนแผนงานโครงงานท่ีองคการ
กระทํา โดยอาจจําแนกเปนหมวดหมู หรือจําแนกตามขอบเขตของงานหรือระดับความซับซอนในการ
ปฏิบัติ เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ การวางแผนประเภทนี้ จะเห็นไดอยางชัดเจน จากการ
วางแผนบรหิารประเทศของรฐับาล ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนการศกึษา เปนตน 

 
5.5.3.4 แผนงานโครงการ (Project) 

แผนโครงการเปนแผนที่สรางขึ้นสําหรับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ไมใชงานประจําของ
องคการ โดยที่แผนโครงการ จะทําขึ้นเพ่ือกําหนดความรับผิดชอบของฝายตางๆ เพ่ือใหโครงการที่ทํา
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่กําหนด   

 
5.5.3.5 แผนกิจกรรม (Activity Plans) 

แผนกิจกรรมเปนแผนที่จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นตารางเวลาของการปฏิบัติงาน (Schedule)  
แผนกิจกรรมจะแสดงใหเห็นวา แตละหนวยงานยอยในองคการมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรมอะไร ในชวงเวลาใดบาง กิจกรรมนั้นจะเร่ิมตนเม่ือไรและจะตองดําเนินกิจกรรมตอเนื่องกับ
หนวยงานใด บางหรอืไม เพ่ือใหงานน้ันแลวเสร็จบรรลุผลสําเรจ็ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.5.3.6 การวางแผนดานอ่ืน ๆ ตามหนาที่ที่มีความสําคัญ 

การจําแนกประเภทของการวางแผนตามความถ่ีของการนําแผนไปใช (Repetitiveness Use 
Plan ) การจําแนกประเภทของแผนวิธีนี้ จะแบงแผนออกได เปน 2 ประเภท ไดแก แผนหลักและ
แผนใชเฉพาะครั้ง 

 
5.5.4 แผนแบงตามปริมาณการใชงาน 

แผนที่จําแนกประเภทของแผนตามลักษณะของการใชงานนี้โดยสวนใหญจะเปนแผนที่
เก่ียวกับการดําเนินงานประจําวันหรือการทํากิจกรรมเฉพาะ ดังนั้นการจําแนกแผนตามลักษณะของ
การนําแผนไปใชจึงมี 3 ประเภทดังน้ี 

 
5.5.4.1 แผนประจํา (Standing Plans)  

แผนประจําเปนแผนที่มีลักษณะถาวรสามารถใชไดกับทุกสถานการณ  เปนหลักพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือเปนแผนซึ่งวางไว เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นบอยคร้ังหรือเกิดขึ้นเปน
ประจํา เชน นโยบายวิธีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน เปนแผนซึ่งถือเปนขอกําหนดเบื้องตน
ในการทํางานรวมกัน แผนประเภทนี้สวนใหญจะไมคอยมีการปรับเปลี่ยนบอยนัก บางครั้งจึงอาจเกิด
ปญหา เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผูบริหารจึงตองมีการปรับปรุงแผนประเภทนี้บาง
เพื่อใหมีความทันสมัยและใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ 

 
5.5.4.2 แผนที่ใชครั้งเดียว (Single-use Plans) 

แผนท่ีใชครั้งเดียว เปนแผนที่เกิดขึ้นเพ่ือใชในการปฏิบัติเฉพาะเหตุการณ ใชคร้ังเดียว หรือใช
เฉพาะกรณีเม่ือเกิดเหตุการณที่แตกตางไปจากที่จะสามารถนําแผนประจํามาใชได แผนประเภทนี้จะ
ไมคอยเห็นบอยนัก เชน โครงการฉลองครบรอบของ 50 ปของกิจการ เปนตน 

 
5.5.4.3 แผนฉุกเฉิน (Contingency Plans)  

แผนฉุกเฉิน เปนแผนที่เกิดขึ้นเพ่ือเหตุการณเฉพาะหนาที่ไมคาดการณวาจะเกิดขึ้น โดยอาจ
ตองคิดแผนเฉพาะหนาเพ่ือแกไขปญหา หรือเกิดสถานการณพิเศษที่ไมไดคาดคิด ในบางครั้งแผน
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ฉุกเฉินจะเปนแผนยอยที่ไวรับมือพรอมกับแผนท่ีทําปกต ิหรืออาจเรียกไดวาเปนแผนสํารองในกรณีที่
เกิดเหตุการณคาดไมถึง เชน แผนรับมือน้ําทวมฉบับเรงดวนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิด
เหตุการณน้ําทวมฉับพลันในป พ.ศ. 2554 หรือแผนการรับมือวิกฤตจากขาวลือจากส่ือสังคมออนไลน
ทางอินเทอรเน็ต 

 
 กระบวนการวางแผน 

กระบวนการวางแผนที่ดี มีสวนประกอบ 5 ขั้นตอน ประกอบดวยกระบวนการวางแผน
พื้นฐาน กระบวนการวางแผน การระบุวิเคราะหและเลือกทางเลือก และการนําแผนไปปฏิบัติและ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

5.6.1 กระบวนการวางแผนพ้ืนฐาน (Basic Planning Process) 

เปนการเตรียมการในดานการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือจะนํามากําหนดวิธีการวางแผน จะ
ทําใหมองเห็นปญหาตาง ๆ ได กอนที่จะวางแผนจริง 

 

5.6.2 กระบวนการวางแผน (Steps in the Planning Process) 

เปนการเขียนแผนงานโดยการกําหนดเปาหมายท่ีตองการ ประเมินสถานการณสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันทีเ่ผชิญ แลวเทียบกับวัตถุประสงคแลว ตองมีกิจกรรมใด มีทรัพยากรใด และมีกระบวนการใด
ที่ตองทําเพ่ือใหบรรลุความสาํเร็จ 

5.6.2.1 กําหนดเปาหมาย (Define Your Objectives) 

เปน การกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม ระยะเวลา และทรัพยากรท่ีองคการ
มี เพ่ือทาํใหกิจการสามารถไปสูจุดที่หวังได 

 

5.6.2.2 ประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเปาหมาย (Determine Where You Stand) 

เปนการเปรียบเทียบสถานการณปจจุบันขององคการ และเปาหมายท่ีคาดการณไว 
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5.6.2.3 กาํหนดสมมติฐานเก่ียวกับเง่ือนไขในอนาคต (Develop Premises Regarding 
Future Conditions) 

เขียนแผนงานหรือโครงการท่ีจะปฏิบัติ โดยแผนงานหรือโครงการท่ีเขียนนั้นจะตองสอดคลอง
กบัสถานการณ และมีความเหมาะสม โดยจําแนกเปนทางเลือกหรือวิธีทีส่ามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

 
5.6.2.4 ระบุ วิเคราะห และเลือกทางเลือก (Analyze and Choose among Action 

Alternatives)  

นาํแผนไปปฏบิัติ และประเมินผล (Implement the Plan and Evaluate Results) ขั้นตอน
ของการนําแผนท่ีเขียนไวไปปฏิบัติจริง ซึ่งตองอาศัยกระบวนการในการจัดการตาง ๆ เขามาชวย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไวอยางสมบูรณ และการประเมินผลแผนงานที่วางไว เม่ือ
เร่ิมปฏิบัติไดระยะหน่ึงผูบริหารควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลวาการปฏิบัตินั้นเปนไป
ตามแผนที่วางไวหรือไม หรือเกิดปญหาอุปสรรคอะไรบาง ในขณะปฏิบัติตามแผน เพ่ือที่จะนําส่ิงที่พบ
เจอนั้นไปปรับปรุง แกไขแผนใหดีตอไป 

 
 สรุปทายบทเรียน 

 การวางแผน เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนา ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน 
การวางแผนเปนภารกิจแรกของกระบวนการจัดการ ซ่ึงการวางแผนที่ดีและทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จนั้น จะตองมีการวิเคราะหสถานการณแวดลอมที่เก่ียวของ  เพ่ือนํามาใชในการวางแผน 
และแผนที่ดีน้ันจะตองสนับสนุนกระบวนการจัดการตัวอ่ืน ๆ คือ การจัดโครงสรางองคการ การจัด
บุคคลเขาทํางาน การนํา และการควบคุมติดตามประเมินผล การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุก
ระดับ ที่จะตองมีหนาที่ในการคาดการณการทํางานลวงหนา เพ่ือใหเปาหมายขององคการเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

1) ในปจจุบันสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน ธุรกิจขามชาติ ธุรกิจ
บรกิาร หรือธุรกิจสตารทอัพ ทานเห็นดวยหรือไมวา ทุกธุรกิจจําเปนตองวางแผนกอนเริ่มกิจ
กรรมการบริหารอื่น ทานเห็นดวยหรือไมอยางไร อธิบายและยกตัวอยางประกอบพอสังเขป 

2) กระบวนการวางแผนมขีั้นตอนอยางไร ใหทานยกตัวอยางธุรกิจพรอมจําแนกตาม
ขั้นตอนการวางแผน พรอมยกตัวอยางใหเห็นพอสังเขป 

3) จงอธิบายแผนงานประเภทตาง ๆ นําไปสูการปฏิบัติไดอยางไร 
4) ใหทานอธิบายวาผูบริหารระดับใด เหมาะสมกับเคร่ืองมือในการวางแผนอยางไร เพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
การจัดองคการ 

หัวขอเนื้อหา 
ประกอบดวยสาระการเรียนรูดังนี้ 

1. ความหมายและหลักการจัดการองคการ 
2. บทบาทและความสําคัญของการจัดองคการ 
3. หลักการจัดการองคการ 
4. การออกแบบโครงสรางองคการ 
5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกแบบองคการ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมายและหลักการจัดการองคการตอการบริหารจัดการ 
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการในการจัดองคการได 
3. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเปรยีบเทียบโครงสรางองคการแบบตาง ๆ  
4. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและอธิบายความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการจัดแบงหนาที่ภายใน

องคการ 
 

ดานความรู 
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายบทบาทและความสําคัญของการจัดองคการตอการจัดการ 
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดองคการ 
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายเปรยีบเทียบการออกแบบงาน และโครงสรางองคการ

ประเภทในลักษณะตางๆ 
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ที่

เก่ียวของกับการประสานงาน 
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตแนวคิดการออกแบบงาน และการจัดโครงสรางองคการ

ไดอยางสัมฤทธ์ิผลและเหมาะสมกับการดําเนินการขององคการ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะแหงการ
เปลี่ยนแปลงได 
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ดานทักษะ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคนขอมูลได

อยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงนาชื่อถือ มีความเท่ียงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดาํเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนนุให

กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มีความคดิใน
ดานบวก และคิดริเร่ิมสรางสรรค  

 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 
ขอตกลงเบ้ืองตน กติกาในการเรียน และ การวัดผลประเมินผลการเรยีน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาองคการและการจัดการ  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 

 
การวัดผล 

 1. แบบฝกหัดทายบทเรียน 
 2. รายงานกลุมเทคนิคบริหารงานยุคใหม  
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บทที่ 6  

การจัดองคการ 
 

กระบวนการบริหารเร่ิมจากการวางแผนเพื่อกําหนดทรัพยากรที่ใช ซ่ึงทรัพยากรที่สําคัญของ
องคการประกอบไปด วย คน (Man) เ งิน (Money) เค ร่ือง จักร (Machine) และการจัดการ 
(Management) ซึ่งการบริหารทรัพยากรที่จะนําไปสูความสําเร็จขององคการอยูที่ศิลปะในการ
บริหารจัดการคนใหเปนไปตามแผน ซึ่งศาสตรในการบริหารคนภายในองคการเปนการจัดคนให
เหมาะสมกับตําแหนงและความสามารถเชี่ยวชาญในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเปนการจัดองคการ และเปน
การจัดโครงการองคการท่ีเหมาะสมไปพรอมกัน  
 
6.1 ความหมายและหลักการจัดการองคการ 

6.1.1 ความหมายของการจดัองคการ 

การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง กระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวาง คน และ
กจิกรรมตางๆ ขององคการ เพื่อใหการใชทรัพยากรขององคการใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถ
ทําไดโดย การกําหนดบุคคลที่จะเปนผูรับผิดชอบและปฏิบัติงาน การจัดโครงสรางองคการ การ
กําหนด สายการบังคับบัญชา และจัดสรรทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับแผนงาน เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ 
 

6.1.2  หลักการจดัองคการเบ้ืองตน 

Henri Fayol (2016) ไดเสนอหลักการจัดองคการซึ่งเปนแนวปฏิบัติ 5 ประการ ประกอบดวย 
 

 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective) 

การกําหนดวัตถุประสงค ององคการตองชัดเจน โดยมีการกําหนดตําแหนง บทบาทหนาที่ใน
แตละตําแหนง ใหมีความสอดคลองสัมพันธกับเปาหมายที่กําหนดไว เพ่ือใหทุกคนสามารถรูและเขาใจ
เปาหมายของตนเองและขององคการไดอยางชัดเจน  
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 ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง (Specialization) 

 การแบงงานหรือการกําหนดบุคคลเขาทํางานในแตละตําแหนงยึดถือหลักการแบงงานกันทํา
ตามความรู ความชํานาญเฉพาะ และมีการกําหนดขอบเขต หนาท่ี ความรับผดิชอบของแตละตําแหนง
อยางชดัเจนไมมีความยืดหยุน 

 
 การประสานงาน (Coordination)  

มีการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของแตละหนวยงานอยางชัดเจน รวมถึงระบบของการ
ติดตอประสานงานในแตละกลุมงาน และสายการบังคับบัญชามีการกําหนดไวอยางเปนระบบ เพื่อให
เกิดความสะดวกในการติดตอประสานงาน และเพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการดําเนินไปตาม
ระบบที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 อํานาจหนาที่  (Authority) 

มีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจสั่งการจากสูงสุด ลดหล่ันลงไปเร่ือย ๆ 
ตามระดับของผูบริหาร ซ่ึงจะทําใหผูบริหารในแตละระดับสามารถสั่งการภายใตบทบาทหนาที่ของ
ตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสายการบังคบับัญชาอยางชัดเจน 

 
 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 มีการมอบหมายความรับผิดชอบพรอมกับอํานาจหนาท่ี เพราะหลักการสําคัญในการ
มอบหมายงานใหเกิดประสิทธิภาพนั้น หนาท่ีและความรับผิดชอบจะตองมาคูกันเมื่อมีการมอบอํานาจ
หนาท่ีแลว ตองรับผิดชอบในส่ิงที่ไดรับมอบหมายดวย  เพื่อใหงานท่ีทําประสบความสําเร็จอยางเต็ม
ความสามารถ 
 

6.2 บทบาทและความสําคัญของการจัดองคการ 

การจัดองคการเปนสิ่งสําคัญที่ไมวาหนวยงานน้ันจะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญจะตองมีการ
จัดองคการ เพ่ือใหเกิดความเปนระบบ และเกิดความสะดวกในการดําเนินงาน และการติดตอ
ประสานงาน โดยเฉพาะในปจจุบันสิ่งหนึ่งที่เปนกลยุทธในการแขงขันขององคการตาง ๆ คือ การจัด
องคการ ย่ิงองคการที่มีขนาดใหญ ย่ิงตองใหความสําคัญกับการจัดองคการมากข้ึน เพื่อใหเกิดความ
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พรอมในการปรับตัวเองใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น การจัดองคการจึงมี
ประโยชน หลายดาน ทั้งประโยชนตอองคการ ประโยชนตอผูบริหารและประโยชนตอผูปฏิบัติงาน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

6.2.1 บทบาทตอองคการ 

1) การจัดองคการท่ีดีและเหมาะสม ทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและเจริญกาวหนาข้ึน
ไปเรื่อย  ๆ เพราะการจัดองคการทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนระบบ 

2) ทําใหการทํางานไมซ้ําซอน เกิดความประหยัดตนทุน เนื่องจากการจัดองคการมีการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทําใหไมเกิดความสับสนและเกิดการกาวกายในการดําเนินงาน 

3) ทําใหองคการมีความพรอมอยูเสมอในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 
เพราะองคการมีการวางแผนการดําเนินงานที่เปนระบบ มีความยืดหยุนสามารถปรับตามสถานการณ
ที่เปลี่ยนไปไดสะดวก 
 

6.2.2 บทบาทตอผูบริหาร 

1) ทําใหผูบริหาร บริหารงานไดอยางสะดวกสบาย เพราะมีการกําหนดบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแตละฝายไดอยางชัดเจน  

2) ชวยแกไขปญหาการทํางานซ้ําซอน และการกาวกายงานของบุคลากรเพราะการจัด
องคการระบุภาระหนาที่ของแตละบุคคลอยางชัดเจน 

3) ทําใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว  ตามระบบไมเกิดความลาชาและทําให ผูบริหาร
สามารถติดตามประเมินผลและแกไขปญหาไดงาย  

4) ชวยขจัดปญหาการเกี่ยงกันทํางาน  หรือการปดความรับผิดชอบ เพราะในโครงสราง
องคการระบุหนวยงานที่รับผิดชอบงานแตละงานอยางชัดเจน  
 

6.2.3 ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน  

1) ทําใหผูปฏิบัติงานรูอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบในงานตนเอง ทําใหปฏิบัติงานไดถูกตอง 
ไมเกิดความสับสน 



132 

2) การแบงงานอยางเหมาะสม  ชวยทําใหพนักงานมีความพอใจ  ไมเกิดความรูสึกวางานมาก
ไปหรอืนอยไป เกิดแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดความสําเร็จ 

3) ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคจากการรูอํานาจหนาท่ีของตนเอง เพราะเมื่อพนักงานรู
ภาระหนาที่ของตนเอง ทําใหทราบเปาหมายที่ชัดเจนเกิดแรงใจในการสรางสรรคงานใหม ๆ ไดเปน
อยางดี 

4)เกิดการประสานงานที่ดี  มีประสิทธิภาพ เพราะผูปฏิบัติงานเขาใจความสัมพันธของ
หนวยงานตาง ๆ จากการกําหนดโครงสรางองคการ ทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และไมเกิด
การกาวกายงานกัน 
 

6.3 หลักการจัดการองคการ 

นอกจากหลักการจัดองคการเบื้องตนที่ไดกลาวมาแลว การจัดองคการท่ีสนับสนุนใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารน้ัน ยังมีนักวิชาการไดกําหนดหลักสําคัญของการจัดองคการเพ่ิมเติมดังนี้  
 

6.3.1  หลักการกําหนดหนาที่การงาน (Function) 

 การจัดองคการที่ดีนั้น ผูบริหารตองกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการอยางเปนระบบ 
เพื่อใหผูปฏิบัติไดบรรลุซึ่งวัตถุประสงคขององคการ เชน งานมอีะไรบาง มีขอบเขตอยางไร  
 

6.3.2  หลักการแบงงาน (Division of Work)  

หลักการแบงงาน หมายถึง การแยกกลุมงานโดยยึดหลักความเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีการ
มอบหมายงานใหกับบุคคลที่มีความสามารถและความถนัดในการทํางานนั้น ๆ อยางเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับหลักการจัดคนเขาทํางาน 
 

6.3.3  หลักสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) 

 หลักสําคัญของการจัดองคการที่สําคัญอีกขอหนึ่งคือ การจัดลําดับสายการบังคับบัญชา 
หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธตามลําดับขั้นการบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับ
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ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะตองมีการกําหนด เสนทางอยางชัดเจนและเปนเอกภาพ โดยสายการบังคับ
บัญชาที่ดีควรมีลกัษณะดังนี้  
 

(1) จํานวนระดับชั้นของการบังคับบัญชา  ไมควรจะมีจํานวนมากเกินไป  เพราะทําใหเกิดความ
ยุงยากในการควบคุมและสั่งการ ควรกําหนดใหเกิดความเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
ผูปฏิบัติงาน และผูบังคับบัญชา 

(2) มีการกําหนดสายการรายงานอยางชดัเจน ทิศทางของการติดตอส่ือสาร การตัดสินใจ ควรมี
การกําหนดวาใครมีอํานาจในการสั่งการและใครขึ้นตรงตอใคร โดยยึดหลกัเอกภาพ 

(3) มีเอกภาพของสายการบังคับบัญชา ไมควรมีการกาวกายกันหรือทํางานซ้ําซอนกัน  
ผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งควรมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพ่ือปองกนัความสับสนในการรับ
คําสั่งและการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

6.3.4 อํานาจการบังคับบัญชา (Power)  

อํานาจการบังคับบัญชา หมายถึง การมีอํานาจในการพิจารณาส่ังการ และการตัดสินใจ ซึ่ง
อาํนาจบังคับบัญชาอาจมีการรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจก็ขึ้นอยูกับรูปแบบการบริหาร 

 
 การรวมอํานาจ (Centralization) 

การรวมอํานาจ หมายถึง ระบบของการบริหารองคการที่ยึดศูนยกลางของอํานาจสั่งการเปน
เกณฑ โดยจะมีผูบังคับบัญชาสงูสุดเพียงผูเดียวเปนผูตัดสินใจในการดําเนินงานตาง ๆ ทุกเร่ือง ซ่ึงการ
บริหารระบบนี้ทําใหการทํางานเกิดความลาชา ไมกอใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค หรือการพัฒนา
งานของผูใตบังคับบัญชา ระบบน้ีเหมาะสําหรับลักษณะงานบางอยางที่มีความสําคัญและตองการการ
ตัดสินใจที่รอบคอบ เชน การบริหารระบบราชการไทย 
 

 การกระจายอํานาจ (Decentralization)  

การกระจายอํานาจ หมายถึง ระบบของการบริหารงานที่มีการกระจายอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบจากผูบริหารสูงสุดไปยังผูบริหารในระดับตาง ๆ ตามความเหมาะสม และตามลักษณะของ
งาน การบริหารงานระบบนี้ทําใหการทํางานเกิดความรวดเร็ว ทันตอเวลา ทําใหเกิดความคิดริเร่ิม
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สรางสรรคจากผูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้ การกระจายอํานาจยังสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําในระดับ
ตาง ๆ ซ่ึงในปจจุบันองคการสมัยใหมนิยมการบริหารแบบกระจายอํานาจ เพราะทําใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน  

 
 ชวงการควบคุม (Span of Control) 

ชวงการควบคุม หมายถึง การแสดงภาพโครงสรางของจํานวนผูบังคับบัญชาหนึ่งคนมี
ขอบเขตความรับผิดชอบเพียงใด มีหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลก่ีหนวยงาน ชวงของการบังคับ
บัญชามีความสัมพันธกับสายการบังคับบัญชา กลาวคือ ถาชวงของการบังคับบัญชากวาง สายการ
บังคับบัญชาจะสั้น ถาชวงของการบังคับบัญชาแคบ สายการบังคับบัญชาจะยาว  
 

 เอกภาพในการบังคบับัญชา (Unity of Commend) 

ชวงการควบคุม หมายถึง การกําหนดอํานาจการควบคุมบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา หรือ
คณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งตองระบุใหชัดเจนวาเปนบุคคลใด ขอบเขตความรับผิดชอบกวางแคบ
เทาใด เพื่อผูใตบังคับบัญชาจะไดไมเกิดความสับสนในการรับคําส่ัง 
 

6.4 การออกแบบโครงสรางองคการ 

การออกแบบโครงสรางองคการ (Organizational Structure Design) เปนการจัดกลุม
ตําแหนงงานเขาดวยกันเปนกลุม เพื่อใหสมาชิกในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว ตามหนวยงานที่ออกแบบมาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการนั้น ซึ่ง
สามารถจําแนกออกได 4 ประเภท ไดแก โครงสรางตามหนาท่ี โครงสรางตามการตลาด โครงสราง
แบบผสม และโครงสรางเชิงซอน 
 

6.4.1 โครงสรางองคการตามหนาท่ี (Functional Structure) 

โครงสรางองคการตามหนาที่เปนการแบงหนวยงาน โดยอาศัยหนาท่ีในการทํางานหรือหนาที่
ทางธุรกิจ (Business Function) เปนหลัก โดยจะรวมกลุมงานหรือหนาที่ตาง ๆ ที่เหมือนกัน หรือ
คลายกันเขาดวยกัน เชน ฝายบัญชี ฝายตลาด ฝายผลิต ฝายการเงิน เปนตน วิธีการนี้นิยมใชในการ
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จัดแผนกองคการสวนใหญ เพราะเปนวิธีการจัดแบงแผนกตามความรู ทักษะ ความสามารถ ความ
ชาํนาญ ซ่ึงจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค แสดงดังภาพประกอบที่ 6.1 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.1 ตัวอยางโครงสรางองคการตามหนาท่ี 

 

ตารางที่ 6.1 การเปรยีบเทียบจดุเดนและจุดดอยของโครงสรางองคการตามหนาที่ 
 

จุดเดน จุดดอย 
1. การทํางานมีประสิทธิภาพสูง เพราะเปนการ
รวมงานท่ีมีลักษณะเหมือนกันไวดวยกัน จึงมี
บุคคลที่ มีความรู มีทักษะเฉพาะดาน อยู ใน
แผนกเดียวกนั สามารถชวยเหลือกันได 
2. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี 
3. แตละแผนกมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูง 
สามารถสนับสนุนใหองคการเกิดความสําเร็จได 

1. การคํานึงถึงความชํานาญเฉพาะอยางมาก
เกนิไป ไมมีโอกาสเรียนรูงานสวนอ่ืน ๆ และอาจ
เกิดปญหาถาบุคลากรในสวนนั้นขาดไปไมมีใคร
ทดแทนได 
2. เกิดความขัดแยงไดงาย เพราะทุกคนตางยึด
เปาหมายเฉพาะของตนเอง ตองการใหกลุมงาน
ของตนเองเกิดความสําเร็จสูงสุด ทําใหไมสนใจ
กลุมงานอื่นอาจเกิดความขัดแยงระหวางกลุม
งานได  

 

ผจก.ฝายผลิต ผจก.ฝายบุคคล 
 

ผจก.ฝายตลาด 
 

ผจก.ฝายการเงิน 
 

ฝายขาย  ก ฝายขาย ข  ฝายขาย ค 

ประธานกรรมการ 
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ซึ่งโครงสรางองคการเชนนี้มีจุดเดนจุดดอยดังตารางที่ 6.1 โครงสรางองคการตามหนาที่เปน
โครงสรางองคการที่สามารถใชไดทุกหนอยงานและองคการ และเปนโครงสรางองคการท่ีนิยมใชมาก
ที่สุด เนื่องจากมีความงายและชัดเจนในการบริหาร เพราะในการทํางานแตละบุคคลมีภาระงานและ
ตําแหนงงานท่ีชัดเจน การสังกัดหนวยงานตามตําแหนง แตในขณะเดียวกันเหมาะสมสําหรับ
หนวยงานท่ีสภาพแวดลอมในการทาํงานและการแขงขันระหวางองคการไมมาก ไมตองเผชิญสภาวะที่
มีการเปลี่ยนแปลงสูง เหมาะสมกับงานประจําที่เกิดขึ้นและมีแนวปฏิบัติงานที่เปนข้ันตอน (Protocol) 
ที่ชัดเจน 
 

6.4.2  โครงสรางตามการตลาด 

โครงสรางตามการตลาด (Market Driven Structure) จําแนกตามลักษณะทางการตลาด
ของกิจการ ซ่ึงสามารถจําแนกออกได 3 ประเภท ไดแก การจัดโครงสรางตามกลุมลูกคา (Customer 
Structure) การจัดโครงสรางตามกลุมผลิตภัณฑ (Product Structure) และการจัดโครงสรางตาม
ภูมศิาสตร (Geographic Structure) 
 

 การจัดโครงสรางตามกลุมลกูคา  

การจัดโครงสรางตามกลุมลูกคา (Customer Structure) โดยเปนโครงสรางที่คํานึงถึงลูกคา
เปนหลัก  เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคากลุมตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึง และทําให
องคการเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเฉพาะกลุมเปาหมาย เชน บริษัทผลิตเคร่ืองมือชาง 
ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจที่มีการปรับเปล่ียนตามลูกคาอยางรวดเร็วอยางธุรกิจสตารทอัพ (Start Up) 
โดยปกติธุรกิจที่แบงตามลูกคาอาจจําแนกลูกคาที่เปนหนวยงานราชการ อุตสาหกรรม และธุรกิจราย
ยอย ซ่ึงแสดงใหเห็นไดดังภาพประกอบที่ 6.2 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 6.2 ตัวอยางการจัดโครงสรางองคการตามกลุมลูกคา 

ตางประเทศ 

ผูจัดการ 

อุตสาหกรรม ธุรกิจรายยอย สวนราชการ 

ฝายผลิต ฝายการตลาด ฝายบุคคล 
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การเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของโครงสรางตามกลุมลูกคา ซ่ึงการจําแนกตามกลุม

ลูกคา ชวยทําใหธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการไดตรงประเด็นและทราบขอมูลจากลูกคาและ
ทําการดูแลไดอยางใกลชิด แตจุดดอยจะเกี่ยวกับความซับซอนในการบริหารที่ตองประสานงาน
ระหวางหนวยงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงรายละเอยีดดังตารางที่ 6.2 ดงันี ้
 
ตารางที่ 6.2 การเปรยีบเทียบจดุเดนและจุดดอยของโครงสรางตามกลุมลูกคา 
 

จุดเดน จุดดอย 
1. สามารถเขาถึงลูกคา และสามารถสนองตอบ
ความตองการของลูกคากลุมตาง ๆ ไดดีและ
ทั่วถึง 
2.  สามารถทราบขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาในแต
ละกลุมไดด ีเพราะใกลชิดกับลูกคา 

1. หากมีการปรับเปล่ียนกลุมลูกคาเปาหมาย 
อาจทําใหตองลดงานบางแผนกทําใหไมคุมกับ
การทํางาน  
2. ลําบากในการประสานงานระหวางแผนก
ลกูคา 
3. การพัฒนาแตละแผนกไมเสมอภาค และ
ความตองการของลูกคามีลักษณะเฉพาะไม
เหมือนกัน 
4. ตองการผูบริหารที่มีความคุนเคยกบัลูกคา ซ่ึง
หาไดยากมาก 
5. ผูปฏิบัติงานมีความคิดแคบเฉพาะกลุมลูกคา
ที่รับผิดชอบเทาน้ัน 

 
 จากการเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของโครงสรางตามกลุมลูกคา โครงสรางนี้เหมาะสม
กบักิจการท่ีตองการมุงไปที่ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทําให
ปรับโครงสรางองคการใหมีความยืดหยุน โดยมีผลลัพธเพื่อทําใหลูกคาเกิดประสบการณที่ดีและมี
ความพึงพอใจสูงสุด แตจุดดอยจะเกดิการความซับซอนในการบริหารภายในองคการ 
 

  การจัดโครงสรางตามกลุมผลิตภัณฑ  

การจัดโครงสรางตามกลุมผลิตภัณฑ (Product Structure) เปนการ จัดแผนกงานโดยยึด
ประเภทของสินคาและบริการเปนเกณฑในการแบง จะพบมากในองคการขนาดใหญที่มีความ
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หลากหลายของสินคาและบริการ โดยผูบริหารจะจัดใหแตละสายงาน ประกอบดวยหนวยงานยอย
ตามลักษณะของงาน เชน องคการแบงสายงานตามชนิดของสินคา ก. สินคา  ข. สินคา ค. โดยในแต
ละกลุมของผลิตภัณฑจะประกอบไปดวยฝายผลิต ฝายตลาด ฝายบัญชี และฝายการเงิน ฯลฯ ท่ีอยู
ดูแลผลิตภัณฑแตละสายผลิตภัณฑ พรอมกันน้ันจะมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะของสินคาแตละประเภท 
ประจําอยูในแตละสายงาน แสดงใหเห็นไดดังภาพประกอบท่ี 6.3 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 6.3 ตัวอยางการจดัโครงสรางองคการตามกลุมผลิตภัณฑ 
 

จากตารางที่ 6.3 แสดงการเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของโครงสรางตามกลุมผลิตภัณฑ 
เปนการมุงใหความสําคัญกับสายผลิตภัณฑ โดยเหมาะสมกับกิจการท่ีมีผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกัน 
ทําใหมีการใชทรัพยากรที่แตกตางกันตามไปดวย  
 
 
  

ผูจัดการ 

 

ฝายผลิตภัณฑ ก 
 

ฝายผลิตภัณฑ  ข 
 

ฝายผลิตภัณฑ ค 
 

ฝายผลิตภัณฑ ง 

ฝายการเงิน ฝายผลิต ฝายตลาด 
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ตารางที่ 6.3 การเปรยีบเทียบจดุเดนและจุดดอยของโครงสรางตามกลุมผลิตภัณฑ 
 

จุดเดน จุดดอย 
1. กอใหเกิดความชํานาญในผลิตภัณฑหรือสาย
ผลิตภัณฑเฉพาะ 
2. ใกลชิดกับลูกคาสามารถใหขอมูลเก่ียวกับ
สินคาไดอยางถูกตอง 
3. ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑแตละประเภท
อยางเต็มที่  เพราะพนักงานสามารถศึกษา
รายละเอียดของสินคาแตละประเภทและ
ติดตามตลาดไดอยางสม่ําเสมอ 

1. หนวยงานตาง ๆ มอิีสระ ในการตัดสินใจมาก
เกนิไป  
2. อาจเกิดปญหาในการประสานงาน เพราะมี
ความอิสระในการดําเนินงานในแตละประเภท
ของสินคา 
3. การทํางานเกิดความซ้ําซอน เพราะสินคาทุก
ประเภทจัดตําแหนงงานเหมือนกัน 
4. เกิดการแขงขันซึ่งกันและกัน อาจเกิดความ
ขัดแยง หรือเกิดปญหาการใชทรัพยากร 
5. สิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหารจัดการมาก 
เพราะมีการกระจายการทาํงาน 
มากเกินไป 

 
 การจัดโครงสรางตามภูมิศาสตร  

การจัดโครงสรางตามภูมิศาสตร (Geographic Structure) เปนการแบงแผนกงานตามอาณา
เขตการขายโดยใชหลักภูมิศาสตรเปนสําคัญ  เพ่ือใหการกระจายสินคาและบริการออกไปตามพ้ืนที่
ตาง ๆ อยางทั่วถึง  กิจกรรมตาง ๆ จะรวมอยูในพื้นที่เดียวกัน การจัดแผนกแบบนี้มักใชกับองคการท่ี
มีการดําเนินงานกระจายไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ท่ีอยูหางไกล โดยจะมีการแตงต้ังผูบริหารประจําพื้นท่ี 
(Area Manager) ซ่ึงจะไดรับมอบหมายท้ังอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ เพื่อให
เกดิความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน เชน ผูอํานวยการภาคเหนือ ผูอํานวยการประจําภาคกลาง 
แสดงใหเหน็ไดดังภาพประกอบที่ 6.4 
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ภาพประกอบที่ 6.4 ตัวอยางการจัดโครงสรางองคการตามภูมิศาสตร 
 

จากภาพประกอบที่ 6.4 ตัวอยางการจัดโครงสรางตามภูมิศาสตร แสดงใหเห็นถึงระยะหาง
ทางกายภาพสงผลตอการบริหาร เนื่องจากทําเลที่ตั้งสงผลตอพนักงานภายในองคการเอง และลูกคาที่
ดูเปนเขตตามพื้นที่ในการเขารับบริการ จะมีประสิทธิภาพมากกวา 
 
ตารางที่ 6.4 การเปรียบเทียบจุดเดนและจดุดอยของโครงสรางตามภูมิศาสตร 
 

จุดเดน จุดดอย 
1. ประหยัดคาใชจายในการบริการ การขนสง
และการประสานงาน 
2. ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการให
สอดคลองกบัความตองการลูกคาเฉพาะทองถิ่น 
3. มีการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารเพ่ิมขึ้น
แทนท่ีจะตองใชผูบริหารสวนกลาง ที่อยูไกล
ออกจากพื้นที่ เกิดการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ 
4. สามารถแกไขปญหาไดตามขอจํากัดของแต
ละพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม 

1.  เ กิดความ ซํ้ าซอนในการบ ริหารและมี
คาใชจายคอนขางสูง  
2. การควบคุมดูแลจากสํานักงานใหญทําไดยาก
ขึ้น เพราะมกีารกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
3. ขาดแคลนผูบริหารที่มีความชํานาญพ้ืนที ่

 

กรรมการ
ผูจัดการ 

ผูอํานวยการ
ภาคเหนือ 

ผูอํานวยการ 
ภาคกลาง 

 

ผูอํานวยการ 
ภาคตะวันออก 

 

ผูอํานวยการ 
ภาคใต 
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จากตารางที่ 6.4 การเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของโครงสรางตาม จะพบวาการรวม
ศูนยทางภูมิศาสตรทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน โดยเฉพาะองคการที่มีการ
ดําเนินงานขามชาติ หรือมีสาขาในการบริหารงานจํานวนมาก และสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาทองถิ่นไดดีกวา ในขณะกันคาใชจายท่ีสูงขึ้นสวนทางคือ คาใชจายดานคนท่ีตองสงไปประจํา
ตามภูมิภาค รวมถึงอํานาจในการตัดสินใจวาควรมีรูปแบบไหนดี ซึง่ในปจจุบันการนําเทคโนโลยีเขามา
ใช ทําใหโครงสรางทางภูมิศาสตรอาจลดความสําคัญลง เพราะเทคโนโลยีเขามาอํานวยความสะดวก
ในการติดตอส่ือสารและบริการในรูปแบบอ่ืนที่คาใชจายถูกลง 
 

 โครงสรางองคการแบบผสม 

โครงสรางองคการแบบผสม (Hybrid Structure) เปนโครงสรางท่ีนําโครงสรางตามหนาที่มา
ผสมกับโครงสรางตามการตลาดในระดับการบริหารเดียวกัน ซึ่งทําใหการบริหารจัดการเปนไป
กระบวนการทํางาน ซ่ึงทําใหองคการไดใชขอดีของโครงสรางองคการทั้ง 2 แบบ โดยแสดง
รายละเอียดตามภาพประกอบที่ 6.5 

 
 

ภาพประกอบท่ี 6.5 ตัวอยางการจัดโครงสรางองคการแบบผสม 
 

จากภาพประกอบท่ี 6.5 และตารางที่ 6.5 แสดงถึงโครงสรางองคการแบบผสม พบวาเปน
การผสมผสานระหวางโครงสรางองคการแบบหนาท่ีและโครงสรางตามการตลาด ซึ่งเปนการยืดหยุน
ในการผสมผสานจุดเดนระหวางโครงสรางองคการทั้ง 2 แบบ 
 

ผูจัดการ 

ฝายบุคคล ฝายการเงิน ฝายผลิต ฝายตลาด 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก 
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ตารางที่ 6.5 การเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของโครงสรางองคการแบบผสม 
 

จุดเดน จุดดอย 
1. เปนโครงสรางองคการท่ีเหมาะสมกับองคการ
ขนาดใหญที่มีความซับซอน และมีผลิตภัณฑที่
หลากหลาย 
2. ทําใหพนกังานเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
3 .  ก า รมุ ง ไ ปที่ สํ า คัญ หรื อ ผลิ ต ภัณฑ ที่ มี
ความสําคัญหลักตอธุรกิจได 
4. ปรับตามสภาพแวดลอมไดอยางรวดเรว็ 
5 .  ทํ า ใหการทํ า งานระหว า งหน วย งานมี
ความสําคัญเทา ๆ กัน 
6. สามารถควบคุมการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. คาใชจายทางดานบุคคลสูงเพราะตองใช
พนักงานจํานวนมาก 
2. อาจเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานใน
การทํางานรวมกัน 
3. การใหอํานาจผูบังคับบัญชาอาจไมเหมาะสม
กับโครงสรางองคการนี้ เพราะไมสามารถระบุผู
มีอํานาจตัดสินใจเด็ดขาดไดชัดเจน 
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6.4.3 โครงสรางองคการเชิงซอน 

โครงสรางองคการองคการเชิงซอนหรือโครงสรางองคการแบบแมทริกซ (Matrix Structure) 
เปนการจัดโครงสรางที่ผูบริหารพยายามปรับเปลี่ยนลักษณะของกลุมงานและบุคคลที่ทํางานเพ่ือให
การดําเนินงานเฉพาะอยางบรรลุเปาหมาย ดังที่ ไดแสดงในภาพประกอบที่ 6.6 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 6.6  ตัวอยางการจัดโครงสรางองคการเชิงซอน 
ที่มา : สาคร สุขศรีวงศ (2559) 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ ฝาย R&D ฝายการบริหาร
การตลาด 

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑ A  

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑ A  

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑ A  

ผลิตภัณฑกลุม A 

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑB  

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑ B  

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑ B  

ผลิตภัณฑกลุม B 

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑC 

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑC 

ผูจัดการฝาย 

ผลิตภัณฑ C 

ผลิตภัณฑกลุม C 

พนกังานท่ีมีผูบังคับบัญชา 2 คน  
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การจัดโครงสรางแบบแมทริกซเปนการรวมลักษณะของการจัดโครงสรางแบบตามหนาที่และ
แบบตามผลิตภัณฑ เปนความพยายามที่จะลดจุดออนและเพ่ิมจุดเดนใหกับการจัดโครงสรางองคการ
แบบตามหนาที่ และแบบตามผลิตภัณฑ โดยจะมีสายการบังคับบัญชา 2  สายเกิดข้ึนพรอมกัน คือ 
สายงานการบังคับบัญชาประจํา และสายงานการบังคับบัญชาที่เปนโครงการบุคคลที่อยูในการจัด
องคการนี้ตองรายงานตอผูบังคับบัญชา 2 คน คือ  ผูบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตาม
หนาที่ สวนอีกคนหนึ่งจะเปนผูบังคับบัญชาตามแนวนอน ซึ่งมีอํานาจเทากัน  

สวนทีมงานขององคการเกิดขึ้นตามความตองการเฉพาะโครงการหนึ่ง ๆ เทานั้น เพราะตอง
ใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เม่ือโครงการสําเร็จเรียบรอย ทั้งสมาชิกและทีมผูบริหาร จะ
แยกยายกลับไปทํางานหนวยงานเดิมของตน จนกวาจะมีการมอบหมายงานครั้งตอไป  
 
ตารางที่ 6.6 การเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของโครงสรางองคการเชิงซอน 
 

จุดเดน จุดดอย 
1. สมาชิกมีความรู ความชํานาญ มีทักษะ ใน
การทํางานเฉพาะดาน ทําใหดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใชทรพัยากรที่มีอยูอยางคุมคาสูงสุด  
3. มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง  
4. สมาชิกสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะใน
การทํางานไดอยางรวดเร็ว เพราะเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และทุกคนมี
ทักษะเฉพาะอยูแลว 

1. สมาชิกทุกคนในทีมมีความเทาเทียมกัน  แต
มีประสบการณท่ีแตกตางทําให 
เกิดความขัดแยงไดงาย  
2. อาจเกิดความสับสน เนื่องจากสมาชิก 1 คน
ตองทํางานกับหัวหนามากกวา 1 คน ไมเกิด
เอกภาพในการบังคับบัญชา 
3. อาจเกิดความลาชาในการตัดสินใจ เพราะมี
หัวหนา 2  คน  ตองมีการตกลงกันเพื่อหาความ
เหมาะสมในการแกไขปญหาในแตละเร่ือง 

 
จากจุดเดนจุดดอยตามตาราง 6.6 การจัดองคการแบบแมทริกซนี้จะใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพในโครงการกอสรางขนาดใหญ หรืองานท่ีตองใชความคิดสรางสรรค พัฒนานวัตกรรมที่มี
ความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว รวมถึง การจัดทําโครงการที่เกิดข้ึนเฉพาะกิจ  
 

ดังนั้นจากโครงการสรางองคมีหลากหลายรูปแบบ การจัดองคการของแตละหนวยงานจะมี
ความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะของงาน และวัตถุประสงคขององคการ โครงสรางองคการแตละ
ประเภทตางมีจุดเดน และจุดดอยท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารจะตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนที่
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จะตัดสินใจ เพราะโครงสรางองคการเปนกระบวนการสําคัญในการเดินทางสูความสําเร็จของ
เปาหมายที่องคการวางไว 

 
6.5 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบองคการ  

การจัดโครงสรางองคการแตละองคการยอมมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับขนาดขององคการ 
ลักษณะของงาน และวัตถุประสงคขององคการ ในบางคร้ังองคการที่มีขนาดเดยีวกัน โครงสรางอาจไม
เหมือนกันก็ได การที่จะกําหนดวาองคการควรมีโครงสรางแบบใด มีสวนงานไหนเขามาเกี่ยวของ
สัมพันธ นอกเหนือจากการพิจารณาองคประกอบที่กลาวมาแลวเบื้องตน  เพื่อใหองคการสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน มีปจจัยที่ตองคํานึงถึงดังนี้  
 

6.5.1 กลยุทธขององคการ (Strategy)  

กลยุทธองคการจะมีความเก่ียวของสัมพันธกับโครงสรางองคการ โครงสรางองคการจะตอง
รองรับและสนับสนุนกลยุทธขององคการ เชน กลยุทธการเจริญเติบโตแบบถอยหลัง หรือการ
เจริญเติบโตแบบเดินหนา องคการก็จะตองจัดโครงสรางเพื่อเตรียมเพิ่มหนวยงาน ตําแหนงงาน หรือ
บุคลากรวาจะใหขึ้นกับสายการบังคับบัญชาใด ถาเกิดสถานการณที่ไมเอ้ืออํานวย องคการตองเปลี่ยน
ใชกลยุทธถดถอย (Retrenchment) องคการพรอมท่ีจะปรับยุบโครงสรางหรือลดแผนก 
 

6.5.2 สภาพแวดลอม  (Environment)  

สภาพแวดลอมซึ่งในปจจุบันถือวามีความสําคัญมาก เพราะสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ทั้งสภาพแวดลอมภายในองคการและสภาพแวดลอมภายนอกองคการมีผลตอการ
กําหนดโครงสราง เชน ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอความสําเร็จขององคการมากขึ้น ทาํให
องคการตาง ๆ ตองปรับโครงสรางใหมเพื่อใหเหมาะสมกับการนําเทคโนโลยีเขามาใช ปรับใหมี
หนวยงานเก่ียวกับคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

6.5.3 เทคโนโลยี  (Technology)   

เนื่องจากในปจจุบัน เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดระบบการทํางานขององคการ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการที่ตองพ่ึงพาอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง จําเปนตองศึกษาวิเคราะหและตอง
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ประเมินสถานการณของตนเอง และคูแขงวาตนเองจะตอสูกับคูแขงไดหรือไม เพราะในปจจุบันการ
ผลิตสินคาหรือบริการแตละชนิดใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน การผลิตบางธุรกิจตองใชเทคโนโลยีแทน
แรงงาน แตบางธุรกิจตองใชแรงงานเทานั้นไมสามารถใชเทคโนโลยีได ทําใหมีการปรับโครงสราง
องคการเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม เทคโนโลยีในการผลิตมี 3 ประเภท คือ  
 

(1) เทคโนโลยีการผลิตตามคําสั่งซื้อ (Unit and Small Batch Technology)  เปนการ
ผลิตตามรายละเอียดที่ลูกคาตองการเฉพาะทั้งหมด  ตองอาศัยความประณีต  เชน  
งานฝมือ  

(2) เ ทค โน โ ล ยี กา รผ ลิ ต จํ าน วน ม า ก  (Mass Production and Large – Batch 
Technology)  การผลิตประเภทนี้จะใชเทคโนโลยีเขามาชวย เพราะตองการ
ปรมิาณมาก 

(3) เทคโนโลยีการผลิตแบบตอเนื่อง (Continuous Flow – Process Technology) 
เปนการผลิต แบบเนนความตอเนื่อง  มีขบวนการผลิตท่ีซับซอนมากกวา 2  ขั้นตอน  

 
6.5.4 ขนาดขององคการ (Organization Size)  

ขนาดขององคการมีผลตอการกําหนดโครงสรางองคการ โดยเฉพาะในสวนของผูเชี่ยวชาญ 
การกําหนดตําแหนง การรวมอํานาจ การกระจายอํานาจ เมื่อองคการมีขนาดใหญข้ึนจะตองมีการเพิ่ม
บุคลากรในดานตาง ๆ ตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะหรือที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนในเร่ืองการตัดสินใจ  
 

6.5.5 วงจรชีวิตขององคการ (Organization Life Cycle)  

องคการก็เหมือนสิ่งชีวิตทั่วไปมีการเจริญเติบโต ซึ่งเร่ิมตนจากขนาดเล็ก และพัฒนาจน
กลายเปนองคการขนาดใหญ จากนั้นจะเริ่มถดถอยและเสื่อมสลายลง ซึ่งในแตละชวงของชีวิต มี
อิทธิพลตอการออกแบบโครงสรางองคการ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เริ่มจากการตัดสินใจออกสินคาใหมหรือการเริ่มตนธุรกิจใหม องคการยังมี
ขนาดเล็ก กฎระเบียบตาง ๆ ยังมีนอย การทํางานไมตองมีความซับซอนมาก การตัดสินใจอยูใน
ลักษณะรวมไวสวนกลาง 

ระยะที่ 2 เม่ือสินคาหรือธุรกิจ เริ่มเปนที่รูจักมากขึ้นและไดรับการยอมรับขยายวง
กวางออกไป องคการตองมีการรับคนเพิ่ม ซื้อทรัพยากรเพิ่ม องคการจําเปนตองมีการปรับขยายตัว
เพื่อรองรับคนและกระบวนการทํางานใหม ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับขนาดขององคการ  
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ระยะที่ 3 องคการไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ระยะนี้จะมีการแบงสายงานตาม
ความถนัด หรือมีการแยกประเภทยอยของสินคาใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของสินคาแตละตัวรวมถึง
องคการอาจตองขยายสาขาหรือเจริญเติบโตไปดานอื่นที่เกี่ยวของเพ่ือสนองตอบตอลูกคามากขึ้น มี
การจางทีมงานที่ปรึกษา เพ่ือใหคําแนะนําสนับสนุน  

ระยะท่ี 4 องคการเริ่มมีความถดถอยหรือเร่ิมเจริญเติบโตชาลง ผูบริหารจําเปนตอง
แยกกลุมงาน เพ่ือจะปรับโครงสรางใหแตละหนวยงาน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน หรือบางที่ถามี
อุปสรรคมากก็จะไดยุบสวนงานนั้นไดอยางสะดวกไมกระทบงานสวนอื่น  
 

6.6 สรุปทายบทเรียน 

การจัดองคการเปนการนําทรัพยากรที่มีคุณคามากท่ีสุดคือมนุษยไดมาบริหารตามหลักการ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามรูปแบบแนวคิดของ Taylor (2004) ที่จัดคน
ออกเปนกลุมซึ่งจําแนกไดหลากหลายเกณฑ โดยผูบริหารมีหนาท่ีเลือกและออกแบบโครงสราง
องคการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่องคการเผชิญอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

1) การจัดองคการมีความสําคัญอยางไรในการบริหารในยุคปจจุบัน 
2) การจัดองคการและการวางแผนมีความเก่ียวของกันหรือไม อยางไร 
3) ใหทานสมมติวาทานเปนผูบริหารองคการแหงหนึ่ง ใหทานอธิบายโครงการองคการวามี

ก่ีแบบ แตละแบบมีจุดเดนจุดดอยอะไรบาง หากทานตองเลือกโครงการองคการท่ีเหมาะสมกับ
องคการทานมากที่สุด ทานจะเลือกโครงการองคการแบบใด ใหอธิบายพอสังเขป 

4) ในปจจุบันโครงสรางองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปนแบบใด จงอธิบาย
และใหเหตุผลประกอบ พรอมกับวิเคราะหวาโครงสรางปจจุบันของมหาวิทยาลัยเหมาะสมหรือไม 
อยางไร 

5) จงอธิบายปจจัยสาเหตุท่ีสงผลกระทบตอการออกแบบโครงสรางองคการในปจจุบันที่มี
ความสําคัญมากที่สุด 3 ลําดับแรก พรอมใหเหตุผลประกอบพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 
การอาํนวยการ 

 
หัวขอเนื้อหา 

1. บทบาท และความสําคัญของการอํานวยการ 
2. กระบวนการอํานวยการหรือชี้นํา  
3. วิวัฒนาการของทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา 
4. การจูงใจ 
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 

1. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายบทบาทและความสําคัญของการอํานวยการ 
และการชี้นําตอการจัดการ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการช้ีนํา 
3. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายที่มาและการใชอํานาจลักษณะตาง ๆ 
4. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายทฤษฎีทางการช้ีนํา ภาวะผูนํา และการจูงใจ 

ตลอดจนประยุกตทฤษฎีทางการชี้นําลักษณะตางๆ เพ่ีอทําใหองคการประสบความสําเร็จ 
 
ดานความรู 

1. เพ่ือใหผูเรียนบอกถึงความสําคัญและวัตถุประสงคการศึกษาการอํานวยการ และการ
ชี้นําตอการจัดการ 

2.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของการอํานวยการ และการ
ชี้นํา 

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถระบุที่มาและการใชอํานาจลักษณะตาง ๆ 
4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับหนาที่ของการจัดการ ทั้งหนาที่หลักและหนาที่

สนับสนุนทางการจัดการ 
5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางการชี้นํา ภาวะผูนํา และการจูงใจ ในทางปฏิบัติ 

 
 
ดานทักษะ 
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1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนวัตถุประสงคในการสืบคน การสบืคนขอมูลได

อยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงที่นาชื่อถือ มีความเท่ียงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดาํเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนุนให

กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มีความคิดใน
ดานบวก และคิดริเร่ิมสรางสรรค  
 
ดานคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผดิชอบ ความมุงมั่น และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 
ขอตกลงเบื้องตน กติกาในการเรียน และ การวัดผลประเมินผลการเรียน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาองคการและการจัดการ  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 

 
 
การวัดผล 

1. แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
2. รายงานกลุม 



153 

บทที่ 7 

การอํานวยการ 
 

จากกิจกรรมการจัดการที่ไดนําเสนอมาในบทกอนหนานี้  ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน การ
จัดองคการ ยังมีการอํานวยการและการส่ือสารภายในองคการ ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักที่มีความสําคัญอีก
อยางหน่ึง เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย และมีผลการดําเนินงานท่ีดี โดยผูที่สามารถเปน
ผูนําใหองคการบรรลุเปาหมายไดนั้นจําเปนตองทราบถึงวิธีการจูงใจท่ีจะทําใหบุคลากรในองคการ
ตระหนักถึงความสําเร็จในมิติของทั้งตัวบุคคลและเปาหมายขององคการ ซ่ึงในบทนี้จะเปนการอธิบาย
ถึงปจจัยที่มีผลตอการนําเพื่อใหบรรลุเปาหมายและไดรับผลการดําเนินงานที่ดีขององคการ 

 
 บทบาท และความสําคัญของการอํานวยการ 

การอํานวยการ (Directing) และ การชี้นํา (Leading) เปนภาระที่จําเปนและสําคัญย่ิงอยาง
หนึ่งของนักบริหารหรือผูจัดการ เปนเร่ืองเก่ียวเนื่องจากการจัดองคการ ตองส่ังการ มอบหมายงาน 
และทําทุกอยางใหบุคคลน้ันทํางานเพื่อใหการทํางานดําเนินไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว (สมคิด บางโม, 
2557) โดยที่กระบวนการชี้นําจะอาศัยภาวะผูนํา (Leadership) ของผูนํา หรือ ผูบริหารรวมกับการ
จูงใจ ในการทําใหสมาชิกขององคการทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่เพื่อใหองคการไดรับผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว (สาคร สุขศรีวงศ, 2559) 

ภาวะผูนาํ  (Leadership)  หมายถึง  กระบวนการโดยท่ีบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตอสมาชิกกลุมอ่ืน
นําไปสูความสําเร็จตามที่กลุมหรือองคการที่ไดกําหนดเปาหมายไว โดยท่ีผูนําเปนผูทําใหเกิดการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค และ กลยุทธขององคการใหบรรลุเปาหมาย (J. Greenberg & Baron, 
1997) 

 
ดังนั้น ผูนาํ จึงเปนเปนบุคคลท่ี ที่มีความสําคัญตอความกาวหนา และโอกาสในการบรรลุผล

สําเร็จขององคการ ดวยการการจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติงานรวมกัน ตามวิสัยทัศนและคานิยมรวมของกลุม
และสมาชิก  
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 กระบวนการอํานวยการหรือชี้นํา 
กระบวนการอํานวยการหรือชี้นํา (Directing or Leading Process) เปนการอํานวยการหรือ

การชี้นําเปนการใชภาวะผูนําของผูบริหารรวมกับการสรางแรงจูงใจใหแกผูตาม เพ่ือทําใหพนักงาน
หรือผูตามนั้นมีแรงจูงใจและการทุมเทความสามารถเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่สงผลใหองคการประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว (สาคร สุขศรีวงศ, 2559) ดังนั้นในการอํานวยการหรือการ
ชี้นําผูบริหารจําเปนตองเขาใจทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ เพ่ือทําใหเกิดผล
การดําเนินงานดังภาพประกอบท่ี 7.1 ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 7.1 กระบวนการช้ีนํา 

ที่มา : สาคร สุขศรีวงศ (2559) 

 

 วิวัฒนาการของทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา 
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนําไดรับการสนใจจากนักวิชาการต้ังแต ค.ศ. 1950 

และไดมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาการบริหารจัดการของ
องคการมาตลอด  

ภาวะผูนํา  (Leadership) เปนกระบวนการโดยที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตอสมาชิกกลุมอ่ืนนําไปสู
ความสําเร็จตามที่กลุมหรือองคการที่ไดกําหนดเปาหมายไว โดยผูนําเปนผูมีอิทธิพลตอการกระทําได 
สาคร สุขศรีวงศ (2559) ไดจําแนกทฤษฎีวาดวยภาวะผูนําเปน 4 กลุม ไดแก 

 
1) ทฤษฎวีาดวยคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา (Trait Theory)  
2) ทฤษฎวีาดวยพฤติกรรม (Behavioral Theories)  

ภาวะผูนํา 
(Leadership)

การจูงใจ 
(Motivation)

ผลงาน 
(Performance)
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3) ทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory) 
4) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational  Leadership) 
 
 ทฤษฎีวาดวยคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา (Trait Theory) 

ทฤษฎีวาดวยคุณลักษณะเฉพาะของผูนําเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของผูนําที่
ประสบความสําเร็จโดยใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนําใหดีขึ้นในดาน
ตางๆ Kotter (1999) ไดใหแนวคิด เก่ียวกับบุคลิกของผูนําในการทําหนาที่กําหนดทิศทาง และเปน
ผูสรางแรงจูงใจ ในการขับเคล่ือนองคการประสบความสําเร็จ ตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
หากผูนําไมสามารถเปล่ียนพฤติกรรมของคนไดก็จะไมสามารถสรางการเปล่ียนแปลงได ซ่ึงลักษณะ
ของผูนําที่จะสามารถเปล่ียนแปลงองคการได ตามแนวคิดของ Kotter (1999) ม ี6 ลักษณะดังตอไปนี้  

 
1) ลักษณะดานแรงจูงใจ จะเปนบุคคลที่มีลักษณะชอบอํานาจ นิยมความสําเร็จ และมี

ความทะเยอทะยาน 

2) ลักษณะทางดานอารมณ เปนบุคคลท่ีมีความมั่นคงทางอารมณ และมองโลกในแงดี 

3) ลักษณะดานความคิด เปนบคุคลท่ีมีสติปญญาดีกวาบุคคลทั่วไป มคีวามสามารถในการ
วิเคราะห และมีความสามารถในการหย่ังรู 

4) ลักษณะดานปฏิสัมพันธ  เปนบุคคลที่มี รูปลักษณดีและดึงดูดใจผูพบเห็น ใน
ขณะเดียวกันเปนผูท่ีมองผลประโยชนขององคการในมมุกวาง 

5) ลักษณะดานความรู เปนบุคคลท่ีมีความรูเก่ียวกับส่ิงที่ตนปฏิบัติและความรูเก่ียวกับ
องคการของตน 

6) ลักษณะดานมนุษยสัมพันธ เปนบุคคลท่ีสามารถรวมมือกับบุคลากรสวนใหญของ
องคการ และสามารถรวมมือกับบุคคลที่อยูในองคการประเภทเดียวกัน 

 
ซ่ึงจากบุคลิกภาพทั้ง 6 รูปแบบเปนลักษณะผูนํา แตในความเปนจริงบุคคลไมมีครบทุก

ลักษณะ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเปนตัวบงชี้วา บุคคลที่มีคุณลักษณะนี้ เปนผูที่มีความ
เปนนํา หรือเหมาะที่จะเปนผูนํา ซ่ึงทฤษฎนีั้นคือทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา   
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7.3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา 

แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําเปนแนวคิดตั้งแตสมัยดั้งเดิมที่มีความเชื่อวา คุณลักษณะ
ของผูที่ไมไดเปนผูนํามีความแตกตางจากผูที่เปนผูนํา โดยคณุลักษณะท่ีบงบอกอาจเปนเร่ืองของขนาด
รางกาย บุคลิกภาพ ระดับช้ันทางสังคม ความสามารถทางสังคม เปนตน นอกจากนั้นแลวยังมีงานวิจัย
ของ Kirkpatrick และ Locke (1991) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ 
ซึ่งจะชวยใหองคการสามารถเจาะจงตัวบุคคลที่เปนผูนําจากสวนประกอบท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

 
1) เปนผูมีแรงขับสูง (Drive) หมายถึง คุณลักษณะที่ผูนําเปนผูมีความพยายามและ

ความทะเยอทะยานสูงในการทํางานใหบรรลุความสําเร็จ มีความกระตือรือรน พยายามทํางาน
ใหสําเร็จแมวาจะมีปญหาหรืออุปสรรค 

2) เปนผูมีแรงจูงใจสูง (Desire to Lead) ความตองการอํานาจจะทําใหเกิดความ
พยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือกวาผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนยอมรับและทําใหงานสําเร็จตามวิสัยทัศนเปน
แรงจูงใจที่สําคัญของผูนํา 

3) เปนผูมีความซ่ือสัตย (Integrity) รักษาคํามั่นสัญญา เพื่อทําใหผู อ่ืนเกิดความ
ไววางใจ  (Trust)  และเกิดความเช่ือถือ (Credibility) ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

4) เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) เปนผูมีความมั่นใจในตนเอง  
ชอบความทาทาย กลาตอสูกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  กลาเสี่ยง และกลายอมรับความจริงจาก
การกระทําของตนเอง 

5) เปนผูมีความรูในดานธุรกิจของตน  (Job –relevant Knowledge)  มีความรูความ
เขาใจ และความเช่ียวชาญ เก่ียวกับงานของตนเอง ธุรกิจของตนเอง เพื่อนําไปใชในการ
ตัดสนิใจไดอยางถูกตอง 

6) เปนผูมีความเฉลียวฉลาด (Intelligence) ชอบแสวงหาความรูอยางสม่ําเสมอ มี
ความเฉลียวฉลาด  พรอมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่มีผลตอธุรกิจ มีความ
เช่ียวชาญในดานการบริหาร ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

7) เปนผูมีความกระตือรือรน (Extreversion)  มีความสัมพันธที่ดีกับผูคน ชอบสังคมมี
ความสามารถในการพูดคุย ไมเก็บตัว 
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จากคุณลักษณะขางตนพบวาเปนคุณสมบัติ เ บ้ืองตนที่ นําใหองคการประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งในขณะเดียวกันผูนําจําเปนตองมีทักษะอ่ืน ๆ ที่มคีวามสําคัญเพ่ิมเติมในหัวขอ
ถัดไป 

 
7.3.1.2 ทักษะท่ีสาํคัญสําหรบัการเปนผูนํา 

การเปนผูนําที่ดีตองมีปฏิสัมพันธท่ีดีซึ่งตองใชทักษะ 8 ทักษะ ดังนี้ (ศรีสุนันท ประเสริฐสังข, 
2549) 

1) ทักษะในการสื่อสารอยางมีพลังและความชํานาญ มีความพรอมท่ีจะเผยแพรความรูที่มี
อยูใหกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับงานและการดําเนินชีวิตที่ดี  

2) ทักษะในการสรางแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนเกิดแรงใจในการทํางาน สามารถกระตุนให
ผูใตบังคบับัญชาอยากทํางาน โดยไมรูสึกวาถูกบังคับ  

3) ทักษะในการสรางความไววางใจ ปฏิบัติตนอยางที่สอนผูอ่ืน รักษาคํามั่นสัญญา ทําให
ผู ใต บังคับบัญชาเห็นวาเปนบุคคลที่นาไววางใจ พรอมที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูใตบังคบับัญชา เม่ือผูใตบังคับบัญชามีปญหาพรอมที่จะแนะนําแกไขปญหาทันที  

4) ทักษะในการพัฒนาคนอ่ืน สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเติบโต คอยใหกําลังใจ และ
หากผูใตบังคับบัญชาเติบโตพอที่จะกาวไปในจุดที่ดีกวาจะอยูนอกฝายของเขา ตองเต็มใจและยินดี
ท่ีจะสนับสนุน  

5) ทักษะในการสรางบรรยากาศของการทํางานเปนหมูคณะ การเปนผูนําที่ดีนั้นจะตอง
เปนคนที่หนักแนน  ไมหูเบา  ไมเปดโอกาสใหคนสอพลอสรางความกาวหนาใหตัวเองดวยการคอย
จองฟองคนอ่ืน ตองเสริมสรางความรวมมือระหวางหมูคณะที่ทํางานรวมกัน อบรมสั่งสอน
พนักงานใหทํางานดวยหลัก 3 ประการ คือ อํานาจ ความสําเร็จ และความสมัพันธ 

6) ทักษะในการจูงใจใหคนอ่ืนมีสวนรวมในการทํางานเพ่ือองคการการเปนผูนําที่ดี คือ
การกระตุนใหคนอ่ืนพูด รับฟงคําพูดของคนอ่ืนแลวแสดงความชื่นชมความคิดที่ดี ๆ ถามความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา และยอมรับเอาความคิดดี ๆ เหลานั้นมาเปนแนวทางในการทํางานใน
องคการ สรางแรงบันดาลใจใหพนักงานพรอมท่ีจะฝกฝนและพัฒนาตนเองใหข้ึนเปนผูนําในวัน
ขางหนา  
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7) ทักษะในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคนอ่ืนที่ตามมา ผูนําท่ีพยายามทํางานใหดีข้ึน 
พัฒนาตนเองใหดีข้ึนเสมอ ยอมเปนแบบอยางที่ดีใหผูใตบังคับบัญชาไดทําตาม วันหนึ่งหากคน
เหลานี้ไดข้ึนมาเปนผูนําและทําตามแบบอยางผูนําคนกอน องคการจะเจริญกาวหนาตอไปอยางไม
หยุดย้ัง  

8) ทักษะในการจูงใจใหคนขานรับการเปล่ียนแปลง ในยุคนี้พลวัตรของการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และในหลาย ๆ คร้ังท่ีองคการตองการใหมีการเปล่ียนแปลง จะมีกลุม
พนักงานท่ีตอตานการเปล่ียนแปลง หนาที่ที่สําคัญของคนที่เปนผูนํา คือการทําใหพนักงานมีความ
มั่นใจในบทบาท ตาํแหนงและภาระหนาที่ของพวกเขาภายหลังการเปล่ียนแปลง ทําใหพนักงานทุก
คนยอมรับและสบายใจที่จะเปล่ียนแปลง พรอมท่ีจะใหความรวมมือใหกระบวนการของการ
เปล่ียนแปลงเปนไปดวยดี 

 
จากลักษณะขางตน ผูนําสมัยใหมจะตองเขาใจความแตกตางระหวางการนํา และการบริหาร 

ดังนั้นภาวะผูนําจึงเปนศิลปะและทักษะในการบริหารที่สําคัญ ศิลปะที่เกิดจากการที่มีความรู 
ความสามารถเหนือผูอ่ืน หรือบุคลิกที่มีลักษณะพิเศษที่อยูในตัว  มีวิสัยทัศนที่กวางไกลกวาคนอ่ืน 
และทราบวาควรจะผสมผสานบทบาททั้งสองเขาดวยกันอยางไร เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการ 

 
 ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม (Behavioral Theories) 

ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมเชิงภาวะผูนําในดานตาง ๆ ที่แสดงออก 
เพื่อแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมแตละรูปแบบมีผลตอประสิทธิภาพของผูนําอยางไร โดยสามารถจําแนก
ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมออกเปน 3 ทฤษฎี ไดแก ภาวะผูนํา 3 ประเภทตามการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไอโอวา ทฤษฎีพฤติกรรม 2 ดานของผูนําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ และ
ทฤษฎผูีนําเชิงพฤติกรรมของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซ่ึงแตละทฤษฎีมีรายละเอียดดังน้ี 

 
7.3.2.1 ภาวะผูนํา 3 ประเภทตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา  

จากการวิจัยของ Ronald Lippitt และ Ralph White อาจารยแหงมหาวิทยาลัยไอโอวา ได
สรุปพฤติกรรมผูนําไว 3 แบบคือ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2548) 



159 

1) ผูนําแบบเผด็จการ  หรืออัตตนิยม (Autocratic Leadership Style) เปนผูนําซึ่งยึด
ตนเองเปนหลัก ชอบเปนผูสั่งการใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม คอยควบคุมบังคับผูอ่ืน มุงใชอํานาจใน
การทํางาน ไมคอยมอบหมายอํานาจใหบุคคลอ่ืน ไมเปดโอกาสใหลูกนองไดแสดงความคิดเห็น ทํา
ใหลูกนองไมเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

2) ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership Style) ผูนําในลักษณะนี้จะให
ความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาเปดโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีการ
ปรึกษาหารือในการพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรวมกัน ผูนําประเภทนี้จะชอบการ
กระจายอํานาจใหกับผูใตบังคบับัญชา มคีวามเช่ือมั่นในความสามารถของลูกนองมากข้ึน 

3) ผูนําแบบเสรนีิยม (Lasses Faire Leadership Style) ผูนําประเภทนี้ปลอยใหลูกนอง
ทํางานโดยอิสระ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดวิธีการในการทํางานไดตามใจชอบ ผูนําเปนเพียง
ผูดูอยูหาง ๆ แตในบางครั้งการบริหารแบบนี้อาจจะทําใหเกิดปญหาในการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานได  

7.3.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรม 2 ดานของผูนําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 

ทฤษฎีพฤติกรรม 2 ดานของผูนําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอเปนทฤษฎีที่ไดรับ
ความสนใจชวงป ค.ศ. 1940- 1950 ที่นําเสนอแนวคิดวาผูนําจะมีลักษณะพฤติกรรท่ีสามารถจําแนก
แยกเยอะออกจากบุคคลท่ีไมลักษณะผูนําออกจากกันได โดยการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ
ไดจําแนกผูนําออกเปน 2 กลุม ประกอบดวยผูนําที่คํานึงถึงตนเอง (Initiating Structure) และผูนําที่
คํานึงถึงผูอ่ืน (Consideration) 

 
1) ผูนําท่ีคํานึงถึงตนเอง (Initiating Structure) เปนผูนําที่คํานึงถึงตนเองและคาดหวัง

ผลงานของผูตามจะเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เนนการทํางานสรางสรรค มีการ
มอบหมายงานและคาดหวังในผลงานของลูกนองใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และขอบเขต
ของงานตองเสร็จตามกําหนดเวลา 

2) ผูนําที่คํานึงถึงผูอ่ืน (Consideration) เปนผูนําท่ีแสดงความเปนมิตร สรางความ
ไววางใจ มีความเช่ือถือ และความอบอุนใหแกลูกนอง ดังนั้นเปนการมุงเนนความสัมพันธอันดี
ระหวางหัวหนาและลูกนอง ผูนําจะมีน้ําใจ ไววางใจลูกนอง ยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน มี
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ความหวงใยเอาใจใสท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว มีความเปนมิตร ใหการปฏิบัติตอลูกนอง
อยางเทาเทียมกันและมีความเสมอภาค 

 
7.3.2.3 ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรมของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan 

Studies) 

ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรมของมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดตอยอดการศึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรม 
2 ดานของผูนําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ก่ิงกาญจน วรนิทัศนและคณะ (2552) ไดสรุป
พฤติกรรมของผูนําเชิงพฤติกรรมไว 2 ประการ คือ 1) ผูนําที่มุงท่ีพนักงาน (Employee Oriented) 
2) ผูนําที่มุงความสําคญัทางการผลิต (Production Oriented) ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

1) ผูนําที่มุงท่ีพนักงาน คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล สนใจ 
ความตองการของผูใตบังคับบัญชาและการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงมองวา
ผลผลิตขององคการจะข้ึนอยูกับบุคคลเปนสําคัญดังนั้นผูบริหารประเภทนี้จะใหความสําคัญกับ
ความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับพนักงานในระดับสูง  

2) ผูนําที่มุงความสําคัญของงาน เปนผูนําท่ีมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดานการทํางานและ
ผลงานเทานั้น ไมสนใจผูใตบังคับบัญชา ผูนําประเภทนี้จะศึกษาคนควาหาวิธีการตาง ๆ ที่จะ
ทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานใหไดปริมาณมากท่ีสุด โดยไมสนใจความตองการหรือสัมพันธภาพ
ของผูใตบัง คับบัญชา ซ่ึงพฤติกรรมผูนําทั้ ง 2 แบบแสดงความสัมพันธ เชื่อมโยงได ดัง
ภาพประกอบที่ 7.2 

 
 

1.  ผูนําที่มุงงานต่ํามุงคนสูง 3.  ผูนําที่มุงงานสูงและมุงคนสูง 

2.  ผูนําที่มุงงานต่ํามุงคนต่ํา 4.  ผูนําที่มุงงานสูงมุงคนต่ํา 

 
 

ภาพประกอบที่ 7.2 ประเภทของผูนําผูนําเชิงพฤติกรรมของมหาวทิยาลัยมิชิแกน 
ท่ีมา : เนตรพัณณา ยาวิราช.(2546) 

ต่ํา  

สูง 

สูง ตํ่า 

คํานึงถึงคน 

คํานึงถึงงาน  
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จากภาพประกอบท่ี 7.2 สามารถผูนําตามพฤติกรรมของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจําแนกออกได 

4 กลุม ออกเปนผูนําที่มุงงานตํ่ามุงคนสูง ผูนําที่มุงงานตํ่ามุงคนตํ่า ผูนําท่ีมุงงานสูงและมุงคนสูง และ
ผูนําที่มุงงานสูงมุงคนตํ่า 

1) ผูนําท่ีมุงงานต่ํามุงคนสูง เปนบุคคลที่มุงเนนการสรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน 
การตัดสินใจตาง ๆ จะเนนการตัดสินเพื่อรักษาความสัมพันธระหวางหัวหนาและลูกนอง ใน
ดานการทํางานนั้นไมเด็ดขาดในการทํางาน 

2) ผูนําท่ีมุงงานตํ่ามุงคนตํ่า เปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางานตํ่า โดยไมสนใจ
ทั้งเร่ืองความสัมพันธระหวางหัวหนาและลูกนอง ในขณะเดียวกันไมมุงเนนการทํางานให
ประสบความสําเร็จ 

3) ผูนําที่มุงงานสูงและมุงคนสูง เปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง มี
ความสามารถสรางดุลยภาพระหวางมิตรภาพและประสิทธิผลของงานที่ รับผิดชอบ มี
คุณลักษณะพิเศษมีความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน ในขณะเดียวกันสามารถกระตุนให
ลูกนองทํางานไดประสบความสําเร็จดวย 

4) ผูนําที่มุงงานสูงมุงคนตํ่า เปนบุคคลมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดานการทํางานและผลงาน
เทานั้น ไมสนใจผูใตบังคับบัญชา ผูนําประเภทนี้จะศึกษาคนควาหาวิธีการตาง ๆ ที่จะทําให
ลูกนองทํางานใหไดปริมาณมากที่สุด โดยไมสนใจความตองการหรือสัมพันธภาพของพนักงาน
มากนัก 

 
 ทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory) 

ทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory) สามารถนําเสนอผาน 3 ทฤษฎี 
ประกอบดวย 1) ทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory) ตามแนวคิดของฟด
เลอร 2) ทฤษฎีผูนําแบบวิถีเปาหมาย (Path – Goal Theory) และ 3) ผูนําตามสถานการณของเฮอร
ซ่ี เบลนดชารด (Hersey and Blanchard’s Situational Theory) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
7.3.3.1 ทฤษฎีวาดวยผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory) ของฟดเลอร 
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ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Situational  Approaches  Leadership) เปนการศึกษา
ทฤษฎีผูนําตามสถานการณตามแนวคิดของ Fiedler (1967) ไดเสนอตัวแบบความเปนผูนําเชิง
สถานการณที่มีประสิทธิผล และเก่ียวของกับการพิจารณาถึงปจจัยสถานการณและส่ิงแวดลอมใน
ขณะนั้น  ที่มีอิทธิพลและมีผลตอประสิทธิผลของผูนํา การเปนผูนําจะข้ึนอยูกับสถานการณและการที่
จะประสบความสําเร็จในการเปนผูนํานั้นก็ตองรู จักปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมท่ีสุด ซึ่งในการท่ีจะปรับตัวเปนผูนําไดอยางเหมาะสมนั้น จําเปนตองพิจารณาองคประกอบ
ในการเลือกรูปแบบของผูนําใหตรงกับสถานการณ  และสถานการณตาง ๆ จะอํานวยใหมีการแสดง
ความเปนผูนําออกมาไดหรือไมไดนั้น ข้ึนอยูกับสถานการณทั้ง 3 รูปแบบ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 
2548) ประกอบดวย 

  



163 

(1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคบับัญชา (Leader-member Relations)  

ความสัมพันธระหวางผูนํา กับผู ใตบังคับบัญชา เปน  การแสดงให เห็นทัศนคติของ
ผูใตบังคับบัญชาตอการยอมรับผูนําในเร่ืองความเชื่อมั่น ความไววางใจ  ความศรัทธา  และความ
ซื่อสัตยของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูนําสถานการณจะเอ้ืออํานวยตอการชี้นําตอเมื่อความสัมพันธ
ระหวางกันเปนไปในทิศทางที่ดี แตทวาหากความสัมพันธเปนไปในทิศทางลบระหวางกัน อาจทําให
เสียการควบคุมและสถานการณอยูในแงลบตามไปดวย 

(2) โครงสรางของงาน (Task Structure) แสดงถึงงานที่มโีครงสรางท่ีมีความชัดเจน  ซ่ึง 
ผูใตบังคับบัญชารูจุดประสงคของการที่จะประสบผลสําเร็จ  และรูวาตองทําอยางไรจึงจะได

ผลลัพธนั้นมา เม่ือโครงสรางของงานมีความชัดเจน สถานการณจะอํานวยประโยชนตอการช้ีนํา แต
เมื่อโครงสรางไมมีความชัดเจนก็ยากที่จะประสบผลสาํเร็จ ทําใหผูใตบังคับบัญชาไมรูวาควรทําอยางไร 
ซึ่งเปนสถานการณท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการช้ีนํา 

(3) อํานาจตามตําแหนง (Position Power)  
เปนขอบเขตของอํานาจที่เปนทางการของผูบริหารที่มีอยูเหนือผูใตบังคับบัญชา หรืออํานาจที่

ไดรับจากตําแหนงในองคการซึ่งบุคคลนั้นครองอยู และใชอํานาจที่เปนทางการในการควบคุม
ผูใตบังคับบัญชาและควบคุมสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคการ รวมถึงการใชอํานาจในการจาง 
หรอืไลออก เปนตน  

ทั้งนี้ปจจัยทั้ง 3 ประการ สามารถใชเพ่ือสรางสถานการณใหเปนที่พอใจได โดยการกําหนด
หาความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาวาดีหรือไม โดยสามารถแสดงไดดัง
ภาพประกอบ 7.3 ท้ังนี้รูปแบบของผูนําที่ดีที่สุดข้ึนอยูกับการควบคุมสถานการณในสถานการณนั้น ๆ 
วาผูนําจะใชอํานาจและอิทธิพลในการชักจูงหรือโนมนาวผูตามไดมากนอยแคไหน  
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ภาพประกอบที่ 7.3 แสดงใหเห็นการจัดแบงผูนําที่มคีวามเหมาะสมตามแนวคิดของฟดเลอร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Fiedler. (1978) 

 
7.3.3.2 ทฤษฎีผูนําแบบวิถีเปาหมาย  (Path – Goal Theory) 

ทฤษฎีผูนําแบบวิถีเปาหมายเปนทฤษฎีผูนําที่คํานึงถึงสถานการณของผูนําในการปูทางไปสู
เปาหมายที่ตองการ แนวคิดน้ีผูศึกษา คือ Robert House (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2549) เปนการ
นําเอาแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของผูนําและผูตามในการรับรูเก่ียวกับเปาหมายและแนวทางไปสู
เปาหมายในการทํางานรวมกัน ซ่ึงจะพิจารณาคุณสมบัติของพนักงาน แรงกดดันของสภาพแวดลอม
และความตองการของพนักงานที่ตองการบรรลุเปาหมาย  

ภาวะผูนําตามแนวทฤษฎีนี้ เปนสถานการณท่ีผูนําไดวางแนวทางในการทํางานเพื่อประสบ
ผลสาํเร็จและบรรลุวัตถุประสงค  โดยวิธีการดังตอไปน้ี คือ (วิเชียร วิทยอุดม. 2551) 

1) ทําความเขาใจและอธิบายถึงความตองการท่ีผูใตบังคับบัญชาคาดหวังจากการทํางานที่ทํา
หรอืจากองคการ 

ปจจัย
สถานการณ

ความสัมพันธ
ระหวางผูนํา
และสมาชิก

โครงสรางของ
งาน

อํานาจตาม
ตําแหนงงาน

1

ดี

มาก

มาก

2

ดี

มาก

นอย

3

ดี

นอย

มาก

4

ดี

นอย

นอย

5

ไมดี

มาก

มาก

6

ไมดี

มาก

นอย

7

ไมดี

นอย

มาก

8

ไมดี

นอย

นอย

ผูนํา(ควร)               มุงงาน       ประนปีระนอม            ระมัดระวัง               มุงงาน 

              นาพอใจ                                                                  ไมนาพอใจ 

                       ควบคุมสูง                      ควบคุมปานกลาง                   ควบคุมต่ํา 
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2) ใหรางวัลสาํหรับพนักงานที่ทํางานที่มีประสิทธิภาพหรือมีผลงานดีเดน  เพ่ือที่จะให 

พนักงานไดรักษาความสามารถและผลงานที่ดีตอไปตามที่พนักงานตองการ 

3) ช้ีแจงใหชัดเจนถึงเสนทางสูความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายน้ันใหแกพนักงาน  ท้ังให
ความสะดวกและใหความมั่นใจแกพนักงานถึงความสามารถที่มีอยู 

โดยทฤษฎีผูนําแบบวิถีเปาหมาย สามารถแบงผูนําออกเปน 4 แบบ คือ  

(1) ผูนําแบบส่ังการ (Directive Leadership Style) เปนผูนําที่เนนการใชอํานาจหนาที่
กับพนักงาน  เพราะพนักงานยอมรับในอํานาจหนาที่ เปนรูปแบบการทํางานที่เนน
งาน เหมาะกับพนักงานที่มีความสามารถนอย  

(2) ผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership Style) เปนรูปแบบการทํางานที่เนน
คน  ใหความสําคัญกับกลุม และกระบวนการกลุม 

(3) ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership Style) เนนเก่ียวกับการตัดสินใจที่
ผูนําและพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูปแบบนี้เหมาะสําหรับพนักงานท่ีชอบ
การทํางานโดยการควบคุมตนเอง (Internal Locus of Control) เพราะพนักงาน
ชอบที่จะมีอํานาจในการวางแผนและการทํางานของตนเอง 

(4) ผูนําแบบที่ ทําใหพนักงานบรรลุความสําเร็จสูงสุด (Achievement Oriented 
Leadership Style) หมายถึง ผูนําที่จูงใจพนักงานใหทํางาน ใหบรรลุผลสําเร็จ โดย
มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จที่พนักงานใหความสนใจ เชน มีการกําหนด
เปาหมายที่ทาทายและการใหรางวัลแกผลการทํางานที่นาพอใจ 

แนวความคิดทฤษฎีผูนําตามเปาหมาย ท้ัง 4 แบบ มีความเช่ือวาผูนําจะแสดงพฤติกรรมความ
เปนผูนําแบบใดนั้น ข้ึนอยูกับลักษณะของพนักงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงการศึกษา
สถานการณเหลานี้ทําใหทราบถึงความตองการผูนําขององคการที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม 
ซึ่งเก่ียวของกับลักษณะของพนักงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ระดับการยอมรับ
และการควบคุมตนเองของพนักงาน (Locus of Control) นั่นคือ การควบคุมตนเองจากการทํางาน
ของตนเอง ผลงานเกิดข้ึนจากตนเอง และมีความเขาใจการกระทําของตนเอง (Internal Locus of 
Control)  และ  การควบคุมตนเองดวยความเขาใจสภาพภายนอกที่มีผลกระทบตองาน (External  
Locus Of Control)  ซ่ึงแสดงความสมัพันธเชื่อมโยงใหเห็นได ดังภาพประกอบที่ 7.4 
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ภาพประกอบที่ 7.4 ทฤษฎีผูนําตามเปาหมาย ตามลักษณะของพนักงาน และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

ที่มา: เนตรพัณณา ยาวิราช (2546) 
 

7.3.3.3 ผูนําตามสถานการณของเฮอรซี่  เบลนดชารด (Hersey and Blanchard’s 
Situational Theory 

ผูนําตามสถานการณของเฮอรซี่ เบลนดชารดเปนทฤษฎีที่ศึกษาคุณลักษณะของผูตามที่เปน
องคประกอบสําคัญของสถานการณในการพิจารณาพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิภาพ และระดับความ
พรอมของพนักงานที่แตกตางกัน เชน พนักงานที่มีความพรอมในการทํางานต่ํา เพราะมีความสามารถ
นอยหรือตองการการฝกอบรมหรือมีความไมมั่นคงในการทํางาน จะมีความตองการผูนําที่แตกตาง
จากคนที่มีความสามารถมา มีทักษะในการทํางานสูงจะมีความมั่นใจและเต็มใจที่จะทํางานมากกวา 
ซึ่งพอจะสรุปลักษณะของผูนําตามสถานการณของเฮอรซี่ ได 4 แบบคอื  

(1) ผูนําแบบบอกกลาว (Telling) หมายถึง รูปแบบที่ผูนําสั่งการและกําหนดทิศทางการ
ทํางานไวอยางชัดเจน เหมาะสําหรบัพนักงานที่มีความพรอมในการทํางานต่ํา  

(2) ผูนําแบบขายความคิด (Selling) หมายถึง ผูนําที่ใหพนักงานไดพิจารณาปจจัย
ภายในตาง ๆ  กอนตัดสนิใจ  โดยมีการกําหนดแนวทางการตัดสินใจในเบื้องตนไวให
เทานั้น เหมาะสาํหรับพนักงานที่มีความพรอมในระดับปานกลาง 

พนักงานขาดความ
เชื่อมั่นใน                     
การทาํงาน

ผูนําแบบสนบัสนุน เพิ่มความเชื่อมั่น
ทาํงานบรรลุผล

พนักงานพึงพอใจ
ผลงานที่ทาํ

พนักงานมีความ
เชื่อม่ันใน                     
การทาํงาน

ผูนําแบบส่ังการ มีเปาหมายที่ชัดเจน
นาํไปสูรางวัล

พนักงานพึงพอใจ
ผลงานท่ีทาํ

ลักษณะงานไมทาทาย ผูนําแบบมุงสู
ความสําเร็จ มีเปาหมายสูง พนักงานพึงพอใจ

ผลงานที่ทํา

คํานึงถึงรางวัล ผูนําแบบมีสวนรวม
พนักงานตองการ

รางวัล  ทํางานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับรางวลั

พนักงานพึงพอใจ
ผลงานท่ีทาํ
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(3) ผูนําแบบมีสวนรวม (Participating) หมายถึง ผูนําที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชามีเจริญกาวหนา โดยการแนะนําทักษะในการทํางานและการ
ตัดสินใจให เหมาะสําหรับพนักงานท่ีมีความพรอมในระดับปานกลาง 

(4) ผูนําแบบมอบหมายงาน (Delegating) หมายถึง ผูนําท่ีใหการสนับสนุนบางเล็กนอย  
อํานาจในการตัดสินใจสวนใหญข้ึนอยู กับพนักงาน เพราะพนักงานมีความรู 
ความสามารถและความรับผิดชอบในงานอยูแลว เหมาะสําหรับพนักงานที่มีความ
พรอมสูง  

 
 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรปู (Transformational Leadership) 

ในชวง ต้ังแตทศวรรษ ท่ี 1980 เปนตนมา แนวคิด เ ก่ียวกับภาวะผูนํ าแบบปฏิ รูป 
(Transformational Leadership) ไดมีความสนใจในการที่จะศึกษาวิจัยกันคอนขางมาก เนื่องจาก
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมีบทบาทคอนขางมากตอองคการ ภายใตสภาพแวดลอมในปจจุบันที่มีการ
เปล่ียนแปลงคอนขางเร็วอยางตอเน่ือง เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการดําเนนิงานเชิงรุกที่ตองมีผูนํา
ตองมีวิสัยทัศน สงเสริมวัฒนธรรมองคการ มีความคิดริเร่ิมใหม ๆ มีการสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาใหทุมเทแรงกาย แรงใจในการทํางาน โดยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของงานหรือ
องคการเหนือผลประโยชนของตนเอง มีการกระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงผู นําที่มีภาวะผู นําในรูปแบบนี้จะได รับการตอบสนองที่ ดีจาก
ผูใตบังคับบัญชา และสามารถที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปนี้ ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย วามีความสอดคลองกับ
สถานการณในยุคโลกาภิวัตน ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปจะตอง
ประกอบไปดวยพ้ืนฐานหลายอยาง ดงันี ้
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(1) ผูนําจะตองมีบารมี 

(2) ผูนําจะตองใหความสนใจสวนบุคคลแกผูตามของผูนํา ซึ่งผูนําจะใชการติดตอแบบ
เผชิญหนา (Face - to - Face) และมีการบริหารแบบใกลชิดกับผูตาม เชน มีการ
มอบหมายงานที่มีความทาทาย  เ พ่ิมความรับผิดชอบแก ผูตาม จัดให มีการ
ติดตอส่ือสารแบบเปดกวางและมีการใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ของตน  และผูนําจะไมปฏิบัติตัวตอผูตามทุกๆคนเหมือนกัน เนื่องจากบุคคลแตละ
คน จะมีความแตกตางกัน 

(3) ผูนํามีการกระตุนความคิดเห็น ผูนําจะปลุกเราผูตามใหตระหนักถึงปญหาและการ
แกไขปญหาพวกเขาจะมีการระบุใหเห็นถึงจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งผูนําจะสะทอนใหเห็นมโนภาพ
และสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดกับผูตาม 

 
7.5 การจูงใจ 

การจูงใจ (Motivation) เปนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตาง
จากทรัพยากรอ่ืน เพราะสามารถจูงใจใหทํางานมากข้ึน ดังน้ัน หนาที่ประการหนึ่งของผูบริหาร คือ 
การจูงใจใหเกิดการทํางานอยางรวมแรงรวมใจ 

Katzell และThompson (1990) ใหคํ า จํา กัดความ การจูง ใจ ในการทํ างาน (Work 
motivation) หมายถึง เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับเงื่อนไขและกระบวนในการอธิบายเก่ียวกับการกระตุน การ
ออกคําสั่ง ความสําคัญ และพยายามบํารุงรักษางานของตัวเอง 

การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การเคลื่อนไหว (To Move) เปนเร่ืองของความรูสึกซึ่งไม
หยุดนิ่งอันยังผลใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทํา โดยการกระทําหรือพฤติกรรมมนุษยมาจากแรงขับ
แรงจูงใจ และความตองการโดยความตองการมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ โดยความตองการแบงเปน 3 
ดาน ไดแกทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม โดยความตองการเปนพลัง กอใหเกิดความเครียด 
และกระตุนใหเกิดการกระทํา 

ดังนั้นแรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน (Arousal) แรงแหงความพยายามที่เขมขน (Intensity) 
และไมยอทอ (Persistence) ที่มีทิศทาง เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปน
กระบวนการภายในจิตใจที่กอใหเกิดพลังและทิศทางในการกระทํา ท่ีมุงเนนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่
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ตองการ (Robbins, Judge, & Breward, 2003) โดยกระบวนการของการกระตุน (Arousal) ให
พนักงานทํางานใหดีข้ึน ทุมเทความพยายาม ทํางานอยางมีทิศทาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในท่ีตองการ 
(Jerald Greenberg & Baron, 2003) 

โดยสรุปแลว แรงจูงใจเกิดจากผลของการมปีฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสถานการณ ดังน้ัน 

แรงจูงใจ คือ กระบวนการที่เก่ียวกับความพยายามที่แรงกลา (Intensity) ที่มาจากความ
มุงมั่นอยางแรงกลา รวมกับแนวโนมหรือทิศทางของความพยายาม (Direction) มีทิศทางหรือชองทาง
ท่ีสามารถทําใหบรรลุเปาหมายได และกําลังใจที่ไมยอทอ (Persistence) ของระยะเวลาที่สามารถรอ
จนกวาเปาหมายจะบรรลุผล ท่ีมุงทําใหบรรลวัุตถุประสงคขององคการ 

สามารถสรุปไดวาหลักสําคัญของการจูงใจเปนความสามารถในการตอบสนองตอความ
ตองการทาํใหเกิดความพึงพอใจ มาจากสิ่งที่ทําใหเกิดความพอใจของบุคคล ผานส่ิงจูงใจ (Incentive) 
หรือเปาหมาย (Goal) เชน การเพ่ิมเงินเดือน การยกยอง การยอมรับ การเล่ือนข้ันตําแหนงงาน เปน
ตน  

การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจสามารถแบงกลุมทฤษฎีในการศึกษาออกเปน 2 ประเภทคือทฤษฎีวา
ดวยความตองการ (Need Theories) และ  ทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัย (Contemporary Theories of 
Motivation)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 7.5 กลุมทฤษฎีแรงจูงใจ 
 

 ทฤษฎีวาดวยความตองการ (Need Theories) 

ทฤษฎีวาดวยความตองการ อธิบายเก่ียวกับความตองการของบุคคล ที่เนนการศึกษาถึง
ปจจัยภายในที่ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ประกอบดวย ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาส
โลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ทฤษฎี X และ Y ของแม็กเกรเกอร (McGregor’s 
Theory X and Theory Y) ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรสเบอรก (Herzberg’s Two-Factor  Theory) 
และ ทฤษฎีอีอารจีของอัลเดอรเฟอร (ERG Theory)  

 
7.3.5.1 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวเปนทฤษฎีด้ังเดิมซ่ึงเปนรากฐานของการอธิบาย
ความตองการของมนุษยที่ถูกนําเสนอโดยอับราฮัม เอช มาสโลว (Abraham H. Maslow) ที่กลาวถึง
ความตองการของมนุษยไมมีที่ ส้ินสุด และใหความหมายของลําดับข้ันความตองการของมนุษย
เปรียบเสมือนปรามิดที่แบงออกเปน 5 ข้ัน เนื่องจากความตองการข้ันแรก ๆ นั้นสามารถเติมเต็มได

ทฤษฎีการจูงใจ
(Motivation Theories)

1. ทฤษฎีวาดวยความตองการ
(Need Theories)

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ
มาสโลว

ทฤษฎี X และ Y

ทฤษฎีสองปจจัย

ทฤษฎีออีารจี

2. ทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัย 
(Contemporary Theories of 

Motivation)

ทฤษฎีการกําหนดจิตใจตนเอง

ทฤษฎีการต้ังเปาหมาย

การบริหารตามวัตถุประสงค

ทฤษฎีการเสริมแรง

ทฤษฎีความเสมอภาค

ทฤษฎีความคาดหวงั
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โดยงาย และมนุษยสวนใหญสามารถบรรลุความตองการได หลังจากบรรลุความตองการข้ันแรกแลว
จะเพิ่มหรือยกระดับความตองการใหเปนข้ันถัดไป เปรียบเสมือนบันไดท่ีกาวข้ึนไปเร่ือย ๆ ดังนั้นความ
ตองการจึงถูกเติมเต็มไดยากข้ึน และมีเพียงคนบางสวนที่สามารถบรรลุความตองการข้ันสูงสดุได 

 
 

ภาพประกอบที่ 7.6 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
  
จากภาพประกอบท่ี 7.6 แตละข้ันความตองการมีรายละเอียดดังน้ี 
7. 

1) ความตองการทางรางกาย (Physiological)  

ความตองการทางรางกาย เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยที่จะดํารงชีพอยูได เชน 
การมีลมหายใจ อาหาร น้ํา เพศ การพักผอน ยารักษาโรค การขับถาย เปนตน ซ่ึงเปนความตองการ
ทางกายภาพและชีวภาพ ที่อธิบายถึงความตองการพื้นฐานของบุคคลท่ีจําเปนตองทํางานเพ่ือหาเงิน
มาใชจายและซ้ือสินคาเพ่ือดํารงชีพ 

2) ความตองการความมั่นคง (Safety) 

ความตองการความมั่นคง เปนความตองการที่จะไดรับความปลอดภัย ความคุมครองและ
ความมั่นคงในชีวิต เชน ความปลอดภัยของตนเอง การมีงานทํา การมีทรัพยสิน การมีครอบครัว เปน

ความตองการบรรลุถึงความสําเร็จ (Self-actualization)

ความตองการการยกยองเชดิชู (Self-esteem)

ความตองการทางสังคม (Love or Belonging)

ความตองการความมั่นคง (Safety)

ความตองการทางรางกาย (Physiological)

ความตองการภายใน
ขั้นสูง 

ความตองการภายใน
ขั้นต่ํา 
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ตน ซึ่งเปนปจจัยสําหรับความตองการความมั่นคงจากอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ และความไมแนนอนไม
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหบุคคลเลือกงานที่มีความมั่นคงกวา อาทิเชน การเลือกรับราชการ
มากกวาการทํางานกับเอกชน เพราะวาความมั่นคงในอาชีพการงาน 

 
3) ความตองการทางสังคม (Love or Belonging) 

ความตองการทางสังคมเปนความตองการความรักความสัมพันธ การเปนสวนหนึ่ง และ
มิตรภาพจากบุคคลรอบขางเปนตน เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม (Social Animal) เพ่ือรวมกลุมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางเปนความสัมพันธอันเหนียวแนนระหวางบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลรูสึก
วาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมจะทําใหมีความรวมมือและบรรยากาศในการทํางานที่ดีข้ึน สงผลให
การทํางานนั้นมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 
4) ความตองการการยกยองเชิดชู (Self-Esteem) 

ความตองการการยกยองเชิดชู เปนความตองการความสําคัญในสายตาของคนอ่ืน ตองการ
การยอมรบั เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเคารพนับถือ เปนความตองการที่อยากไดรับการยกยองจาก
ผูอ่ืน ความสนใจ และรูสึกวาตนเองมีคุณคาในองคการ ซ่ึงความตองการการยกยองเชิดชูแตกตางจาก
ความตองการดานความรัก โดยที่บุคคลตองการไดรับการยอมรับจากคนจํานวนมาก เชน เพื่อน
รวมงาน คนในชุมชน หรือสังคม เปนตน ในขณะที่ความตองการดานความรักอาจจะไดรับจากคนที่
เปนกลุมขนาดเล็กกวา เชน คนรัก ครอบครัว หรือเพ่ือนสนิท เปนตน ดังนั้นความตองการดานการ
ไดรับการยกยองเชิดชูเปนความปรารถนาท่ีจะมีความแข็งแกรง ประสบความสําเร็จ มีช่ือเสียงและ
เกียรติภูมิ ไดรบัการยอมรบัจากสังคม และเปนคนที่มีคุณคาตอสังคม ดังนั้นเปนการนิยามการประสบ
ความสําเร็จของบุคคลในขั้นนี้จึงเก่ียวของความตองการท่ีแตกตางของบุคคล อารมณ และความ
ตองการทางดานประสบความสําเรจ็โดยไดรับการยอมรับจากสังคม 

5) ความตองการบรรลุถึงความสําเร็จ (Self-actualization) 

ความตองการบรรลุถึงความสําเร็จ เปนความตองการที่จะบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในฐานะ
มนุษยของตนเอง เปนการตระหนักถึงความตองการในชีวิตข้ันสูงสุดและรับรูวาตนเองตองการอะไรใน
ชีวิต จึงเรียกขั้นตอนนี้วาข้ันประจักษตน ซ่ึงทําใหบุคคลนั้นมีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเปนที่โตเถียงกัน
ในนักวิจัยเก่ียวกับประเด็นการบรรลุความสําเร็จ 2 ดาน ไดแก รูปแบบการบรรลุความสําเร็จแตละคน
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มีความแตกตางกัน บางคนการบรรลุความสําเร็จในชีวิตมาจากหนาท่ีการงาน บางคนการบรรลุ
ความสําเร็จมาจากครอบครัวที่สมบูรณพรอม หรือบางคนการประสบความสําเร็จในชีวิตคือการคนหา
สัจธรรมผานศาสนาที่ตนเองนับถือ นั้นคือไมสามารถสรุปรูปแบบความสําเร็จในชีวิตไดอยางแนนอน
ใหแกทุก ๆ คนได ประการตอมาเม่ือมนุษยพบวาตนเองมีความตองการบรรลุความสําเร็จแลว มนุษย
ยอมตองการส่ิงอ่ืน ๆ ตอไปอีก เปนกลไกลความตองการของมนุษยที่ไมมีที่ส้ินสุด เม่ือไดรับส่ิงที่ตนเอง
ปรารถนาแลว ยอมอยากไดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ดังนั้นในความตองการขั้นนี้ทางการศึกษาพฤติกรรม
องคการ จึงระบุวามนุษยมีความตองการที่ซับซอน หากจะคนหาถึงความสําเร็จในชีวิต ทางผูจัดการ
อาจประยุกตเพ่ือคนหาสิ่งท่ีมนุษยแตละคนตองการ แลวพยายามวางแผนหรือใชทรัพยากรให
สอดคลองกับความตองการของพนักงานไดมากที่สุด  

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวจึงเปนทฤษฎีท่ีใชเพื่ออธิบายความตองการของ
มนุษยที่ไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งสามารถอธิบายไดในข้ันที่ผูจัดการสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมแก
องคการของตนเอง ในขณะเดียวกันทฤษฎีนี้กลายเปนพื้นฐานของการตอยอดในการอธิบายความ
ตองการบุคคลในหลากหลายสาขาวิชารวมไปถึงสาขาวิชาการจัดการ ที่สามารถอธิบายทฤษฎียุคหลัง 
ๆ ตอมา 

 
7.3.5.2 ทฤษฎี X และ Y ของแม็กเกรเกอร (McGregor’s Theory X and Theory Y) 

ผูนําเสนอทฤษฎีนี้คือดักลาส แม็กเกรเกอร (Douglas McGregor) ซึ่งกลาวถึงการรับรู  
(Perception) ของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาของตนเอง โดยมีสมมติฐานเบื้องตนถึงการ
ตัดสินบุคคลท่ีมีลักษณะ 2 ข้ัว คือมุมมองดานบวกและมุมมองดานลบ โดยใชอธิบายถึงความแตกตาง
ของมนุษยที่มี 2 ดาน โดยท่ีทฤษฎี X แทนการรับรูดานลบ และทฤษฎี Y แทนการรับรูดานบวกที่มี
รายละเอียดตามตารางที่ 7.1  
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ตารางที่ 7.1 มุมมองของผูบังคบับัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาตามทฤษฎี X และ Y 
 

มมุมองทฤษฎี X มุมมองทฤษฎี Y 
1. คนสวนใหญข้ีเกียจทํางาน ไมชอบทํางาน 
และหลีกเล่ียงงานเมื่อมีโอกาส 
2. คนสวนใหญตองถูกบังคับ ควบคุมสั่งการ 
และลงโทษเพ่ือจะไดทําตามเปาหมายของ
องคการ 
3. คนสวนใหญชอบที่จะรับคําสั่ง ไมตองการ
ความรับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยาน มุงแต
ความมั่นคงสวนตัวเปนหลัก 

1. คนสวนใหญไมใชคนข้ีเกียจโดยธรรมชาติ 
หากไดรับโอกาสจะทํางานไดดี 
2. คนสวนใหญมีความเต็มใจในการรับผดิชอบ
งาน 
3. คนสวนใหญชอบท่ีจะทํางานใหบรรลุ
เปาหมายเพ่ือตอบสนองความตองการไดรบัยก
ยองเชิดชู 
4. ศักยภาพของคนสวนใหญยังไมถูกนําออกมา
ใชอยางเต็มที่ 

 
ผูจัดการแตละคนมีสมมติฐานเบื้องตนเก่ียวกับพนักงานตามมุมมอง X หรือ Y ซ่ึงสมมติฐาน

เบ้ืองตนกลายเปนพฤติกรรมที่ผูจัดการปฏิบัติตอพนักงานหรือลูกนอง โดยสามารถจําแนกรูปแบบการ
ใชอํานาจในแตละทฤษฎีดังนี้ 

หากผูจัดการมีมุมมองตอลูกนองเปนรูปแบบ X ผูบังคับบัญชาจะปฏิบัติตอลูกนองโดยมี
รูปแบบการใชอํานาจในการลงโทษเพื่อใหลูกนองทํางาน เนื่องจากมองลูกนองเปนทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่ใชในทํางานเพียงอยางเดียว ในการจูงใจใหลูกนองทํางานนั้นผูจัดการใชสิ่งลอใจที่จัดตอง
ได (Tangible Incentives) หรือสิ่งจูงใจท่ีเปนตัวเงิน (Financial Incentives) เชน เงินเดือน โบนัส 
คาลวงเวลา หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันวิธีการบริหารลูกนองนั้นเนนการสั่งการ ความมี
ระเบียบวินัย และอํานาจหนาที่ในการควบคุมลูกนองอยางใกลชิด ท่ีเหมาะสมกับลูกนองท่ีไมมีทักษะ
หรอืงานที่มีลักษณะประจําได 

หากผูจัดการมีมุมมองตอลูกนองเปนรูปแบบ X ผูบังคับบัญชาจะปฏิบัติตอลูกนองแตกตางไป 
ซึ่งการรับรูของผูจัดการอาจเกิดจากภาพลักษณที่ดีของลูกนองท่ียกระดับตนเองข้ึนมา เชน ระดับ
การศึกษาที่สูง การสังเกตวาเปนคนที่ทํางานมีประสิทธิภาพ หรือรูปลักษณภายนอก โดยมีมุมมอง
เก่ียวกับลูกนองวาเปนบุคคลที่พัฒนาแลว ลักษณะการใชอํานาจกับลูกนองเนนอํานาจจากรางวัล 
ความเช่ียวชาญ และอํานาจบารมี ที่ทําใหลูกนองยอมทําตามโดยไมตองบังคับ แตเกิดจากการกระทํา
ดวยความสมัครใจ ดังนั้นการจูงใจจึงใชสิ่งที่ไมใชตัวเงิน (Non-financial Incentives) หรือสิ่งจูงใจที่
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จับตองไมได (Intangible Incentives) เชน คํายกยองชมเชย การเปดชองทางใหบุคคลเขามามีสวน
รวมและมีความรับผดิชอบในงานรวมกัน  

ทฤษฎี X และ Y เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายมุมมองของผูจัดการที่มีตอลูกนองของตนเอง ซึ่งการ
รับรูเปนสิ่งที่สามารถเปล่ียนแปลงได ดังนั้นจึงไมไดสิ่งที่ตายตัวเสมอ เชน หากรับรูวาลูกนองตนเอง
เปนคนประเภท X แตเมื่อระยะเวลาผานไปสังเกตวาลูกนองคนนี้ทํางานมีประสิทธิภาพ ผูจัดการอาจ
เปลี่ยนมุมมองเปนคนประเภท Y ได ในขณะเดียวกันการรูปแบบการปฏิบัติของผูจัดการที่มีตอลูกนอง
ประเภท X และ Y นั้นมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ลกูนองจึงพยายามทําใหหัวหนามองตนเองเปน
คนประเภท Y ดวยพฤติกรรมที่ทําใหผูจัดการรับรู เชน การเขางาน ความสําเร็จในงาน หรือทักษะใน
การทํางานที่โดดเดน เปนตน ทางดานขอจํากัดของทฤษฎี X และ Y นั่นคือ มีการอธิบายถึงคนแตละ
ประเภทและการปฏิบัติ แตยังไมมีงานวิจัยเชิงประจักษสนับสนุนทฤษฎีนี้โดยตรง เนื่องจากแนวคิด
ท่ีสุดโตงนั้นในการตัดสินคนไมสามารถจําแนกไดอยางชัดเจน  

 
7.3.5.3 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรสเบอรก (Herzberg’s Two-Factor  Theory) 

จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีแรงจูงใจท่ีมาสโลวไดกลาวมาแลวขางตน ไดมีกลุมนักทฤษฎี
ขยายความถึงความตองการของบุคคล ซึ่งทฤษฎีที่ไดรับความสนใจที่ถูกนํามาใชในการอธิบาย
พฤติกรรมองคการ คือ ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดอริก เฮอรสเบอรก (Frederick Herzberg) โดย
เฮอรสเบอรกใชการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลจากนักบัญชีและวิศวกรประมาณ 200 คนในเมืองพิส
เบอรก รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถามเก่ียวกับการระลึกถึงสถานการณที่ดีและแย
ท่ีสุดในที่ทํางาน จากการสัมภาษณไดนําเนื้อหามาสรุปความพบวา ประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับความรูสึก
ของคนในดานบวกจะอยูกับลักษณะเนื้องาน (Job Context) ที่เปนตัวแทนของปจจัยจูงใจภายใน 
(Intrinsic Motivators) ที่เรียกวา ปจจัยจูงใจ (Motivators) สวนประเด็นที่เปนความรูสึกดานลบใน
สถานทํางานนั้นเก่ียวกับส่ิงที่อยูนอกเหนือลักษณะเนื้องาน ที่เปนตัวแทนของปจจัยจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motivators) ที่เรียกวา ปจจัยพ้ืนฐาน (Hygiene Factors) โดยแตละปจจัยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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(1) ปจจัยพ้ืนฐานหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)  

ปจจัยสุขอนามัยเปนปจจัยท่ีเม่ือองคการจัดหาใหไดแลว จะสามารถกําจัดความไมพอใจของ
สมาชิกได ประกอบดวย สถานภาพ นโยบายและการบริหารของบริษัท คุณภาพการควบคุมสายการ
บังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ความมั่นคงใน
งาน สภาพการทํางาน และคาจาง 

 
(2) ปจจัยจูงใจ (Motivators)  

ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยที่จะสามารถจูงใจสมาชิกใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และ
เปนตัวสรางแรงจูงในใหเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด ประกอบดวย 
ความสําเร็จ การไดรับการยอมรับ ความกาวหนา ตัวงาน ความเปนไปไดในการเติบโต และความ
รับผิดชอบในงาน 

แตละปจจัยใชเพ่ืออธิบายใหแกผูจัดการที่อธิบายถึงสาเหตุที่พนักงานไมพึงพอใจในการทํางาน และ
การสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนโดยใชปจจัยดานใดบางตามภาพประกอบ 7.7 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.7 องคประกอบปจจัยพื้นฐานและปจจัยจูงใจของทฤษฎีสองปจจัย 
ที่มา : สาคร สุขศรีวงศ (2559) 

ปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัยจูงใจ 

คาตอบแทน 
สภาพการทํางาน 
ผูบังคับบัญชา 

นโยบายองคการ 
สวัสดิการ 

ความสําเร็จ 
ความรับผิดชอบ 

การยอมรับ 
ความกาวหนา 

กําจัดความไมพอใจ สรางแรงจูงใจ 

ไมพอใจ เฉยๆ พึงพอใจ 
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จากทฤษฎีสองปจจัยพบวาการสรางความพึงพอใจและความไมพึงพอใจนั้นอาจจําแนกออก
จากกันไมชัดเจนในทางปฏิบัติ ดังนั้นขอสังเกตของทฤษฎีน้ีคือการจําแนกสาเหตุของความพึงพอใจที่
เปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทํา ในขณะเดียวกันการสรางความพึงพอใจดวยความสําเร็จ ความ
รับผิดชอบ และการยอมรับความกาวหนามีลักษณะเปนนามธรรมที่วัดไดยากมากกวาปจจัยพ้ืนฐาน 

 
7.3.5.4 ทฤษฎีอีอารจีของอัลเดอรเฟอร (ERG Theory) 

ทฤษฎีอีอารจีเปนอักษรยอของความตองการในการทํางาน 3 รูปแบบ ประกอบดวยความ
ตองการดํารงชีพ (Existence Needs) ความตองการในสัมพันธภาพ (Relatedness Needs) และ
ความตองการที่จะเจริญเติบโต (Growth Needs) ที่นําเสนอโดยเคลยดัน อัลเดอรเฟอร (Clayton 
Alderfer) ที่ขยายทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวและทฤษฎีสองปจจัย โดยยึดการ
ศึกษาวิจัยเชิงประจักษเพื่อนํามาจัดกลุมความตองการที่มีความแตกตางกันจากระดับต่ําไปสูความ
ตองการระดบัสูงตามภาพประกอบที่ 7.8 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 7.8 องคประกอบของความตองการแตละข้ันตามทฤษฎีอีอารจี 
ท่ีมา : สาคร สุขศรีวงศ (2559) 

  

ความตองการเติบโตกาวหนา 

ความตองการความสัมพันธ 

ความตองการดํารงชีพ 

ความตองการไดรบั
การตอบสนองจะ 
พัฒนาสูข้ันถัดไป 

ความตองการไมไดรับ
การตอบสนองจะ ถอย
กลับลงมาท่ีข้ันกอน

หนา 
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1) ความตองการดํารงชีพ (Existence Needs) 

ความตองการดํารงชีพ หมายถึง ความตองการดานกายภาพและดานความมั่นคงตามแนวคิด
ของลําดับข้ันความตองการของมาสโลวรวมกัน โดยความตองการนี้เปนการทํางานเพื่อใชในการ
ตอบสนองดานปจจัย 4 เชน อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย สภาพการทํางานที่มั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต เปนตน 

 
2) ความตองการในสัมพันธภาพ (Relatedness Needs)  

ความตองการในสัมพันธภาพ หมายถึง ความตองการดานความสมัพันธที่ดีและความตองการ
ไดรับการยอมรับเปนสวนหนึ่ งขององคการ ที่มุง เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนร วมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชา บุคคลในครอบครัว การเปนที่รักและการสรางบรรยากาศความ
ไววางใจในที่ทํางาน ซึ่งการที่บุคลากรในองคการรูสึกวาตนเปนเปนสวนหนึ่งขององคการท่ีมีความ
สามัคคีในองคการ ความผูกพัน และความไววางใจ ทําใหองคการสามารถสรางบรรยากาศในการ
ทํางานที่เปนมิตรที่นําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพได 

3)ความตองการที่จะเจริญเติบโต (Growth Needs)  

ความตองการที่จะเจริญเติบโต หมายถึง ความตองการเติบโตในหนาที่การงาน บุคคลท่ีมี
ความตองการพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาและการประสบความสําเร็จ ซ่ึงเปรียบเทียบไดกับลําดับ
ข้ันความตองการของมาสโลวในลําดับที่ 4 และ 5 บุคคลตองการกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานข้ึน
ไปเรื่อย ๆ 

จากความตองการทั้ง 3 ข้ันมีลักษณะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อความตองการขั้นที่ 1 คือความ
ตองการดํารงชีพไดรับการบรรลุเปาหมายแลว บุคคลจะมีความตองการเพ่ิมข้ึนในข้ันถัดไป คือความ
ตองการในสัมพันธภาพ และไปสูข้ันสุดทายคือ ความตองการที่จะเจริญเติบโต ซึ่งหากข้ันใดไมไดรับ
การตอบสนอง มนุษยจะกลบัไปทบทวนความตองการข้ันกอนหนา เพ่ือพิจารณาดูวาสิ่งที่องคการหรือ
ตนเองไดรบันั้นเพียงพอที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจไหม ซ่ึงหากไมเพียงพอจะบุคคลจะพยายามคนหา
องคการอ่ืน ๆ หรือสถานที่ใหมที่สามารถตอบสนองความตองการของตนเองได ซึ่งทฤษฎีนี้ใชในการ
อธิบายความตองการของบุคคลเปรียบเสมือนข้ันบันไดที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และตองการไดรับการ
ตอบสนองตลอดเวลา ซึ่งหากไมไดรับการตอบสนองจะยอนกลับมาพิจารณาสิ่งท่ีตนเองไดรับจาก
องคการวาเพียงพอหรือไม หากเพียงพอ สามารถทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจได  
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 ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจรวมสมัย 

ทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัยเปนทฤษฎีกลุมเชิงความคิดและกระบวนการ เกิดในยุคพฤติกรรม
นิยม ชวงหลักป ค.ศ. 1950 ซ่ึงทฤษฎีในอดีตในยุคเก่ียวกับทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว
นั้น มุงเนนการคนหาแหลงที่มาของความตองการ การแบงประเภทความตองการ และการตอบสนอง
ความตองการดวยการรับรูจากผูจัดการ เปนตน เพ่ือพัฒนามาสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานตนเอง 
ในขณะที่ทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัยมุงเนนการนําแรงจูงใจไปใชใหองคการมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
ทฤษฎีในยุคนี้ไดมีนักวิจัยทางดานพฤติกรรมนิยมนําเสนอไวจํานวนมาก ดังนั้นในการศึกษาพฤติกรรม
องคการนี้จึงนําเสนอทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัยตาม Robbins (2001) ท่ีประกอบดวย ทฤษฎกีาร
กําหนดจิตใจตนเอง (Self-determination Theory) ทฤษฎีการต้ังเปาหมาย (Goal-setting Theory) 
การบ ริหารตาม วัต ถุประสงค  (Management By Objectives: MBO) ทฤษฎีการ เส ริ มแรง 
(Reinforcement Theory) ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) และทฤษฎีความคาดหวัง 
(Expectancy Theory) 

 
7.3.6.1 ทฤษฎีการกําหนดจิตใจตนเอง (Self-determination Theory) 

ความรูสึกของมนุษยที่ใชในการควบคุมการกระทําของตนเอง ดังนั้นการจูงใจพนักงานใหได
ประสิทธิภาพ ควรใหอิสระในการทํางานแกลูกนอง ดวยรางวัลในการทํางาน โดยรางวัลที่ใหแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือรางวัลภายนอก (Extrinsic Reward) และรางวลัภายใน (Intrinsic Reward) 

รางวัลภายนอก (Extrinsic Reward) เปนรางวัลที่จับตองได เชน เงินเดือนเพิ่มข้ึน วันหยุด
เพ่ิมข้ึน หรือโบนัส ในขณะที่รางวัลภายใน (Intrinsic Reward) เปนส่ิงท่ีจับตองไมได เชน คําชมเชย 
การยกยอง หรือการประกาศเกียรติคุณ โดยรางวัลทั้ง 2 ประเภทมีความเก่ียวโยงซ่ึงกันและกัน โดยที่
บุคคลจะใหความสําคัญกับรางวัลภายนอกที่จับตองได เชน เงิน มากกวารางวัลที่จับตองไมได เชน 
คําพูด ดังนั้นผูจัดการที่มุงเนนการทํางานใหมีประสิทธิภาพจึงตองใชรางวัลท้ัง 2 ประเภทใหตรงกับ
ความตองการของลูกนองตนเองในชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยไมใหรางวัลท่ีเปนตัวเงินไปลดทอน
ความสําคัญของรางวัลทางดานจิตใจดวย 
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7.3.6.2 ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal-setting Theory) และการบริหารตาม
วัตถุประสงค (Management By Objectives: MBO)  

ทฤษฎีการตั้งเปาหมายมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดที่กลาวถึงความตั้งใจที่แสดงออกในรูปของ
เปาหมาย โดยเปาหมายที่เหมาะสมสามารถเปนสวนสําคัญในการจูงใจคนใหทํางาน ซ่ึงเปาหมายที่ทา
ทายหรือเปาหมายที่มีความยาก จะทาํใหผลการดําเนินงานของพนักงานไดดีข้ึน ซึ่งเปาหมายที่มีความ
ทาทายนั้นจะทําใหบุคคลมีความมุงมั่น พรอมที่จะทุมเทการทํางานมากข้ึน โดยความยากนั้นจะไปเพ่ิม
ความอดทนของบุคคล เพ่ือทําใหบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน
ตามลําดับ 

โดยที่การที่ผูจัดการสรางเปาหมายใหแกลูกนอง แลวคาดหวังวาลูกนองจะดําเนินงานสําเร็จ
ตามที่ไดตั้งไว เปนสิ่งที่เปนไปไดยากหากใชแตการตั้งเปาหมายที่ทาทาย ดังน้ันเพ่ือทําใหบุคคลมีความ
มุงมั่นในการทําใหสําเร็จ ดังน้ันผูจัดการจําเปนตองคํานึงถึงความสมัพันธระหวางเปาหมายและผลการ
ดําเนินงานผานการสรางความผูกพันระหวางบุคคลและเปาหมาย ใหลูกนองมีการตระหนักถึง
ความสําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งหากประกาศใหบุคคลอ่ืน ๆ ในองคการทราบดวยย่ิงดีมากขึ้น ซ่ึงการ
สรางความผูกพันในเปาหมายสามารถทําไดโดยใหลูกนองเขามามีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย ตั้ง
รางวัลเมื่อเปาหมายประสบความสําเร็จ หรือยกยองบุคคลที่สามารถดําเนินงานไดประสบความสําเร็จ 
เปนตน ยิ่งไปกวานั้นผูจัดการจําเปนตองสรางเปาหมายใหสอดคลองกับเนื้องานที่ลูกนองสามารถทํา
ได หรือสามารถเรียนรูได ที่สามารถทาทายความสามารถ ความอดทน และเปนส่ิงที่บรรลุผลสําเร็จได 
ในขณะเดียวกันการเลือกใชกลยุทธการวางเปาหมายนั้นควรคํานึงถึงบริบทและความเหมาะสมของ
วัฒนธรรมในประเทศและวัฒนธรรมองคการดวย 

7.3.6.3 การบริหารตามวัตถุประสงค (Management By Objectives: MBO)  

การบริหารตามวัตถุประสงค เปนการตั้งเปาหมายสามารถสรางเปนกลยุทธการบริหารตาม
วัตถุประสงค โดยเปนแนวคิดมาจาก ปเตอร เอฟ ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ที่เปนการนําทฤษฎี
การตั้งเปาหมายมาใชในการบริหารตามวัตถุประสงคอยางเปนระบบ ทําใหเปนกลยุทธในการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยการตั้งวัตถุประสงคควรใชปจจัย 3 ประการ ประกอบดวย วัตถุประสงค
ตองจับตองได (Tangible) สามารถพิสูจนได (Verifiable) และสามารถวัดได (Measurable) เชน 
ผู จัดการหมูบานจัดสรร ตั้งยอดขายบานอยางนอยเดือนละ 1 หลัง ใหแกพนักงานขาย โดยที่
วัตถุประสงคน้ีสามารถจับตองและพิสูจนไดจากการขายบาน และสามารถวัดจากจากหนวยนับท่ีมี
ระยะเวลากําหนดชัดเจน เปนตน 
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 ดังนั้นการตั้งวัตถุประสงคที่ดีกิจการจําเปนตองนําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
กิจการ นํามาสรางใหเปนวัตถุประสงคท่ีมีขนาดเล็กลง ทําไดงายข้ึน และสามารถดําเนินการไดในชวง
ระยะเวลาที่จํากัด  

 การบริหารตามวัตถุประสงคมีองคประกอบหลัก 4 ประการที่ทําใหกระบวนการประสบ
ความสําเร็จ ประกอบดวย  

1) ระบุ เปาหมายใหชัด เจน (Goal Specificity) ตามหลัก 3 ประการ ประกอบดวย 
วัต ถุประสงคต องจับตองได  (Tangible) สามารถพิสูจน ได  (Verifiable) และสามารถ วัด ได  
(Measurable) 

2) สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและการตัดสินใจ (Participative 
Decision Making) 

3) กําหนดระยะเวลาของเปาหมายใหชดัเจน (Explicit Time Period)  

4) ใหมีการสะทอนกลับถึงผลการดําเนินงานและเปาหมายที่ตั้ ง ไว  (Performance 
Feedback) 

 
7.3.6.4 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

ทฤษฎีการเสริมแรงเปนการมุงเนนวิธีการตาง ๆ ในการควบคุมพฤติกรรมบุคคล เพื่อใหเกิด
ผลลัพธที่เหมาะสม (Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003) โดยมุงเนนการสังเกตพฤติกรรม
มากวาความรูสึกนึกคิดของพนักงาน ดังนั้นการเสริมแรงจะเกิดขึ้นจากการสังเกตบุคคลเพ่ือดู
ความสัมพันธรวมกับงาน ดังนั้นการสรางแรงจูงใจสามารถเกิดข้ึนไดโดยการเสริมแรงอยางเปนระบบ
ผานทางการกระทํา ระดับความถี่ และความตอเนื่อง ทําใหเกิดเปนการเรียนรูในการปรับตัว และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานอยางถาวร โดยการประยุกตกลยุทธเสริมแรงมาใช
ในองคการมี 4 รูปแบบ ไดแก 

 
1) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)  

เปนการเพ่ิมพฤติกรรมที่ปรารถนา หรือพฤติกรรมที่องคการตองการใหปฏิบัติ โดยการให
รางวัลเมื่อพนักงานมีการกระทํา เชน คํายกยองชมเชย การใหคุณคาแกบุคลากร หรือการประกาศ
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เกียรติคุณใหแกผูอ่ืนไดรับรู เปนตน ซึ่งผูจัดการควรกําหนดรูปแบบการเสริมแรงทางบวกใหเหมาะสม
กับเกณฑดานเวลาและความตองการการกระทําใหเหมาะสมกับสถานการณขององคการ 

 
2) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)  

เปนการเสรมิแรงในสถานการณท่ีตองการหลีกเลี่ยงหรือไมตองการใหเกิดการกระทําเชนน้ีอีก
ดวย ซ่ึงสวนมากจะเปนการกระทําดวยวาจา เชน การขูที่จะลงโทษ การไมเล่ือนตําแหนง หรือการ
ประจานในที่สาธารณะ เปนตน 

 
3) การลงโทษ (Punishment) 

เปนการเสริมแรงในสถานการณที่พนักงานมีพฤติกรรมที่องคการไมตองการใหกระทําซ้ําอีก 
โดยเปนการกระทํา เชน การลงโทษ การตัดเงินเดือน หรือการไลออก เปนตน โดยการกระทําจะมี
ความรุนแรงมากกวาการเสริมแรงทางลบ 

 
4) การยับย้ังพฤติกรรม (Extinction) 

เปนการลดหรือเลิกการเสริมแรงทางบวกของพฤติกรรมที่องคการไมตองการ เพื่อบุคคลเลิก
การกระทํา เชน การลดความชวยเหลือ เปนตน 
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7.3.6.5 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 

ทฤษฎีความเสมอภาคถูกนํามาเผยแพรโดยเจย สเตซีย อดัมส (J. Stacy Adams) ที่กลาวถึง
สมาชิกทุกคนตองการความเสมอภาคในองคกร โดยจะพิจารณาอัตราสวนผลตอบแทนที่ไดรับจาก
องคกร ตอสิ่งท่ีไดทุมเทใหกับองคกร โดยที่บุคคลยอมแสวงหาความเสมอภาคโดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนที่ไดรับ (Output) เชน เงินเดือน สวัสดิการ หรือตําแหนง เปนตน กับปจจัยนําเขา 
(Input) คือการกระทํา ความทุมเท และความเอาใจใสในงาน โดยใชการรับรูสวนบุคคลเปรียบเทียบ
ถึงผลตอบแทนที่ไดรับและปจจัยนําเขาของตนเองและบุคคลอ่ืน ๆ นั้นมีความสอดคลองกันหรือไม 
โดยสามารถแบงการรบัรูออกเปน 3 รูปแบบ 

 
1) ผลตอบแทนเหมาะสม (Equitably Rewarded) พนักงานรับรูวาปจจัยนําเขาและ

ผลตอบแทนมีความเหมาะสมกัน แรงจูงใจยังคงมีอยู เชื่อวาคนอ่ืนท่ีไดผลตอบแทนสูงกวาเปนเพราะ
เขามีตัวปอนที่สูงกวา เชน มีการศกึษาและประสบการณสูงกวา เปนตน 

 
2) ผลตอบแทนต่ําไป (Under-rewarded) เมื่อพนักงานคนใดรับรูวาตนไดรับผลตอบแทนต่ํา

ไป เขาจะพยายามลดความไมเสมอภาคดวยวิธีตาง ๆ เชน พยายามเพ่ิมผลตอบแทน เรียกรองคาจาง
เพ่ิม ในขณะเดียวกันพนักงานอาจทําการลดปจจัยนําเขา เชน ทํางานนอยลง มาสายหรือขาดงาน
บอยครั้ง หรือพักคร้ังละนาน ๆ เปนตน จนในที่สุดอาจนําไปสูการเปล่ียนงาน เชน ขอยายไปฝายอ่ืน 
หรือออกไปหางานใหม ในขณะที่หากตนเองจําเปนตองอยูที่ทํางานเดิมอาจปรับการรับรูโดยการ
เปรยีบเทียบ บุคคลที่ไดรับนอยกวา 

 
3) ผลตอบแทนสูงไป (Over-rewarded) การรับรูวาไดรับผลตอบแทนสูงไปไมมีปญหาตอ

พนักงานมากนัก แตอยางไรก็ตาม พบวาพนักงานมักจะลดความไมเสมอภาคดวยวิธีเหลานี้ คือ เพิ่ม
ปจจัยนําเขา เชน ทํางานหนักข้ึน และอุทิศเวลามากข้ึน หรือหาเหตุผลใหตัวเองที่ไดรบัผลตอบแทนสูง 
เพราะวาตนเองมีความสามารถเหนือผูอ่ืน หรืออาจจะพยายามเพ่ิมผลตอบแทนใหผูอ่ืนใหเทาเทียมกับ
ตนเอง 

ทฤษฎีความเสมอภาคไดถูกพัฒนามาสูการสรางความยุติธรรม (Fairness) ในองคการ 
สามารถจําแนกความยุติธรรมออกได 3 ประเภท ประกอบดวย ความยุติธรรมดานผลลัพธ ความ
ยุติธรรมดานกระบวนการ และความยุติธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ 
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ภาพประกอบที่ 7.10 ประเภทของความยุติธรรมในองคการ 

 
ความยุติธรรมดานผลลัพธ (Distributive Justice) เปนการมุงเนนความยุติธรรมโดย

เปรียบเทียบเฉพาะผลลัพธของตนเองกับผูอ่ืน สวนมากเปนสิ่งที่จับตองและมองเห็นได เชน เงินเดือน 
คาจาง สวัสดิการ ผลประโยชน หรือสิ่งจูงใจ เปนตน โดยพนักงานที่ไมไดรับการตอบสนองความ
ยุติธรรมดานผลลัพธ เขาหรือเธอมีแนวโนมที่จะหาเหตุผลเพ่ือมาอธิบายสิ่งที่ทําใหเขาหรือเธอไดรับ
ผลตอบแทนไมเทากันผานความยุติธรรมประเภทตอมา 

ความยุติธรรมดานกระบวนการ (Procedural Justice) เปนการมุงเนนการอธิบายที่เกิดจาก
ปญหาวาผลลพัธของตนเองและผูอ่ืนไดไมเทากัน ซึ่งสวนมากตนเองจะไดต่ํากวาผูอ่ืน ดังน้ันพนักงานมี
แนวโนมจะคนหาสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําเขาหรือเธอไดรับผลตอบแทนไมเทากับผูอ่ืน ดวยความ
ยุติธรรมดานกระบวนการ โดยพนักงานจะพิจารณาจากกระบวนการการจัดสรรผลตอบแทนใหแก
ตนเองและผู อ่ืนมีความยุติธรรม โปรงใส และนาเชื่อถือไดหรือไม ซึ่งถือเปนการยอนกลับไปดูที่
กระบวนการพิจารณา เชน เพ่ือนรวมงานที่อยูในระดับไดรับการเลื่อนตําแหนง พนักงานเกิดความรูสึก
ไมพอใจ จึงไปสอบถามผูจัดการถึงสาเหตุที่ทําไมเพื่อนรวมงานไดรับเลือกในขณะที่ตนเองไมได หาก
ผูจัดการไดไขของสงสัยของพนักงานของชัดเจนและมีความเปนธรรม เชน ไดรับเลือกเพราะมีผลงาน
ดีเดน ขยันทํางาน และเพ่ือนรวมงานใหการยอมรับ เปนตน พนักงานที่ไมไดรับเลือกจะรูสึกวาไดรับ
ความยุติธรรม เนื่องจากกระบวนการใหรางวัลเปนไปดวยความนาเช่ือถือ 

ความยุติธรรมของ
องคการ

ความยุติธรรมดาน
ผลลัพธ

ความยุติธรรมดาน
กระบวนการ

ความยุติธรรมดานการ
มปีฏสิมัพันธ
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ความยุติธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ (Interactional Justice) ในขณะเดียวกันหากพนักงาน
รูสึกวาตนเองหาคําตอบจากความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการไมได พนกังานจากหันมา
หาเหตุผลถัดมาคือ ความยุติธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ เชน เพื่อนรวมงานไดรับการเลื่อนตําแหนง 
โดยที่ตนเองมองวาเพ่ือนรวมงานคนนี้ไมมีคุณสมบัติพอท่ีจะไดรับการคัดเลือก ดังนั้นพนักงานจึง
คนหาเหตุผลวาสาเหตุที่ไดรับเลือกและสาเหตุที่ตนเองไมไดรับเลือกคืออะไร ทางดานกระบวนการ
ผูจัดการไมสามารถช้ีแจงได ดังนั้นพนักงานจึงใหเหตุผลวาทางดานสังคม ความใกลชิดสนิทสนม หรือ
บุคคลที่มคีวามสัมพันธดานเครือญาติ มาอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหบุคคลไดรับผลตอบที่สูงกวาตนเอง 
ซึ่งสรางความไมพึงพอใจและจะนําไปสูการลดประสิทธิภาพในการทํางาน 

ดังน้ันผูบริหารจําเปนตองนําทฤษฎีความเสมอภาคเพ่ือมาสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
ในทางปฏิบัติมีความยุงยาก เพราะการจําแนกความเสมอภาค ความซับซอนในการเปรียบเทียบตนเอง
กับบุคคลซ่ึงไมไดเปรียบเทียบกับบุคคลเพียงหนึ่งคน ทําใหผูบริหารหรือผูจัดการไมสามารถรับรู
ความคิดของพนักงานทุกคนของตนเองได ดังนั้น ผูจัดการควรตระหนักถึงความเสมอภาคเปนเพียง
การรับรูของพนักงาน ซึ่งอาจไมถูกตองก็ได หัวหนางานอาจทําใหพนักงานรูสึกถึงความเสมอภาคหรือ
ความไมเสมอภาคได เชน หัวหนาบางคนมีพนักงานท่ีตัวเองโปรดปรานเปนคนใกลชิด ไดรับการดูแล
เปนพิเศษ ในขณะที่ละเลยตอคนอ่ืน ๆ เปนตน ในขณะเดียวกันการใหผลตอบแทนหรือรางวัลตองมี
ความเหมาะสม ถาหากพนักงานรับรูวาเขาไดรับการปฏิบัติอยางลําเอียง จะเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจข้ึน และผลการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพสูงตองไดรับการตอบแทนหรือ
รางวัล แตพนักงานตองมีความเขาใจวาเขาควรใชความสามารถหรือตัวปอนในระดับใดเพ่ือบรรลุถึงผล
ท่ีตองการ 

 
7.3.6.6 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 

ความคาดหวัง หมายถึง ความพยายามดิ้นรนแสวงหา หรือกระทําดวย วิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อ
ตอบสนองความ ตองการหรือสิ่งที่คาดหวังไว โดยที่ทฤษฎีความคาดหวังเสนอวาเมื่อบุคคลไดรับการ
ตอบสนองความคาดหวังแลว บุคคลจะไดรับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงข้ึนเรื่อย 
ๆ ความคาดหวังเปนแนวโนมการกระทําของบุคคล ข้ึนอยูกับส่ิงท่ีตนเองจินตนาการถึงความสําเร็จไว 
และเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบัน ซ่ึงทําใหเกิดการลดหรือเพิ่มความพึงพอใจของบุคคล ใน
ขณะเดียวกันเปนการกระตุนใหบุคคลทํางานอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวัง
ประกอบดวยตัวแปร 3 ประการ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2549)  
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1) ความสัมพันธระหวางความพยายาม (Effort) และการปฏิบัติงาน (Performance) เปน
ความนาจะเปนของบุคคลที่จะไดรับระหวางการทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน ซ่ึงนําไปสูการ
ปฏิบัติงาน  

 
2) ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงาน (Performance) กับผลลัพธ (Outcome) เปน

อัตราสวนระหวางชั่วโมงการทํางาน หรือความทุมเทในการทํางาน เปรียบเทียบกับรางวัลท่ีตนเอง
ไดรับวาเหมาะสมหรือสามารถสรางความพึงพอใจไดหรือไม 

 
3) ความพึงพอใจ (Valence) เปนผลลัพธของความสําเร็จหรือรางวัลที่ไดจากการทํางาน ซ่ึง

สงผลใหบุคคลนั้นมีความสําคัญในองคการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7.11 กระบวนการสรางความคาดหวัง 

 
  

2.5.1         

E  P 

2.5.2 

P  O 

2.5.3 

Valence 

ความพยายาม  

(Effort) 

ผลการดําเนินงาน 

(Performance) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 
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 สรุปทายบทเรียน 
การอํานวยการหรือการชี้นําเปนหนาที่หนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดการท่ีจะทําใหองคการ

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว บุคคลที่มีความสําคัญในการนําองคการไปสูความสําเร็จ
คือผูนํา หรือผูบริหาร มีภาระหนาที่ในการชักนําบุคลากรที่อยูในองคกรของตนเองแสดงพฤติกรรมตาง 
ๆ ตามที่องคการตองการ ภาวะผูนําเปนกระบวนการในการทําใหผูอ่ืนทํางานใหกับตนเองเพื่อใหงาน
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว บุคคลที่จะทําใหผูอ่ืนทําตามไดนั้นตองมีคุณลักษณะของความเปน
ผูนํา ท้ังพฤติกรรมที่แสดงออก ลักษณะบุคลิกภาพ และการตัดสินใจภายใตสถานการณตาง ๆ 
นอกจากนี้ผูนํายังตองศึกษาถึงความตองการของบุคลากรภายในองคการ จากทฤษฎีแรงจูงใจที่
สามารถแบงออกได 2 รูปแบบ คือ 1) ทฤษฎีความตองการ ถือวาเปนทฤษฎทีี่มุงเนนการอธิบายถึง
ความตองการของบุคคลและพยายามตอบสนองความตองการดังกลาว ซ่ึงแบงความตองการออกเปน 
2 ดานใหญ ๆ คือการตอบสนองดานรางกายและการตอบสนองทางดานจิตใจ ในการจูงใจจึงเนนการ
ใชส่ิงจูงใจที่เปนตัวเงิน สามารถตอบสนองความตองการได เชน การเพิ่มคาแรง เงินเดือน คาจาง 
โบนัส สวัสดิการ หรือผลตอบแทน ใหแกพนักงานของตนเอง ดังนั้นทฤษฎีกลุมนี้เปนทฤษฎทีี่รูจักของ
นักวิชาการและบุคคลทั่วไป 2) ทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัย ซ่ึงเปนทฤษฎกีลุมที่เกิดข้ึนชวงยุคพฤติกรรม
นิยม ดังนั้นใหความสําคัญตอการศึกษาถึงสาเหตุการกระทําของบุคคล เพ่ือสรางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหแกองคการ ซ่ึงเปนทฤษฎีที่นําไปใชประยุกตและจัดการปญหาในองคการใหมีความ
ทันสมัยมากข้ึน เพ่ือจะนําขอมูลมาใชในการวางแผนและประยุกตใชเปนแรงจูงใจหรือแรงกระตุนให
บุคลากรในองคการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เคร่ืองมือสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยใหผูนําใชภาวะ
ผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพคือการติดตอส่ือสาร เพราะการติดตอส่ือสารจะเช่ือมโยงกลยุทธ นโยบาย
ของผูนําไปสูผูปฏิบัติไดอยางสมบูรณทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันและทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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กรณีศึกษา 
แรงจูงใจของบริษัท ABC 

บริษัท ABC เปนบริษัทผลิตลูกกวาดที่มีคุณภาพสูง เปนกิจการขนาดกลางเมื่อเทียบกับ
กิจการอ่ืน ๆ แตกลับประสบผลสาํเร็จเปนอยางสูง บรษิัทตั้งอยูในประเทศไทย แตในชวงป พ.ศ. 2554 
ที่ผานมาบริษัทเจอปญหานํ้าทวมโรงงานผลิตท่ีนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา ดังนั้นกิจการจึงทํา
การปดปรับปรุงไปเปนเวลา 6 เดือน และเร่ิมเปดดําเนินงานใหมในตนป พ.ศ. 2555 ลักษณะ
โครงสรางองคการของบริษัท ABC ประกอบไปดวย ไดแก เจาของกิจการ ฝายบริหารตาง ๆ และ
พนักงานฝายผลิต ดังโครงสรางองคการในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.12 โครงสรางองคการของบริษัท ABC 

ฝายบริหารมีหนาท่ีเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ซ่ึงมีลักษณะ
เปนกิจการครอบครัว ดังน้ันบุคคลที่อยูฝายบริหารมีเช้ือสายครอบครัวเดียวกันกับเจาของบริษัท จึง
ไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผลรายป สวนฝายพนักงานมีหนาที่รับผิดชอบงานเอกสารในสํานักงาน 
และดําเนินงานตามคําส่ังจากฝายบริหาร ไดรับสวัสดิการและเงินเดือน สวนพนักงานฝายการผลิตมี
หนาที่ในการผลิตลูกกวาดในโรงงานถือเปนชนช้ันแรงงานท่ีไดคาจางเปนรายวันตามคาแรงข้ันต่ํา 

โดยในระยะ 3 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554 – 2556) ตั้งแตกิจการเผชิญวิกฤตน้ําทวม ทําให
กิจการขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงไปทําการกูเงินจากธนาคารฯ เพ่ือมาดําเนินกิจการตอ ในชวงที่
น้ําทวม บริษัทไดใหพนักงานทั้งหมดพักงานชั่วคราว โดยจายคาจางใหเพียง 3 เดือนในกลุมพนักงาน
ฝายบริหาร ในขณะที่พนักงานฝายผลิตท่ีไดคาแรงเปนรายวันไมไดรับคาจาง (ตามกฎหมายแรงงาน) 

ผูจัดการโรงงาน และฝาย
บริหาร (เจาของกิจการ) 

ฝายผลิต        
(20 คน) 

ฝายการเงินและบัญชี (2 คน) 

ฝายการตลาด (3 คน) 

ฝายบุคคล (1 คน) 

พนกังานประจํา
สํานักงาน 

ฝายผลิตสินคา 

ฝายบรรจุภัณฑ 

ฝายขนสง 
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เมื่อเปดดําเนินงานตามปกติบริษัทประสบกับปญหาการการลาออกของพนักงานฝายผลิต พนักงาน
ฝายตาง ๆ ในสํานักงาน ทําใหบริษัทไมสามารถผลิตสินคาใหบรรลุเปาหมายได  รวมไปถึง
ความสามารถในการผลิตของกิจการที่มีผลผลิตต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว พรอมกันนั้นสินคาที่ผลิต
ออกมาไมไดมาตรฐาน จึงตองนําสินคาที่ดอยมาตรฐานมาผลิตใหมเปนจํานวนมาก ทําใหตองเสีย
คาใชจายในการผลิตเพิ่มมากข้ึนเปน 2 เทา ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนมาจากทัศนคติและบรรยากาศของ
การทํางานระหวางแผนกที่เกิดข้ึน ปญหาการดําเนินงานเกิดจากฝายบริหารมีทัศนคติที่ไมดีตอฝาย
พนักงานฝายผลิตในโรงงาน เนื่องจากฝายบริหารคิดวาพนักงานฝายผลิตมีเจตนาของคนงานในการทํา
สินคาดอยมาตรฐาน ทําใหบรรยากาศของการทํางานตึงเครียด ขาดความเขาใจในพนักงานระหวาง
แผนก และไมมีความสัมพันธที่ดีระหวางฝายบริหาร พนักงานประจําสํานักงาน และพนักงานฝายผลติ 

ลักษณะทั่วไปของบริษัท ABC นั้น พนักงานฝายผลิตและพนักงานประจําสํานักงานไมไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจในการบริหาร เพราะเปนกิจการครอบครัว สวนดานพนักงานประจําสาํนักงาน
และพนักงานฝายผลิตเมื่อตนเองไมไดรับบทบาทสําคัญ จึงทําใหเหลาพนักงานขาดความรับผิดขอบ 
ไมมีแรงจูงใจในการทํางานตอ ไมมีความพึงพอใจในงาน และไมไดรับขาวสารเก่ียวกับกิจการจากฝาย
บริหารมากเทาไรนัก ตลอดจนเกิดปญหาของระหวางความสัมพันธระหวางแผนกผลิตและแผนกบรรจุ
ภัณฑ และพนักงานยังไมมีพึงพอใจตอคาตอบแทนท่ีไดรับ 

 จากกรณีศึกษาดังกลาวจงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. จงวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท 
2. จงระบุปญหาหลักและปญหารองของบริษัท ABC 
3. ใหทานเสนอแนะทฤษฎีที่เหมาะสมสําหรับการระบุปญหาและวิธีการแกไขแบบบูรณาการ 
4. หากทานเปนฝายบริหารของบริษัท ABC ทานจะเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาให

สอดคลองกับการอํานวยการและการจูงใจเพ่ือสรางผลการดําเนินงานไดอยางไร 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

1) ใหอธิบายบทบาทและความสําคัญของการอํานวยการหรือการชี้นําของผูบริหารที่จะทําให
องคการประสบความสําเร็จ 

2) จงยกตัวอยางผูบริหารขององคการประสบความสําเร็จ พรอมกับอภิปรายวาผูบริหารนั้นใช
ทฤษฎีหรือมีคุณลักษณะใดบางที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ 

3) จงอธิบายกระบวนการชี้นําที่นําไปสูความสําเร็จขององคการ 
4) จงอธิบายลักษณะผูนําที่ดีควรเปนอยางไร ตามทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา 
5) จงอธิบายลักษณะผูนําที่ดีควรเปนอยางไร ตามทฤษฎีผูนําตามพฤติกรรม 
6) จงอธิบายลักษณะผูนําที่ดีควรเปนอยางไร ตามทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 
7) จงเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจยุคเกาและยุคใหมวาแตกตางอยางไร พรอมกับยกตัวอยางและ

อธิบายทฤษฎีแรงจูงใจมาอยางนอย 3 ทฤษฎี 
8) จงเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจเปนลําดับข้ันของมาสโลวและทฤษฎีสองปจจัยวามีความ

แตกตางกันอยางไร 
9) เมื่อพนักงานรูสึกวาไมไดรับความเสมอภาค พนักงานมีรูปแบบพฤติกรรมอยางไรบาง และ

ผูบริหารควรแกไขปญหาอยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 
การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 
หัวขอเนื้อหา 

1. ความหมายของการควบคุม 
2. บทบาทและความสําคัญของการควบคุม 
3. ระดับการควบคุม  
4. ประเภทการควบคมุ  
5. ระบบการควบคุมหลักขององคกร 
6. กระบวนการควบคุม 
7. คุณลกัษณะของการควบคุมที่ดี 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 

1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายความสําคัญของการควบคุมตอการจัดการ 
2. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการควบคุมในการจัดการ 
3. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายระดับ ประเภท และลักษณะการควบคุมท่ีดี 
4. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายระบบการควบคุมประเภทตางๆ ตลอดจน
สามารถประยุกตระบบการควบคุมไปใชในการจัดการ 

 
ดานความรู 

1. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของการควบคุมได 
2. เพื่อใหผูเรยีนสามารถบอกประโยชนของการควบคุมได 
3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายกระบวนการในการควบคุมได 
4. เพื่อใหผูเรยีนสามารถระบุประเภทของการควบคุมได 
5. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายระบบของการควบคุมขององคการได 
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ดานทักษะ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะหไดแก วิเคราะหความสําคญั วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคน

ขอมูลไดอยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงนาชื่อถือ มีความเท่ียงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแกการดําเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนุนให

กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค มีความคิดในดานบวก และคิดริเริ่มสรางสรรค  

 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1 มีความสนใจใฝรู 
2 มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน และเพียรพยายาม 
3 มีความซื่อสัตย 
4 มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม
ขอตกลงเบื้องตน กติกาในการเรียนและการวัดผลประเมนิผลการเรียน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิชาการสื่อสารภายในองคการ  
2. ภาพเลื่อน (Slide) ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 

 
การวัดผล 

1. แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
2. รายงานกลุม  
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บทท่ี 8  

การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 

ในการบริหารและจัดการองคการประกอบดวยการวางแผน (Planning) การจัดการ 
(Organizing) การชี้นํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงการควบคุมเปนกิจกรรมสุดทาย
เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานระหวางแผนงานที่ไดจัดการไว ซ่ึงการควบคุมนั้นเปนกิจกรรมท่ีผูบริหาร
จําเปนตองทําการตัดสินใจในการวางแผน โดย Robbins และ Coulter (2542) ไดเสนอคําถามที่
ผูบริหารตองทําการตัดสินใจในการวางแผนไวดังนี้ เปนประเด็นในการควบคุม (Controlling) ไดแก 
กิจกรรมอะไรบางในองคการที่ตองการการควบคุม ( What activities in the organization need 
to be controlled?) กิจกรรมดังกลาวจะถูกควบคุมอยางไร (How should those activities be 
controlled?) เมื่อใด ท่ีผลการดําเนินงานอาจจะเกิดปญหาขึ้นได  (When is a performance 
deviation significant?) และประเภทของระบบสารสนเทศแบบไหนท่ีกิจการควรจะมี (What type 
of management information system should the organization have?) 

 
 ความหมายของการควบคุม 

วิรัช สงวนวงศวาน (2557) ไดใหความหมายของคําวา การควบคุม หมายถึง กระบวนการใน
การตรวจสอบกิจการท่ีปฏิบัติเพื่อใหแนใจ วาจะบรรลุผลสําเร็จตามแผน หากมีความเบ่ียงเบนไปจาก
แผนก็จะดําเนินการปรับปรุงแกไข ผูบริหารทั้งหลายลวนตองเกี่ยวของกับหนาที่ในการควบคุม แมเปน
ผูบริหารในสวนงานหรือกิจกรรมยอย ๆ ในแผนก็ตาม 

สาคร สุขศรีวงศ (2555)  ไดใหความหมายของคําวา การควบคุม หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบการทํางานในสวนตางๆขององคกร  เพ่ือใหผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเปนไปตามมาตรฐาน
หรือเปาหมายที่กําหนด   

กิ่งกาญจน วรนิทัศนและคณะ (2552) ไดใหความหมายของคําวา การควบคุม หมายถึง การ
การกํากับการดําเนินงาน ทําการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและทําการแกไขเมื่อถึงคราวจําเปน  
เพ่ือทําใหเกิดความแนใจวาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  ซึ่งสงผลกระทบตอ
การมีประสิทธิผลขององคกร 
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พัชสิรี ชมภูคํา (2552) ไดใหความหมายของคําวา การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่
ผูจัดการติดตามวาองคการ  และพนักงานไดดําเนินการในส่ิงท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม อยางไร 

ณัฐฏพันธ เขจรนันทนและฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ไดใหความหมายของ การควบคุม 
หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และแกไข เพ่ือใหแนใจวากิจกรรมตาง ๆ 
ไดบรรลุความสําเร็จตามท่ีเราตองการและดําเนินไปในทิศทางท่ีกําหนด 

มัลลิกา ตนสอน  (2545) ไดใหความหมายของการควบคุม หมายถึง กระบวนการกําหนด
เกณฑมาตรฐานสําหรับกํากับการทํางานขององคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ แลวทําการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะหปญหา แกไข และปรับปรุงให
ดําเนินงานเขาสูเปาหมายและสอดคลองกับขอจํากัดของสถานการณ 

จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา การควบคุม (Controlling) หมายถึง รูปแบบและ
วิธีการกําหนดกิจกรรมยอยหรือกระบวนการระหวางการทํางานใหเปนไปตามแผน ในขณะเดียวกัน
กิจกรรมและกระบวนการดังกลาวตองสอดคลองและบรรลุเกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้นภายใน
องคการ ทั้งในดานเวลา ผลลัพธ และประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือทําใหองคการสามารถบรรลุ
เปาหมายในการทํางานได 

ซึ่งในแตละองคการการควบคุมมีบทบาทและหนาที่ในการติดตามดูแลแผนการทํางานอยาง
ใกลชิด เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ จากการวางแผน (Planning) การจัดการ
ทรัพยากรภายในองคการ (Organizing) และการชี้นําองคการ (Leading) โดยการควบคุมมีบทบาท
และความสําคัญในองคการในประเด็นดังตอไปนี้ 

 
 บทบาทและความสําคัญของการควบคุม 

การควบคุมเปนวิธีการดูแลลักษณะการทํางานใหเปนไปตามแผนที่วางไวรวมถึงเปนการ
สนับสนุนใหเปาหมายขององคกรมุงสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
ขณะเดียวกันสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดไปพรอมกัน ซ่ึงการ
ควบคุมมีบทบาทและความสาํคัญดังนี้ 
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1) ปองกัน วิกฤตหรือเหตุการณที่ ไมคาดฝน ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน สภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงในสถานการณใหม ๆ  ที่องคการไมไดเตรียมการรับไวลวงหนา เพราะการควบคุมเปน
การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนระบบทําใหองคการมีความพรอมอยูเสมอ  

2) สรางมาตรฐานใหกับผลลัพธ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ  เปนท่ียอมรับสําหรับลูกคา 

3) ประเมินผลและประสิทธิภาพของพนักงาน  การควบคุมเปนการติดตามและประเมินผล
การปฏบิัติงานของพนักงานอยางหนึ่ง  เพ่ือนําไปสูการวางแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษยตอไป  

4) ทําใหแผนทันสมัย  เพราะการควบคุมทาํใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานอยูเสมอ 
ทําใหแผนเกิดความทันสมัยสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก
องคการ  

5) ปองกันสินทรัพยขององคการ  การควบคุมทําใหเกิดการดูแลและการใชทรัพยากรของ
องคการอยางคุมคา และไมเกิดความสูญเปลา 

การควบคุมนั้นผูที่ รับผิดชอบเปนระดับผูบริหาร ซ่ึงมีการแบงระดับการควบคุมออก
ตามลําดับขั้นและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอถัดไป 

 
 ระดับการควบคุม  

เนื่องจากองคการมีผูบริหารอยูหลายระดับ ซึ่งแตละระดับมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่
แตกตางกัน ทําใหระดับของการควบคุมมคีวามแตกตางกัน 3 ระดับ ประกอบดวย การควบคุมกลยุทธ 
การควบคุมยุทธวิธี และการควบคุมการปฏิบัติงาน ซ่ึงแตละระดับมีรายละเอียดดงันี้ 

 
8.3.1 การควบคุมการปฏิบัตกิาร (Operational Control) 

การควบคุมการปฏิบัติการ เปนหนาที่ของผูบริหารในระดับลางหรือหัวหนางานระดับตน  
ลักษณะของการควบคุมในระดับนี้จึงมุงเนนไปที่การตรวจสอบการปฏิบัติการตามกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
กาํหนดไววาเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมมีปญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง 

  



198 

8.3.2 การควบคุมยุทธวิธี (Tactical  Control)  

การควบคุมยุทธวิธีเปนหนาที่ของผูบริหารในระดับกลางซ่ึงเปนผูกําหนดการควบคุมกลยุทธ
ในระดับนี้ เพราะเปนผูมีหนาที่ในการนํากลยุทธขององคการมาแปลงเปนแนวปฏิบัติ  ดังนั้น  ลักษณะ
ของการควบคุมจะมุงเนนไปที่เปาหมายจากการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน  

 
8.3.3 การควบคุมกลยทุธ (Strategic Control) 

  การควบคุมกลยุทธ เปนหนาที่ของผูบริหารในระดับสูงซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธรวมของ
องคการ  สวนใหญแลวจะเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับการวางแผนนโยบายในระยะยาวขององคการ  การ
ควบคุมจะมุงเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้น จากการเปรียบเทียบผลลัพธกับนโยบายหรือกลยุทธของ
องคการที่วางไว  

จะเห็นไดวาระบบการควบคุมสามารถดําเนินการไดตามระดับการบังคับบัญชาทั้ง 3 ระดับ 
เร่ิมต้ังแตระดับปฏิบัติการ การควบคุมในระดับยุทธวิธี และการควบคุมกลยุทธซึ่งแบงตามการบริหาร
ในองคการ ในหัวขอถดัไปเปนประเภทของการควบคุมที่ใชภายในองคการทั่วไป 

 
 ประเภทการควบคุม  

องคการสามารถกําหนดวิธีการควบคุมการทํางานได 3 ลักษณะดังนี้ 

8.4.1 การควบคุมกอนดําเนินงาน (Pre-control / Feed forward Control)  

การควบคุมกอนดําเนินงาน หรือการควบคุมแบบไปขางหนา โดยการกําหนดนโยบาย กฎ
หรือระเบียบขอปฏิบัติตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานไวกอน เพ่ือลดโอกาสในการเกิด
เหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลวงหนา โดยยึดหลักกันไวดีกวาแกไข ซ่ึงการควบคุมลักษณะ
นี้ ผูบริหารจําเปนตองมีขอมูลที่เพียงพอถูกตอง  แมนยํา  เพื่อสามารถท่ีจะนํามากําหนดเปนขอพึง
ปฏิบัติกอนลวงหนา การควบคุมประเภทนี้สวนใหญมุงที่การควบคุมคุณภาพสินคาใหเปนไปตามที่
มาตรฐานกําหนด เชน การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) เปนตน 

 
8.4.2 การควบคุมระหวางดําเนินงาน (Concurrent Control) 

การควบคุมระหวางดําเนินงาน เปนการควบคุมขณะท่ีมีการปฏิบัติงานเพ่ือใหกิจกรรมตาง ๆ 
เปนไปตามที่วางแผนไว และเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน เพ่ือไมใหเกดิความเสียหาย
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มากเกินไป การควบคุมประเภทนี้ตองอาศัยเคร่ืองมือ หรือเทคนิควิธีการท่ีทันสมัยเขามาชวย เชน 
คอมพิวเตอร หรือเคร่ืองตรวจคุณภาพ เปนตน 

 
8.4.3 การควบคุมหลังดําเนินงาน (Feedback Control)  

การควบคุมหลังดําเนินงาน เปนการควบคุมที่มุงเนนที่ผลลัพธ (Output) จากการปฏิบัติงาน 
วามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  ลักษณะของการควบคุมนี้บางคร้ังเรียกวา การควบคุมแบบ
วัวหายแลวลอมคอก  ไมดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน แตจะวิเคราะหหาแนว
ทางแกไขปญหาหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการในการดําเนินงาน ซ่ึงบางคร้ังทําใหเกิดการสิน้เปลือง
ทรัพยากรโดยไมจําเปน เชน  การวเิคราะหงบการเงิน หรือการวิเคราะหตนทนุมาตรฐาน เปนตน 

 
 ระบบการควบคุมหลักขององคกร 

โครงสรางหลักขององคการทั่วไป เปนการจัดการองคการตามแผนก (Functional 
Department) ดังนั้นเพ่ือใหระบบการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบมาเพ่ือให
สอดคลองกบัแผนกในการดําเนินงานขององคการไดดังนี้ 

8.5.1 ควบคุมทางการเงิน (Financial Control)  

วัตถุประสงคหลักอยางหนึ่งขององคการธุรกิจ คือ การแสวงหาผลกําไร  ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคนี้ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีวิธีการควบคุมทางดานการเงิน เชน ผูบริหารตองวิเคราะหงบ
กําไรขาดทุนรายไตรมาสเพ่ือพิจารณาคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตองใหความสนใจอัตราสวนทาง
การเงินเพื่อใหแนใจในสภาพคลองของกิจการ ดูแลระดับของหนี้ไมใหสูงเกินควร หรือตรวจสอบ
ผลตอบแทนจากทรัพยสินตาง ๆ ที่มีอยู รวมทั้งการหาเคร่ืองมือที่ใชในการควบคุมทางการเงินใหมๆ
มาใชประโยชน เชน การเพิ่มมูลคาตลาด (Market Value Added : MVA) ของบริษัท เปนตน 

การวิเคราะหและควบคุมทางการเงินที่นิยมใชต้ังแตอดีต (Traditional Financial Control 
Measures) คือ การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและการวิเคราะหงบประมาณ 

1) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) เปนการเปรียบเทียบตัวเลข 2 
ตัวเลข โดยคํานวณเปนอัตราสวนหรือเปอรเซ็นต ตัวเลขที่กลาวนี้อาจมาจากงบการเงนิหลัก 2 งบ คือ 
งบดุล (Balance Sheet) และงบกําไรขาดทุน (Income Statement) โดยวัตถุประสงคของการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินมี 4 ดาน คอื 
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1.1) การวัดสภาพคลองขององคการ (Liquidity Ratio) คือ การวัดความสามารถ

ขององคการในการชําระหนี้ระยะสั้น 
1.2) การวัดสัดสวนหนี้ตอสินทรัพย (Leverage Ratio) คือ การวัดสัดสวนของหนี้

ตอสินทรัพยที่มีอยูขององคการและวัดความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจากหนี้สินที่มีอยู 
1.3) อัตราสวนใชวัดประสิทธิภาพ (Activity Ratio) คือ การใชสินทรัพยขององคการ

ตอยอดขาย 
1.4) อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) คือ อัตราสวนท่ี

ใชวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคการในการใชสนิทรัพยที่กอใหเกิดกําไร 
 
2) การวิเคราะหงบประมาณ งบประมาณเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการวางแผนเพราะ

งบประมาณจะกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันงบประมาณก็เปนเครื่องมือในการ
ควบคุมดวย เพราะการปฏิบัติตามงบประมาณหรือแนวทางท่ีกําหนด การควบคุมจะไมใหมีการปฏิบัติ
เปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากสิ่งที่กําหนดไวในงบประมาณ นอกจากนั้นงบประมาณยังใหประโยชนแก
ผูบริหาร เพราะตัวเลขที่เปนงบประมาณนั้นเปนเสมือนมาตรฐาน ที่จะชวยวัดประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององคการ เมื่อการปฏิบัติงานจริงเกิดตัวเลขท่ีแตกตางเบี่ยงเบนไปจากงบประมาณ 
ผูบริหารจะตองพิจารณาวามีนัยสําคัญหรือไม หากมีนัยสําคัญก็จะไดหาสมมุติฐานท่ีทําใหเกิดการ
เบี่ยงเบนและหาวิธีแกไขตอไป 

สําหรับวิธีการวัดและควบคุมทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน และการวิเคราะหงบประมาณแลวยังมีอีก 2 ชนิด คือ วิธีการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐศาสตร 
(Economic Value Added : EVA) และวิธีการเพ่ิมมูลคาทางการตลาด (Market Value Added : 
MVA) ซึ่งวิธีทั้งสองนี้มาจากแนวคิดวาองคการธุรกิจท้ังหลายไดเงินทุนจากนักลงทุนที่ซื้อหุนของธุรกิจ 
ผูบริหารจึงตองมีหนาที่สรางความมั่งคั่งหรือเพ่ิมมูลคาใหแกหุนของธุรกิจ หากผูบริหารทําใหมูลคาหุน
ลดลง ก็เทากับไปลดความมั่งคั่งของผูถือหุน 

 
3) การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐศาสตร (EVA) เปนเครื่องมือท่ีใชวัดการดําเนินงานของบริษัทและ

หนวยงานตางๆของบริษัท คํานวณไดโดยนําตัวเลขกําไรจากการดําเนินงานหลังจากหักภาษี (After 
Tax Operating Profit) ลบดวยตนทุนของเงินทุนในปนั้น EVA จึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชวัดวาบริษัทได
สรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรข้ึนเทาใดจากสินทรัพยที่มีอยู หลังจากหักเงินทุนสวนที่ใชในการลงทุนใน
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สินทรัพยแลว องคการธุรกิจอาจใช EVA เพื่อวัดความสามารถของผูบริหารวาไดทําใหบริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนเทาไหร เทียบกับตนทุนซึ่งทําใหผูบริหารตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองพยายาม
บริหารงานขององคการเพ่ือใหเกิดผลกําไรมากขึ้น โดยไมเพ่ิมเงินทุน หรือใชทุนที่นอยลง เชน นําเงิน
ลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงมากข้ึน 

 
4) การเพ่ิมมูลคาทางการตลาด (MVA) เปนเคร่ืองมือทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใชวัด

ประมาณการมูลคาหุนของบริษัทในอดีตและท่ีคาดหวังในอนาคต หากมูลคาตลาดของบริษัท (มูลคา
ของหุนท้ังหมดที่จําหนายไปแลวบวกดวยหนี้ของบริษัท) มีจํานวนสูงกวาเงินทุนจากผูลงทุน (จากผูถือ
หุน ผูถือหุนกูและกําไรสะสมของบริษัท) แสดงวา MVA เปนบวก ซึ่งหมายถึงวาท่ีผูบริหารของบริษัท
ไดสรางความมั่งคั่งเพ่ิมขึ้น แตหากมูลคาทางตลาดของบริษัทต่ํากวาเงินลงทุนจากผูลงทุนแสดงวา 
MVA เปนลบซึ่งแสดงวา ผูบริหารไดลดความม่ังคั่งของบริษัทลง จากการศึกษาพบวาการเพ่ิมมูลคา
ทางเศรษฐศาสตร (EVA) จะใชเปนตัวทํานายมูลคาทางตลาด (MVA) ของบริษัทไดบริษัทที่มี MVA สูง
ตอเนื่องกันจะสงผลให MVA สูงตามดวย  ทั้ง EVA และ MVA เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชตรวจสอบและ
วัดผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจ และในขณะนี้กําลังไดรับความนิยมอยางสูง จนอาจมาแทนที่
เคร่ืองมือทางการเงินเดิมๆ เชน อัตราสวนทางการเงิน หรือการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment)  

 
8.5.2 การควบคุมขอมูลขาวสาร (Information Control)  

ขอมูลขาวสารอาจใชวัดผลการดําเนินงานขององคกรได ผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองได
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ในเวลาที่ถูกตอง ในปริมาณที่เหมาะสม ขอมูลขาวสารที่ขาดความถูกตองไม
สมบูรณ จํานวนมากเกินควร หรือลาชา อาจเกิดผลเสียอยางมากตอการดําเนินงานขององคการ 

การจัดการระบบขอมูลขาวสาร (Management Information System : MIS) เปนระบบที่
ใชเพ่ือเตรยีมการและจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูบริหารตามท่ีตองการ องคการธุรกิจชั้นนําในปจจุบัน
จะมีระบบขอมูลขาวสารโดยทําหนาที่เชนเดียวกับหองสมุด ที่มีหนังสือจํานวนมาก และสามารถคนหา
หนังสือที่มีเนื้อหาสาระตามที่ผูใชบริการตองการใหไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ระบบขอมูลขาวสาร
ขององคการก็เชนเดียวกันจะตองมีการจัดเก็บขอมูล สถิติ ตัวเลข (Data) ตางๆ และสามารถวิเคราะห
ใหเปนขอมูลขาวสาร (Information) เพื่อใหผูบริหารนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจและดําเนินการ
และบริหารองคการตามที่ผูบริหารตองการขอมูลขาวสารจะเปนประโยชนกับผูบริหารเพ่ือใชในการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน ในการควบคุมการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองมี
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ขอมูลขาวสารปฏิบัติงานจริงของพนกังานหรือหนวยงานตางๆ และจะตองมีขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานท่ี
กําหนดไว จะไดสามารถเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานวามีความเบี่ยงเบนไปมากนอย
เพียงใดผูบริหารตองมีขอมูลในเรื่องเกณฑของชวงระยะของการเบี่ยงเบน รวมทั้งขอมูลท่ีจะตองแกไข
ปญหาความเบ่ียงเบนวาจะตองปรบั การทํางานของพนักงาน หรือปรับมาตรฐาน 

 
8.5.3 วิธีการวัดผลแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard Approach) 

วิธีการวัดผลแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งในการ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคการ โดยวัดผลใน 4 ดาน (Perspectives) ของการดําเนินงาน คือ 
ดานการเงิน (Financial) ลูกคา (Customers) กระบวนการภายใน (Internal Process) และการ
เรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth) ในการใช Balanced Scorecard ผูบริหารจะตอง
กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานท้ัง 4 ดาน และวัดผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายทั้ง 4 ดาน
ดังกลาว เชน ทางการเงิน ผูบริหารอาจตองกําหนดเปาหมายของกระแสเงินสด (Cash Flow) อัตรา
การเติบโตของยอดขายไตรมาส (Quarterly Sales Growth) และผลตอบแทนการลงทุน (Return 
on Investment : ROI) เพื่อใชวัดผลการดําเนินงานจริง แนวความคิดของ Balanced Scorecard 
เชื่อวาการดําเนินงานใน 4 ดาน จะตองมีความสมดุล (Balanced) กันดวย 

ถึงแม Balanced Scorecard จะเนนความสําคัญของการดําเนินงานท้ัง 4 ดานอยางสมดุล
แตในทางปฏิบัติองคการที่ทํา Balanced Scorecard ไปใชมักจะยังคงใหความสําคัญเนนไปในดานที่
คิดวาสําคัญที่สุดตอความสําเร็จขององคการ คือ ดานลูกคา โดยกลยุทธที่กําหนดจะใหลูกคาเปน
ศูนยกลางและกําหนดใหการดําเนินงานทุกดานรวมกันตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เชน บริษัท 
IBM Global Service ที่ Houston ใช Balanced Scorecard แตเนนความพึงพอใจของลูกคาเปน
หลัก หรือที่ประเทศแคนาดา Ontario Hospital Association นํา Balanced Scorecard ไปใชใน
โรงพยาบาล 89 แหง แตเนนใหความสําคัญแกดานคนไขของโรงพยาบาลเหนือกวาดานอ่ืน ๆ 

 
8.5.4 การเทียบเคียง (Benchmarking) 

การเทียบเคียง (Benchmarking) คือ การคนหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากองคการอ่ืนๆ ทั้งท่ี
เปนคูแขงขันและที่มิใชคูแขงขัน แลวนํามาประยุกตใชเพื่อใหการดาํเนินงานขององคการเกิดประโยชน
สูงสุด Benchmarking จึงเปนการเรียนรูจากผูอ่ืนที่มีการปฏิบัติที่ดีกวา และเปนเคร่ืองมือที่ใชวัด
ความแตกตางทําใหเห็นชองวาง (Gaps) และแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป 
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ผูบริหารไมควรใหความสนใจแตการปฏิบัติงานขององคการอื่น ๆ จนละเลยไมสนใจหรือไมให
ความสําคัญกับพนักงานภายในองคการของตนซึ่งอาจมีความคดิ ความเขาใจงานที่ปฏิบัติและสามารถ
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติใหม ๆ ที่จะสามารถลดตนทุนคาใชจาย หรือประหยัดเวลาได ผูบริหารใน
องคการธุรกิจจึงควรมีการกระตุน หรือใหโอกาสพนักงานภายในองคการเสนอแนะและแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดใหมๆ มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆภายในองคการ หรือ 
Internally Benchmarking เมื่อไดรูปแบบการปฏิบัติที่ดีกวาก็จะสื่อสารและถายทอดใหหนวยงาน
อ่ืนๆ ภายในองคการตอไป ปจจุบันบริษัทขนาดใหญจํานวนมากใช Benchmarking ภายในองคการ
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบ และวัดผลการดําเนินงาน เชน Toyota Motor Corporation และ 
General Motor Corporation เปนตน 

 
8.5.5 การควบคุมในตางวัฒนธรรม (Adjusting Control for Cross-Cultural 

Differences)  

ผูบริหารควรตองทราบวาวิธีการควบคุมคนและงานในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไป 
โดยเฉพาะในขั้นตอนการวัดผลปฏิบัติงาน (Measuring) และข้ันตอนการจัดการแกไข (Corrective 
Action) ในประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน แคนนาดา อังกฤษ 
เยอรมนี และออสเตรเลีย ผูบริหารในองคการมักใชวิธีควบคุมทางออม (Indirect Control) ในการ
วัดผลการปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและรายงานผลการปฏิบัติงานมากกวาการ
ควบคุมโดยตรงโดยใชหัวหนาผูควบคุมพนักงาน ในขณะที่ประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีต่ํา 
การควบคุมโดยตรงจะเปนที่นิยมมากกวา 

กฎหมายของแตละประเทศก็อาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินการควบคุมของผูบริหารใน
โรงงานหรือสํานักงานที่ตั้งอยูในประเทศ โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดการแกไข เชน บางประเทศมี
กฎหมายไมอนุญาตใหปดโรงงาน หรือปลดพนักงาน หรือนําเงินตราออกนอกประเทศหรือนําทีมงาน
บรหิารจากตางประเทศเขาไป 

สําหรับในขั้นตอนของการเปรียบเทียบ (Comparing) การปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานใน
ประเทศตางๆนั้น ตัวเลขขอมูลของสาขาในแตละประเทศอาจเปรียบเทียบกันไมได เชน ตัวเลข
คาแรงงานในโรงงานกัมพูชา ซึ่งระบบการผลิตใชแรงงานมาก (Labor Intensive) ในหลายข้ันตอน 
เนื่องจากคาแรงต่ํา เมื่อรวมกันแลวอาจสูงกวาคาแรงในโรงงานในประเทศไทยที่ใชเครื่องจักรมาก 
(Capital Intensive) ใชแรงงานเพียงเล็กนอย 
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8.5.6 การควบคุมในสถานที่ทํางาน (Workplace Concerns) 

ความเปนสวนบุคคลในที่ทํางาน ผูปฏิบัติงานทั้งหลายยอมตองการมีความเปนสวนตัวใน
สถานที่ทํางานของตน ในขณะท่ีฝายผูบริหารก็สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานไดในหลาย
ลักษณะ เชน อาน e-mail ของพนักงาน ดักฟงโทรศัพทของพนักงาน ตรวจสอบการทํางานโดย
คอมพิวเตอร และตรวจสอบพฤติกรรมโดยใชกลองวงจรปด การตรวจสอบดังกลาวนี้ถือเปนเรื่องปกติ
ในองคการธุรกิจ ทั้งนี้โดยสวนใหญองคการตองการควบคมุในเรื่องตอไปนี้ 

พนักงานใชเวลางานในเรื่องสวนตัวสาเหตุที่ผูบริหารในองคการปจจุบันทําการควบคุม
พนักงานในลักษณะดังกลาว  เน่ืองจากพนักงานใชเวลาทํางานไปตรวจสอบราคาหุน หรือเลนการ
พนัน Online หรือสั่งซื้อสินคาจาก Web site ฯลฯ ซึ่งทําใหบริษัทตองเสียคาใชจายเสียเวลา และไม
เกิดผลงานที่ควรเกิด  

บริษัทอาจเสียภาพลักษณ หรือถูกฟองรองไดหากขอความใน e-mail ของพนักงานไม
เหมาะสม เชน เปนขอความท่ีมีลักษณะคุกคามทางเพศ  

ความลับบริษัทในบางคร้ังการตรวจสอบก็เพ่ือใหแนใจวาพนักงานไมไดแอบสงขอมูลท่ีเปน
ความลับของบริษัทไปใหบริษัทคูแขง เนื่องจากในปจจุบันองคการธุรกิจทั้งหลายตางนําคอมพิวเตอร
มาใชในงานตางๆ โดยทั่วไปจึงมีกําหนดขอบเขตของการใชคอมพิวเตอร และแจงกฎเกณฑในการ
ตรวจสอบใหพนักงานไดเขาใจและรบัทราบโดยทั่วกัน 

พฤติกรรมลักขโมยของพนักงาน จากการศกึษาพบวาต่ํากวารอยละ 85 ของการลักขโมยและ
ฉอฉล กระทําโดยพนักงานของบริษัทเอง มิใชจากบุคคลภายนอก การลักขโมยหมายถึง การท่ี
พนักงานนําสิ่งของของบริษัทไปเปนของสวนตัวโดยมิไดรับอนุญาต พฤติกรรมลักขโมยของพนักงาน
เปนปญหาที่นับวันจะขยายเพ่ิมมากขึ้นในทุกรูปแบบและทุกขนาดขององคการสาเหตุท่ีทําใหพนักงาน
ลักขโมยของนั้น ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคาํตอบแตกตางกัน ฝายรักษาความปลอดภัย (Industrial 
Security) เชื่อวาเปนเพราะโอกาสและสิ่งแวดลอมอํานวยไมมีการควบคุมดีพอ ในขณะที่นักอาชญา
วิทยา (Criminologist) เห็นวาเปนเพราะบุคคลที่ขโมยนั้นถูกกดดันจากปญหาดานการเงินหรือหนี้สิน  
สวนจิตแพทย (Clinical Psychologist) อธิบายวาผูลักขโมยคดิวาการลักขโมยนั้นไมใชเร่ืองผิดหรือไม
เหมาะสมแตอยางใด ใครๆ ก็ทํากันทั้งนั้น บริษัทรวยแลวสิ่งของท่ีขโมยแคเพียงเล็กนอยไมถึงกับทําให
บริษัทลมจมผูบริหารในองคการธุรกิจอาจใชวิธีการควบคุมทั้งลวงหนา ขณะดําเนินการ และภายหลัง
ดําเนินการเพื่อลดการลักขโมยของพนักงาน 
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8.5.7 การควบคุมปฏิกิริยาของลูกคา (Controlling Customer Interactions) 

หากธุรกิจมุงหมายจะใชบริการที่ใหแกลูกคาเปนเปาหมายสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ 
ธุรกิจก็สามารถวัดคุณภาพการใหบริการไดจากความพึงพอใจของลูกคา ผูบริหารขององคการธุรกิจ
สามารถควบคุมปฏิกิริยาระหวางเปาหมายการใหบริการกับความพึงพอใจของลูกคาไดโดยใชหวงโซ
การใหบริการและกําไร (Service Profit Chain) เปนเครื่องมือ 

หวงโซการใหบริการและกําไร คือ ลําดับข้ันของการใหบริการจากพนักงานไปยังลูกคาจนถึง
ผลกําไรของธุรกิจ จากแนวคิดนี้กลยุทธและระบบการสงมอบบริการ (Strategy and Service 
Delivery System) ขององคการธุรกิจจะมีอิทธิผลตอการใหบริการของพนักงานตอลูกคา ท้ังทัศนคติ 
พฤติกรรม และความสามารถในการใหบริการ เมื่อความสามารถในการใหบริการเพ่ิมเติมขึ้นจะสงผล
ใหลูกคาไดรับรูถึงคุณคาของบริการที่ไดรบั และเมื่อคุณคาของบริการที่ไดรับสูงขึ้น ก็จะสงผลตอความ
พึงพอใจของลูกคาท่ีเพ่ิมขึ้น และนําไปสูความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) เพ่ิมขึ้น มีการซื้อ
ซ้ําและชักชวนผูอื่นมาซื้อดวย รายไดและกําไรของธุรกิจก็จะเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น ดวยแนวคิดของหวงโซการใหบริการและกําไร ผูบริหารองคการธุรกิจท่ีตองการจะ
ควบคุมปฏิกิริยาของลูกคาควรตองกําหนดผลประโยชนระยะยาวใหสัมพันธกันระหวางองคการธุรกิจ 
พนักงาน และลูกคา โดยสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานใหจูงใจพนักงานใหสามารถสงมอบบริการที่มี
คุณภาพดีตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เมื่อลูกคาไดรับบริการที่มีคุณคาจะเกิดความภักดีและ
สงเสริมตอกําไรที่เพ่ิมข้ึนของธุรกิจดังกลาวแลว 

สวนสาเหตุที่มีการใชความรุนแรงอาจเกิดไดจากหลากหลายสาเหตุ เชน เกิดจากตัวพนักงาน
เอง อาทิ เกิดจากความเครียดของพนักงานที่มีชั่วโมงการทํางานยาวนาน พนักงานตองรับรูขอมูลมาก
เกินไป มีปญหามารบกวนขณะทํางาน ถูกเรงรัดใหตองทํางานเสร็จในเวลาจํากัดเกินควร หรอืไมไดรับ
ความเอาใจใสจากผูบริหาร หรืออาจเกิดสาเหตุของสภาพท่ีทํางาน คับแคบมีเสียงรบกวนตลอดเวลา 
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 กระบวนการควบคุม 
กระบวนการในการควบคุมประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน ดงัตอไปนี้ (สาคร  สุขศรีวงศ, 2555)   

8.6.1 กําหนดขอบเขตสิ่งที่ตองการควบคุม (Establishing Scope) 

ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาตัดสินใจวาองคการจําเปนตองควบคุมดานใดบาง  ซึง่โดยสวน
ใหญแลวองคการมักจะใหความสําคัญกับงานท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคการเปนลําดับแรก และ
นอกจากนั้นองคการยังควรเช็ควาภายในองคการนั้นมีระบบ เคร่ืองมือ และทรัพยากรใดบางท่ีสามารถ
นํามาสนับสนุนเพื่อใชในการควบคุม ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตและส่ิงที่ตองการ
ควบคุมอยางรอบคอบตามเหตุผลและความจําเปน 

 
8.6.2 การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด (Establishing Standard)  

โดยปกติองคการทุกองคการจะตองมีการกําหนดมาตรฐานท่ีจะใชวัดผลของการปฏิบัติงานไว
กอนลวงหนาเพ่ือเปนเปาหมายและแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานนั้นอาจจะมีทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เชน มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ท่ีวัดดวยปริมาณการผลิต 
คุณภาพ ตนทุน รวมถึงเวลาที่ใชไปใน การผลิต มาตรฐานปจจัยที่ใชในการผลิต (Input Standard) 
สวนใหญจะวดัจากความพยายามท่ีใชไปกับงาน  ซึ่งคอนขางจะวัดไดยาก และคาใชจายสูง  

อยางไรก็ตาม การกําหนดมาตรฐานที่ใชในการวัดนั้นอาจกําหนดข้ึนโดย การเปรียบเทียบ
มาตรฐานในอดีต มาตรฐานสินคาประเภทเดียวกัน  หรือมาตรฐานที่ผูประกอบวิชาชีพนั้นกําหนด
รับรองไว  เชน มาตรฐานอุตสาหกรรม   

 
8.6.3 การวัดผลงานท่ีทําไดจริง (Measuring Actual Performance) 

การวัดผลงานจริงจะตองใชเคร่ืองมือที่กําหนดไวในมาตรฐานเดียวกับที่กําหนดไวในขอที่  1 
เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบไดตรงวัตถุประสงค  ทั้งนี้ผูบริหารอาจทราบผลการปฏิบัติงานไดจาก
วิธีการตางๆท่ีสําคัญ 4 วิธี ดงันี้ (วิรัช สงวนวงศวาน, 2557) 

8.6.3.1 ผูบริหารสังเกตการณดวยตนเอง (Personal Observation)  

ผูบริหารสังเกตการณดวยตนเอง โดยวิธี การจัดการโดยการเดินรอบๆ (Management By 
Walking Around : MBWA) ซ่ึงมีขอดีที่ผูบริหารจะไดเห็นความเปนไป หรือปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
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อยางชัดเจนถูกตอง แตขอเสียคือผูบริหารแตละคนอาจมีความเห็นในสิ่งท่ีไดพบจากการสังเกตการณ
ในเหตุการณอยางเดียวกัน แตกตางกัน อีกทั้งเปนวิธีท่ีเสียเวลาของผูบริหาร และอาจทําใหพนักงาน
เกิดความรูสึกวาผูบังคับบัญชาขาดความไววางใจ 

 
8.6.3.2 รายงานในรปูสถิติ (Statistical Report)  

รายงานในรูปสถิติ สามารถทําไดโดยโดยใชคอมพิวเตอรในการเก็บและวิเคราะหขอมูล และ
รายงานในรูปตัวเลข กราฟเสน กราฟแทง เพ่ือแสดงพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ขอเสียของ
สถิติคือเปนการวัดผลที่เปนตัวเลขหรือเชิงปริมาณ แตไมสามารถแสดงพฤติกรรมเชิงคุณภาพตางๆได 

 
8.6.3.3 รายงานในรปูวาจา (Oral Report)  

จากการประชุม ปรึกษา หารือทั้งที่เปนกลุม หรือรายงานรายบุคคล หรือรายงานทาง
โทรศัพท ขอดีคอื เปนวิธีท่ีรวดเร็ว แตจุดออนคือ อาจเปนขอมูลที่กลั่นกรองมาแลวซึ่งไมตรงกับความ
เปนจริง 

8.6.3.4 รายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Report)  

รายงานที่เปนลายลักษณอักษร เปนการรายงานท่ีมีจุดออน ทํานองเดียวกับรายงานในรูป
สถิติคือรายงานหลังจากมีการปฏิบัติแลว แตขอดีคือเปนทางการ อางอิงได สามารถนํามาใชไดในเวลา
ตอมา 

 

8.6.4 การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดจริงกับมาตรฐานท่ีกําหนด (Comparing actual 
Performance) 

การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดจริงกับมาตรฐานเปนการเปรียบเทียบเพื่อหาผลลัพธที่ทําได
จริงกับมาตรฐานที่กําหนดไววามีความแตกตางกันมากนอยแคไหน เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหา
สาเหตุของความแตกตาง และพิจารณาขอกําหนดในการปฏิบัติงานหรือการกําหนดมาตรฐานในการ
ดําเนินงานตอไป  
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8.6.5 การจัดการแกไข (Taking Managerial Action) 

หลังจากมีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกบัมาตรฐานท่ีกาํหนดไวแลวผูบริหารจะเห็นขอ
แตกตางที่เกิดขึ้น ผูบริหารจะตองนําเอาขอแตกตางนั้นมาดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตองหรือ
นํามาพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรฐานที่กําหนดไว ซ่ึงในบางคร้ังองคการอาจจะต้ังมาตรฐาน
ไวต่ําหรือสูงมากเกินไป หรืออาจมีปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งน้ีข้ันตอน
สุดทายของกระบวนการควบคุมอาจเปน การดําเนินการโดยผูบริหารซ่ึงมีทางเลือกดําเนินการ 3 ทาง 
คือ  

1) ไมตองดําเนินการอะไรเลย 

2) ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

3) ทบทวนมาตรฐาน 

กรณีที่จะตองมีการปรับแกไขปฏิบัติงานอาจเปนเพราะการปฏิบัติงานท่ีผานมายังไมเปนที่นา
พอใจ ผูบริหารจะตองมีการเปลี่ยนกลยุทธหรือโครงการบริหารงาน ทบทวนการจายคาตอบแทน จัด
โปรแกรมการฝกอบรม มีการออกแบบงานใหม หรือปลดคนงานออก แลวแตความเหมาะสม การ
ปรับปรุงแกไขที่กลาวนี้อาจตองดําเนินทันที (Immediate Corrective Action) หรือใชเวลาศึกษา
ตรวจสอบสมมุติฐานของปญหาแลวนําไปดําเนินการแกไขที่ตนตอหรือตนทางของปญหา (Basic 
Corrective Action) 

จากกระบวนการควบคุม 5 ขั้นตอน ประกอบดวย การกําหนดขอบเขตสิ่งท่ีตองการควบคุม 
การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด การวัดผลงานที่ทําไดจริง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดจริงกับ
มาตรฐานที่กาํหนด และการจัดการแกไข จากการดําเนินงานตามขั้นตอนดังกลาวจะทําใหการควบคุม
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 คณุลักษณะของการควบคุมท่ีดี 
การควบคุม  เปนกระบวนการสุดทายในการจัดการที่มีความสําคัญมากตอความสําเร็จของ

องคการ  เพราะฉะนั้นผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญ  และกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและองคการของตนเอง  โดยตองอาศัยความรูความเขาใจในระบบและกระบวนการใน
การทํางานอยางถองแท ลักษณะของการควบคุมที่ดีมีลักษณะ ดังนี้  
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(1) มีความถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือไดของขอมูล (Accuracy)  
(2) มีความทันสมัยและตรงกับความตองการ (Timeliness) เพ่ือใหเกิดความสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถนําไปใชแกปญหาไดทันเวลา 
(3) ตนทุนในการควบคุมตองไมสูงจนเกินไป หรือมีความประหยัด (Economy) ตองมี

การพิจารณาผลตอบแทนที่จะไดรับกลับมาจากการควบคุมวาคุมคาหรือไม 
(4) มีความยืดหยุน (Flexibility) สามารถปรับใชเมื่อองคกรมีการเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมตอไป  
(5) ทําความเขาใจไดงาย (Understandability)  ไมยุงยาก  ไมซับซอน พนักงานทุกคน

สามารถเขาใจระบบและนําไปใชไดตามวัตถุประสงคที่วางไว  
(6) มีมาตรฐาน  มีเหตุผล (Reasonable  Criteria)  มาตรฐานมีความเหมาะสมไมสูง

หรือต่ําจนเกินไป พนักงานสามารถปฏิบัติได  และสามารถนําไปสูมาตรฐานที่เปน
สากลได 

(7) มุงประเด็นหลัก  ผูบริหารจะตองมุงเนนที่การควบคุมในประเด็นหลักเชิงกลยุทธของ
องคการ  ซึ่งระบบควบคุมที่จะกําหนดขึ้นนั้น  จะตองสามารถครอบคลุมกิจกรรม
ตาง ๆ เหลานั้นได  

(8) มองความแตกตาง มองที่กฎแหงขอยกเวน (Emphasis on the Exception) 
ผูบริหารไมสามารถจะควบคุมทุกอยางไดท้ังหมด ดังน้ัน  บางคร้ังผูบริหารควรจะไป
เนนในกิจกรรมที่มีผลลัพธที่แตกตางจากที่กําหนดไว  มุงแกไขเฉพาะสิ่งที่เปนปญหา
หรอืผิดไปจากมาตรฐานเทานั้น ไมจําเปนตองเขาไปควบคุมทุกอยาง 

(9) มีความหลากหลายในมาตรฐาน (Multiple Criteria) ควรจะกําหนดมาตรฐานใหมี
ความหลากหลายตามลักษณะของกิจกรรม  หรือควรจะกําหนดมาตรฐานท่ี
หลากหลายในการประเมินกิจกรรมแตละอยางเพ่ือจะไดมองเห็นภาพในหลาย
มุมมอง 

 
ควรมีขอเสนอแนะหรือบอกวิธีการแกไขใหถูกตอง (Corrective Action) การควบคุมที่ดี 

หลังจากที่ วัดคาของผลงานจากมาตรฐานแลว  ควรจะเสนอแนะวิธีการท่ีจะแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนดวย 

  



210 

 สรุปทายบทเรียน 
จากกระบวนการบริหาร เร่ิมตั้งแต การวางแผน การจัดการ การชี้นํา และการควบคุม การ

ควบคุมน้ันเปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการจัดการ ที่ทําใหผูบริหารเกิดความมั่นใจวาเปาหมายและ
วัตถุประสงคในการทํางานจะไดรับการสนองตอบอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการควบคุม เปน
กระบวนการที่เปนระบบในการติดตาม กํากับ ตรวจสอบและแกไข เพ่ือใหแนใจวากิจกรรมตาง ๆ 
เปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไว การควบคุมเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่ตอง
ดําเนินการอยางรอบคอบ ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการควบคุมที่เหมาะสมและสอดคลอง  เพ่ือใหการ
ควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 

คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

1) ใหทานอธิบายการควบคุมมีความสําคัญกับองคการอยางไร และยกตัวอยางพอสังเขป 
2) จากการศึกษากระบวนการจัดการท้ัง 4 ดาน ในดานการควบคุมมีความสัมพันธกับ

กระบวนการจัดการกระบวนการใดมากที่สุด เพราะเหตุผลใด 
3) ใหทานอธิบายกระบวนการในการควบคุมภายในองคการ 
4) ใหทานอธิบายและเปรียบเทียบความแตกตางของประเภทของการควบคุม พรอม

ยกตัวอยางใหเห็นพอสังเขป 
5) ใหทานยกตัวอยางองคการมา 1 องคการ  และอธิบายระบบของการควบคุมที่เหมาะสม

กับองคการนั้นพรอมเหตุผลประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
หัวขอเนื้อหา 

1. ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2. ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. การจายคาตอบแทน 
4. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
5. การเปลี่ยนแปลงตาํแหนง 
6. การเลื่อนตําแหนง 
7. การโยกยาย 
8. การลดข้ัน 
9. การงดจางชั่วคราว 
10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย  
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4. เพื่อใหผูเรียนเขาใจภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย  
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1. เพื่อใหผูเรยีนบอกถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถจําแนกประเภทขององคการในรปูแบบตางๆ 
4. เพื่อใหผูเรยีนสามารถระบุภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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ดานทักษะ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคนขอมูลไดอยาง

ถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงท่ีนาชื่อถือ มีความเท่ียงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดําเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนุนใหกําลังใจ 

รับฟงความคดิเห็นของคนอื่น การชวยเหลือเพ่ือนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มีความคิดในดานบวก 
และคิดริเร่ิมสรางสรรค  

 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 

ขอตกลงเบ้ืองตน กติกาในการเรียน และ การวัดผลประเมินผลการเรยีน 
2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรยีน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาองคการและการจัดการ  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 

 

การวัดผล 
1. แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
2. รายงานกลุม  
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บทท่ี 9 

การบรหิารทรพัยากรมนุษย 
 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย หรือการวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) 

เปนกระบวนการในการคาดการณความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคการ โดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณที่พอเพียง อันจะสงผลถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับบุคลากรและการตอบสนองตอปจจัยแวดลอม ซึ่งเร่ิมตนต้ังแตกอนการเขารวมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกับองคการ ขณะที่ปฏิบัติงานอยูในองคการ จนกระท่ังพนสภาพการเปน
บุคลากรขององคการ ดังนั้นเพ่ือใหองคการใชเปนแนวทางปฏิบัติและเปนหลักประกันวาองคการจะมี
บุคลากรที่มีคุณภาพอยางเพียงพออยู เสมอ ตลอดจนเพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(Quality of Work Life : QWL) ที่มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงครวมขององคการ โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความ
มั่นคง และการเจริญเติบโตขององคการ บุคลากร และสังคม การวางแผนทรัพยากรมนุษยจึงตองมี
การวางแผนอยางมีประสิทธิภาพในการพยากรณเก่ียวกับความตองการบุคลากรในอนาคต ซึ่ง
พิจารณาจากจํานวนและประเภทของบุคลากรที่จะสรรหาเขามาใหม หรือที่จะตองออกไปจากกลุม
ของบุคลากรทั้งหมดขององคการ ทั้งนี้การวางแผนทรัพยากรมนุษยจะชวยใหฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยขององคการ สามารถจัดทําแผนการสรรหา แผนการคัดเลือก แผนการพัฒนาและฝกอบรม 
ตลอดจนแผนงานอ่ืน ๆ   จะเห็นไดวาการวางแผนทรัพยากรมนุษยมี บทบาทและความจําเปนเพ่ิมขึ้น
เร่ือย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการที่ตองเผชิญกับภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงในยุคโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว  

ดังน้ันองคการที่มีการวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ีเพียงพอทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ยอม
ไดเปรียบกวาองคการท่ีขาดการวางแผน เพราะการวางแผนทรัพยากรมนุษยที่เปนระบบและมี
ประสิทธิผลจะสามารถใชทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงความหมาย เหตุผล 
และวิธีการวางแผนทรัพยากรมนุษย กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยประเภท และเทคนิคการ
คาดคะเนทรัพยากรมนุษย รวมทั้งประโยชน ขอจํากัดและขอควรพิจารณาเก่ียวกับการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย 

  



216 

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย  
ศินารถ  ศิริจันทพันธ (2556) ไดใหความหมายของคําวา การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

หมายถึง กระบวนการคาดการณความตองการของทรัพยากรมนุษยขององคการเปนการลวงหนา 
ตองการบุคคลประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด และตองการเมื่อใด และกําหนดวิธีการจะไดมาซ่ึง
ทรัพยากรมนษุยที่ตองการ จะไดมาจากไหน อยางไร ตลอดจนการกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ตางๆเพ่ือที่จะใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหไดประโยชนสูงสุด 

สาคร สุขศรีวงศ (2559) การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ี
จําเปนเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหองคการมีทรัพยากรมนุษยที่เพียงพอทั้งในดานคุณภาพและ
ปริมาณ ตลอดจนสามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด การที่องคการจะมีทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอนั้น จําเปนตองมีกระบวนการที่ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 
เร่ิมตั้งแตการวางแผนทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Planning) การจัดคนเขาทํางาน 
(Staffing) การฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) การจายคาตอบแทน 
(Compensation) การประเมินผลการปฏิบั ติงาน (Performance Appraisal) และการรักษา
ความสัมพันธ (Relationship Maintenance) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การใชกลยุทธเชิงรุกที่มี
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคการ นั่นคือ
บุคคลที่ทํางานทั้งกรณีท่ีทํางานรวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียวเพื่อบรรลุเปาหมายในการประกอบ
ธุรกิจใด ๆ (Armstrong and Michael, 2006) 

ตามความหมายขางตน พอสรุปไดวา การวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึง การวิเคราะห
และคาดคะเนเก่ียวกับอุปสงคและอุปทาน ความตองการของมนุษยในอนาคตอยางเปนระบบ โดย
ระบุจํานวน ประเภทของบุคคล รวมถึงระดับของทักษะความรู ความสามารถที่ตองการ เพ่ือให
องคการมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีจํานวนเพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจที่คาดวาจะมีใน
อนาคต พรอมทั้งกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ และมีแผนการใชบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคการ 

 
 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ไดกลาวมาขางตน คงจะทําให
เขาใจและยอมรับวาการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ และสามารถที่จะเอื้อประโยชนให
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องคการดําเนินธุรกิจตางๆ ไปสูเปาหมายไดอยางมั่นใจ จะเห็นไดวาทุกองคการประสงคที่จะพัฒนา
ตนเองไปสูความสําเร็จในฐานะผูนําธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่จะ
นําพาองคการไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฏิบัติที่มีคุณภาพทั้งนี้เพราะงานดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเปนงานที่มุงเลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราได
คัดสรรใหบุคลากรเหลาน้ีเขามาอยูในองคการแลว งานดานการบรหิารทรัพยากรมนุษยก็ไมไดหยุดอยู
เพียงเทานี้ หนวยงานทรัพยากรมนุษยจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู 
ความสามารถ และประสบการณที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดมีประสิทธิภาพ และพรอมจะปฏิบัติงานที่ทาทายความรู ความสามารถ สรางความสําเร็จใหแก
องคการมากยิ่งข้ึน ปจจุบันการใหความสําคัญการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีสาเหตุมาจากปจจัย
ตางๆ ตอไปนี้ 

โดยปกติองคการเกือบทุกแหงมักจะตองมีการวางแผนกําลังคนอยูเสมอ  ซึ่งอาจจะทําอยาง
เปนทางการหรืออยางไมเปนทางการก็ตาม ในที่นี้ไดกลาวถึงการวางแผนกําลังคนที่มีการกระทํากัน
อยางเปนทางการ ซึ่งจะเปนประโยชนมากกวาการวางแผนโดยไมมีหลักเกณฑ ท้ังนี้เพราะการวางแผน
กําลังคนอยางมีหลักเกณฑและรูปแบบขั้นตอนที่แนนอนน้ัน นับวันในปจจุบันจะมีความสําคัญยิ่งข้ึน  
ทั้งนี้เพราะเหตุเน่ืองจากตลาดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีความชํานาญไดมี การเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว องคการท่ีมุงจะใหมีประสิทธิภาพจึงควรเปนองคการที่ไดมีการทํา การวางแผนกําลังคน  เพ่ือ
การสรรหาและวาจางที่สมบูรณและมีการปฏิบัติงานกันอยางจริงจังดวย  ดังนั้นการวางแผนทรัพยากร
มนุษยจึงมีความสําคัญดังตอไปนี้ (อนิวัช  แกวจํานงค, 2552; กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, 2556) 

(1) ชวยใหการดําเนินกิจกรรมแตละหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยมีความเก่ียวของกับการออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การ
พยากรณกําลังแรงงาน การสรรหา การคัดเลือกและการรับเขาทํางาน ดังนั้นหากองคการสามารถ
ดําเนินการในแตละสวนไดอยางเหมาะสม สามารถทําใหการทํางานในแตละหนวยงานเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดและไมประสบกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

(2) ชวยในการกําหนดเสนทางความกาวหนาใหกับบุคคลในองคการ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยที่ดีจะชวยในเรื่องของวางแผนการทดแทนกําลังคนทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการในระยะยาว และทําใหพนักงานเกิดขวัญกําลังใจและอยูกับองคการได
นานมากขึ้น  
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(3) ชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานกับองคการ 

หากองคการสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี จะทําใหไมเกิดการขาดแคลน
แรงงาน การดําเนินงานมีความตอเนื่องอยางเต็มกําลัง ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองวางแผนจัด
อัตรากาํลังใหเพียงพอสําหรับการสรางสรรคผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(4) ชวยสรางความพรอมในการดําเนินงานของหนวยงานทรัพยากรมนุษย 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยในแตละปจะทําใหสามารถทราบอัตรากําลังและสรรหา 
คัดเลือก พรอมบรรจุพนักงานใหมเพื่อใหแผนการดําเนินงานประจําปสามารถสําเร็จลุลวงไปได   

(5) ชวยใหเกิดการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันมีผลตอการดําเนินงานขององคการ หาก
องคการมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม
ภายนอก สามารถชวยลดความวิตกกังวล ความเครียด และขอขัดแยงตางๆและยังทําใหมีโอกาสใน
การประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

(6) ทําใหองคการไดรบัชื่อเสียงและการยอมรับ 

องคการธุรกิจในปจจุบนัใหความสําคัญกับการวางแผนทรัพยากรมนุษยมากย่ิงขึ้น เพราะเปน
กระบวนการแรกในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีสามารถนําพากระบวนการตอไปใหบรรลุ
จุดมุงหมายได ดังนั้น หากมีการวางแผนที่ดียอมนํามาซึ่งความสําเร็จในการปฏบิัติงาน และทายที่สุดก็
จะนํามาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับจากองคการอ่ืน ๆ 

 

 การจายคาตอบแทน 
คาตอบแทน (Compensation) เปนส่ิงจูงใจที่นายจางใหกับลูกจาง เพ่ือเปนการตอบแทน

การทํางานของลูกจางคาตอบแทนเปนสิ่งที่องคการใชเปรียบเทียบผลงานหรือประสิทธิภาพในการ
ทํางานแตละตําแหนงหนาท่ี โดยองคการตองจายคาตอบแทนภายใตองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 
ดังนี้ 

(1) การจายคาตอบแทนพ้ืนฐาน (Base Pay) สวนใหญจะมีลักษณะเปนคาจางแลเงินเดือน ซ่ึง
เปนคาตอบแทนที่ทุกองคการตองจายใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน 
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(2) คาจางเพ่ือจูงใจ (Incentive  Pay) เปนการจายคาตอบแทนพิเศษในกรณีที่พนักงานทํางาน
ไดสําเร็จตามเปาหมายที่องคการตองการ 

(3) สวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ (Fringe Benefit) เปนคาตอบแทนพิเศษที่องคการจะตอง
จัดใหกับพนักงานเพ่ือใหเกิดความอยูดีมีสุข ท่ีไมใชตัวเงิน 

 
9.3.1 คาจาง (Wage)  

คาจาง (Wage) หมายถึง จํานวนเงินที่คนงานไดรับตอบแทนโดยถือเกณฑจํานวนชั่วโมงใน
การทํางาน หรือช้ินงาน คาตอบแทนประเภทนี้ถาหยุดงานจะไมไดรับ เรียกวา พนักงานใชแรงงาน 
(Blue – Collar) 

 
9.3.2 เงินเดือน  

เงินเดือน (Salary) หมายถึง จํานวนเงินที่บุคคลไดรับเปนการตอบแทนการทํางาน โดยถือ
เกณฑการเหมาจายรายเดือนหรือการจายประจํา ถาหยุดงานตามระเบียบก็จะไดรับเหมือนเดิม
เรียกวาพนักงานเงินเดือน (White – Collar) 

 
9.3.3 วัตถุประสงคในการกําหนดคาตอบแทน  

การจายคาตอบแทนมีวัตถุประสงคดังนี้ 

(1) เพื่อสรรหาบุคคลเขาทํางานในองคการ เพราะคาตอบแทนเปนสิ่งจูงใจ ใหบุคคลมาสมัครงาน
ทําใหองคการสามารถคดัเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามที่กําหนดไวได 

(2) เพื่อควบคุมตนทุนคาใชจาย การกําหนดการจายคาตอบแทนทําใหผูบริหารสามารถวางแผน
บรหิารงบประมาณในการจางและการควบคุมคาใชจายการจาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูปฏิบัติงาน เพราะคาตอบแทนเปนอํานาจในการซื้อสิ่งอํานวย
ความสะดวก นอกจากนี้คาตอบแทนยังกอใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน ทําใหพนักงาน
พัฒนาศักยภาพการทํางานอยางเต็มท่ี 

(4) เพื่อจูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ 
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9.3.4 ผูท่ีเก่ียวของในการกําหนดคาตอบแทน 

การกําหนดคาตอบแทนใหกับพนักงานขององคการนั้น มีบุคคลที่มีความสัมพันธเก่ียวของดวย 3 ฝาย 
ดังน้ี 

(1) รัฐบาล  การจายคาตอบแทนตองไมขัดตอกฎหมายแรงงาน 
(2) นายจาง ตองจายคาจางอยางยุติธรรม เหมาะสมกับงาน 
(3) ลูกจาง สหภาพ หรือสมาคมท่ีเก่ียวของกับลูกจาง   

 
9.3.5 หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนการทํางาน 

หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนการทํางาน องคการตองยึดหลักสําคัญ 5 ขอตอไปนี้ 

(1) หลักความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economics) การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจ ในปจจุบันเพื่อ
กําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม 

(2) หลักผลของการปฏิบัติงาน (Productivities) ยึดหลักความสามารถและผลงานในการกําหนด
คาตอบแทน 

(3) หลักความสามารถในการจายขององคการ (Capacity of Organization) คือการพิจารณา
นโยบาย และความสามารถในการจายคาตอบแทนขององคการดวย 

(4) หลักความยุติธรรมและเสมอภาค (Fairness and Equality) การจายคาตอบแทนตองอยู
ภายใตหลักความยุติธรรม และใหทุกคนมีความเสมอภาคในการไดรับคาตอบแทนอยาง
สมเหตุสมผล 

(5) หลักการจูงใจ (Incentives)  คาตอบแทนเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน การจาย
คาตอบแทนที่ด ีจะทําใหพนักงานเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
9.3.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดคาตอบแทนการทํางาน 

การกําหนดคาตอบแทนมีปจจัยที่เขามาเก่ียวของและมีอิทธิพล ดังนี้ 

(1) ลักษณะของงาน (Characteristic of Jobs) ความยากงายในการปฏิบัติงาน 
(2) อุปสงคและอุปทานของแรงงาน (Demand and Supply of Labor)  ความตองการแรงงาน 

และจํานวนแรงงานในตลาดปจจุบัน 
(3) อัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงาน (Area wage Rate) เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน 
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(4) ความสามารถขององคการ (Ability of Pay ) นโยบายและฐานะการเงินของบริษัท 
(5) การเจรจาตอรอง (Collective Bargaining)  ระหวางนายจางและลูกจาง 
(6) สหภาพแรงงาน (Union) ที่ตองดูแลการจายคาตอบแทนใหยุติธรรม 
(7) คาครองชีพ (Cost of Living) คาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีวิตในปจจุบัน 
(8) สงัคม วัฒนธรรม ประเพณ ี(Social Culture Tradition) ที่เก่ียวของ 
(9) รัฐบาล (Government)  
(10) ประสิทธิภาพของพนักงาน (Efficiency and Employees) ผลของการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

 
9.3.7 ผลตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด (Legally Required Payment)  

(1) เงินเพ่ือการประกนัสังคม (Social Security)  
(2) เงินที่จายใหกรณีบาดเจบ็หรือเสียชีวิตจากการทํางาน (Lump Sum Payment) 
(3) เงินที่สหภาพหรือรัฐจายใหในกรณีท่ียังหางานทําไมได (Unemployment Compensation)  

 
 จากจายคาตอบแทนมีทั้งการจายเปนคาจางหรือเงินเดือน ซึ่งข้ึนอยูกับการตกลงระหวาง

องคการและพนักงาน ซึ่งผูที่เก่ียวของนอกจากนายจางและลกูจางแลวยังมีหนวยงานอ่ืน ๆ เขามาดูแล
เร่ืองคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ เชน รัฐบาล หรือสหภาพแรงงานเพ่ือใหคาตอบแทนที่ไดรับเปน
ธรรมทั้ง 2 ฝาย โดยพิจารณาจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก เชน เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม
ในแตละทองถิ่น หลังจากนั้นการรับทราบคาตอบแทนแลว ตอไปเปนการกําหนดเกณฑในการ
ประเมินผลงานของแตละองคการ 

 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนวิธีท่ีผูบริหารใชเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือประเมินคางานของ
ผูใตบังคับบัญชาวาเปนอยางไร โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว การประเมินผลมี
ประโยชนตอองคการในการวางแผนการบริหารจัดการในดานตาง ๆ เชน การอบรมพัฒนา การจาย
คาตอบแทน การเล่ือนตําแหนง รวมไปถึงเปนขอมูลยอนกลับที่จะทําใหองคการสามารถวิเคราะห
สถานการณของตนเอง เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  
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9.4.1 ความหมายของการประเมินผล 

เกษมสันต วิลาวรรณ และคณะ (2544) ไดใหความหมายของการประเมินผลหมายถึง ระบบ
ที่จัดทําขึ้นเพื่อหาคุณคาของบุคคลในแงของการปฏิบัติงานที่ระบุไดวา การปฏิบัติงานนั้นไดผลสูงกวา
หรอืต่ํากวาเงินท่ีจายใหสําหรบังานนั้น และสมรรถภาพในการพัฒนาตนเอง 

วิธีการท่ีใชประเมินคําวา ผูปฏิบัติงานแตละคนมีความสามารถปฏิบัติงานไดเพียงใด โดย
พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานที่ผูใตบังคับบัญชาไดบันทึกไว หรือจากการสังเกตและ
วินิจฉัยตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อเปนเครื่องประกอบการพิจารณาใหผลประโยชนตอบแทนความดี 
ความชอบแกผูปฏิบัติงานนั้น ๆ 

ระบบประเมินผลตัวบุคคล อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑและ
วิธีการตาง ๆ อยางปราศจากอคติใด ๆ 

จากความหมายดังกลาวสรุปไดว า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ี
ผูบังคับบัญชาใชเคร่ืองมือ วิธีการตาง ๆ เพื่อประเมินคุณคางานของผูใตบังคับบัญชา โดยมีการกําหนด
เกณฑมาตรฐาน หรือสิ่งที่ตองการแลววัดคาของผลงานวามีความคุมคาหรือผลตอบรับกลับมาคุมกับท่ี
จายไปหรือไม เพ่ือนําผลที่ไดมาใชในการวางแผนการจัดการในดานตาง ๆ เชน การจายคาตอบแทน 
การพิจารณาเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การอบรมพัฒนาและการกาวไปสูความสําเร็จในอนาคต โดย
ปราศจากอคติ และมีการกําหนดระยะเวลาในการประเมินอยางชัดเจน โดยมุงที่จะทําใหเกิดการ
ปรบัปรุงการทาํงานของพนักงาน  

 
9.4.2 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานกอใหเกิดประโยชนทั้งตอองคการและตอพนักงาน ดัง ที่ ณัฏฐ
พันธ เขจรนันทน และ ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ไดอธิบายไวดังนี้ 

(1) ชวยปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหผลงานของพนักงานอยูในระดับมาตรฐานที่นาพึงพอใจ 
ทําใหพนักงานรูจุดดอยและจุดเดนของตนเองและสามารถนํามาใชเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

(2) ชวยพัฒนาตัวพนักงาน  เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานทําใหพนักงานทราบถึง
เปาหมายและโอกาสในการพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จ 
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(3) ชวยใหเกิดความสัมพันธ ท่ีดีระหวางผูบัง คับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  เพราะการ
ประเมินผลเปนการเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  ไดมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น  และทําใหผูบังคับบัญชามีความสนใจในตัวลูกนองมากขึ้น เขาใจกัน
มากขึ้น 

(4) เปดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน  การประเมินผลนําไปสูการปรบัเปลี่ยนตําแหนง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับความรูความสามารถของแตละคน 

(5) เปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาคาตอบแทนและสิ่งจูงใจ  เปนสิ่งสําคัญในการทํางานใน
ปจจุบัน เพราะคาตอบแทนมีผลโดยตรงกับแรงจูงใจในการทํางาน 

(6) ชวยฝายทรพัยากรมนุษยในการวาจางพนักงาน  ทําใหฝายทรัพยากรมนุษยทราบผลลัพธจาก
การทํางานของพนักงาน  วาการทํางานมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  และสามารถนําไป
วางแผนพัฒนาระบบในการคดัเลอืกบุคลากรตอไป  

(7) เปนแหลงขอมูลสําหรับการวางแผนขององคการในดานตาง ๆ เชน การจายคาตอบแทน  
การฝกอบรม  การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน เปนตน 

 
9.4.3 กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผล 

การประเมนิผลมีข้ันตอน 4 ขั้นตอน ดงันี้ 

(1) กําหนดนโยบายหรือเปาหมายในการประเมินผล  
(2) กําหนดวิธีการ เคร่ืองมือ หรือมาตรฐานในการประเมินผล  
(3) ทําการประเมินผลงาน 
(4) สรปุผลการประเมินผลงาน  

 
9.4.4 องคประกอบที่สําคัญในการประเมินผลงาน 

(1) มาตรฐานสําหรับการประเมิน 
(2) ผูทําการประเมิน 
(3) วิธีการประเมิน  
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9.4.5 ขอควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลมีประโยชนตอการบริหารจัดการองคการ แตการประเมินผลท่ีดีนั้น ณัฎฐพันธ 
เขจรนันท และฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ไดสรุปขอควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว
ดังน้ี 

9.4.5.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Performance)  

เปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือใชเปนเกณฑรวมกันในการถือปฏิบัติ
และเพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถวัดคาของงานไดอยางชัดเจน ลักษณะมาตรฐานของการประเมินผล
ที่ด ีมีดังนี้ 

(1) จะตองไดรับการยอมรบัจากผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 
(2) จะตองสามารถวัดได 
(3) จะตองไมสูงหรือต่ําเกินไป 
(4) จะตองมีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษร 
(5) จะตองมกีารกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจน 

 
9.4.5.2 การปฏิบัติงานและศักยภาพ (Performance and Potential) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะตองทําเพ่ือวัดคาของพนักงานในดาน ความรู ความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจอยางจริงจัง เพ่ือใหทราบศักยภาพของพนักงานอยางแทจริง  

 
ใครเปนผูประเมิน  (Who Does the Appraisal) หนวยงานจะตองกําหนดตัวบุคคลท่ีจะมา

ประเมินใหชัดเจนกอนลวงหนา เพราะการประเมินจะตองไมมีอคติใด ๆ เกิดข้ึน ผูมีหนาที่ประเมินโดย
สวนใหญ ไดแก  

(1) หัวหนาหรอืผูบังคับบัญชา  
(2) ผูรวมงานในระดับเดียวกัน 
(3) คณะกรรมการ  
(4) ผูใตบังคับบัญชา  
(5) ผูถูกประเมินเอง  
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9.4.5.3 คุณสมบัติของผูประเมนิที่ดี (Characteristic of Good Refers)  

ผูประเมินที่ดีมีควรมีคุณสมบัตดัิงนี้  

(1) มีเชาวนและสติปญญาที่ดี  
(2) มีความรูและความสามารถทางวิชาการ  
(3) มีอารมณมั่นคง 
(4) มีประสบการณสูงท้ังในดานงานและการประเมิน 
(5) มีความรูและเขาใจในสภาพการณตาง ๆ  

  
9.4.6 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 ระบบ 

เกษมสันต วิลาวรรณ และคณะ (2544) ไดสรุประบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไว 3 
ระบบ คือ 

9.4.6.1 ระบบการจัดขั้นตําแหนง (The Ranking System)  

ระบบการจัดข้ันตําแหนงเปนวิธีการประเมินที่จัดเรียงรายชื่อผูถูกประเมิน โดยนําเกณฑ
ประเภทของงานภายในแบงตามลักษณะของงาน เชน พนักงานขาย ธุรการ การประเมินจะตองจัด
กลุมผูถูกประเมินท่ีมีความรูความสามารถระดับเดยีวกันอยูดวยกัน 

9.4.6.2 ระบบใหคะแนน (The Numeric Scale) 

ระบบใหคะแนนเปนวิธีการตีคาของงานจากความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ของแต
ละบุคคลโดยการใหคะแนน เปนตัวกําหนดคาของงานแตละงาน แสดงไดดังตารางที่ 9.1 
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ตารางที่ 9.1 ตัวอยางการประเมินดวยระบบใหคะแนน 
 

 จํานวนคะแนน 
-   ความสามารถในการเรียนรูงาน 1 2 3 4 5 
-   คุณภาพของงาน 1 2 3 4 5 
-   ความรวมมือ  และการประสานงาน 1 2 3 4 5 
-   ความตรงตอเวลา 1 2 3 4 5 
-   ความขยัน  พยายาม 1 2 3 4 5 
 (คะแนนเต็ม  25) 

 
9.4.6.3 ระบบพรรณนาความ (The Descriptive Scale)  

ระบบพรรณนาความน้ีสวนใหญจะใชวัดผลการปฏิบัติงานในระดับหัวหนาหรือผูบริหารท่ีจะ
เนนการประเมินเชิงคุณภาพ เชน การมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 

 
9.4.7 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน มี 7 วิธี คือ 

9.4.7.1 การประเมินดวยมาตรวัดแบบกราฟก (Graphic Rating Scale) 

การประเมินดวยมาตรวัดแบบกราฟก คือ การกําหนดคุณลักษณะที่เราตองการใชเปนเกณฑ 
แลวใหผูประเมินพิจารณาวา ผูถูกประเมินมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะที่กําหนดไวมากนอยระดับใด 
ซึ่งเราจะมีการแบงมาตรวัด ออกเปน 2 ระบบ คือ 

1) มาตรวัดแบบตอเนื่อง (Continuous Scale) ลักษณะนี้ผูประเมินจะใหคะแนน
ผูถูกประเมินตามมาตรสวนที่กําหนดไว เปนตัวเลขตอเนื่อง ทําใหสามารถประเมินคาของ
แตละคนไดอยางชัดเจน  และสอดคลองกับระดับคามากที่สุดดังภาพประกอบที่ 9.1  

  



227 

 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 9.1 ตัวอยางมาตรวัดแบบตอเนื่อง 

 

1) มาตรวัดแบบไมตอเนื่อง  (Discontinuous Scale) การประเมินแบบนี้จะมี
ลักษณะคลายแบบตอเนื่องแตไมมีตัวเลขคะแนนกํากับ จะใชรหัสเปนการกําหนดการ
ประมวลผลไวตางหาก ดังภาพประกอบที่ 9.2 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 9.2 ตัวอยางมาตรวัดแบบไมตอเนื่อง 
  

การรูงาน 

 ไมรูงานเลย 
 รูงานพอใช เฉพาะข้ันตอนที่ทําบอย ๆ 
 รับรูงานทุกข้ันตอนเปนอยางด ี
 รูงานทั้งหมดอยางทะลุปรุโปรง 
 เขาใจงานของตนอยางดีเลิศ 
 

0 5 10 15 20 

ไมสนใจงาน ไมทําตามคําแนะนํา 

ไมระมัดระวัง 

สนใจงาน  

รับฟงความคดิเห็นและ
คําแนะนําของผูอ่ืน  

รักงาน  

รักเพ่ือน 

รักองคการ  

รักงาน  

ใหขอคิดและแนะนําผูอื่น
เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ 
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9.4.7.2 การประเมินดวยการเปรียบเทียบกับพนักงานอื่น (Employee Comparison 
Method) 

เปนการประเมินโดยนําพนักงานมาเปรียบเทียบทีละคู แลวจึงสลับคูไขวกันจะทําใหสามารถ
จัดลําดับผูปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน แตวิธีการนี้ควรแยกระดับพนักงานในแตละกลุมตามความสําคัญ 
และลักษณะของงาน การประเมินแบบนี้ไมเหมาะสําหรับหนวยงานที่มีพนักงานจํานวนมาก 

 
9.4.7.3 การประเมินดวยแบบสํารวจรายการ (Check List) 

การประเมินแบบนี้นิยมใชกันมาก เพราะมีรายการที่ตองการประเมินใหอานและตรวจสอบ
อยางสะดวกจะมีมาตราสวน ประมาณคาจากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และตัวเลข 5 
4 3 2 1 โดยตวัเลขแตละตัวจะมกีารกําหนดคามาตราสวนไว สะดวกตอการตอบและการประมวลผล 

 

9.4.7.4 การประเมินดวยการบันทึกเหตุการณวิกฤต (Critical Incidents) 

เปนการบันทึกเหตุการณขั้นวิกฤตที่เคยเกิดขึ้น โดยดูจากการตัดสินใจ พฤติกรรมพนักงานใน
ชวงเวลานั้นเพ่ือนํามาใชในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
9.4.7.5 การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบในสถานที่จริง (Field Review) 

เปนลักษณะของการประเมินโดยลงไปดูการปฏิบัติงานจริง วามีปญหาอุปสรรคอะไรบางใน
การทํางาน หรอือาจใชลักษณะของการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ รวมดวย 

 
9.4.7.6 การประเมินโดยการเขียนความคิดเห็นอยางอิสระ (Free – Form Essay) 

เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหทั้งผูบังคับบัญชาและผูประเมินเขียนขอความแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระจะทําใหไดขอมูลของผูถูกประเมินอยางละเอียดชัดเจน แตอาจจะยากตอการประมวลผล 
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9.4.7.7 การประเมินโดยกลุม (Group – Appraisal) 

เปนการประเมินที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณารวมกัน คณะกรรมการนี้อาจมาจากทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานก็ได เพื่อใหไดมุมมองท่ีหลากหลาย และทําใหการประเมินมีความ
สมบูรณย่ิงข้ึน 

 

9.4.8 ปจจัยที่ควรระวังในการประเมินผล 

เกษมสันต วิลาวรรณ และคณะ (2544)  ไดสรุปปจจัยท่ีอาจจะเกิดปญหาและอุปสรรคที่
ผูบริหารควรระมัดระวังในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 

(1) ความไมชัดเจนของมาตรฐานอาจทําใหเกิดความสับสนตอทั้งคณะกรรมการและผูปฏิบัติงาน 
(2) วิธีการหรือเคร่ืองมือที่ใชวัดไมดีพอหรือไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน  
(3) การยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผูประเมินมีผลตอมาตรฐานการประเมิน 
(4) การปลอยหรือกดคะแนนทําใหผลการประเมินท่ีไดไมมีมาตรฐาน 
(5) อิทธิพลของลักษณะงาน ลักษณะมีความแตกตางการประเมินก็ตองมีความแตกตางกันดวย 
(6) อิทธิพลภายในองคการ ที่ไมสามารถควบคุมไดแตมีผลกระทบตอการประเมิน เชน กฎหมาย 
(7) การใหคะแนนกลาง ๆ ไวเพ่ือความปลอดภัย 

ปจจัยที่กลาวมาทั้ง 7 ขอเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารตองศึกษาและวางแผนไวกอนลวงหนา 
เพื่อไมใหมีผลกระทบตอการประเมินผลขององคการ 

 
9.4.9 ปญหาและขอบกพรองในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปญหาและขอบกพรองจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

(1) ผูประเมินขาดความเขาใจ  ในวัตถุประสงคและวิธีการ  
(2) ความมีอคติของผูประเมินตองานหรือตอผูถูกประเมิน 
(3) มุงใชการประเมินในเร่ืองการปูนบําเหน็จมากเกินไป ทําใหไมเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
(4) ความบกพรองเก่ียวกับปจจัยที่กําหนดมาตรฐานในการประเมิน 
(5) มุงท่ีจะประเมินดานความประพฤติมากเกินไป  
(6) ขาดมาตรฐานที่แนนอนในการประเมิน  
(7) ความบกพรองเก่ียวกับมาตรฐานของงานที่วางเอาไว 
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(8) ความแตกตางกันของลักษณะงาน และแบบฟอรมท่ีมีความยืดหยุนนอย  
(9) ระยะเวลาในการประเมินผลไมเหมาะสมนอยหรือมากเกินไป 
(10) การไมยอมรับหลักการของผูประเมินและผูถูกประเมนิ 
(11) ไมมีการเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูประเมินกับผูถูกประเมิน 

 
9.4.10 ปจจัยที่นํามากําหนดในการประเมินผลงาน 

เกษมสันต วิลาวรรณ และคณะ (2544) ไดกําหนดปจจัยที่ควรนํามาใชในการประเมินผลงาน 
มีดังนี้ 

(1) คุณภาพของงาน (Quality of work)  
(2) ความไววางใจในการปฏิบัติงาน (Dependability)  
(3) ความคดิริเริ่ม สรางสรรค  (Initiative)  
(4) ความสามารถในการเรียนรูงาน (Ability to Learn the Job)  
(5) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)  
(6) ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ (Responsibility)  
(7) การใหความรวมมือและประสานงาน (Co – Operation & Co – Ordination) 
(8) การติดตอกับผูอื่น (Dealing with People)  
(9) การตัดสินใจ (Decision  Making)  
(10) คุณสมบัติในการเปนผูนํา (Leadership)  
(11) สุขภาพ (Health)  
(12) ความกระตือรือรน (Enthusiasm)  
(13) การปรบัปรุงตวั (Self – Improvement)  
(14) บุคลิกลักษณะ (Personality)  
(15) ทัศนคติตองาน (Attitude towards Work)  
(16) สัมพันธภาพในงาน (Relations at Work) 
(17) ความรอบรูในงาน (Job Knowledge)  
(18) ปรมิาณงาน (Quantity of Work) 
(19) การวินิจฉัย (Judgment)  
(20) การแสดงออก (Expression)  
(21) การคิดสรางสรรค (Creativity / Creating Idea)  
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(22) การวางแผน – จัดรูปงาน (Planning and Organizing Ability)  
(23) การส่ือขอความ (Skills in Communication)  
(24) ความสามารถในการสรางเสริมผูใตบังคับบัญชา (Ability to Develop Subordinates)  
(25) การมอบหมายงาน (Delegation) 
(26) ความเปนผูเคารพในระเบียบขอบังคับ (Adherence to Regulations)  
(27) วิธีการทาํงาน  (Methods of working)  
(28) ความมุงมั่นในการทํางานใหลุลวงไป (Determination) 
(29) ความสามารถในการควบคุมอารมณ (Ability to Stand Pressure / Emotional Stability)  
(30) การตรงตอเวลา (Punctuality)  

 
ปจจัยที่หมดที่กลาวมา ผูบริหารควรจะเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและ

วัตถุประสงคในการประเมินผลของแตละองคการ 

 
 การเปล่ียนแปลงตําแหนง 

 ในสภาพปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบริหารจัดการองคการจําเปนตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและระบบรอบ ๆ องคการ เพื่อให
องคการอยูในสภาพที่เหมาะสม มีความสอดคลองกับนโยบายในการบริหารจัดการ และพรอมท่ีจะ
แขงขัน องคการจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงตําแหนง (Change of Position) ไมวาจะเปนการเล่ือน
ตําแหนง การโยกยาย การลดขั้น หรือการใหออกจากงาน เพื่อใหการทํางานขององคการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

 
9.5.1 วัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงตาํแหนง 

พยอม วงศสารศรี (2538) ไดสรุปวัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงตําแหนงไว 5 ประการ
ดังตอไปนี ้

(1) เพ่ือปรับปรุงโครงสรางขององคการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและลักษณะของงานมาก
ยิ่งขึ้น  

(2) เพ่ือปรับปรุงใหบุคลากรมีความเหมาะสมกับงาน และสามารถทํางานไดอยางมีความสุข 
(3) เพ่ือปรับปรุงใหมีการปฏิบัตติามนโยบายและแผนขององคการ  
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(4) เพ่ือเปนการสรางขวัญ กําลังใจ และกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน  
(5) เพ่ือการสนองตอบพลวัตรของระบบที่อยูรอบองคการ 

 

 การเล่ือนตําแหนง 
การเลื่อนตําแหนง (Promotion) เปนการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่พนักงานทุกคนปรารถนา

เพราะจะทําใหมีรายไดสูงขึ้น หนาที่การงานสูงขึ้น มีความทาทายมากข้ึน เพราะฉะนั้นผูบริหารจะตอง
วางแผนในการเลื่อนตําแหนงหรือกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการในการเลื่อนตําแหนงงานอยางชัดเจน 
และทุกคนยอมรับ โดยองคการควรกําหนดหลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนงใหกับพนักงาน ดังนี้ 

9.6.1.1 หลักความรูความสามารถ (Merit or Ability Factor) 

บางคร้ังเรียก หลักคุณธรรม เพราะเปนเกณฑที่ใชความรู ทักษะ และความพยายามของ
บุคคลเปนเกณฑในการเลื่อนตําแหนง วิธีการนี้จะทําใหไดคนท่ีมีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน 
แตจะเกิดบรรยากาศแหงการแกงแยงแขงขัน เชน การสอบคัดเลือก 

 
9.6.1.2 หลักอาวุโสและประสบการณ (Seniority and Experience) 

วิธีการนี้สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันใหความสําคัญกับความจงรักภักดี ดังจะเห็นไดจาก
องคการของคนญี่ปุน ที่ใหความสาํคัญกับบุคคลที่อยูกับองคการเปนเวลานาน 

 
9.6.1.3 หลักความรูความสามารถและอาวุโส (Merit and Seniority) 

วิธีการนี้ นําหลักขอที่ 1  และ 2 มาใชรวมกัน เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหพนักงานมากขึ้น 
ปองกันและแกไขขอบกพรองและปญหาที่เกิดจากการเลื่อนตําแหนงโดยวิธีที่ 1 และ 2 

9.6.1.4 หลักระบบอุปถัมภ (Patronage System) 

เปนระบบการเล่ือนตําแหนงที่ไมใชหลักการใดเลย ระบบนี้หลีกเล่ียงไดยาก ยังมีการใชอยูใน
ปจจุบัน เชน ระบบพรรคพวก เครือญาติ เปนตน 
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 การโยกยาย 
 การโยกยาย (Transfer) เปนลักษณะของการเปล่ียนแปลงตําแหนงที่มีระดับหนาท่ีเทาเดิม  

เงินเดือนเทาเดิม แตยายจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทํา
ใหพนักงานสามารถทํางานไดดีท่ีสุด โดยสาเหตุของการโยกยายมาจาก 2 สาเหตุหลัก ไดแก 

(1) เพ่ือความเหมาะสมขององคการ  เมื่อผูบริหารมีความคิดเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ
โยกยาย  หรือเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานขณะนั้นหรือในอนาคต  

(2) เพื่อความเหมาะสมของพนักงาน  ในกรณีนี้พนักงานอาจจะมองเห็นความเหมาะสมดวย
ตนเอง  ตองการทํางานในตําแหนงที่เหมาะกับความรูความสามารถ  ทักษะหรือสภาพ
รางกาย จึงขอยายตําแหนงงาน 

 
ในบางคร้ังพนักงานมองวา การโยกยายเปนเสมือนเคร่ืองมือของการลงโทษพนักงานที่

ปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ เพราะฉะนั้นกอนที่จะทําการโยกยายบุคคล 
องคการจะตองพิจารณาถึงส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1) แจงเหตุผลใหทราบอยางชัดเจน  
2) ตรวจสอบความตองการของหนวยงานที่จะรับโอนยาย  
3) ตรวจสภาพความพรอมของหนวยงานท่ีจะโยกยายออก 
4) กาํหนดหลักเกณฑในการพิจารณาโยกยายอยางยุติธรรม 
5) แจงลักษณะโยกยายวาเปนการชั่วคราวหรือถาวร  
6) ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการโยกยาย  
7) คํานึงถึงความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการโยกยาย 
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 การลดข้ัน 
การลดข้ัน (Demotion) หมายถึง การเปล่ียนแปลงตําแหนงในการทํางานใหตํ่าลง ทั้งดาน

สถานภาพและรายได  เปนวิธีการลงโทษพนักงานวิธีการหนึ่ง เพ่ือใหพนักงานไดตระหนักถึงความผิด
หรือการทํางานที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ การลดขั้นอาจจะลดชั่วคราว หรือถาวรกไ็ด  

 
 การงดจางช่ัวคราว 

ในบางสถานการณองคการมีความจําเปนตองงดจางบุคลากรชั่วคราว (Lay Off) หรืองดจาง
บางสวนเพื่อใหองคการสามารถที่จะดําเนินการตอไปได เมื่อองคการตองเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรค
ในการทํางานบางอยาง  เชน  เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  จําเปนตองยบุหนวยงานบางหนวยงาน  

 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD: Human Resource Development) 
เนื่องจากมนุษยเปนทรัพยากรที่ มีคา และมีความสําคัญในการบริหารจัดการมากท่ีสุด 

องคการจึงตองพยายามทุกวิถีทางที่จะทําใหทรัพยากรมนุษยสามารถสรางคุณคาใหกับองคการนําพา
ความสําเร็จมาสูองคการ วิธีการดังกลาวนั้นองคการควรจะกําหนด ไวเปนนโยบายหลักเพ่ือเปน 

แนวปฏิบัติใหบุคลากรไดรูถึงทิศทางในการพัฒนาตนเอง เชน การฝกอบรมและพัฒนา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทกัษะตลอดจนการสรางและเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหเปนไปในทิศทางที่
องคการตองการ 

9.10.1 ความหมายของการฝกอบรมพัฒนา  

เกษมสันต วิลาวรรณ และคณะ (2544) ไดใหความหมายของการฝกอบรมพัฒนา เปน
กระบวนการที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงบุคลากรในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติและวิธีการในการทํางาน อันจะนําไปสูการทํางานและการดํารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของการฝกอบรมและพัฒนาของเกษมสันต วิลาวรรณ และคณะ (2544) จะ
เห็นวา การอบรมและพัฒนามี เหมือนและแตกตางกันในบางประเด็น เชน กลุมเปาหมาย  
วัตถุประสงค ขอบเขตความรูที่ตองการใหเกดิขึ้น และระยะเวลา แสดงใหเห็นไดดังตารางที่ 9.2 
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ตารางที่ 9.2  แสดงความแตกตางระหวางการพัฒนาและการฝกอบรม 
 

ประเด็น การพัฒนา การฝกอบรม 
1. วัตถุประสงค  
 
2. ตัวบุคคล  
3. ขอบเขตของการเรียนรู  
4.ระยะเวลา  

-สงเสริมใหบุคลากร มีความรูความสามารถ
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
-เนนผูบริหาร  
-แนวคิด ทฤษฎี หลักการกวาง ๆ  
-ระยะยาว 

-เหมือนกัน  
 
-เนนผูปฏิบัติ 
-วิธีการ เทคนิค   
-ระยะสั้น  

 
การฝกอบรมและพัฒนา มุงใหเกิดประโยชนทั้ งตอตัวพนักงานตอองคการ และตอ

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อทําใหองคการมีความพรอมอยูเสมอ เปนการสรางขวัญ 
และกําลังใจใหเกิดขึ้นแกพนักงาน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดประโยชนตอเนื่องถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ 
ไดอยางคุมคา  

 
9.10.2 ความสําคัญและประโยชนของการฝกอบรมและพัฒนา  

การฝกอบรมและพัฒนามีความสําคัญและมีประโยชนตอองคการในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1) เพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  และการประสานงาน ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 
(2) ประหยัด  และเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากร  
(3) ลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง  
(4) ชวยแบงเบาภาระใหกับผูบังคับบัญชาในการสอนหรือแนะนํางาน  
(5) เปนแรงกระตุนใหพนักงานปฏิบัติหนาท่ี  เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 
(6) ช วย ใหบุ คลากรมี โอกาส   ได รับความรู ค ว ามคิด ใหม  ๆ  ทั นต อ เหตุ กา รณ และ 

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
9.10.3 หลักการฝกอบรม  

การฝกอบรมท่ีดีควรจะครอบคลุมวัตถุประสงค 5 ประการ คอื 

(1) ความรู  (Knowledge) การอบรมตองทําใหเกิดความรู ความสมารถเพ่ิมมากขึ้น 
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(2) ความเขาใจ  (Understanding) การอบรมทําใหพนักงานเกิดความเขาใจในงานที่ปฏิบัติได
อยางถูกตอง และสามารถทํางานไดอยางมีความสุข 

(3) ทักษะ (Skill)  การอบรมทําใหพนักงานเกิดความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้นสามารถลดความ
ผิดพลาด และลดเวลาในการทํางานได 

(4) ทัศนคติ (Attitude) การอบรมทําใหพนักงานปรับเปลี่ยนแนวความคิด และทัศนคติทั้งตอ
งานและตอองคการ 

(5) พฤติกรรม (Behavior) สิ่งสําคัญที่สุดการอบรมน้ันจะตองทําใหพนักงานเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเปนไปตามที่องคการตองการได 

 
9.10.4 ประเภทของการฝกอบรม  

องคการสามารถจัดฝกอบรมใหกับพนักงานไดในหลายลักษณะ ซึ่ง เกษมสันต วิลาวรรณ 
และคณะ (2544) ไดนําเสนอลักษณะของการฝกอบรมใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ บรรลุ
เปาหมายตามที่องคการตองการ ไวดังน้ี  

(1) การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Pre – Service Training)  
(2) การปฐมนิเทศ (Orientation)  
(3) การฝกอบรมโดยใหลงมือปฏิบัติงานจรงิ (On the job training)  
(4) การฝกอบรมนอกเวลาปฏิบัติงานจรงิ (Off the Job training)  
(5) การฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill Training)  
(6) การฝกอบรมระดับผูบริหาร (Managerial / Executive Training)  

 

9.10.5 เทคนิคในการฝกอบรม 

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะซึ่ง
สามารถทําไดหลากหลายเทคนิควิธีการขึ้นอยูกับลักษณะของงานและวัตถุประสงคขององคการ ดังน้ี 

(1) การบรรยาย (Lecture) เปนเทคนิคที่นิยมกันมาก โดยการเชิญผูที่มีความรูเฉพาะเร่ืองมา
บรรยาย  

(2) การประชุม (Conference) เปน เทคนิคที่ ให ผู เข า ร วมอบรมได แสดงความคิด เ ห็น  
ปรกึษาหารือแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ  ในเรื่องเดยีวกัน  
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(3) การสัมมนา (Seminar) เปนวิธีการท่ีเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู เฉพาะดาน มาใหความ
ชวยเหลือ โดยสมาชิกจะเปนผูเตรียมขอมูลลวงหนา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ ระหวางวิทยากรกับผูเขารวมอบรม 

(4) การอภิปราย (Panel Discussion) เปนลักษณะของการอบรมที่เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมี
ความรูในหัวขอที่กําหนด มาแสดงขอเท็จจรงิและความคดิเห็นของตนเองแกผูฟงอภิปราย  

(5) การทัศนะศึกษา (Field Trip) เปนเทคนิคท่ีใหผูเขารวมไดลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือศึกษาขอมูลที่สนใจ 
ทําใหผูรวมอบรมมีความเขาใจในเร่ืองนั้น ๆ มากขึ้น 

(6) การระดมสมอง (Brain Storming) เปนลักษณะของการอบรมท่ีใหสมาชิก ไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ และทุกคนพรอมที่จะยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน โดยมีผูดําเนิน
รายงานเปนผูควบคุมสถานการณ 

(7) กรณีศึกษา (Case Study) เปนการนําเอาเรื่ อง ท่ีเกิดขึ้นจริง หรือสถานการณ ที่สราง
เหตุการณขึ้น เพ่ือนํามาใหผูเขารวมไดพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ แลวนําเสนอวิธีการแกไข
ปญหานั้น 

(8) การฝกปฏิบัติ (Exercise) เปนการนําทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเรียนรูมาใชในการทดลองปฏิบัติ
จริง โดยมีผูทรงคุณวุฒิคอยดูแล แนะนําใหความชวยเหลือ 

(9) เกมการบริหาร (Management Games) เปนกิจกรรมที่ใหผูเขารวมไดมีสวนรวมในการ
แสดงบทบาทของผูบริหารในการแกไขปญหา การวางแผนการทํางาน โดยจะแบงเปนกลุม
ยอย เพ่ือแขงขันในการบริหาร 

(10) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role – Playing) เปนการสรางสถานการณจําลองใหผูเขารวมได
แสดงบทบาทตาง ๆ ตามที่กําหนดเคาโครงเร่ืองไว 

(11) การประชุมปฏิบัติการ (Work shop) เปนลักษณะของการประชุม ปรึกษา หารือวิเคราะห
ปญหาตาง ๆ รวมกันในกลุมสมาชิก โดยมีผูนําคอยใหความชวยเหลือ  

(12) การสาธิต (Demonstration) เปนการอบรมโดยการนํากระบวนการหรือข้ันตอนในการ
ทํางานจริงมาใหผูเขารวมไดปฏิบัติ 

(13) กิจกรรม (Activities) เทคนิคน้ี เหมาะสําหรับการฝกอบรมที่มุงเพื่อใหผูเขารวมไดเกิดความ
สามัคคี เกิดการเรียนรู เกิดประสบการณจากการทํากิจกรรม เชน การเลนเกมตาง ๆ  

 
การฝกอบรมและพัฒนา เปนกระบวนการที่จะเสริมสรางความรูความสามารถ ทักษะ และ

ทัศนคติตาง ๆ ใหกับพนักงาน เพี่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมที่ดีข้ึน จึงจะทําใหการ
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ดํารงชีวิตของพนักงานและการบริหารจัดการองคการประสบความสําเร็จ โดยตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางพนักงานและองคการ จึงจะทําใหการฝกอบรมและพัฒนาบรรลุเปาหมายได  

 
 สรปุทายบทเรียน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบันเร่ิมจากการคัดเลือกใหไดคนดี มคีวามรู ความสามารถ 
เขามาทํางานและเมื่อคนเหลานี้เขามาทํางานเปนพนักงานขององคการแลว องคการก็จะตองใหการ
ฝกอบรม และพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือใหพนักงานมีความรู วามสามารถ เพ่ือรองรับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบตาง ๆ ได นอกจากนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จะ
มุงเนนไปท่ีการธํารงรักษาสุขภาพกายและใจของพนักงาน คํานึงถึงความปลอดภัย สภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงขวัญและกําลังใจของพนักงานทั้งในยามท่ีปฏิบัติงานอยูกับองคการ และ
เม่ือพนสภาพการเปนพนักงานไปแลว ทั้งนี้จะกลาวไดวา ภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะ
เนนการใหความสําคัญกับองคประกอบและสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของคน อันจะสงผลตอเนื่องไปถึงการเพิ่มผลผลิตและกําไรขององคการนั่นเอง 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

1) จงอธิบายความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษยมาโดยละเอียด  
2) จงอธิบายถึงเหตุผลและความสําคัญที่ตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย  
3) วิธีการวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพมีความแตกตางกันอยางไร 

และทานคิดวาวิธีใดดีกวากัน เพราะเหตุใด จงอธิบาย  
4) จงอธิบายและเรียงลําดับขั้นตอนกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย มาโดยละเอียด  
5) ทานคิดวาประโยชนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย มีอะไรบาง จงอธิบายมาพอ

สังเขป  
6) การสรรหาพนักงาน (Recruiting) สามารถหาไดจากแหลงใดบาง จงอธิบายพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง 
7) การคัดเลือกมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง จงอธิบายโดยละเอียด 
8) การจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน ควรแขงขันกับองคการอื่นไดเพราะเหตุใด 
9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร  
10) การใหพนจากงานมีสาเหตุมาจากอะไรบาง จงยกตัวอยาง  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 
เทคนิคการบริหารงานยุคใหม 

 
หัวขอเนื้อหา 
ประกอบดวยสาระการเรียนรูดังนี้ 

1. องคการแหงการเรียนรู(Learning Organization)   
2. การประเมินเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) 
3. การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management) 
4. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 

1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายบทบาทและความสําคัญขององคการแหงการ
เรยีนรู 

2. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายบทบาทและความสําคัญของการประเมินเชิงดุลย
ภาพ 

3. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายบทบาทและความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ
ทั่วทั้งองคการ 

4. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายบทบาทและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดานความรู 
1. เพื่อใหผูเรยีนบอกถึงความสําคัญและวัตถุประสงคการศึกษาหลักการจัดการสมัยใหม 
2. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญขององคการ 
3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถจําแนกประเภทขององคการในรปูแบบตางๆ 
4. เพื่อใหผูเรยีนสามารถระบุความหมายและขอบเขตของการจัดการ 
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับหนาท่ีของการจัดการ ทั้งหนาที่หลักและหนาที่

สนับสนุนทางการจัดการ 
6. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายความสําคัญ หนาที่ และทักษะของผูบริหารจัดการในระดับ

ตางๆ 
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ดานทักษะ 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก วิเคราะหความสําคัญ และ วิเคราะหความสัมพันธ 
2. ทักษะการสืบคนขอมูล ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคในการสืบคน การสืบคนขอมูลได

อยางถูกตอง ครอบคลุม สืบคนขอมูลจากแหลงนาชื่อถือ มีความเท่ียงตรง 
3. ทักษะการทํางานรวมกัน ไดแก การดาํเนินการตามเปาหมายของงาน สนับสนนุให

กําลังใจ รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงค มีความคดิใน
ดานบวก และคิดริเร่ิมสรางสรรค  

 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีความสนใจใฝรู 
2. มีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน และเพียรพยายาม 
3. มีความซื่อสัตย 
4. มีวินัย ตรงตอเวลา 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การปฐมนิเทศเก่ียวกับขอบขายการเรียนวิชาหลักการจัดการ ในดานเนื้อหา กิจกรรม 
ขอตกลงเบ้ืองตน กติกาในการเรียน และ การวัดผลประเมินผลการเรยีน 

2. บรรยายเนื้อหาในแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
4. การอภิปราย 
5. ทําแบบฝกหัดทบทวนบทเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาองคการและการจัดการ  
2. โปรแกรมชวยในการนําเสนอ Microsoft Power Point 
3. วีดีทัศน 
 

การวัดผล 
1. แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
2. รายงานกลุม  
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บทที่ 10  
เทคนิคการบริหารยุคใหม 

 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเกิดขึ้นอยางอยางรวดเร็ว  องคการธุรกิจจําเปนตองปรับตัว

เพ่ือใหสามารถอยูรอดไดในสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งองคการธุรกิจ สามารถทําไดจากการ
นําเอาเทคนิคการบริหารงานใหมๆ เขามาประยุกตใชกับองคการ เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสรางความยืดหยุนในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง และ เกิดความย่ังยืน  ในบทน้ีจะนําเสนอเทคนิคการบริหารที่สามารถ
นาํไปใชใหเกิดเปนรูปธรรม และไดรบัความนิยมในปจจุบนั ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
10.1 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)   

องคการแหงการเรียนรูไดถูกพัฒนามาจากแนวคิด การเรียนรูองคการ (สกล บุญสิน, 2555) 
โดยที่องคการแหงการเรียนรูจะมีการยกระดับความสามารถขององคการผานการแลกเปล่ียนความรู
อยางตอเน่ือง ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และ ระดับองคการ เพ่ือตอบสนองความตองการ สมาชิก
ขององคการในแตละระดับ ซึ่งจะทําใหทั้งบุคคล กลุม และ องคการ พัฒนาและเติบโตไปดวยกัน 

 
10.1.1 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 

Senge (1990) ไดเสนอแนวคิดขององคการแหงการเรียนรูไววา เปน องคการที่สมาชิกไดมี
พัฒนาความสามารถของตนเองอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ แตละ
คนมีอิสระท่ีจะสรางแรงบันดาลใจ เพ่ือบรรลุเปาหมายที่แทจริงของ บุคคล กลุม และ องคการ และ
เปนองคการที่ทุกคนสามารถเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน โดยที่องคการแหงการเรียนรูจําเปนตอง
ปฏิบัตติาม วินัย 5 ประการ (Senge, 1994) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
10.1.1.1 ความรอบรูของบุคคล  (Personal Mastery) 

ความรอบรูของสมาชิกในองคการเปนพื้นฐานขององคการแหงการเรียนรู การเรียนรูของ
องคการจะเกิดข้ึนได เมื่อบุคคลนั้นไดมีการเรียนรูและฝกเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของตนเอง เพ่ือจะขยายหรือแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืน ๆ ในองคการ ในขณะที่ บุคคลที่มี
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ความสามารถไดเปนสวนหนึ่งขององคการ และมีการแลกเปลี่ยน หรือขยายความรูใหกับคนอ่ืน ๆ จะ
สงผลใหองการมีความสามารถที่ดีขึ้นดวย 

 
10.1.1.2 แบบแผนความคิด (Mental model)  

แบบแผนความคิด คือสิ่งที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการคิดของบุคคลเก่ียวกับสิ่งที่ทําในโลก
แหงความจริง เปนสิ่งที่สื่อความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคคลที่จะมีสวนในการกําหนดการ
กระทํา และ ผลที่ตามมา ซึ่งไดแก ขอตกลงเบื้องตน ความเชื่อพื้นฐาน คานิยม ขอสรปุหรือภาพลักษณ 
อันจะสงผลตอความสามารถในการทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 
10.1.1.3 การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision)  

วิสัยทัศนเปรียบเปนการมองไปยังเปาหมายขององคการในอนาคต ซึ่งจะเปนเครื่องชี้นําใน
การขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคการไปยังเปาหมายที่ไดกําหนดไว และเปนยังสามารถเปนแรง
สนับสนุนการเรียนรูของสมาชิกในองคการ ผูนําจําเปนตองมีการแบงปนใหผูอื่นไดรูถึงวิสัยทัศน
รวมกัน เพ่ือเปนแรงผลักดันใหเกิดความคิดใหมๆ ท่ีจะสนับสนุนใหองคการไดพัฒนาตอไป 

 
10.1.1.4 การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning)  

การเรยีนรูรวมกันเปนเนนผลลัพธที่เกิดข้ึนกับทมี มากกวาผลลัพธระดับบุคคล เปาหมายของ
การเรียนรูรวมกันเปนทีมคอืการพัฒนาทีมใหมีขีดความสามารถมากขึ้น นอกจากนั้นแลวยังจําเปนตอง 
ประสานความสัมพันธดวยการ ผานการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอภิปรายใหเกิดการ
ปรับทิศทางใหเหมาะสมกับองคการ นอกจากนั้นแลวยังจําเปนตองมีการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ
ใหแกทีม เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  
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10.1.1.5 การคดิเชิงระบบ (Systems Thinking) 

การคิดเชิงระบบ คือ การท่ีคนในองคการความสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธของสิ่งท่ี
เชื่อมโยงกัน ตลอดจนการเขาใจถึงสาเหตุ ผลลัพธ และ กิจกรรมตาง ๆ ที่จะนําไปเติมเต็มการ
ดําเนินงานขององคการใหเสร็จสมบูรณ 

Marquardt (1994) ไดอธิบายความหมายขององคการแหงการเรียนรูวาเปน  องคการที่มี
การเรียนรูทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม อยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหคนในองการมีความสามารถ
ในการวิเคราะหปญหา และเขาใจบริบทของงาน ตลอดจน เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเรียนรู 
จัดการ และใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ (สกล บุญสิน, 2555) ควบคูไปกับการใชองคการ
แหงการเรียนรูมี 5 องคประกอบ ไดแก  พลวัตการเรียนรู (Learning Dynamics)  การปรับเปลี่ยน
องคการ (Organization Transformation)  การเพ่ิมอํานาจแกบุคคล (People Empowerment)  
ก า ร จัดกา รความ รู  ( Knowledge Management)  แ ล ะ การ ใช เทค โน โลยี  ( Technology 
Application) 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 10.1  ความสัมพันธของความรูแตละระดับในองคการ 
ท่ีมา : ปรบัปรุงจาก Senge (1990) 

 

 ความรู้ระดบัองค์การ

ความรู้ระดบักลุม่

ความรู้ระดบับคุคล
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10.1.2 ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 

Marquardt (1999) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่จําเปนสูการพัฒนาองคการใหเปน
องคการแหงการ ซึ่งผูบริหารขององคการจะตองใหความสําคัญ และบริหารจัดการใหเกิดข้ึน โดยมี
ลักษณะทั้งหมด 11 ประการ คอื 

1) มีโครงสรางที่เหมาะสม โดยที่องคการแหงการเรียนรูควรจะตองมีลําดับชั้นการบังคับ
บัญชานอยที่สุดเทาที่จําเปน เพ่ือสงเสริมความเปนอิสระในการทํางาน และเกิดความคลองตัวในการ
ประสานงาน ระหวางทีมที่ตองทํางานขามสายงาน หรือการสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางแผนก
ใหมีมากขึ้น 

2) มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูขององคการ การมีวัฒนธรรมองคการที่ชัดเจนในการสงเสริม
การเรียนรูสามารถทําใหสมาชิกในองคการตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูรวมกัน ผูบริหาร
จําเปนตองสื่อสารคานิยมและนโยบายขององคการ ในดานการเรียนรูเพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมการ
เรียนรูขององคการ 

3) มีการสงเสริมอํานาจ โดยการใหอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบกระจายไปสู
พนักงานเพื่อใหพนักงานไดฝกฝนการเรียนรูและกําหนดวิธีการแกปญหาดวยตนเองมากขึ้น รวมถึง
การไดมีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งจะทําพนักงานไดเรียนรูผลลัพธ ขอดี และขอเสียจากสิ่งที่ตนได
ตัดสินใจ  

4) มีการตรวจสอบสภาพแวดลอม องคการแหงการเรียนรู ตองมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นองคการควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เพื่อมองหาปญหาที่จะ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมสามารถเอ้ืออํานวยใหเกิด
นวัตกรรมดานตางๆ ขึ้นมาไดอีกดวย 

5) มีการสรางองคความรู องคการสามารถสรางองคความรูใหมจากการวิเคราะหผลลัพธของ
การดําเนินงานที่ผานมา นอกจากนั้นแลว องคการควรมีความสามารถในการกระจายความรูที่เกิดขึ้น
ไปยังพนักงานท่ีเก่ียวของ อาทิเชน การสรางฐานขอมูลที่พนักงานสามารถเขาถึงไดจากทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ 

6) มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถชวยใหองคการ 
สามารถสราง และกระจายความรูไดอยางรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในปจจุบันน้ี
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การสื่อสาร และฐานขอมูล สามารถนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในดาน 
การเรียนรู การเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล รวมถึงการกระจายขอมลูขาวสาร ไดรวดเร็วมากขึ้น 

7) ใหความสําคัญกับคุณภาพ คุณภาพ เปนสิ่งสะทอนประสิทธิภาพของกระบวนการการที่
องคการใหความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จึงถือเปนความ
พยายามที่จะเรียนรูวิธีการดําเนินงานใหม ๆ อยูเสมอ เพ่ือใหองคการสามารถพัฒนาคุณภาพของ
สินคา หรอื บรกิาร ไวไดเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 

8) เนนเร่ืองกลยุทธ  กลยุทธถือเปนวิถีทางในการนําพาองคการเพ่ือบรรลุเปาหมาย องคการ
แหงการเรียนรู จึงจําเปนตองมีกลยุทธที่จะสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายดานการเรียนรูเชนกัน 
นอกจากนั้นแลว องคการยังสามารถใชการเรียนรูเปนเคร่ืองมือเพ่ือนําองคการไปบรรลุเปาหมายดาน
อ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

9) มีบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรยีนรู หมายถึงการมสีภาพแวดลอมภายในองคการที่มุงสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพนักงาน การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปาหมายในการดํารงชีวิตของ
พนักงานจะสูงขึ้น เม่ือพนักงานมีเปาหมายในชีวิตสูงข้ึน พนักงานจึงจําเปนตองหาวิธีการพัฒนาตัวเอง
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น เพื่อบรรลุเปาหมายในชีวิตของตนเอง ในทางปฏิบัติ องคการสามารถ
กําหนดเปาหมายขององคการใหสอดคลองกับการเติบโตตามสายงาน และเปาหมายชีวิตของพนักงาน 
เพื่อเปนแรงจูงในในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอีกทางหนึ่ง 

10) มีการทํางานรวมกันเปนทีมและเครือขาย การทํางานในลักษณะน้ี จะชวยสงเสริมใหเกิด
ความคิดสรางสรรค จากการรวมตัวของพองพนักงานท่ีมีพ้ืนฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ความชํานาญที่แตกตางกัน แตสมาชิกในทีมตองตระหนักถึงความรวมมือกัน การแบงปนความรู การ
ทํางานและแกปญหารวมกัน เพ่ือนําประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาพัฒนาสินคา หรือ
บรกิาร 

11) การมีวิสัยทัศนรวมกัน วิสัยทัศนเปนสิ่งที่แสดงถึงเปาหมายขององคการ ที่ทุกคนจะตอง
รวมกันทําใหองคการสามารถ บรรลุเปาหมายนั้นได การมีวิสัยทัศนที่ดีและไดรับการยอมรับจาก
พนักงานในองคการ สามารถเปนเครื่องกระตุนใหเกิดการเรียนรู ตามความตองการรวมกันระหวาง
องคการและตัวพนักงาน 
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10.1.3 อุปสรรคตอองคการแหงการเรียนรู  

Cahill (1995) ไดเสนอถึงอุปสรรค ที่มีตอการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) สมาชิกในองคการรูหนาที่ของตนเองแตไมรูเปาหมายขององคการ 
2) สมาชิกรูในองคการวาปญหาขององคการอยูที่ใด แตไมรูวาตัวเองมีสวนเก่ียวของอยางไร  
3) ไมไดมุงแกปญหาที่สาเหตุที่แทจริง ทําตามเกณฑ หรือ กระบวนการในอดีต  
4) ยึดตดิอยูกับเหตุการณมาก มากกวาการมองภาพรวม และ ผลลัพธในอนาคต 
5) ความเขาใจผิดวาการเรียนรูมาจากประสบการณเทานั้น แตไมไดพิจารณาถึงความ

แตกตางระหวางอดีตกับปจจุบัน  
6) มีผูบริหารที่ดีแตไมไดมุงพัฒนาผูบริหารรุนตอไป  
7) ละเลยกับความเปลี่ยนแปลงที่คอย ๆ เกิดขึ้นทีละนอยไปจนกระทั่งไดผลกระทบท่ี

รุนแรง  
 

 จากที่กลาวมาแลวสามารถสรุปไดวาองคการแหงการเรียนรูนั้น ใหความสําคัญกับสมาชิกใน
องคการ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง บนพ้ืนฐานของการกระจาย
ความรูระหวางสมาชิกในองคการ ทําใหความสามารถระดับบุคคล และระดับกลุม ที่มีอยูในองคการ
มากข้ึนไปดวย ซึ่งจะสงผลใหองคการ มีความสามารถสูงข้ึน มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวได
อยางรวดเร็ว ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีปจจัยสําคัญที่องคการจะตองพิจารณาในการ
ผลักดันใหองการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก ความรอบรูของบุคคล แบบแผนความคิด การมี
วิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ การคดิเชิงระบบ 
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10.2 การประเมินเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
จากสภาพการแขงขันในปจจุบัน องคการจําเปนตองพัฒนา และปรับปรงุตัวเองอยูตลอดเวลา 

ในขณะที่หลายองคการมีองคประกอบที่ซับซอนและหลากหลายมากข้ึน ดังนั้นผูบริหารตองพิจารณา
ทุกมิติที ่เก่ียวของการมุงเนนความสําเร็จเพียงดานเดียว ไมสามารถทําใหองคการอยูรอดไดอยางยั่งยืน 
และจะทําใหองคการเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อแขงขันในอนาคตได  

การประเมินเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เปนแนวทางในการบริหารงานสมัยใหมท่ี
มุงสรางความสําเร็จในมิติที่สําคัญขององคการ การวัดผลการดําเนินงานไมไดเปนเพียงเคร่ืองมือที่ใช
ในการประเมินผลลัพธของการดําเนินงาน แตชวยในการกําหนดกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ท้ังยังเปน
เคร่ืองมือในการเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศนกับแผนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสมดุล Kaplan และ 
Norton (1996) เสนอแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานโดยใชมุมมอง 4 ดาน ที่สะทอนภาพที่สําคัญใน
การดําเนินงานของธุรกิจใหกับผูบริหาร เพื่อที่จะประเมินผลการทํางานและตัดสินใจดําเนินงานบน
พื้นฐานของขอมูลที่เปนประโยชนแกองคการ โดยใชเทคนิคของการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลในหลายมิติ ซึ่งประกอบดวยการแสดงผลทางการเงิน และผลการดําเนินงาน ที่สัมพันธกัน 
โดยการประเมินเชิงดุลยภาพ จะเปนเกณฑ และดัชนีในการวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจในมิติ 4  
ดาน ดังภาพประกอบที่ 10.2 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 10.2  แบบจําลอง Balanced Scorecard 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และฉัตรยาพร เสมอใจ (2547) 

มุมมองดานการเงิน 

มุมมองดานลูกคา  มุมมองดานนวัตกรรม
และการเรยีนรู 

ดานกระบวนการภายใน 

Balanced scorecard 
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10.2.1 ดานการเงิน 

ดานการเงิน (Financial Perspective) หมายถึง ผลการดําเนินงานขององคกรในรูปแบบที่
สามารถวัดเปนตัวเลขทางการเงินไดธุรกิจ เชน รายได ตนทุน และมูลคาสุทธิของผูถือหุน โดยที่การ
พิจารณามุมมองทางดานการเงินจะครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ ไดแก 

10.2.1.1 การเพ่ิมข้ึนของรายได (Revenue Growth) 

 เปนการพิจารณาและใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตของรายได เชน การเติบโตของ
ยอดขาย การเติบโตของรายไดโดยรวม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได จะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต
ของกิจการในภาพรวมทั้งความมั่นคง และความอยูรอดในระยะยาวสามารถจําแนกไดเปน 2 สาเหตุ 
ไดแก 

1) การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากสายผลิตภัณฑหรือบริการใหม (Revenue Growth from 
New Product or Services) พิจารณาจากยอดขายผลิตภัณฑหรือบริการใหม
สามารถสรางรายไดใหกับกิจการเทาใด เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมทั้งหมดของ
กิจการ 

2) การเพิ่มข้ึนของรายไดจากลูกคารายใหม (New Customers or New Market) 
พิจารณาจากรายไดจากลูกคาใหมหรือตลาดใหม เมื่อเทียบกับรายไดท้ังหมดของ
กิจการ โดยการคํานวณหาสัดสวนรอยละของรายไดที่เกิดขึ้น เนื่องจากอัตราการ
แลกเปลี่ยนอาจสงผลกระทบตอสัดสวนของรายไดและกําไรที่เกิดขึ้น 

 
10.2.1.2 การลดตนทุน (Cost Reduction) 

พิจารณาและใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงในการปฏิบัติงานเพ่ือทําใหตนทุนใน
การผลิตและคาใชจายในการดําเนินงานของกิจการลดลง การลดลงของตนทุนสามารถจําแนกได 2 
สาเหต ุไดแก 

1) การลดตนทุนและคาใชจายหลักของกิจการ (Reduction of Major Cost and 
Expenses) พิจารณาและใหความสําคัญกับการนําเอาระบบงบประมาณเขามาชวย
ในการวิเคราะหและควบคุมคาใชจายซึ่งการกระทําดังกลาวสามารถลด และควบคุม
คาใชจายหลักของกิจการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
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2) การลดตนทุนการผลิตและตนทุนการดําเนินงานตอหนวย (Reduction of Cost per 
Unit Production or Operation) พิจารณาจากระบบตนทุนการผลิต และการ
ดําเนินงาน เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ และควบคุมการผลิตและการดําเนินงาน 

 
10.2.1.3 การเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพ (Productivity Improvement) 

การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพสามารถพิจารณาไดจากการควบคุมประสิทธิภาพ และศักยภาพของ
พนักงานทําใหกิจการทราบถึงประสิทธิภาพและความคุมคาของพนักงานการสรางรายไดหรือกําไร
ใหกับกิจการ 

 
10.2.1.4 การใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนมากขึ้น (Asset Utilization) 

การใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนมากขึ้น พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใชประโยชนจาก
สินทรัพยและการลงทุน โดยคํานึงถึงความคุมคาจากการนําเอาสินทรัพยไปลงทุน ดังนั้น กิจการ
สามารถวัดประสิทธิภาพการทํางานของการใชประโยชนจากสินทรัพย จากการลงทุนได จากจํานวน
การลงทุนทั้งหมดวามีสัดสวนที่เหมาะสมหรือไม กําไรของกิจการที่เพ่ิมข้ึน และกําไรของกิจการที่
เพิ่มขึ้นจากการลงทุน 

 
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การวัดผลทางดานการเงินเปนรูปแบบหนึ่งของการ

สรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการ โดยไดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากสายผลิตภัณฑหรือ
บริการใหม ๆ การลดตนทุนและคาใชจายหลักของกิจการ การลดตนทุนการผลิตและตนทุน การ
ดําเนินงาน การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ และการใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนมากขึ้น 

 
10.2.2 ดานลูกคา 

ดานลูกคา (Customer Perspective) หมายถึง ความสามารถขององคกรในการตอบสนอง
ลูกคาบนพื้นฐาน การจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ ราคาที่เปนมาตรฐาน และการบริการที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกคาเสียไปทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการบริการ และกลับมาใชบริการอยาง
สม่ําเสมอ ดังนั้นการพิจารณามุมมองทางดานลูกคาจะครอบคลุมวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 
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1) สวนแบงทางการตลาด (Market Share) พิจารณาจากความสามารถในการขาย
สินคาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาที่ขายอยูในทองตลาดทั้งหมด ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึง
สวนแบงทางการตลาดที่กิจการสามารถแยงสวนแบงมาจากคูแขงขันได 

2) อัตราการซื้อซ้ํา (Customer Retention Rate) พิจารณาจากลูกคาที่เคยซื้อหรือใช
บริการของกิจการไปแลวนั้น มีความพึงพอใจผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม ถาลูกคา
ที่เคยซื้อหรือใชบริการของกิจการกลับมาซื้อซ้ํา แสดงใหเห็นวาลูกคามีความพึงพอใจ
ตอผลิตภัณฑและบริการของทางกิจการ นอกจากนี้ลูกคายังแนะนําตอใหกับลูกคา
รายใหมใหมาซื้อผลิตภัณฑและบริการกับทางกิจการอีกดวย สงผลใหกิจการมีลูกคา
ที่เพิ่มข้ึน 

3) การเจาะตลาดหรือการหาลู กคา ใหม  (Market or Customer Acquisition) 
พิจารณาจากความสามารถในการเจาะตลาดใหมของกิจการ หรือนําเสนอผลิตภัณฑ
และบริการใหมสูกลุมลูกคารายใหม เพ่ือเปนการขยายตลาดและฐานลูกคาของ
กิจการ 

4) ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) พิจารณาจากลูกคาท่ีเคยซื้อ
ผลิตภัณฑหรือบริการกับทางกิจการ มีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑหรือบริการของ
ทางกิจการมากนอยอยางไรสามารถวัดความพึงพอใจไดหลายลักษณะ เชน วัดจาก
การเรียกรองความตองการสินคาจากลูกคา เปนตน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา และเพ่ือเพ่ิมยอดขายของกิจการ  

จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การวัดผลการดําเนินงานจากลูกคาเปนความสามารถ
ขององคกรในการตอบสนองลูกคาบนพื้นฐานคุณภาพและราคาที่เปนมาตรฐาน ที่สามารถทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจ ซึ่งสามารถวัดผลจากสวนแบงทางการตลาด การเจาะตลาดหรือการหาลูกคาใหม
อัตราการซื้อซ้ํา และความพึงพอใจของลูกคา  

 
10.2.3 ดานกระบวนการภายใน 

ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) หมายถึง ผลลัพธการปฏิบัติงาน
ในการสรางสรรคผลิตภัณฑ และบริการใหมที่มีคุณภาพไดตามที่องคกรวางมาตรฐานดังนั้นการ
พิจารณามุมมองทางดานกระบวนการภายในจะครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก 
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1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) พิจารณาถึงความคุมคาของการใชทรัพยากรของกิจการ
ในการทํากิจกรรมในดานตาง ๆ และใหความสําคัญกับการประเมินผลจากการ
นําเขาและผลที่สงออกมา นอกจากนี้กิจการไดพิจารณาจากจํานวนความเสียหาย
หรอืชํารุดตอผลิตภัณฑที่ทําการผลิตข้ึนมาทั้งหมด 

2) คุณภาพ (Quality) พิจารณาจากกระบวนการการดําเนินงานของกิจการ การวัด
คุณภาพ หรือศักยภาพการทํางานของกิจการสามารถวัดไดจากอัตราการใชงานของ
เครื่องคอมพิวเตอรทํางานใหกิจการซึ่งสงผลตอการบริหารที่ดีในอนาคต 

3) นวัตกรรม (Innovation) พิจารณาจากการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหมสูตลาด
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

 
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา กระบวนการภายในเปนผลลัพธของการปฏิบัติงานใน

ดานตาง ๆ จากผลการนําเขาและผลท่ีสงออกมาซึ่งเปนกระบวนการดําเนินงานของกิจการและการ
นําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ เขาสูตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีคุณภาพ
ตามที่องคกรไดวางมาตรฐานไว 

 
10.2.4 ดานการเรียนรูและเติบโต 

ดานการเรียนรูและเติบโต (Learning and Growth Perspective) เปนมุมมองที่พิจารณาถึง 
ผลจากการบูรณาการ ทักษะความรูความสามารถของพนังงานในองคกรดวยวิธีการปฏิบัติเดิม และวิธี
ใหมไดอยางเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพิจารณามุมมองทางดาน
การเรียนรูและเติบโตจะครอบคลุมวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 

 
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) พิจารณาจาก

การพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน ที่มีความทันสมัยและกาวหนาตอการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากกิจการท่ีสามารถรักษาพนักงานใหคงอยูกับกิจการโดยเฉพาะ
พนักงานที่มีทักษะในดานการทํางาน และความสามารถสูง 
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2) การพัฒนาสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ พิจารณาจากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน นําไปสูการพัฒนากระบวนการ
ขององคกรที่ดีขึ้นดังนั้นกิจการตองมีการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ และอุปกรณใหมี
ความทันสมัยอยูตลอดเวลา 

3) การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน พิจารณาจากการมีสวนรวมของพนักงานใน
กิจการ การกลาแสดงออก การคิดสรางสรรคของพนักงานเพ่ือทําใหมีการพัฒนาการ
ทํางานอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนใหพนักงานทํางานไดอยางเต็มความสามารถ 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรูและเติบโตเปนผลจากการบูรณาการ
ความรูและทักษะการทํางานจากวิธีการปฏิบัติเดิมกับวิธีใหมไดอยางเหมาะสม ที่มีความทันสมัย 
กาวหนาตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดจากทํากิจกรรมที่มีสวนรวมของพนักงานในกิจการ การกลา
แสดงออก การคิดสรางสรรค เพ่ือกระตุนในการทํางานของพนักงาน ซึ่งนําไปสูการพัฒนากระบวนการ
ขององคกรที่ดีขึ้นดั้งนั้นกิจการตองมีการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ และอุปกรณใหมีความทันสมัยอยู
ตลอดเวลา 

ดังน้ัน ผลการดําเนินงานเปนผลจากการปฏิบัติงานขององคกร โดยเกิดจากการมีสวนรวมของ
พนักงานในกิจการ การกลาแสดงออก และการคิดสรางสรรคผลงานท่ีสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจ บนพื้นฐานของคุณภาพและราคาที่เปนมาตรฐาน ดวยเหตุนี้กิจการจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
อุปกรณและเคร่ืองมือใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลาเพ่ือเปนการลดตนทุนและคาใชจายหลักของ
กิจการ การลดตนทุนการผลิตและตนทุนการดําเนินงาน การเพ่ิมขึ้นของรายไดจากสายผลิตภัณฑและ
บรกิารใหม ๆ และการใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
10.3 การจัดการคณุภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management) 

การจัดการคุณภาพทั่ ว ท้ังองคการ (Total Quality Management) เปนเทคนิคการ
บริหารธุรกิจสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยการสรางคุณภาพใหแกทุกขั้นตอนของ
การผลิตสินคาและบริการ คุณภาพของสินคาและบริการเปนสิ่งที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการของลูกคา การพัฒนาคุณภาพจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ทุกองคกรตองกระทําอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะในปจจุบันองคการสามารถพิจารณาคุณภาพภายใตแนวคิด  3 C’s  ซ่ึงประกอบไปดวย  
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(1) ลูกคา (Customer)  

ลูกคาคือผูสรางรายไดหลักใหแกองคการธุรกิจ การที่ธุรกิจสามารถดํารงอยูได เพราะลูกคาท่ี
เขามาซื้อสินคาหรือบริการ การทําธุรกิจไมประสบผลสําเร็จได ถาไมสามารถขายสินคาหรือบริการ
ใหแกลูกคาเปาหมาย ดังนั้นองคการจึงควรมีเปาหมายเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาให
ไดมากที่สุด แตความตองการของลูกคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปนผลใหองคการตอง
พยายามปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาตามไปดวย  

(2) การแขงขัน (Competition)  

การแขงขัน ที่เกิดขึ้นสามารถปรากฏไดในหลายมิติ อาทิเชน การแขงขันดานราคา การ
แขงขันดานคุณภาพ และ การแขงขันดานคุณลักษณะเฉพาะของสินคาหรือบริการ เปนตน ในปจจุบัน
การแขงขันดานราคา  ยังคงมีอยู แตองคการธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาจะหลีกเลี่ยงการแขงขัน
ดานราคา โดยไปใหความสําคัญกับความตองการดานอ่ืน ๆ ของลูกคาแทน ตัวอยางเชน รถยนตยี่หอ 
เมอรเซเดส-เบนซ จะใหความสําคัญกับวัสดุในการผลิต และมองวาบริษัทตองผลิตรถดวยวัสดุท่ีดีที่สุด
โดยไมมีเปาหมายในการแขงขันดานราคา และยังคงแนวคิดเชนนั้น ตลอดมาเมื่อยังมีลูกคายอม
จายเงินซื้อรถ ดังน้ัน ทําใหราคาสินคาต่ํากวาคูแขงขัน จึงไมใชทางเลือกเดียว ดังนั้นองคการธุรกิจ 
จําเปนตองคนหาความโดดเดน ของสินคาและบริการ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและ
สามารถอยูรอดไดอยางย่ังยืน 

(3) การเปลี่ยนแปลง (Change) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมมีอยูตลอดเวลา  ไมวาจะเปนดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ     
เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบริโภค  องคการจําเปนตองศึกษาตระหนัก และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูเสมอ เพ่ือใหองคกรสามารถปรับตัว และสนองตอบความตองการของลูกคา 
ไหไดมากที่สุด เพ่ือคงไวซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน และ เปนโอกาสในการสรางความยั่งยืน 

 จากการที่ ความตองการของลูกคา การแขงขัน และ การเปลี่ยนแปลง มีอยูตลอดเวลา การ
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ ถือเปนแนวทางที่จะทําใหองคกรอยูรอดไดอยางยั่งยืน โดยท่ี
ผูบริหารตองมุงความสําคัญท่ีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ  รักษาลูกคาเกา และ 
เปนโอกาสใหลูกคาใหม สนใจในสินคาและบริการ ขององคการมากขึ้นดวย 
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10.3.1 แนวปฏิบัติของการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองคการ 

 ศรีสุนันท  ประเสริฐสังข (2549) ไดเสนอหลักการสําคัญของการสรางองคการตามหลักการ
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ ดังตอไปนี้  

1. ใหความสําคัญกับลูกคาภายนอกเทา ๆ กับลูกคาภายใน หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
กิจกรรมตางๆ ในองคการ  

2. หากมีลูกคารองเรียนในเร่ืองใด ๆ มา บริษัทจะตองพยายามชี้แจงใหลูกคาทราบภายใน
หนึ่งวัน  

3. ใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสารจากลูกคา  

4. ลูกคาเปนผูท่ีถูกตองเสมอ 

5. ไมเพียงแตใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตรงตามคาดหวังของเขาเทานั้น  แตจะตอง
พยายามชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา  

6. การทํางานเปนทีม  และการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน  สําคัญกวาการทํางาน
เฉพาะตัวหรือไวเชิงซ่ึงกันและกัน  

7. ทุกคนในองคการจะตองใชความพยายามท่ีจะทําใหทุกอยางท่ีเกิดขึ้นเต็มไปดวย 
“คุณภาพ”  ที่ดีเย่ียม 

8. จะตองสนองตอบตอขอเสนอแนะของลูกคา ที่ตองการใหธุรกิจปรับปรุงคุณภาพภายใน
หนึ่งสัปดาหอยางชา  

9. จะตองไมหยุดย้ังที่จะพัฒนาคณุภาพ  โดยจะตองมีการปรบัปรุงอยูตลอดเวลา  

10. พยายามทําทุกอยางใหตรงกับความพอใจของลูกคา  แมจะตองเสียคาใชจายก็ตาม 

 
10.3.2  เทคนิคการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองคการ เพ่ือใหเกิดความสําเร็จ  

การนําการจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองคการไปใชในองคการเพ่ือความสําเร็จมีเทคนิคดังน้ี 

1. ผูบริหารระดับสูงขององคการจะตองสนับสนุนอยางจริงจัง  



    257 

2. ใหการศึกษาฝกอบรมแกพนักงาน  ถึงความหมายและกระบวนการ รากฐานของการ
สรางความสํานึกในการทํา TQM 

3. โครงสรางองคการท่ีพรอมและสนับสนุนใหเกิดการคิดพัฒนาการอยูตลอดเวลา  

4. มีระบบการติดตอสื่อสารท่ีสะดวก  เกิดประสิทธิภาพอยางทั่วถึง 

5. มีระบบการใหรางวัลเปนแรงกระตุนจูงใจในการทํางาน สงเสริมคนที่ทํางานดี  

6. มีเคร่ืองมือในการวัดผลงานที่เหมาะสมสอดคลองกับระบบการปฏิบัติงาน  

 
จากที่ไดอธิบายมาแลวสามารถสรุปไดวา การจัดการคุณภาพทั่วท้ังองคการ หมายถึง การ

ปรับปรุงองคการอยางตอเน่ืองโดยที่ทุกคนในองคการตองมีสวนรวม โดยมีเปาหมายหลักคือการมุง
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด นอกจากน้ันแลว องคการยังตองใหความสําคัญกับ 
การพัฒนาคุณภาพ ติดตามการเปลี่ยนของสภาพแวดลอม และ การแขงขันที่เกิดขึ้น เพ่ืใหองคการ
สามารถปรบัตัวใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด 

 
10.4  เศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy) 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง
รัชการที่ 9) ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนนิชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต
กอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข 
เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

 
10.4.1 หลักแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคาวา “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทาง การ
ดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
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เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง อยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอนและ
ขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม 
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”1   

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชน โดยใช แนวคิดทาง
สายกลาง เปนหลัก โดยมีหลักการ 3 อยาง ประกอบดวย พอประมาณ มีภูมิคุมกัน และมีเหตุผล โดย
ใช พื้นฐานของ ความรู และ คุณธรรม เปนเง่ือนไขในการตัดสินใจ ก็จะทําให ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
และ สิ่งแวดลอมสามารถ สามารถกาวหนาไดอยางสมดุล มั่นคง และย่ังยนื ซึ่งสามารถสรุปได ดังท่ีได
แสดงในภาพประกอบที่ 10.3 

 
 

ภาพประกอบที่ 10.3 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : ปรับปรุงจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2549) 

                                           
1 อางอิงจากบทความ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มารวมกันประมวลและกล่ันกรองพระราชดํารัส เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนําบทความดังกลาวไปเผยแพร เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และทุกฝายที่เก่ียวของ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณา
ปรับปรุงแกไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามท่ีขอพระมหากรุณา, หนังสือสานัก 
ราชเลขาธิการ ที่ รล 0003/18888 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 

หลักการ

พอประมาณ

มเีหตุมีผล

มภีูมคิุมกัน  
ท่ีดี

เงื่อนไข

ความรู

คุณธรรม

ผลลัพธ
กาวหนา

อยางสมดุล
มั่นคง ยั่งยืน
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10.4.2 การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจ 

อภิชัย พันธเสนและคณะ (2546) ไดเสนอแนวทางการนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในทางธุรกิจ ประกอบดวย 

 1. มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม ไมมากไปจนตองสรางหนี้กอนใหญเพื่อขยายโรงงาน 

 2. ดําเนินการดวยความรอบคอบ 

 3. เลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามกําลังทรัพย 

 4. เนนความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบกิจการ ไมหวังเอาเปรียบคูคา และพนักงาน และ
ผูมีสวนเกี่ยวของ 

 5. เนนการบริหารการเงินใหมีความเสี่ยงต่ํา ไมกอหนี้จนขาดสภาพคลอง 

 6. กระจายความเสี่ยงดวยการมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย 

 7. เนนการใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นและตอบสนองตลาดที่อยูใกลตัวกอนจะสงไปขายที่อื่น 

 8. ทรัพยากรทุกชนิดตองถูกชิอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 9. เนนการจางงานเปนหลัก เพื่อสนับสนุนโอกาส การเรียนรู สถานะทางเศรษฐกิจ และ 
ความกาวหนาอยางยั่งยืนของคนในสังคม 

 
จากที่กลาวมา ธุรกิจสามารถนําเอาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไประยุกตใชให

องคการสามารถ กาวหนาไดอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืนโดยอาศัยพื้นฐานของ ความรู และ คุณธรรม 
เปนเงื่อนไขในการตัดสินใจขององคการ   

 
10.5 สรุปทายบทเรียน 

องคการธุรกิจ สามารถนําเอาเทคนิคการบริหารงานใหม ๆ มาใชเพื่อใหสามารถอยูรอดไดใน
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อีกทั้งยังสรางความยืดหยุนในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง และเกิด
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ความยั่งยืน การประเมินเชิงดุลยภาพ การควบคุมคุณภาพท่ัวทั้งองคการ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนตัวอยางของเทคนิคการจัดการที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่รวดเร็ว
ในยุคปจจุบัน หากแตองคความรู และหลักการใหม ๆ ก็เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาเชนกัน ดังนั้นผูศึกษาจึง
ควรแสวงหาความรูใหมๆเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับใช ใหเกิดความกาวหนา มั่นคง และ
ยั่งยืน ตอไป 
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แบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาอานคําถามใหเขาใจและตอบคําถามดังตอไปนี้ 

 
1) ใหนักศึกษาอธิบายวา เหตุใดองคการตองนําเอาวิธีการบริหารสมัยใหมมาใชกับองคการ 
2) ถาหากนักศึกษาเปนเจาของกิจการผลิต เกลือ ในทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี นักศึกษาจะ

เลือกใชเทคนิคการบริหารสมัยใหม แบบใดในการทําใหองคการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
พรอมทั้งใหนักศึกษาอธิบายเหตุผลประกอบ 

 
กิจกรรมกลุม  

ใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ 3 – 5 คน และ ใชเวลา 30 นาที เพ่ือเปรียบเทียบ เทคนิคการ
บริหารยุคใหม ไดแก องคการแหงการเรียนรู  การประเมินเชิงดุลยภาพ การควบคุมคุณภาพทั่วทั้ง
องคการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็น หลักการ แนวคิด เงื่อนไข และผลลัพธ ของ
เทคนิคการบริหารยุคใหม  จากน้ัน ใหแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชเวลาในการนําเสนอ 
กลุมละไมเกิน 5 นาที 
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