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การที่ธุรกิจในยุคนี้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่ี่ผู้จัดการทุกคนต้องปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเกิด
จากระบบเศรษฐกิจโลก แรงผลักดันจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแข่งขัน กําลังแรงงานและอื่นๆ ดังนั้นผู้จัดการ
จึงต้องแสวงหาแนวทางในการจัดการเพื่ออนาคต ซึ่งในการเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารแห่งอนาคตนั้น บุคคลที่เป็น
ผู้นําต้องคาดการณ์การเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างจินตนาการทางธุรกิจ จัดหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร
อื่นๆ การจัดทรัพยากรต่างๆ ให้ทํางานร่วมกันในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

บทที่1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
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องค์การ (Organization) คือกลุ่มบุคคลที่ทํางานร่วมกันในโครงสร้างที่
กําหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ 
ตามที่กลุ่มได้กําหนดไว้

เป้าหมาย (Goal) ถือเป็นผลลัพธ์ที่องค์การมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลในสิ่งที่
ต้องการในอนาคต

องค์การและการจัดการ 
(ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT) 

2



การจัดการ (Management) หมายถึงกระบวนการที่ผู้
จัดการทํางานร่วมกันและโดยอาศัยพนักงานและ
ทรัพยากรอื่น โดยใช้การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การนํา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้า
หมายองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาย
ใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

หัวใจสําคัญของการจัดการคือ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหาร (Administration) หมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินงานของผู้นําให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้
องค์การประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผู้นํา (Leader) หมายถึง บุคคลที่คิดและกระทําสิ่งใดๆ 
แล้วมีผู้ยอมรับ ยกย่อง สนับสนุนปฏิบัติตาม

ดังนั้น ผู้นํา อาจหมายถึงผู้จัดการ (Manager) ผู้บริหาร 
(Executive) หรือใครก็ได้ที่มีผู้ทําตาม
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การใช้ปัจจัยนําเข้าน้อยที่สุดเพื่อให้ได้
ผลผลิตในจํานวนที่กําหนด 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการทําสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง (Doing the thing 
right) ดังนั้นประสิทธิภาพ จึงเกิดจากความสามารถของผู้จัดการในการทํา
สิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยนําเข้า ดังนั้น
ประสิทธิภาพ จึงอ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) และ
ผลผลิต (output) เพื่อให้ต้นทุนของการใช้ทรัพยากรต่ําสุด

ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การวัดความเหมาะสมของเป้าหมาย
องค์การที่ผู้จัดการกําหนดขึ้นและรวมถึงระดับที่องค์การบรรลุเป้าหมาย
เหล่านั้น หรือการทําในสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right thing) ดังนั้น
องค์การจะมีประสิทธิผลได้เมื่อผู้จัดการเลือกเป้าหมายอย่างเหมาะสมและ
ดําเนินงานจนสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ความสมดุลระหว่าง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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องค์การ (Organization) คือกลุ่มบุคคลที่ทํางานร่วมกัน
ในโครงสร้างที่กําหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ตามที่กลุ่มได้กําหนด
ไว้

เป้าหมาย (Goal) ถือเป็นผลลัพธ์ที่องค์การมุ่งมั่นเพื่อให้
บรรลุผลในสิ่งที่ต้องการในอนาคต

การจัดการ (Management) หมายถึงกระบวนการที่ผู้
จัดการทํางานร่วมกันและโดยอาศัยพนักงานและ
ทรัพยากรอื่น โดยใช้การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การนํา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้า
หมายองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาย
ใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

หัวใจสําคัญของการจัดการคือ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คือสมรรถนะที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายองค์การอันเกิดจาก
ทักษะและความสามารถเฉพาะ ซึ่งความสามารถทางการจัดการอธิบายได้
ในรูปของทักษะการจัดการ(managerial skill)

ประกอบด้วย 

1)ทักษะด้านแนวคิด (conceptual skill) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือความสามารถในการเห็นภาพใหญ่ (Big 
picture)ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญในการจัดทํากลยุทธ์และการจัดองค์การ

ความสามารถ
ทางการจัดการ 
(MANAGERIAL 
ABILITY) 
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 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (human skill)ความ
สามารถในการทําความเข้าใจผู้อื่นและปฏิสัมพันธ์กับผู้
อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากผู้นําต้องใช้เวลาไปใน
การทํางานร่วมกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ

 3) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill)ความสามารถใน
การใช้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภาระงานหนึ่งๆ
อย่างจัดเจน เช่น ทักษะด้านบัญชี การขาย การผลิต 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทักษะด้านเทคนิคจึงมี
ความสําคัญโดยเฉพาะผู้นําระดับต้น

แบบฝึกหัดบทที่ 1  จากรูปภาพ จงตอบคําถาม
ต่อไปน้ี

เพราะเหตุใดทักษะด้านเทคนิค (Tichnical skills)จึงมี
ความสําคัญกับผู้นําระดับต้น (First line 
Management)มากที่สุด

ปริมาณทักษะด้านการจัดการของผู้นํา
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ทฤษฎี (Theory)คือส่วนหนึ่งของศิลป์หรือศาสตร์ที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักการต่างๆ ที่ซ่อนอยู ่
Theory) จึงอธิบายปรากฎการณ์ที่ซับซ้อนโดยระบุองค์ประกอบและความสัมพันธ์ที่สําคัญๆ

ความคิดทางการจัดการในยุคแรก ประชาชนได้ใช้การจัดการอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและเทคนิคการจัดการ ทั้ง
ที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เช่น ราว 3,800 ปีก่อนคริสตกาลได้มีการสร้างพีระมิดในอียิปต์ ภายใต้การพัฒนาระบบ
การจัดการและเทคโนโลยีในขั้นที่สูงขึ้นจนกระทั่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจนทุกวันนี้

บทที่ 2

ทฤษฎีการจัดการ 
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อุปสรรคในการพัฒนาทฤษฎีการจัดการในยุคแรก

1. ธุรกิจไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตา

2. นักเศรษฐศาสตร์ยุคแรกและนักการเมืองไม่ได้ให้ความสนใจกับการ
จัดการหรือการประกอบธุรกิจ

3. นักธุรกิจต่างๆ ถือว่าอาชีพเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์

ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น 
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษคืออุตสาหกรรมทอผ้า กระบวนการ
ผลิตในช่วงนั้นยังคงใช้วิธีการผลิตแบบธรรมดาๆ กระทั่งค.ศ.1733 จาก

วิวัฒนาการทฤษฎี
การจัดการ
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การประดิษฐ์กระสวยทอผ้าของ John Kay ส่วน ค.ศ.
1765 James Hargreaves ได้คิดค้นการเปลี่ยน
ตําแหน่งวงล้อปั่นฝ้ายจากแนวตั้งเป็นแนวนอน ผลจาก
นวัตกรรมดังกล่าวทําให้อุตสาหกรรมทอผ้าของอังกฤษ
เข้าสู่ระบบการผลิตในลักษณะโรงงาน

 การพัฒนาเครื่องจักรเป็นหัวใจของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมอันเป็นผลจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ํา
ของ เจมส ์วัตต์ (James Watt ) เครื่องจักรไอน้ําเครื่อง
แรกของวัตต์ได้ขายให้กับจอห์น วิลคินสัน เพื่อใช้ใน
โรงงานเหล็ก การกําหนดราคานั้นได้นําไปเทียบกับ
จํานวนม้าที่เครื่องจักรไอน้ํานั้นนําไปทดแทน (สมัยนั้น
แหล่งพลังงานที่สําคัญในการผลิตมาจากแรงงานคน
และสัตว์) จนก่อให้เกิดหน่วยวัดเป็น 
“แรงม้า” (Horsepower)มาจนทุกวันนี้

 

ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมักกล่าวอ้างถึง เจมส ์
วัตต์(James Watt) และอดัม สมิธ (Adam Smith) ใน
ฐานะผู้สร้างโลกใหม่จากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคม
อุตสาหกรรม วัตต์ก่อให้เกิดการปฏิวัติด้านการใช้
พลังงานไอน้ํา ส่วนสมิธ ได้นําไปสู่การปฏิวัติความคิด
ทางเศรษฐกิจการหลักการแบ่งงานกันทํา (Division of 
labor) เพื่อก่อให้เกิดความชํานาญเฉพาะทาง (Speciali-
zation) การแบ่งงานกันทําได้เปลี่ยนสภาพการผลิต 
จากการผลิตโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน
ไปเป็นการผลิตโดยคนงานที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้าน
หนึ่ง โดยอาศัยการทํางานซ้ําซึ่งผลกระทบนี้เป็นเหตุให้

ต้นทุนการผลิตต่ํา ราคาสินค้าต่ํา และตลาดขยายตัว
กว้างขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โลกเปลี่ยนแปลงวิธี
การผลิตจากครัวเรือนเข้าสู่ยุคโรงงานและก่อให้เกิด
ความจําเป็นในด้านการจัดการทั้งการสั่งงานและการ
ประสานงาน                                                                     
การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ทําลายอาชีพของช่างฝีมือเป็น

จํานวนมากและก่อให้เกิดกลุ่มแรงงานใหม่คือ คนงานที่
ใช้แรงกายในภาคอุตสาหกรรม (Blue-collar industrial 
worker)       
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ทฤษฎีการจัดการแบบคลาสสิค หรือการจัดการแบบดั้งเดิม (Classical 
Management)   การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Manage-
ment) เน้นการจัดการไปที่งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคน
งาน ผู้นําความคิดการจัดการแบบนี้ได้แก่ Frederick Winslow Taylor ใน
ช่วงเริ่มต้นการทํางานเทย์เลอร์เริ่มงานจากการเป็นคนงานในโรงงานที่ฟิลา
เดลเฟีย จากนั้นอีก 4 ปีได้ไปทํางานที่ Midvale Steel Company ซึ่งเป็น
ผู้นําในอุตสาหกรรมเหล็ก ใช้เวลาเวลาเป็นคนงาน 6 ปีต่อมาเลื่อน
ตําแหน่งเป็นเสมียน ผู้ดูแลเครื่องจักร หัวหน้างานโรงฝึกงานเครื่องจักร จน
กระทั่งเป็นหัวหน้าช่างซ่อมบํารุงทั้งโรงงาน ตลอดระยะเวลาที่ทํางานใน
โรงงานแห่งนี้ทําให้เทย์เลอร์มีโอกาสแก้ไขปัญหาที่สําคัญๆ ในการทํางาน 
เขาเป็นผู้เสนอแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ให้แก่บริษัทและได้รับ
การสนับสนุนใช้กันอย่างกว้างขวาง ต่อมาเขาได้รับตําแหน่งเป็นผู้จัดการ
โรงงาน จากความสําเร็จในการจัดการทําให้เทย์เลอร์กลายเป็นที่ปรึกษา
ของโรงงานต่างๆ และเป็นผู้สอนผู้จัดการในการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์จนได้รับการยอมรับว่าเป็น “บิดาแห่งการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์” 

ในความหมายของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ได้แก่ชนิดของการจัดการ
ที่ดําเนินการ (Conduct) ธุรกิจหรืองานหนึ่งๆโดยการกําหนดมาตรฐาน 

ทฤษฎีการจัดการ
แบบคลาสสิค หรือ
การจัดการแบบ
ดั้งเดิม (CLASSICAL 
MANAGEMENT)
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(Standards) อันเกิดจากความจริงหรือข้อเท็จจริงจาก
การสังเกต การทดลองหรือความมีเหตุผลอย่างเป็น
ระบบ (Systematic) ดังนั้นการจัดการแบบวิทยาศาสตร์
จึงเป็นการใช้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาวิธีการ
ที่ดีที่สุด(one best way) ในการทํางานหนึ่งๆ เทย์เลอร์
ทําการทดลองวิธีการที่คนงานปฏิบัติงานกับวัสด ุ
เครื่องจักรและเครื่องมือ โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า “Time 
and motion study” (การศึกษาเวลาและการ
เคลื่อนไหว) โดยเขาใช้วิธีวัดเวลาที่ใช้ไปในกระบวนการ
หนึ่งๆ ให้เสร็จสมบูรณ ์ซึ่งด้วยวิธีนี้ทําให้เทย์เลอร์
ประสบความสําเร็จในการค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
ในกระบวนการผลิต                                                                                                                                                                  
การจัดการแบบหลักการบริหาร (Administrative Man-
agement) แนวคิดดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์ หากแต่แนวคิดนี้ได้นําไปใช้ใน
องค์การขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เนื่องจากองค์การขนาดใหญ่ปัญหาสําคัญคือการ
กําหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อให้การทํางานเป็นไป
ในแนวเดียวกับเป้าหมายองค์การที่กําหนดไว้ ดังนั้น
แนวคิดของทฤษฎีนี้จึงเน้นการจัดการองค์การโดยส่วน
รวมตลอดจนให้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานของผู้จัดการนักทฤษฎีที่สําคัญ
ได้แก่ เฮนรี่ ฟาโยล ์(Henri Fayol : ปี 1841-1925 และ 
Administrative Management) เขาเป็นคนแรกที่เสนอ

ว่าการจัดการเป็นกระบวนการที่มีหน้าที่อย่างเฉพาะ
เจาะจง ซึ่งผู้จัดการทุกคนต้องปฏิบัติ ได้เสนอหน้าที่การ
จัดการ 4 หน้าที่อันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ 

การสั่งการและการควบคุม สําหรับหน้าที่การประสาน
งานนั้นผู้จัดการทุกคนต้องปฏิบัติในขณะดําเนินการใน
หน้าที่ต่างๆ ถือเป็นรากฐานของหน้าที่ทางการจัดการที่
ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้ฟาโยล์ยังได้เสนอกฎ ที่จะ
ช่วยให้ผู้จัดการจัดองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การแบ่งงานกันทํา อํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ เอกภาพในการสั่งการ ลําดับช้ันของอํานาจ
หน้าที ่การรวมอํานาจการตัดสินใจ เอกภาพของทิศทาง 
ความเท่าเทียม เป็นต้น
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ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) เป็นวิธีการจัดการที่ผสมผสานหน้าที่
การจัดการ กิจกรรมการจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน
โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีมุมมองที่ว่าองค์การเป็น
ระบบเปิด (open system) ซึ่งถือเป็น “ระบบที่องค์การได้นําทรัพยากรจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกมาแปรสภาพเป็นสินค้าและบริการเพื่อส่งกลับไป
ยังสภาพแวดล้อมภายในที่ซึ่งสินค้าและบริการได้ขายให้กับลูกค้า” 
นอกจากนี้ผู้นําทางทฤษฎีเชิงระบบคือ Richard Johnson ได้ให้ความ
หมายของระบบว่าเป็น “กลุ่มของหน้าที่ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเพื่อ
ให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ”                                                                                                                                                                                   
ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency theory หรือ Situational 
theory) เป็นทฤษฎีที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1960  โดยในช่วง
ทศวรรษที่ 1950-1960 ผู้จัดการองค์การธุรกิจและนักวิจัยได้พบว่า
องค์การที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากได้มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นหลักคิดที่สําคัญของทฤษฎีเชิงสถานการณ์คือ ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดเพียง
วิธีเดียวทางการจัดการ เหตุนี้โครงสร้างและระบบการควบคุมที่ผู้จัดการ
เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกที่
องค์การดําเนินงานอยู่เป็นสําคัญ                                                                                                                             
ทฤษฎี Z ของWilliam G.Ouchi (Ouchi’s Theory Z) อูชิ ได้ให้ความ
สนใจความแตกต่างในการจัดการระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งบน

การจัดการสมัยใหม่ 
(MODERN 
MANAGEMENT)
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พื้นฐานวัฒนธรรมของอเมริกาได้ให้ความสําคัญต่อ
ความเป็นปัจเจกบุคคล และอูชิได้ให้ความเห็นว่าอาจ
เป็นเพราะผู้จัดการในอเมริกายอมรับทฤษฎี X มากกว่า
ทฤษฎี Y กล่าวคือผู้จัดการในอเมริกาคาดหวังว่า
บุคลากรจะทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักและ
เชื่อว่าบุคลากรจะละทิ้งองค์การถ้ามีที่อื่นที่ให้โอกาสดี
กว่า ในทางตรงข้ามกับญี่ปุ่น ซึ่งพื้นฐานวัฒนธรรมเป็น
ลัทธิแบบรวมหมู่ ผู้จัดการมีความคาดหวังว่าบุคลากรมี
ความผูกผันกับองค์การ ดังนั้นการปฏิบัติต่อบุคลกรจึงมี
ความแตกต่างจากองค์การธุรกิจในอเมริกา อูชิได้นําข้อ
ได้เปรียบทั้งหลายของบริษัทญี่ปุ่นมาใช้โดยเสนอเป็น
ทฤษฎี Z ขึ้นในปี 1981  เป็นทฤษฎีที่ผสมผสานวิธีการ
จัดการแบบญี่ปุ่นและแบบอเมริกาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ในอเมริกา ทฤษฎีดังกล่าวมุ่งหวังนําคุณลักษณะการ
จัดการแบบญี่ปุ่นมาใช้ ขณะเดียวกันยังคงรักษาค่านิยม 
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของอเมริกา อัน
ได้แก่                                                                                                                              
1.การจ้างงานในระยะยาว

2.การตัดสินใจร่วมกัน

3.ความรับผิดชอบโดยบุคคล

4.การประเมินผลงานและการเลื่อนตําแหน่งเป็นไปอย่าง
ช้าๆ

5.การควบคุมแบบไม่เป็นทางการและไม่เปิดเผยคู่กับ
การวัดแบบเป็นทางการและเปิดเผย

6.สายอาชีพงานเน้นความชํานาญเฉพาะทางปานกลาง

7.การให้ความสนใจกับบุคลากรทุกด้าน รวมถึง
ครอบครัว                                                                                                                 
ผลกระทบจากทฤษฎี Z ทําให้องค์การต่างๆ ได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสร้างความผูกพัน
ในองค์การหรือแม้รูปแบบการจัดงานสังสรรค์ในรูปของ 
“วันแห่งครอบครัว” (family day) เป็นต้น
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แบบฝึกหัดบทที่ 2 จงตอบคําถามต่อไปนี้

1.ยกตัวอย่างนักการจัดการมา 1 คน ที่มีบทบาทโดด
เด่นในยุคการจัดการแบบดั้งเดิมหรือแบบคลาสสิค

2. ทฤษฎี x และทฤษฎี y มีความแตกต่างกันอย่างไร
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ผู้จัดการของกิจการต่างๆ จํานวนมากกระทําในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ปกติทั่วไปใน
โลกธุรกิจปัจจุบัน นั่นคือการไม่ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมและขาดการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่
เป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความผิดพลาดนี้อาจมีผลให้กิจการต้องประสบกับความล้มเหลวและต้องออกจาก
อุตสาหกรรมไป                                                                                                                                                                     

บทที่ 3

ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
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สภาพแวดล้อมองค์การ แอล วอน เบอร์ตาลานฟ์ฟ ี
(L. von Bertalanffy) คือบุคคลแรกที่ใช้คําว่าระบบ 
(system) โดยระบบเปิดเป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม องค์การเป็นระบบสังคมที่ถูกพิจารณา
ว่าเป็นเสมือน
ระบบเปิดที่ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม 
แต่ก่อนอื่นต้อง
เข้าใจคําว่าผู้มี
ส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) 
คือคนหรือกลุ่ม
คนที่ได้รับผลกระ
ทบจากการดําเนินกิจกรรมขององค์การ ซึ่งผู้มีส่วนได้
เสียอาจเป็นลูกค้า ผู้จัดหา พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและ
อื่นๆ ดังนั้นผู้จัดการต้องดําเนินงานในสภาพแวดล้อม
องค์การทั้ง 2 ส่วนอันได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียจาก
ภายใน(Internal stakeholder) และผู้มีส่วนได้เสียจาก
ภายนอก (External stakeholder)  
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เป็นปัจจัยที่
องค์การไม่สามารถควบคุมได ้ด้วยเหตุนี้ผู้จัดการ
องค์การต้องวิเคราะห์ผลกระทบและการตอบสนองอย่าง
เหมาะสม                                                                                                                          
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ แม้พลังผลักดันจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจะมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินงานขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
โลกาภิวัฒน์ แต่ผู้จัดการต้องติดตามและจัดการกับผลก
ระทบของพลังเหล่านี้ภายในกรอบขององค์การ ดังนั้น
ปัจจัยภายในองค์การจึงมีความสําคัญต่อการปรับ
เปลี่ยนองค์การให้สอดคล้องและอยู่ในแนวเดียวกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก

แบบฝึกหัดบทที่ 3   จงตอบคําถามต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยอะไรบ้าง

2. ยกตัวอย่างผลกระทบต่อองค์การที่เกิดจากสภาพ
แวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
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ภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้จัดการของกิจการต่างๆ จําเป็นต้องอาศัยการวางแผนเพื่อ
ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะนําพากิจการให้สามารถทําการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล                                                                            
หลักการพื้นฐานในการวางแผนองค์การ การวางแผนเป็นได้
ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการวางแผน
แบบไม่เป็นทางการจะไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
มักทําในธุรกิจขนาดย่อมที่ผู้จัดการที่เป็นเจ้าของมีวิสัยทัศน์
ในสิ่งที่ต้องการให้ธุรกิจของตนดําเนินไปตามวิธีการดําเนิน
งานที่ตนเป็นคนกําหนด แต่ในธุรกิจขนาดย่อมบางแห่งจะมี
กระบวนการวางแผนที่ละเอียดและเป็นแบบที่เป็นทางการ 
การวางแผนเป็นหน้าที่การจัดการเป็นอันดับแรกที่ต้อง
ดําเนินการก่อนและเป็นพื้นฐานของหน้าที่การจัดการ

บทที่ 4

การวางแผน
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องค์การ การชักนําและการควบคุม กล่าวคือหลักจากที่ผู้จัดการได้จัดทําแผนเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการจึงกําหนด
โครงสร้างองค์การที่ต้องการ จัดคนเข้าทํางานและกําหนดวิธีการควบคุมองค์การ             การวางแผนถือเป็นวิธี
การในการสืบค้นหาว่า ณ เวลานี้กิจการอยู่ที่ใดและตัดสินใจว่ากิจการควรอยู่ ณ จุดใดในอนาคต ตลอดจนกิจการจะ
เคลื่อนขบวนไปข้างหน้าอย่างไร เมื่อใดก็ตามที่ผู้จัดการได้ทําการวางแผนก็จะต้องพิจารณาถึงอนาคตและพยากรณ์
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน                                                                                                        
ประเภทของแผน

1. แผนที่ใช้ครั้งเดียว (Single-use plans) เป็นแผนที่จัดการกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นซ้ําอีก เป็นแผนที่
ออกแบบให้เหมาะสมกับสภานการณ์เฉพาะในแต่ละครั้ง เช่น แผนงาน (Program)  โครงการ (Project)

2. แผนที่ใช้ตลอดไป (Standing plans) เป็นแผนที่นํามาใช้ในเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นซ้ําๆ กัน แผนที่ใช้ตลอดไปจึง
เป็นแผนที่ให้แนวทางอย่างต่อเนื่องตลอดไปในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ กันจนกว่าองค์การจะ
ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น นโยบาย ระเบียบ/ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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3. แผนตามสถานการณ์ (Contingency  plans) เป็นแผนที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เจาะจงที่มี
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเหตุการณ์นั้นอาจเกิดผลกระทบอย่างสําคัญต่อองค์การ เช่น แผนการ
จัดการกับวิกฤต แผนสถานการณ์จําลอง

แบบฝึกหัดบทที่ 4  จงตอบคําถามต่อไปนี้

1. ยกตัวอย่างการวางแผนระยะสั้นมา 3 ตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน “Gantt Chart” มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
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! องค์การประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  รวมตัวกันเพื่อร่วมดําเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ให้
บรรลุตามเป้าหมายโดยอาศัยกระบวนการบริหาร  กล่าวคือ การวางแผน ช่วยกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  จัดทําแผนงานโดย
ละเอียดไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน  ต่อจากนั้นการจัด
องค์การจึงจัดขึ้นมาตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้  โดย
การจัดระบบโครงสร้างของงานและโครงสร้างคนหรือ
โครงสร้างตําแหน่ง  พร้อมสายสัมพันธ์การมอบหมาย
งานและสายการบังคับบัญชา  เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นระบบส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บทที่ 5

การจัดองค์การ 
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การจัดองค์การรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

1. วิถีทางการจัดการในการออกแบบโครงสร้างที่เป็น
ทางการเพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่นของ
องค์การให้มีประสิทธิผลสูงสุด

2. วิธีการในการจัดกลุ่มกิจกรรมขององค์การ ซึ่งแต่ละ
กลุ่มงานจะมีผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน
การกํากับแนะนําสมาชิกกลุ่ม

3. การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ งาน ภาระ
งานและพนักง

4. วิถีทางที่ผู้จัดการแบ่งภาระงานต่างๆ เข้าไปในฝ่าย
และมอบหมายอํานาจหน้าที่ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติภาระ
งานให้ประสบความสําเร็จ

แผนภูมิองค์การ(Organization chart) จะแสดงให้เห็น
ถึงตําแหน่งต่างๆ ในองค์การ สายการบังคับบัญชาที่
เป็นทางการ และวิธีการจัดกลุ่มงานในองค์การ

แผนภูมิองค์การแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ ลําดับช้ันในแนว
ดิ่ง (Vertical hierarchy)

 และความชํานาญเฉพาะทางในแนวนอน (Horizontal 
specialization) โดยลําดับชั้นในแนวดิ่งแสดงถึงสาย
การบังคับบัญชาหรือความสัมพันธ์ในการรายงานว่า
ใครรายงานให้กับใคร ส่วนความชํานาญเฉพาะทางใน
แนวนอนแสดงถึงการแบ่งงานกันทํา

การจัดแผนกงาน (Departmentalization) เป็นการจัด
งานและนํากิจกรรมต่างๆ มารวมกันเป็นกลุ่มอย่างมี
เหตุผลและจัดหมวดหมู่ของกลุ่มต่างๆ เข้าไปในฝ่ายและ
หน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเชื่อมประสานกันเป็นรูปร่างของ
องค์การทั้งหมด
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โครงสร้างตามหน้าที ่(Functional structure)

โครงสร้างแบบแผนกที่แยกออกจากกันตามกลุ่มงาน แบ่งเป็น

- โครงสร้างตามผลิตภัณฑ์ (Product structure)

-

โครงสร้างตามเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic structure)
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-! โครงสร้างตามตลาด (Market structure)

- โครงสร้างตามกระบวนการ (Process structure)

แบบฝึกหัดบทที่ 5 จงตอบคําถามต่อไปนี้

1. การบริหารองค์การแบบ “กระจายอํานาจ” มีข้อดีอย่างไรบ้าง

2. ยกตัวอย่างโครงสร้างองค์การแบบแนวดิ่ง พร้อมระบุตําแหน่งมาให้ชัดเจน

25



การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) 
อ้างถึงระบบแบบเป็นทางการที่ออกแบบและการนําไปใช้ในองค์การเพื่อ
เป็นหลักประกันในการใช้ความสามารถพิเศษของมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์การ HRM จึงเป็น
เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญซึ่งผลการศึกษาต่างๆ ได้ข้อสรุปว่าทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การเป็นแหล่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น
กลยุทธ์ของ HRM จึงมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การ เนื่องจากมีบทบาท
อย่างสําคัญในการพัฒนาทักษะพนักงานและความสามารถสร้างกําไรให้แก่
กิจการ แม้ว่าเงินทุนและโครงสร้างที่ดีที่สุดจะมีความจําเป็นต่อการทํางาน
ของคนก็ตาม แต่คนคือผู้ที่ทํางานและสร้างสรรค์ความคิดเพื่อให้องค์การ
อยู่รอด ดังนั้นใน HRM จึงมีบทบาทในเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ 3 ประการคือ

บทที่ 6

พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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1. ผู้จัดการทุกคนเป็นผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์

2. พนักงานถือเป็นสินทรัพย์ขององค์การ

3. HRM เป็นกระบวนการที่ต้องผสานเข้ากันกับ
กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การเพื่อสร้างทุน
ทรัพยากรมนุษย์ของกิจการ

ใน HRM จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สําคัญ 3 ประการ 

1. ดึงดูด (Attract) ได้แก่ กิจกรรมการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก

2. พัฒนา (Develop) ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม
และการพัฒนาพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน

3. รักษา (Maintain) ได้แก่ การให้ผลตอบแทน 
พนักงานสัมพันธ์และการโยกย้าย

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource plan-
ning)  เป็นการพยากรณ์ความต้องการพนักงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
บรรจุคนเข้าทํางานที่จะเป็นตัวกําหนดจํานวนและ
ประเภทของพนักงานที่จะสรรหาเข้ามาทํางานใน
องค์การหรือตัดทิ้งออกไป

การสรรหาและการคัดเลือก การสรรหา (Recruitment) 
เป็นกิจกรรมที่ใช้ไปในการสร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการเพื่อสมัครเข้าแข่งขันใน
ตําแหน่งที่องค์การเปิดรับ การคัดเลือก (Selection) 
เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติและ
ศักยภาพของผู้สมัครเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี
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การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ เป็นการสอนให้
สมาชิกองค์การทราบถึงวิธีการในการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันและช่วยให้สมาชิกได้รับความรู้และทักษะที่
จําเป็นต่อการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล การ
พัฒนาอาชีพ (Career development) เป็นการเสริม
สร้างความรู้และทักษะให้แก่สมาชิกองค์การให้มีความ
พร้อมต่อความรับผิดชอบและความท้าทายใหม่ๆ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง

- การบ่งชี้ (Identification) หมายถึงการระบุพื้นที่
การทํางานที่ผู้จัดการควรตรวจสอบเมื่อทําการวัดผล
การปฏิบัติงาน

- การวัด (Measurement) คือการใช้ดุลยพินิจว่า
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่า “ดี” หรือ “ไม่ด”ี ซึ่งผู้
ทําการประเมินต้องมีมาตรฐานในการเปรียบเทียบ

-

การจัดการ (Management) ในระบบการประเมินนั้น 
เป้าหมายคือสิ่งที่สําคัญที่สุด การประเมินควรมีอะไร
ที่มากกว่าการเน้นกิจกรรมในอดีต โดยวิจารณ์หรือให้
รางวัลพนักงานสําหรับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แต่
การประเมินควรมุ่งเน้นที่อนาคตว่าพนักงานจะ
สามารถสร้างความสําเร็จให้กับองค์การได้อย่างไร ซึ่ง
ผู้จัดการควรจัดผลป้อนกลับของงานและฝึกสอน
พนักงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น

แบบฝึกหัดบทที่ 6  จงตอบคําถามต่อไปนี้

พฤติกรรมองค์การหมายถึงอะไร ยกตัวอย่างประกอบ
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“เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Technology Information) เป็นองค์
ประกอบของการประยุกต์ใช้วิทยาการอย่างมีศิลปะ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
รวดเร็วซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อความ
สําเร็จขององค์การ

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกในปัจจุบันและอนาคต
เป็นโลกของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technol-
ogy: IT) ซึ่งต้องการความรวดเร็ว ในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและการตัดสินในที่ถูกต้องและรวดเร็วของผู้
บริหารในทุกๆ ระดับ

บทที่ 7
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ
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องค์การธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเป็น
โครงสร้างทางสังคมที่รวมกันอยู่ได้โดยอาศัยการใช้
ปัจจัยทางการจัดการที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อ
ให้ได้ผลผลิตออกมาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
องค์การธุรกิจหนึ่งๆ จะมี

ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจช่วย
อํานวยความสะดวกหรือสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix)  สาย
ผลิตภัณฑ์ (Product Line) กลยุทธ์ทางธุรกิจในการ

ขยายตัว การรวมตัว และการหดตัว การปรับขนาดของ
องค์การและโครงสร้างองค์การ การรวมอํานาจและ

การกระจายอํานาจ จนกล่าวได้ว่าสารสนเทศเป็น
ศูนย์กลางของการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ
ด้านการบริหารจัดการให้บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ

แบบฝึกหัดบทที่ 7  จงตอบคําถามต่อไปนี้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology:IT) มีความสําคัญต่อการบริหาร
องค์การอย่างไร
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