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แนวความคิดพื้นฐานดานการจัดการ
(The  Basis  of  Management)

การจัดการคืออะไร...

การจัดการเปนศิลปะของการใชบุคคลอื่น ทํ างานใหแก
องคการ  โดยสนองตอบความตองการ  ความคาดหวัง และ
จัดโอกาสใหเขาเหลาน้ันมีความเจริญในการทํ างาน

การจัดการเปนกระบวนการ

การวางแผน การจัดองคการ   การจัดคนเขาทํ างาน
  Planning     Organizing             Staffing

   การควบคุม         การสั่งการ
   Controlling  Leading

การจัดการคือกลุมของผูจัดการ

ระดับสูง  (Top  Management)

ระดับกลาง  (Middle  Management)

      ระดับลาง/ระดับตน (Lower  Management)
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การจัดการ เหมือน หรือ แตกตางจากการบริหารอยางไร

                                   จายงาน

      การบริหาร                การจัดการ

    การจัดการ

การบริหาร

     การบริหาร         การจัดการ

ราชการ ธุรกิจ/เอกชน

กํ าหนด
นโยบาย

ดํ าเนินการ
ตาม

นโยบาย
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การจัดการเปนวิทยาศาสตร หรือ ศิลปะ.....

เปนวิทยาศาสตร : เพราะองคความรูที่ไดมา มีลักษณะ
เปนระบบ ที่ผานกระบวนการศึกษาอยางตอเนื่อง

เปนศิลปะ : เพราะเปนการนํ าความรูไปประยุกตใช  เพื่อให
องคการบรรลุผลตามวัตถุประสงค

☯ แนวความคิดดานการจัดการ ☯

 แนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตร
 แนวความคิดดานการจัดการเปนกระบวนการ
 แนวคิดดานมนุษยสัมพันธ
 แนวความคิดดานระบบสังคม
 แนวความคิดดานคณิตศาสตร

 แนวความคิดดานระบบ
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แนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตร
(Scientific  Management  School)

เปนแนวความคิด ที่ไดนํ าวิธีการที่มีหลักเกณฑ ในดาน
การจัดการ มาจัดองคการใหดํ าเนินไปในทิศทางที่ประสบ
ความสํ าเร็จสูงสุด

Frederick  Widslow  Taylor  :  บิดาของแนวความคิด   ดาน
การจัดการแบบวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนทฤษฎีการจัดการแบบ
คลาสสิก   โดยมีหลักการของการจัดการดังน้ี

 พัฒนาวิธีการทํ างานวิธีที่ดีที่สุด  โดยผานการ
วิเคราะหอยางมีหลักเกณฑ

 ใชวิธีทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคน ใหมีคุณ
สมบัติตรงตามงาน

 มีการรวมมือและประสานงานรวมกัน เพื่อลด
ความขัดแยง

 มีการแบงงานและความรับผิดชอบ  ระหวาง
ฝายบริหาร และฝายผลิต
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Henri  L. Gantt  : มีแนวคิดคลายๆ Taylor  แตมีความแตก
ตางตรงที่ใหความสนใจในความเปนมนุษยมากขึ้น และไดนํ า
ระบบการจายคาจาง / โบนัส และมีการประกันคาจางขั้นตํ่ า
ใหคนงานดวย

                      

Frank  B. และ  Lilian  Gilbreth  :  ไดพัฒนาแผนผังกระบวน
การไหลของงาน (Flow Process Chart)  เพื่อลดเวลาสูญเปลา
และเพิ่มผลผลิตในการทํ างาน  โดยไดจํ าแนกงานออกเปน
5 งาน ดังน้ี

  การปฏิบัติงาน   การขนสง

  การตรวจสอบ   การเก็บรักษา

  การสงมอบ
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แนวความคิดดานการจัดการเปนกระบวนการ
(Management  Process  School   or

Modern  Operational – Management  Theory)

เปนแนวความคิดที่มองการจัดการ เปนกระบวนการ
ทํ างาน  โดยอาศัยบุคคลอื่น

Henri  Fayol  :  มองวาการจัดการเปนทฤษฎีที่สามารถ
สอนและเรียนรูได โดยเกี่ยวของกับกระบวนการตางๆ คือ
การวางแผน  การจัดองคการ  การบังคับบัญชา
การประสานงาน และ การควบคุม  ซ่ึงไดกํ าหนดหลักการ
ในการจัดการไว 14 ขอ ดังน้ี

 การแบงงานกันทํ าตามความถนัด
 อํ านาจหนาที่ และ ความรับผิดชอบ
 ระเบียบวินัย / การเคารพในขอตกลง
 เอกภาพในการบังคับบัญชา
 เอกภาพในการอํ านวยการ
 ประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม
 คาตอบแทนที่เหมาะสมจากการทํ างาน
 การรวมอํ านาจตามความเหมาะสมกับสถานการณ
 การจัดสายการบังคับบัญชา
 การจัดลํ าดับตามตํ าแหนงหนาที่
 ความเสมอภาคจากผูบังคับบัญชา
 ความมั่นคงในการทํ างาน
 ความคิดริเริ่มตอการปฏิบัติงาน
 ความสามัคคีภายในองคการ
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แนวความคิดดานมนุษยสัมพันธ
(Human  Relations  School)

เปนแนวความคิดที่เชื่อวาพฤติกรรมมนุษย มีบทบาท
สํ าคัญในการจัดองคการทุกองคการ  ดังน้ัน กิจกรรมของ
องคการจะประสบความสํ าเร็จไดน้ันจึงตองเขาใจคน  โดย
ทํ าการศึกษามนุษย  ซ่ึงมีรากฐานมาจาก วิชาจิตวิทยา
สังคมวิทยา   จิตวิทยาสังคม  และ มานุษยวิทยา

Elton  Mayo  :  บิดาของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ
ไดทํ าการวิจัยโดยศึกษาทัศนคติ และ ปฏิกริยาทางจิตวิทยา
ของคนงาน ในการทํ างานตามสถานการณที่แตกตางกัน
โดยสามารถสรุปเปนประเด็นจากผลการวิจัยไดดังน้ี…..

  มององคการวาเปนองคการทางสังคม

  องคการมีภารกิจผลิตสินคา และ บริการ และ
สรางความพอใจของสมาชิกในองคการ

  พฤติกรรมมนุษยขึ้นอยูกับคานิยม  และ ความเชื่อความรูสึก
ของแตละคน

  สมาชิกในองคการ  ทํ างานในฐานะสมาชิกกลุม

  ระดับของผลผลิตถูกกํ าหนดโดยปทัสถานทางสังคมของกลุม

  องคการที่ไมเปนทางการจะสงผลกระทบตอพฤติกรรม
ของคนในองคการ
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Mary  Parker  Follet  :  จะใหความสนใจเรื่องการจูงใจ
บุคคล และการจูงใจกลุม  โดยการกระตุนใหคนรูสึกอยาก
ทํ างาน และ คิดวางานที่ทํ ามีความสุข  ซ่ึงไดเนนเรื่องการ
ประสานงาน อันจะกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
ระหวางคนงานและฝายจัดการ

                      

Abraham H. Maslow  :  เชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผล
มาจากการสนองความตองการตามลํ าดับขั้น  ดังน้ี..

      ความตองการความสํ าเร็จและมีคุณคา

  ความตองการเกียรติยศความภาคภูมิใจ

  ความตองการทางดานสังคม & ความรัก

  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย

  ความตองการทางดานสรีระขั้นตน
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แนวความคิดดานระบบสังคม
(Social  System  School)

มีความสัมพันธกับแนวคิดดานมนุษยสัมพันธ หรือดาน
พฤติกรรมศาสตร โดย Chester I. Barnard  ไดจัดลํ าดับขั้นของ
แนวความคิดดานระบบสังคม  ซ่ึงสรุปไดดังน้ี...

  กอใหเกิดระบบการทํ างานเปนกลุม

  มีการแบงประเภทขององคการออกเปน องคการที่มี
รูปแบบ และ องคการไรรูปแบบ

  ฝายบริหารมีบทบาทสํ าคัญในองคการที่มีรูปแบบ

  กอใหเกิดภาวะผูนํ าที่มีประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการ

                      



แผนใส...วิชาองคการและการจัดการ  บทที่ 2 10

แนวความคิดดานคณิตศาสตร
(Mathematical  School)

เปนแนวคิดที่มุงใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรมาศึกษา
ขอมูล เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  โดยสามารถ
แสดงออกมาในรูปของสัญลักษณทางคณิตศาสตร ซ่ึงจะใช
ไดผลดีในการแกปญหาทางกายภาพ หรือ การควบคุมทาง
การผลิต  แตไมสามารถใชไดกับความเขาใจทางดานพฤติ
กรรมมนุษยได

                      

แนวความคิดดานระบบ
(System  School)

เปนแนวคิดดานการจัดการที่เนนกลยุทธ โดยศึกษา
สวนตางๆ ของระบบ ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน นํ ามา
วางแผน  มีการควบคุม และ กระบวนการตัดสินใจ  โดยใช
ขอมูลสารสนเทศ(MIS) จัดเปนแนวคิดที่พยายามนํ าแนวคิด
การจัดการดานตางๆ มาหลอมรวมกัน  เพื่อใหเปนทฤษฎี
การจัดการที่สมบูรณ
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ทักษะดานการจัดการ  (Management   Skills)

☺ ทักษะดานเทคนิค (Technical  Skill)  :  มุงใหมีความรู
ความเขาใจ และ ความสามารถในการทํ างานที่ใชฝมือ
ซ่ึงการจัดการระดับตน  จํ าเปนตองมีทักษะดานน้ีมาก

☺ ทักษะดานมนุษย  (Human  Skill)  :  มุงเนนการทํ างาน
รวมกัน  โดยเขาใจถึงพฤติกรรมมนุษย  จัดเปนทักษะ
ที่ฝายจัดการทุกระดับจํ าเปนตองมี

☺ ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) : เนนความ
สามารถในการมององคการในภาพรวม  โดยศึกษาถึง
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมตางๆทั้งภายนอกและภายใน
องคการ จัดเปนทักษะที่ฝายจัดการระดับสูงตองมีมาก


