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แนวความคิดดานการจัดการ
(Ideas  in  Management)

  1.   การบริหารที่ยึดวัตถุประสงคเปนตัวกํ าหนด
   (Management  by  Objective  :  MBO)

  2.   ระบบการควบคุมคุณภาพหรือกลุมคุณภาพ
  (Quality  Control   Circle  :  G.C.C)

  3.   ทฤษฎ ี Z  (Theory  Z)

  4.   การสรางทีมงาน  (Team   Building)

การบริหารที่ยึดวัตถุประสงคเปนตัวก
(Management  by  Objective  :  MBO)

MBO  จะมุงแสวงหาวิธีก
สิทธิภาพขององคการ โดย
สัมพันธระหวางกิจกรรม และ
ซ่ึงMBO  จะเปดโอกาสใหสม
รวมกันกํ าหนด วัตถุประสงค
ประสงคเปนตัวชี้นํ าองคการ 
ทางที่กํ าหนด
ํ าหนด

ารที่จะเพิ่มประ
1

การสรางความ
 การปฏิบัติงาน
าชิกในองคการ
 และใชวัตถุ
ใหกาวไปในทิศ
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กระบวนการบริหารแบบ  MBO

 2.    ปรับโครงสราง หัวหนากํ าหนดวัตถุประสงค
      ขององคการ      ใหลูกนองปฏิบัติงาน

1.  เปาหมายขององคการ 3. ลูกนองกํ าหนดวัตถุประสงค
    ของตนเองในงานนั้นๆ

    การปอนกลับ
                                                    

วัตถุประสงครวมกัน

    ตรวจสอบผลการ       กา
ปฏิบัติงานขององคการ   (ผลการประ

ตรวจสอบและประเมินผล     วัตถุประส

3.

4.
5.

รปอนกลับ
เมินระหวางการทํ างาน)

    ขอมูลใหม

6.
7.
2

งคไมสํ าคัญถูกตัดทิ้ง
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การบริหารงานตามวัตถุประสงค มีกระบวนการดังตอไปนี้

องคประกอบที่สํ าคัญ ขั้นตอนที่สํ าคัญ

1.  การกํ าหนดกลยุทธขององคการ
2.  การกํ าหนดวัตถุประสงคขององคการ

  การกํ าหนดเปาหมาย
3.  การกํ าหนดวัตถุประสงคของหนวย
งาน
4.  การกํ าหนดวัตถุประสงคของบุคคล

การวางแผนปฏิบัติงาน 5.  การกํ าหนดแผนปฏิบัติงาน

   การควบคุมตนเอง 6.  การปฏิบัติและการแกไข

7.  การประเมินผลความกาวหนา
      การประเมินผล      ตามวัตถุประสงคเปนระยะๆ
ความกาวหนาเปนระยะๆ

8.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสริมแรง
      พฤติกรรม  และ  การเพิ่มแรงจูงใจ

ก.  การฝกอบรมและการพัฒนาผูบริหาร
ข.  การจายผลตอบแทน
ค.  การวางแผนอาชีพและกํ าลังคน
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ระบบการควบคุมคุณภาพหรือกลุมคุณภาพ
(Quality  Control  Circle  :  G.C.C)

เปนระบบที่ตองการใหผูปฏิบัติงาน  และผู
บังคับบัญชาระตับตน ไดรวมตัวกันดวยความ
สมัครใจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีคุณภาพ
อยางตอเนื่อง โดยอาศัยเทคนิควิธีการระดมความ
คิดเพื่อจัดลํ าดับปญหา  สาเหตุของปญหา  วิธี
การแกปญหา  ระยะเวลาที่ดํ าเนินการแกปญหา  ผู
รับผิดชอบปญหาน้ัน  ตลอดจนการสรุผลการแก
ปญหาน้ันๆ

วัตถุประสงคหลักของ Q.C.C หลักการของวัฏ
(Deming  C

 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการควบคุมงาน  เพื่อ
ใหเกิดการพัฒนาตนเอง
ตอไป

 ใหพนักงานไดรวมทํ ากิจ
กรรม  เพื่อเพิ่มขวัญ และ
กํ าลังใจในการทํ างาน

 เปนกิจกรรมที่ดํ าเนินการ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ทั่วทั้งองคการ

                         Plan

     Action                    

                      Check
จักรเดมิ่ง
ycle)
4

           Do



การพัฒนาคุณภาพ  มีขั้นตอนการดํ าเนินงานดังน้ี

การใหความรูและฝกอบรม

การจัดตั้งกลุมจดทะเบียน

การคนหาปญหาทํ ากิจกรรม

การกํ าหนดหัวเรื่องและเปาหมาย

จดทะเบียนหัวเรื่อง

การสํ ารวจสภาพปจจุบัน

การเลือกปญหา
และหาสาเหตุของปญหา

การวางแผนกิจกรรม

ดํ าเนินการตามแผน
               NO Yes

การตรวจสอบ และ
      เปรียบเทียบกับเปาหมาย จัดทํ ามาตรฐาน
Pla
n

Do

Ch
ec
k

ก
า
ร
กํ า
ก
น
ด
ร
ะ
ย
ะเ
ว
ล
า
ทํ า
ง
า
น
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Act
ion

    แกไขปรับปรุง          ปฏิบัติตามมาตรฐาน

       ตรวจสอบและเปรียบเทียบกับเปาหมาย จัดทํ ามาตรฐาน
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          ทฤษฎี  Z  (Theory  Z)

เปนแนวความคิดที่ผานกระบวนการศึกษาว
เปรียบเทียบระบบการบริหารงานแบบญี่ปุน
และแบบอเมริกัน  เพื่อมุงปรับปรุง  และ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํ างาน ในโรงงาน
สาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา

ลักษณะที่สํ าคัญของ  ทฤษฎ

ระยะเวลาการจางงาน เปนไป

การประเมินและเลื่อนตํ าแหนง      ไมตองรอ

ลักษณะงานอาชีพ      ตองรูหล
          เชนเดียว

การบริหาร      ใชระบบ M
        การบริหา

การตัดสินใจ      มีทั้งแบบ
         กระจายอ

การทํ างาน  และ
มนุษยสัมพันธในองคการ

    มีอิสระเปน
        มีเสรีภาพ
6

ิจัย

อุต

ี  Z

ตลอดชีวิต

ระยะเวลา 10 ป

ายๆดาน
กับแบบญี่ปุน
BO ควบคุม
รเปนแบบอเมริกัน
รวมอํ านาจ และ
ํ านาจ
ของตัวเอง
เทาเทียมกัน
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          การสรางทีมงาน
             (Team  Building)

ทีมงาน หมายถึง กลุมคนที่มีความ
สัมพันธกัน  รวมตัวกันขึ้นเพื่อทํ างานใด
งานหน่ึง   ใหสํ าเร็จตามความมุงหมาย

 การสรางทีมงาน
พัฒนาบุคคลที่ทํ าง
สิทธิภาพการทํ างา
หมายขององคการ

ลักษณะทีมงานที่มีประสิท

 สมาชิกมีความเขาใจบทบาทหนาท

 สมาชิกมีการติดตามสื่อสารอยางท

 สมาชิกมีความเคารพในหนาที่ของ

 สมาชิกตางใหความชวยเหลือและส

 สมาชิกจะเกิดความขัดแยงเฉพาะเร
เรื่องสวนตัว

 มีบรรยากาศในการทํ างานไมตึงเค

 ผลประโยชนของทีมงานตองมากอ
7

 หมายถึงกระบวนการ
านรวมกัน ใหพัฒนาประ
น  เพื่อใหบรรลุจุดมุง
นั้นๆ

ธิภาพ

ี่ของแตละคนในกลุม

ั่วถึง

แตละคน

นับสนุนซ่ึงกันและกัน

ื่องงานไมเกี่ยวกับ

รียดเกินไป

นผลประโยชนสวนตัว
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กระบวนการสรางทีม

  ประชุมเพื่อทํ าความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของงาน และทีมงาน

 อภิปรายถึงบทบาทและหนาที่ความสัมพันธระหวางระบบงาน

  พัฒนากลไกการสื่อสารภายในทีมงานใหมีประสิทธิภาพ

  สรางความเขาใจเกี่ยวกับงานใหกับสมาชิกในทีม

  ประชุมติดตามผลการทํ างานเปนทีม

รูปแบบการสรางทีมงาน

การวินิจฉัยเบื้องตน
Initial  Diagnosis

   การประเมินผลและ
         ติดตามผล      การรวบรวมขอมูล
    Evaluation &     Data  Collection
       Follow up

    การสรางความ
สัมพันธระหวางกลุม
    Inter group
  Development

การสรางทีมงา
Team  Building
8 8

         การตรวจสอบขอมูล
    Data  Confrontation

น   การวางแผนปฏิบัติงาน
    Action  Planning
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