บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การบริหารและการจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากการบริหารจัดการเป็นความรู้ที่
สามารถถ่ายทอด มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่เกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ความจริง
ได้ ตลอดจนได้รับการศึกษาค้นคว้ามากันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการจัดการเป็นศาสตร์
แขนงหนึ่ง การบริหารราชการและการบริหารธุรกิจตลอดจนการจัดการทุกสาขา ในทางปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่
กับความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น
ลักษณะผนวกความเป็นศิลป์ หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เพราะการจัดการในองค์กรแต่ละองค์กรมีปัจจัยที่แตกต่างกัน
ดังนั้นศาสตร์หรือความรู้ในด้านการจัดการเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรได้ จาเป็นต้องประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์กรแต่ละองค์กร ผู้บริหารที่ดีก็
ควรหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านการจัดการเพิ่มเติมอยู่เสมอ ติดตามผลการวิจัย สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ทฤษฎีทางวิชาการและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนใช้ความพยายามของตนมา
ปรับปรุงบุคลิกของตนให้เหมาะสมต่อการเป็นผู้นาองค์การด้วยดังนั้นการบริหารจึงเป็นกระบวนการที่มี
ความสลับซับซ้อนและต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ายเป็นการระดมทรัพยากรที่สาคัญ
รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์การ เพื่อดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสาระสาคัญของบทนี้คือ ได้นาประเด็นที่มีความสาคัญมานาเสนอได้แก่ ความหมายของการ
บริหารและการจัดการ ความสาคัญของการจัดการ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ ทรัพยากรในการบริหารจรรยาบรรณในการ
บริหารงาน จรรยาบรรณในการบริหารภาครัฐ จรรยาบรรณในการบริหารภาคเอกชน โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้

ความหมายของการบริหารจัดการ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า “การบริหาร”ไว้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
เฮอร์เบิร์ต (Herbert , 1976 : 12) กล่าวว่า การบริหารเป็นกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมกันดาเนินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ปีเตอร์ (Peter, 1998 : 10) การบริหาร คือ ศิลปะในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น
การทางานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทาภายในสภาพองค์การทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็น
ทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทางานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้าน
วัตถุอื่น ๆ เครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบเงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ
ออกจาหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม
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เทย์เลอร์ (Taylor, 2002 : 5 ) กล่าวว่า งานบริหารทุกอย่างจาเป็นต้องกระทาโดยมีหลักเกณฑ์
ซึ่งกาหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ติน ปรัชญพฤทธิ์ ( 2551 : 8 ) การบริหารเป็นกระบวนการโดย หมายถึง กระบวนการนาเอา
การตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เกี่ยวข้องกับการเอานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 : 1) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ ดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่ การวางแผน
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้นา (leading) และการควบคุมองค์กร (Controlling)
ศิริ ถีอาสนา (2557 : 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นกิจกรรมของกลุ่ม ตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป ร่วมมือกันจัดการทรัพยากร ที่เหมาะสมเพื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ใช้ ทั้งศาสตร์และศิลป์
จัดการกระบวนการบริหารหรือหน้าที่การบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ
(Organizing) การจัดคณะทางาน (Staffing) การอานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating)
การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและ
ประสานงานกันโดยทุกฝ่ายเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การดังที่ Drucker กล่าวว่า การ
บริหาร คือ ศิลปะในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ Simon กล่าวว่า การ
บริหารเป็นกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จากที่กล่าวมา
ประเด็นสาคัญของการบริหาร (Management) คือ การบริหารสามารถประยุกต์ใช้กับองค์การใด
องค์การหนึ่งได้เป้าหมายของผู้บริหารทุกคนคือการสร้างกาไรการบริหารเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต
(Productivity) โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ(Efficiency) คือ วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุดและ
ประสิทธิผล (Effectiveness) คือการบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุดและการบริหารสามารถนามาใช้
สาหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์การ
ความหมายของการจัดการนั้น ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Management” อาจแปลว่า การจัดการ
หรือการบริหารจัดการ ก็ได้ มีนักวิชาการได้นิยามความหมายของคาว่า “การจัดการ” หลากหลาย เช่น
คาว่า การจัดการ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย การจัดการ
(Management) หมายถึง การสั่งการ ควบคุมงาน ดาเนินงาน และนอกจากนี้ได้มีนักวิชาการท่านอื่นได้
ให้คานิยามความหมายของ การจัดการซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้
ความหมายของการจัดการนั้น ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Management” อาจแปลว่า การ
จัดการหรือการบริหารจัดการ ก็ได้ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ดังต่อไปนี้
ไซมอน (Simon, 1965 : 4) ให้ความหมายว่า การทางานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกัน
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
เดล (Dale, 1968 : 4) ให้ความหมายว่า คือ กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
แฮโร คูนต์ (Harold Koontz , 1972 : 43) ให้ความหมายว่า การดาเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการ
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สโตนเนอร์ (Stoner, 1978 : 32) ได้กล่าวไว้ว่าวิวัฒนาการตามแนวคิดหลักทางการจัดการที่
เกิดขึ้นและผ่านมา 3 ยุค ได้แก่ วิวัฒนาการตามแนวคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ วิวัฒนาการของ
แนวคิดทางการจัดการที่สาคัญนาเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ๆ ช่วงเวลาต่าง ๆ และแนวคิด
ทางการจัดการซึ่งถูกนามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ๆ และผลกระทบต่อการออกแบบ
โครงสร้างขององค์การอันเป็นผลให้เกิดเป็นสภาวการณ์ขององค์การที่มีส่วนร่วมในการกาหนดพฤติกรรม
มนุษย์
ดรักเกอร์ (Drucker, 1998 : 12) ให้ความหมายว่า การจัดการเป็นศิลปะในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้อื่น
เฮลลิเกล และ สโลคัม (Helliegel and Slocum, 1992 : 9) ให้ความหมายว่า กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการนาทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
กริฟฟิน (Griffin, 1999 : 4) ให้ความหมายของการจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของ
หน้าที่ต่าง ๆ (A set of functions) ที่กาหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)
หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการ
สาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้น ผลสาเร็จของการจัดการจึงจาเป็นต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ควบคู่กัน
เซอโต (Certo, 2000 : 555) ได้ให้ความหมายของ การจัดการ ว่าหมายถึง กระบวนการของ
การมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการทางานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ หรือเป็น
กระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลทางานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชอร์มาฮอร์น (Schermerhorn , 2002 : 2) ได้อธิบายถึงคาหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกับ
การจัดการ นั่นคือ คาว่า “การบริหาร” (Administration) โดยอธิบายว่า “การบริหาร” จะใช้ในการ
บริหารระดับสูง โดยเน้นที่การกาหนดนโยบายที่สาคัญและการกาหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นคา
นิยามใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และคาว่า
“ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึง ผู้บริหารที่ทางานอยู่ในองค์การของรัฐ หรือองค์การที่ไม่
มุ่งหวังกาไร
จากความหมายของการจัดการดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การจัดการคือ ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ
กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปใน
แนวทางที่ใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล หรือเป็น
กระบวนการบริหาร ที่มีการบูรณาการระหว่างคนกับงานโดยมีการวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การ
เป็นผู้นาและ การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ที่ทาให้องค์การธารงอยู่และเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
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ความสาคัญของการจัดการ
ความสาคัญของการจัดการ มีหลายประการ (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2552 : 2-3) ดังนี้
1. ทาให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การเป็นไปเพื่อประสิทธิผล (Effectiveness) และ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารจาเป็นต้องมีการจัดการในองค์การที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีการ
กาหนดเป้าหมายชัดเจน ประเมินได้ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบริหารเพื่อต้นทุนที่ถูกกว่า
(low cost) ดีกว่า (better quality) เร็วกว่า (higher speed) บริการที่ดีกว่า (better service)
2. ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ การจัดการที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ต่าสุด (lowest cost)
และผลตอบแทนให้ได้สูงสุด (highest benefit)
3. การจัดการเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดย
เฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการต้องมีการจัดโครงสร้าง (Structure) และการออกแบบ (Design) ให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ถ้าต้องการให้องค์การเป็นแบบใดก็ออกแบบ
ให้เป็นแบบนั้น เช่นหากต้องการให้บริการรวดเร็วจาเป็นต้องออกแบบองค์การแบบรื้อปรับระบบ
(Reengineering) ถ้าต้องการให้คนในองค์การทางานอย่างมีความสุข สนุกในการทางานจาเป็นต้อง
ออกแบบองค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Organization) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) การบริหารองค์การสมัยใหม่จึงต้องเริ่มที่การจัดองค์การ (Organizing) โดยมุ่งสู่การ
จัดการโครงสร้างและออกแบบองค์การเป็นสาคัญ
4. การจัดการก่อให้เกิดการอบรมขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เพราะการปฏิบัติงานใน
องค์การจะมีสถาบันหล่อหลอม อบรม สั่งสอน ขัดเกลา ให้มีบุคลากรที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
หากต้องการบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ “ฉลาด เก่ง และมีสุข” จาเป็นต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. การจัดการจะช่วยให้องค์การมุ่งสู่บริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ มีการค้นคว้า ทดลอง
พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การจัดการองค์การสมัยใหม่ต้องมีการนาเอา
ศาสตร์การจัดการ (Management Science) และศาสตร์เชิงปริมาณ (Qualitative) ซึ่งได้แก่ การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ สถิติ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหาร จะทาให้
องค์การไปสู่ความสาเร็จและมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้
6. ศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ผ่านมา ทาให้เกิดเป็นแนวคิดหรือพาราไดม์ใหม่
เกี่ยวกับการจัดการว่าแปรเปลี่ยนไปตามยุคใหม่ที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบท (Context) ทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี รวมทั้งสภาพแวดล้อมของงาน (Task environment) ได้แก่ ลูกค้า
(Customer) คู่แข่ง (Competitor) ผู้สนับสนุนหรือผู้ป้อนวัตถุดิบ (Supplier) และผู้ควบคุม
(Regulator)
7. การจัดการในปัจจุบันช่วยสะท้อนให้เห็นว่าผู้รับบริการมีความสาคัญและเป็นกลไกที่ทาให้
องค์การภาครัฐปรับเปลี่ยนมายึดหลักการบริหารสาธารณะที่ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด พึง
พอใจสูงสุด โดยทางานแบบยึดหลักประสิทธิผลที่มุ่งสู่การบริหารจัดการ การบริการ (service) ที่ดี เน้น
การทางานแบบบูรณาการของผู้นาและทีมงานร่วมกันทางานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพของ
ภาคราชการ
ส่วน นรินทร์ แจ่มจารัส (2549 : 46) ได้เสนอความสาคัญของการจัดการไว้ดังนี้
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1. การจัดองค์การเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความสาเร็จขององค์การ เนื่องจากการจัดองค์การ
เป็นงานที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดว่าใครจะทาอะไร ใครจะอยู่แผนกไหน ใครจะต้อง
รับผิดชอบและรายงานต่อใคร ซึ่งการจัดองค์การนั้นเสมือนเป็นการกาหนดว่าจะทาอย่างไร เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการจัดองค์การนั้นยังรวมถึงกลไกการประสานงาน เนื่องด้วยใน
องค์การหนึ่ง ๆ จะต้องมีการแบ่งงานและประสานงานกันเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง เช่น การประสาน
งานระหว่างแผนกผลิตกับแผนกขาย ซึ่งอาจเป็นในกรณีที่แผนกผลิตต้องติดต่อขอข้อมูลกับฝ่ายขาย
ก่อนว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมานั้นการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างไร ถ้าฝ่ายขายบอกว่าได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าอย่างมาก ซึ่งข้อมูลที่ได้มาแผนกผลิตก็จะสามารถวางแผนได้ว่าควรผลิตในปริมาณเท่าใด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน เนื่องจากองค์การทุกองค์การ
จะต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ซึ่งประสิทธิ
ภาพนั้น จะกล่าวถึงในเรื่องของใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ ซึ่งบางครั้งอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ส่วนในเรื่องของประสิทธิผล กล่าวได้ว่าเป็นความ
พยายามขององค์การในการทาให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การคือ ประสิทธิผล ซึ่งการที่จะ
เกิดประสิทธิผลได้นั้น เราไม่ได้มองในมุมของการใช้ทรัพยากรหรือคานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
แต่เราจะเน้นไปที่จะทาอย่างไร ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
3. ช่วยลดการทางานที่ซ้าซ้อนกัน เนื่องจากการจัดองค์การเป็นการกาหนดว่าในองค์การใด
องค์การหนึ่งควรแบ่งออกเป็นกี่แผนก เมื่อมีการแบ่งแผนกได้แล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการ
กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ใครอยู่แผนกไหน หน้าที่งานคืออะไร ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบหรือใครคือผู้บังคับบัญชาในแผนกนั้น ซึ่งผลดีก็คือ ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานได้ง่าย
ขึ้น
4. การจัดองค์การที่ดีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทางานตามความถนัดหรือตามความเหมาะสม
เช่นจากการจัดองค์การ องค์การจะต้องมีการแบ่งแผนกงาน และจัดคนลงไปทางานในแต่ละแผนก ซึ่ง
การจัดคนไปในแต่ละแผนกนั้น ผู้บริหารต้องคานึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อใน
การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ถ้าผู้บริหารสามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงานองค์การก็จะได้ประโยชน์
สูงสุดจากการทางานของพวกเขาเหล่านั้น
นอกจากนี้ ในการออกแบบองค์การโดยผู้บริหารจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อนหลายประการ ผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ต้องการ คือ โครงสร้างองค์การที่มีความ
เหมาะสมที่สุดที่ได้จากแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุผลสาเร็จที่
ต้องการ โดยทั่วไปการออกแบบองค์การจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สาคัญของผู้บริหาร
ได้แก่ การแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามลาดับความสาคัญ การจัดสรรอานาจหน้าที่ระหว่างงาน
เพื่อการตัดสินใจการรวมกลุ่มงานแต่ละด้านเข้าด้วยกัน และการกาหนดขนาดของกลุ่มงานของ
ผู้บริหารแต่ละคนอย่างเหมาะสม (สมยศ นาวีการ, 2546, หน้า 163 - 164) ดังนี้
1. ผู้บริหารจะต้องดาเนินการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามลาดับความสาคัญ ซึ่ง
คุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งของการแบ่งงานนั้น คือ การมุ่งเน้นด้านความชานาญ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของงาน ถึงแม้ว่างานจะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็ตาม

8

2. ผู้บริหารจะต้องดาเนินการรวมกลุ่มงานแต่ละด้านเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม งานที่สามารถ
รวมกลุ่มเข้าด้วยกันอาจจะอยู่บนรากฐานของความคล้ายคลึงกันเป็นสาคัญ
3. ผู้บริหารจะต้องดาเนินการจัดสรรอานาจหน้าที่ระหว่างงานเพื่อให้บุคลากรสามารถทาการ
ตัดสินใจ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้บริหารทุกครั้งทาให้บุคลากรมีสิทธิเพื่อการตัดสินใจ ภายในขอบเขตที่
กาหนดไว้ จนส่งผลทาให้การดาเนินงานได้อย่างราบรื่นจากการตัดสินใจที่ทันเหตุการณ์
4. ผู้บริหารจะต้องกาหนดขนาดของกลุ่มงานของผู้บริหารแต่ละคนอย่างเหมาะสม
ดังนั้นโครงสร้างองค์การย่อมจะมีความแตกต่างกันตามการตัดสินใจของผู้บริหาร จากการใช้
แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ และถ้าหากพิจารณาถึงการตัดสินใจของผู้บริหารข้างต้นแล้วจะพบว่า
ในการแบ่งงานกันทาเฉพาะด้านจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความเชี่ยวชาญมากหรือน้อยในการมอบอานาจ
หน้าที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยความมากหรือน้อยของอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ การจัดแผนกงาน จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยพื้นฐานด้านความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันของลักษณะงาน และขนาดในการควบคุมจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยของจานวนบุคลากร เป็นต้น
จากความสาคัญของการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้ การจัดการทาให้การดาเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การเป็นไปเพื่อประสิทธิผล การจัดการที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ต่าสุด การจัดการเป็นไปเพื่อให้
สอดคล้องและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในยุค โลกาภิวัตน์ การจัดการ
ก่อให้เกิดการอบรมขัดเกลาทางสังคม การจัดการจะช่วยให้องค์การมุ่งสู่บริหารจัดการงานอย่างเป็น
ระบบ มีการค้นคว้า ทดลอง พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ที่ผ่านมา ทาให้เกิดเป็นแนวคิดหรือพาราไดม์ใหม่เกี่ยวกับการจัดการว่าแปรเปลี่ยนไปตามยุคใหม่ที่แปร
เปลี่ยนไปตามบริบท และนอกจากนี้การจัดการในปัจจุบันช่วยสะท้อนให้เห็นว่าผู้รับบริการมีความสาคัญ
และเป็นกลไกที่ทาให้องค์การภาครัฐปรับเปลี่ยนมายึดหลักการบริหารสาธารณะที่ทาให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขององค์การ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่อยู่ภายนอกของ
องค์การและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อองค์การโดยรวมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์การ (Daft,
1998) และทาให้องค์การจะต้องดาเนินการตอบสนองด้วยแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพื่อทาให้องค์การ
สามารถดารงอยู่รอดได้
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ภาคส่วน (Sectors) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่หลากหลาย ภาค
ส่วนสาคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การมี 10 ภาคส่วน คือ 1) ภาครัฐ 2) ภาคสังคมและวัฒนธรรม 3) ภาค
เศรษฐกิจ 4) ภาคเทคโนโลยี 5) ภาคแหล่งทรัพยากรด้านการเงิน 6) ภาคสถานการณ์และองค์การ
ระหว่างประเทศ 7) ภาคกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์การสาธารณประโยชน์ 8) ภาควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการ 9) ภาคทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติให้องค์การ และ 10) กลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้รับบริการจากภาครัฐ
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 : 78-88) ได้แบ่งสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของ
องค์การเป็น 2 ประเภท คือ
1. สิ่งแวดล้อมทั่วไป (General Environment)
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สิ่งแวดล้อมทั่วไป หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานประจาวัน
ขององค์การ สิ่งแวดล้อมทั่วไปประกอบด้วย รัฐ สังคมและวัฒนธรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
แหล่งทรัพยากรด้านการเงิน และสถานการณ์ระหว่างประเทศ
1.1 รัฐ รัฐเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับทุกองค์การทั้งทางบวกและทางลบ รัฐในที่นี้มี
ความหมายกว้างรวมถึงข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย มาตรการ ระเบียบของรัฐบาล
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบตุลาการ และกระบวนการทางการเมือง เพราะรัฐเป็นผู้บังคับให้
กฎหมาย เป็นผู้กาหนดนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรของสังคม และใน
บางกรณีการกระทาของรัฐก็มีอิทธิพลโดยตรงต่อการดารงอยู่และการล่มสลายขององค์การทางสังคม
เช่น กรณีองค์การธุรกิจ หากรัฐบาลมีนโยบายการแทรกแซงค่าเงินเพื่อให้ค่าเงินแข็งค่าหรืออ่อนค่า ย่อม
มีผลกระทบต่อองค์การธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้านการส่งออกหรือนาเข้า เป็นต้น กรณีองค์การ
สาธารณประโยชน์ หากรัฐบาลพิจารณาว่าองค์การสาธารณประโยชน์มีส่วนช่วยให้การดาเนินงานของ
ภาครัฐคล่องตัวหรือมีนโยบายสนับสนุนองค์การสาธารณประโยชน์ รัฐบาลอาจจัดตั้งกองทุนเป็นการ
เฉพาะเพื่อให้องค์การสาธารณประโยชน์เสนอโครงการมาขอรับการสนับสนุนได้ เช่น กองทุนเสริมสร้าง
สุขภาพ กองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นต้น
องค์การจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายและมาตรการต่าง
ๆ ของรัฐบาล คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
ว่าเรื่องใดบ้างที่มีผลกระทบทางบวก และเรื่องใดบ้างที่มีผลกระทบทางลบต่อองค์การเพื่อจะได้นาไปวาง
แผนการดาเนินงานต่อไป อีกประการที่สาคัญคือ เสถียรภาพทางการเมือง หากรัฐบาลใดขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง เช่นมีการบังคับใช้กฎหมายไม่คงเส้นคงวา มีการก่อการร้าย มีการจลาจล ก็ย่อมส่งผลลบ
ต่อองค์การ ทาให้องค์การอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนสูง มีความเสี่ยงสูง และมีการดาเนินงานอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ
1.2 สังคมและวัฒนธรรม ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่องค์การควรให้ความสนใจ
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยโครงสร้างประชากร การอพยพย้ายถิ่น การศึกษา ศาสนา ค่านิยม ความ
เชื่อ ขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขบวนการคุ้มครองผู้บริโภค
1.2.1 โครงสร้างประชากร มีผลต่อองค์การ การกาหนดนโยบาย และการจัดกิจกรรม
สาหรับองค์การนั้นแตกต่างกันไป เช่น หากโครงสร้างประชากรในอนาคตมีผู้สูงอายุมากขึ้น องค์การต้อง
เปลี่ยนทิศทางการดาเนินกิจกรรม หรือองค์การภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นต้น
1.2.2 การอพยพย้ายถิ่น ทั้งการย้ายเข้าย้ายออกในแง่ของการเป็นกาลังแรงงานให้
องค์การหรือการเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าขององค์การ ดังนั้น องค์การต้องวิเคราะห์อัตราการย้ายเข้า
ย้ายออกของประชากรในพื้นที่ที่ตั้งขององค์การเพื่อที่จะเตรียมวางแผนในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
1.2.3 การศึกษา การศึกษาของสังคมในภาพรวมมีผลกระทบต่อองค์การสูง เพราะ
ประชากรที่มีการศึกษาย่อมมีความต้องการในการรับบริการด้านอื่น ๆ สูงไปด้วย เช่น คุณภาพของการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน และร่วมประเมินผล
องค์การ เป็นต้น
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1.2.4 ศาสนา องค์การจาเป็นต้องประเมินว่าสังคมมีความเชื่อทางศาสนาอย่างไร เพราะ
ข้อบัญญัติทางศาสนาเป็นสิ่งที่กาหนดวิถีชีวิต และวิธีปฏิบัติของคนในสังคม องค์การควรดาเนินกิจกรรม
อย่างไรในบริบทของศาสนาหนึ่งและไม่ควรดาเนินกิจกรรมอะไรที่อาจจะขัดแย้งหรือละเมิดต่อข้อห้ามที่
ร้ายแรงหรือหลักคาสอนหรือความเชื่อของศาสนา ซึ่งหากองค์การดาเนินงานสอดคล้องกับหลักการใน
ศาสนาก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากสังคมและประสบความสาเร็จ
1.2.5. ค่านิยม เป็นสิ่งที่สังคมหรือกลุ่มให้คุณค่า ยึดถือ และให้ความสาคัญกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ดังนั้น องค์การต้องวิเคราะห์ว่าค่านิยมใดจะเป็นค่านิยมที่มีผลกระทบทางบวกและค่านิยม
ใดมีผลกระทบทางลบต่อการดาเนินงานของโครงการ กรณีขององค์การภาครัฐ เช่น หาก
กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ประชาชนกู้ยืมเงินของรัฐจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า ประชาชนในแต่ละ
พื้นที่มีค่านิยมการใช้เงินอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาสถานการณ์หนี้สูญตามมาในภายหลัง ซึ่งจะมี
ผลกระทบด้านลบต่อประสิทธิผลของกระทรวงการคลัง
1.2.6 ความเชื่อ ความเชื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริง
และสิ่งใดดีหรือไม่ดี องค์การต้องวิเคราะห์ความเชื่อของประชาชนในสังคมให้ชัดเจน เพราะอาจจะไป
กระทบหรือละเมิดความเชื่อของประชาชน ซึ่งอาจจะทาให้องค์การประสบความยากลาบากในการ
ดาเนินงาน เช่น บริษัทผลิตอาหารประเภทสาเร็จรูปจากตะวันตกไปลงทุนเปิดร้านอาหารในประเทศหนึ่ง
ซึ่งประชาชนมีความเชื่อว่าบริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนของระบบทุนนิยมที่จะเข้ามาทาลายวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของประเทศนั้น ส่งผลให้เมื่อเข้าไปลงทุนและดาเนินงาน ปรากฏว่าในเวลาอีกไม่นานต่อมาบริษัท
ก็ถูกเผาทาลายโดยประชาชนในท้องถิ่น
1.2.7 ขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสังคมปัจจุบันค่อนข้างให้ความสาคัญต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนจานวนมากมีความตระหนักต่อปัญหา
และมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ในการดาเนินงานของทั้งองค์การภาครัฐ
และภาคธุรกิจที่มีความระมัดระวัง ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ก็มีแนวโน้มที่จะรับการ
สนับสนุนการดาเนินงานจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นที่องค์การนั้นตั้งอยู่
1.2.8 ขบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ในปัจจุบันขบวนการคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวโน้ม
ขยายและเติบโตมากขึ้น ทาให้องค์การทั้งภาครัฐและอกชนจะต้องดาเนินการการผลิตสินค้าและ
จัดบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคมากขึ้น
1.3 เศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อองค์การเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์การที่
ประกอบธุรกิจ ซึ่งในที่นี้จะอธิบายใน 3 ประเด็นหลัก คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
1.3.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ หาก
สังคมใดมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงย่อมแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นมีอัตราการลงทุนสูง มีการจ้างงานมาก
ประชาชนมีรายได้และมีกาลังซื้อสูงด้วย สภาวะเช่นนี้จะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อองค์การธุรกิจ ซึ่งหาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอหรือตกต่า ก็มีผลกระทบทางลบต่อองค์การโดยเฉพาะต่อรายได้ของ
องค์การแต่องค์การภาครัฐก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น หากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจตกต่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีก็จะลดลง ซึ่งทาให้งบประมาณในการจัดทาโครงการลดลงไป
ด้วย และ หากเศรษฐกิจตกต่าอย่างต่อเนื่องก็นาไปสู่อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ตามมาก็จะเป็นการ
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เพิ่มมากขึ้นของปัญหาอาชญากรรม รัฐบาลต้องไปจัดการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นส่วนองค์การสาธารณประโยชน์ก็มีผลกระทบเช่นกันในแง่ของจานวนเงินที่ได้รับ
บริจาคหรือโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนก็จะลดลง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ องค์การก็ต้องมีแผนในการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์การ
1.3.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ในกรณีดอกเบี้ยมีอัตราสูงและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจะทาให้องค์การที่กู้เงินมาประกอบธุรกิจต้องมีภาวะด้านต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้าน
ลบต่อองค์การ ในทางกลับกัน หากดอกเบี้ยต่าก็จะช่วยลดต้นทุนในการดาเนินงานซึ่งเป็นผลกระทบ
ทางบวกต่อองค์การ
1.3.3 การแลกเปลี่ยนเงินตรา เกี่ยวพันกับค่าเงินของแต่ละประเทศ หากประเทศใดมี
ค่าเงินแข็งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ก็ย่อมมีผลกระทบด้านลบต่อกลุ่มธุรกิจด้านการส่งออก แต่มี
ผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจนาเข้า
1.4 เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีผลกระทบกับองค์การ เพราะเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างองค์การทั้งในด้านการผลิต การบริหารระบบข้อมูล
ข่าวสาร การบริหารจัดการภายในองค์การ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย องค์การใดมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าย่อมจะได้เปรียบองค์การอื่น ๆ แต่หากไม่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง
เต็มศักยภาพหรือไม่คุ้มค่า ใช้อย่างไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์การก็อาจจะสร้าง
ปัญหาให้กับองค์การได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์เทคโนโลยีต้องประเมินผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ
ให้รอบด้านและรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
1.5 แหล่งทรัพยากรด้านการเงิน การดาเนินงานใด ๆ ของทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาค รัฐ ภาคเอกชน องค์การสาธารณประโยชน์ พรรคการเมือง หรือองค์การด้านศาสนา จาเป็นต้องใช้
ทรัพยากร ด้านการเงินทั้งสิ้น ดังนั้น การประเมินแหล่งทรัพยากรด้านการเงินจึงมีความจาเป็นต่อทุก
องค์การดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะจะทาให้ทราบว่าจะแสวงหาทรัพยากรด้านการเงินได้จากแหล่งใด ที
ความยากหรือง่ายในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเงิน และควรใช้วิธีการใดให้ได้มาซึ่งทรัพยากรด้าน
การเงิน ในโลกปัจจัยการระดมทุนสามารถกระทาได้หลายรูปแบบ องค์การอาจระดมทุนจากในตลาดทุน
หรือระดมทุนจากประชาชนในรูปตราสารหนี้ ขณะที่องค์การภาครัฐแหล่งเงินทุนนอกจากการระดมเงิน
บริจาคจากประชาชนได้ส่วนองค์การสาธารณประโยชน์หรือพรรคการเมือง แหล่งเงินทุนที่สาคัญ คือ
การบริจาคจากประชาชนหรือจากการได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การสาธารณกุศล
ระหว่างประเทศ
1.6 สถานการณ์ระหว่างประเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์พบว่า การกระทาหรือสถานการณ์ของ
ประเทศหนึ่ง ๆ หรือกลุ่มประเทศในแต่ละภูมิภาคย่อมส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบไปยังประเทศ
อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นสถานการณ์สากลที่สาคัญ ได้แก่ ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าเสรี การ
ตัดสินใจขึ้นหรือลงราคาน้ามันของกลุ่มผู้ผลิตน้ามัน ความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ และการ
ก่อการร้ายสากล เป็นต้น
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2. สิ่งแวดล้อมเฉพาะ (Specific Environment)
สิ่งแวดล้อมเฉพาะ หมายถึง สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงหรือมีผลกระทบ
ทางตรงต่อความสามารถขององค์การในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมเฉพาะ ได้แก่
1) กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนในเรื่องคู่แข่ง (Competitors) ภายในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ถ้าเป็น
หน่วยงานภาครัฐก็เช่น กลุ่มกระทรวงด้านสังคม มีหลายกรมที่ทาหน้าที่คล้ายกันและแข่งขันกันอยู่ในที่
แต่รุนแรงเท่าภาคธุรกิจ 2) วัตถุดิบ หมายถึง กลุ่มที่จัดหาวัตถุดิบ (Supplies) ให้กับองค์การและจัด
จาหน่ายสินค้า 3) ทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มสหภาพแรงงาน (Labor Unions) 4) กลุ่มลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ 5) หน่วยงานและระเบียบ กฎหมายของราชการที่มีผลต่อการปฏิบัติโดยตรง
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยทั่วไปการวิเคราะห์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมมักจะ
วิเคราะห์ควบคู่ไปกับส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) หรือที่เรียกว่า เมตริกซ์การเติบโต-ส่วนแบ่ง
(The Growth-share Matrix) ซึ่งสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางสถานการณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรม
ออกเป็น 4 ทิศทาง คือ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมดาวรุ่ง 2) กลุ่มอุตสาหกรรมเติบโตเต็มวัย 3) กลุ่ม
อุตสาหกรรมตะวันตกดิน 4) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเป็นคาถาม ได้แก่ กลุ่มที่มีสถานการณ์ที่มีการเติบโต
แต่ส่วนแบ่งการตลาดต่า เกี่ยวกับประเด็นนี้ พอตเตอร์ (Porter, 1985 : 74 - 75) อธิบายว่า สิ่งแวดล้อม
ภายในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เป็นประเด็นสาคัญที่ต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจอย่างรอบด้าน คือ คู่แข่ง สิ่งที่ต้อง
วิเคราะห์คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ จานวน ทักษะและต้นทุนบุคลากร 2) ทรัพยากรด้านกายภาพ
ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ คุณภาพ ความสามารถในการเข้าถึง และราคาที่ดิน 3) ทรัพยากรด้านทุน
ได้แก่ ปริมาณทุน และต้นทุน 4) โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ประเภท คุณภาพ ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร
2.2 วัตถุดิบ องค์การต้องวิเคราะห์ถึงปริมาณและต้นทุนคุณภาพของวัตถุดิบ กลุ่มที่จัดหา
วัตถุดิบ (Supplies) ให้กับองค์การ รวมทั้งกลุ่มที่จัดจาหน่ายสินค้าให้องค์การควบคู่ไปด้วย
2.3 ทรัพยากรมนุษย์และสหภาพแรงงาน องค์การต้องวิเคราะห์ว่ามีจานวนบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่จะเข้ามาปฏิบัติงานองค์การอย่างเพียงพอและทันเวลา ส่วนสหภาพแรงงานนั้น โดยเฉพาะใน
ภาคธุรกิจเอกชนเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบโดยตรงกับองค์การ สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ก็คือ ความเข้มแข็งของ
กลุ่มสหภาพแรงงานและความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานให้องค์การ
2.4 กลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการ ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ ควรวิเคราะห์ปริมาณ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ทัศนคติ ความพึงพอใจ ค่านิยม พฤติกรรม และความคาดหวัง ความ
ต้องการ และปัญหาต่าง ๆ
2.5 หน่วยงาน ระเบียบ กฎหมายของราชการที่มีผลต่อการปฏิบัติโดยตรง องค์การต้อง
วิเคราะห์ว่ามีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใดบ้างของรัฐที่มีผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงานของ
องค์การ ตัวอย่าง เช่น หน่วยงานสาธารณประโยชน์ประเภทสมาคมและมูลนิธิ มีหน่วยงานหลักที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย คือ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นต้น ส่วนกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การจาแนกสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมทั่วไปและสิ่งแวดล้อมเฉพาะนั้นไม่ใช่
เป็นสิ่งตายตัวหรือมีขอบเขตแบ่งกันอย่างชัดเจนเสียทีเดียว เพราะในบางสถานการณ์และบางเวลาอาจมี
ความเหลื่อมล้ากันอยู่หรืออาจมีการสลับตาแหน่งกันได้ การจาแนกเช่นนี้เป็นเพียงกรอบที่ใช้เป็น
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แนวทางในการ วิเคราะห์เพื่อทาให้มีจุดเน้นว่าในสถานการณ์และเวลาหนึ่งองค์การให้ความสาคัญกับ
สิ่งแวดล้อมใดเป็นหลักและสิ่งแวดล้อมใดเป็นรอง
จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการ คือ ปรากฏการณ์ที่อยู่ภายนอกขององค์การและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบ
ต่อองค์การ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทั่วไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานประจาวัน
ขององค์การ ประกอบด้วย รัฐ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี แหล่งทรัพยากรสถานการณ์
ระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะ เป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งองค์การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงหรือมี
ผลกระทบทางตรงต่อความสามารถขององค์การในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย
กลุ่มอุตสาหกรรม วัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการ
หน่วยงาน และระเบียบ กฎหมายของราชการที่มีผลต่อการปฏิบัติโดยตรง

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ (Process of management) เป็นการวิเคราะห์ให้
เห็นว่าผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง มีงานอะไรจะต้องทา และควรจะทาอย่างไรก่อนหลัง นับเป็น
สิ่งสาคัญยิ่งสาหรับผู้จัดการที่จะได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของกระบวนการจัดการคือหน้าที่ของการบริหาร (Function of the
executive) นั่นเองแนวความคิดเรื่องกระบวนการจัดการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมีดังนี้ (สมคิด บาง
โม, 2558 : 70 – 71 ; วิเชียร วิทยอุดม, 2551 : 14-26 และ ฐานปนา ฉิ่นไพศาล, 2559 : 2-5) สรุป
แนวคิดด้านการจัดการได้ดังนี้
1. กระบวนการจัดการของอองรี ฟาโย เป็นบุคคลแรกที่วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบมูลฐานการ
จัดการ 5 ประการ ซึ่งกล่าวไว้บ้างแล้ว ปัจจุบันเรียกกระบวนการจัดการนั่นเอง กระบวนการจัดการ
ของฟาโยลมีดังนี้
1.1 การวางแผน (Planning) คือการศึกษาข้อมูลในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต แล้ว
วางเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไว้
1.2 การจัดการหน่วยงาน (Organizing) คือการจัดการโครงสร้างของหน่วยงานหรือ
องค์การออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การจัดสรรคนเข้าทางาน
ในตาแหน่งต่าง ๆ
1.3 การบังคับบัญชา (Commanding) คือการสั่งให้คนทางานตามที่มอบหมายงานให้ทา
บังคับบัญชาพนักงานให้ทางานตามภารกิจของหน่วยงาน
1.4 การประสานงาน (Coordinating) คือการจัดระเบียบการทางานไม่ให้ก้าวก่ายกัน
ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ขององค์การ และประสานคนให้ทางานโดยราบรื่นไม่ให้
ขัดแย้งกัน การควบคุม (Controlling) คือการควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือควบคุมให้ทางานตามระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
2. กระบวนการจัดการของกูลิกและเออร์วิก ลูเทอร์ กูลิกและลินดอลล์ เออร์วิก (Luther
Gulick and Lyndall Urwick) ได้นาหลักการจัดการของฟาโยลมาปรับปรุงประยุกต์กับการบริหาร
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ราชการ เขาได้เสนอแนะการจัดหน่วยงานในทาเนียบแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ตอบคาถาม
ที่ว่า อะไรคืองานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในที่สุดก็ได้คาตอบสั้น ๆ คือ POSDCoRB ซึ่งหมายถึง
กระบวนการบริหาร 7 ประการดังนี้
1. P = Planning หมายถึงการจัดวางโครงสร้างและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าเรา
จะต้องทาอะไรบ้างและทาอย่างไร เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. O = Organizing หมายถึงการจัดหน่วยงาน การกาหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การ
แบ่งส่วนงานการกาหนดสายงานตาแหน่งต่าง ๆ การกาหนดหน้าที่ให้ชัดเจน
3. S = Staffing หมายถึงการจัดตัวบุคคล เป็นการบริหารงานด้านบุคลากรอันได้แก่ การ
จัดอัตรากาลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทางานที่ดี การประเมินผลการ
ทางาน และการให้พ้นจากการทางาน
4. D = Directing หมายถึงการอานวยการ นับตั้งแต่การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การ
ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน
5. Co = Coordinating หมายถึงการประสานงาน ประสานกิจการด้านต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพื่อดาเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
6. R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหาร
และสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานว่าก้าวหน้าไปเพียงใด
7. B = Budgeting หมายถึงการงบประมาณ การจัดทางบประมาณ บัญชีการใช้จ่ายเงิน
การควบคุมและตรวจสอบด้านการเงิน กระบวนการจัดการของกูลิกและเออร์วิกเป็นที่ยอมรับของวงการ
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้นาไปประยุกต์ในกิจการบริหารด้านต่าง ๆ ทั้งราชการและธุรกิจ
นอกจากนั้น วงการวิชาการยังใช้อ้างอิงอยู่เสมอ
3. กระบวนการของคูนตซ์ แฮโรลต์ คูนตซ์ กาหนดขั้นตอนการจัดการไว้ 5 ขั้นตอน คือ POSDC
ดังนี้
1. Planning – การวางแผน
2. Organizing – การจัดองค์การ
3. Staffing – การจัดคนเข้าทางาน
4. Directing – การอานวยการ
5. Controlling – การควบคุมการทางาน
4. กระบวนการจัดการของเออร์เนสต์ เดล เออร์เนสต์ เดล ได้จาแนกหน้าที่ของผู้จัดการไว้ 7
ขั้นตอน คือ POSDCIR เขาเห็นพ้องกับ คูนตซ์ ขั้นตอนแรก (POSDC) และได้เพิ่มไปอีก 2 ขั้นตอน (IR)
ดังนี้
1. Innovation – การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
2. Representation – การเป็นตัวแทนขององค์การ
5. กระบวนการจัดการตามแนวคิดปัจจุบัน หลังจากนี้ได้มีผู้เสนอกระบวนการจัดการหลาย
แนวคิด นักวิชาการทางการบริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทั้งหมดและสรุปว่า
กระบวนการจัดการควรจะมีเพียง 4 ขั้นตอน คือ PODC ดังนี้
1. Planning – การวางแผนงาน
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2. Organizing – การจัดองค์การ (รวมทั้งการจัดคนเข้าทางานด้วย)
3. Directing – การอานวยการหรือการชี้นา
4. Controlling – การควบคุมติดตามผลการทางาน
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแนวคิดต่าง ๆ ในการจัดการจะมีกี่ขั้นตอน สาระสาคัญยังคงมีรายละเอียด
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ในการจัดการทั้งหมดคล้ายคลึงกัน แล้วแต่การจัดหมวดหมู่ของแต่ละคนว่าจะมีกี่
ขั้นตอน ผู้ศึกษาควรเลือกยึดแนวความคิดที่เห็นว่าดีที่สุดนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การของ
ตนหรือต่อการทางานของตนเป็นสาคัญ
6. กระบวนการบริหารของเดมิง ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมิง ได้ประยุกต์กระบวนการของกูลิกและเออร์
วิกให้สั้นลง เรียกว่า วัฎจักรเดมิง (Deming cycle) หรือ PDCA ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังนี้ (สมคิด บางโม,
2558 71-72)
1. Plan – การวางแผน
2. Do – การนาแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ
3. Check – การตรวจสอบ เมื่อปฏิบัติต้องมีการตรวจสอบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร
แล้วแก้ไขเสีย
4. Act – การนาแผนที่แก้ไขแล้วปฏิบัติใหม่ ในการบริการถ้าวัฏจักร PDCA หมุนได้หลาย
รอบ การบริหารจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งวัฏจักรเดมิงนี้สามารถนามาใช้กับกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
จากแนวคิดทางดังกล่าวจัดการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ กระบวนการจัดการของอองรี ฟาโย
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการหน่วยงาน การบังคับบัญชา การประสานงาน กระบวนการจัดการ
ของกูลิกและเออร์วิก ลูเทอร์ กูลิกและลินดอลล์ เออร์วิก ประกอบด้วย การจัดวางโครงสร้างและ การจัด
หน่วยงาน การจัดตัวบุคคล การอานวยการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ
กระบวนการของคูนตซ์ แฮโรลต์ คูนตซ์ ประกอบด้วย – การวางแผน การจัดองค์การการจัดคนเข้า
ทางาน การอานวยการ การควบคุมการทางาน กระบวนการจัดการของเออร์เนสต์ เดล เออร์เนสต์ เดล
และได้เพิ่มไปอีก 2 ขั้นตอน (IR) ได้แก่ Innovation – การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ Representation – การเป็น
ตัวแทน ขององค์การ และPlan – การวางแผน Do – การนาแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ Check – การ
ตรวจสอบ Act – การนาแผนที่แก้ไขแล้วปฏิบัติใหม่

หน้าที่ของการจัดการและบทบาทของผู้จัดการ
1. หน้าที่ของการจัดการ หน้าที่ของการจัดการมี 4 อย่าง คือ การวางแผน (Planning) การจัด
โครงสร้างองค์การ (Organizing) การเป็นผู้นา (Leading) และการควบคุม (Controlling) การปฏิบัติงาน
นี้เรียกว่า กระบวนการจัดการหรือ ชื่อย่อว่า P ดังแผนภาพที่ 1.1 แสดงกระบวนการจัดการ
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การวางแผน (Planning)
หมายถึง การกาหนดเป้าหมายและ
วิธีการปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ โดย
ผู้จัดการต้องเลือกทางที่ดีที่สุด

การจัดโครงสร้างองค์การ
(Organizing)
หมายถึง การเตรียมงาน คน และ
ทรัพยากรอื่น ๆ เพือ่ ให้งานสาเร็จ

การควบคุม (Controlling)
หมายถึง การควบคุมระสิทธิภาพในการ
ทางาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด

การผู้นา (Leading)
หมายถึง การจูงใจ การสั่งการ และการ
มีอิทธิพลเพื่อโน้มน้าวคนให้ทางาน
อย่างหนักเพือ่ บรรลุตามเป้าหมายของ
องค์การ

ภาพที่ 1.1 แสดงกระบวนการจัดการ
ที่มา : เบญจมาภรณ์ อิศรเดช. (2552 : 8)
การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จโดย
ผู้จัดการต้องเลือกทางที่ดีที่สุด
การจัดโครงสร้างองค์การ (Organizing) หมายถึง การเตรียมงาน คน และทรัพยากรอื่น ๆ
เพื่อให้งานสาเร็จ เช่น กาหนดงานที่ต้องทา ผู้รับผิดชอบ ลาดับขั้นตอนองค์การ ขอบเขตอานาจหน้าที่
ของแต่ละตาแหน่ง เป็นต้น
การควบคุม (Controlling) หมายถึง การควบคุมระสิทธิภาพในการทางาน โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
การเป็นผู้นา (Leading) หมายถึง การจูงใจ การสั่งการ และการมีอิทธิพลเพื่อโน้มน้าวคนให้
ทางานอย่างหนักเพื่อบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ โดยที่แต่ละกลุ่มมีความจาเป็นและความต้องการที่
แตกต่างกันมาก ดังนั้น จึงเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารต้องแก้ไขความแตกต่างเหล่านี้
2. บทบาทของผู้จัดการ
ผู้จัดการที่ดีนั้นจะต้องมีการตั้งใจทุ่มเทการทางานเป็นเวลานานภายใต้สถานการณ์ที่มีความ
กดดันได้โดยงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคือไม่เป็นระบบ มีระยะเวลาสั้น และมีความ
หลากหลายมักเป็นงานที่เกี่ยวกับการเจรจามากกว่างานเอกสาร ดังนั้นผู้จัดการส่วนใหญ่จะต้องมีการ
เรียนรู้ในองค์ประกอบการบริหารจัดการที่มากขึ้นเพื่อให้งานบริหารต่าง ๆ ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ บทบาทของการจัดการ จากการศึกษางานวิจัยของ Mintzberg จึงสามารถสรุป
บทบาทของการจัดการที่สาคัญไว้ดังนี้ (เบญจมาภรณ์ อิศรเดช, 2558 : 12-13)
2.1 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) ผู้จัดการต้องติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งบทบาทดังกล่าวประกอบด้วย
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2.1.1 การสร้างบทบาทสมมติต่าง ๆ ต่อผู้อื่น เช่น พาผู้มาเยือนเข้าชมรอบ ๆ บริษัท
การร่วมงานวันเกิดพนักงานหรือการให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นการกระทาที่
แสดงออกถึงภาพพจน์ขององค์การ
2.1.2 การเป็นผู้นา เป็นบทบาทที่ต้องรับผิดชอบในการกระทาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่า
จะเป็นความสาเร็จ หรือความล้มเหลว ลักษณะความเป็นผู้นานั้นจะต้องแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
การฝึกอบรม การจูงใจ และระเบียบวินัยของทุกคน
2.1.3 การประสานงาน บทบาทนี้จะต้องเป็นเหมือนนักปกครองที่ต้องร่วมงานกับบุคคล
อื่น นอกจากองค์การและการสร้างพันธมิตรเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
2.2 บทบาทด้านข่าวสารข้อมูล (Informational Roles) คือ การควบคุม การเผยแพร่ และ
การเป็นนักพูด ตามแนวคิดของ Mintzberg เขาเชื่อว่างานที่สาคัญส่วนหนึ่งของผู้จัดการคือการจัดการ
ด้านข้อมูลเพราะการมีข้อมูลที่เชื่อถือได้จะช่วยให้การตัดสินใจที่ต้องใช้ไหวพริบมีความถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์ ซึ่งผู้จัดการจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลดังนี้
2.2.1 การควบคุม ควรเริ่มจากการตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ไม่ว่าเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เอกสาร งานวิจัยหรือการรวบรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น จากการพูดคุยกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่บังเอิญพบระหว่างเดิน
2.2.2 การเผยแพร่ ผู้จัดการจาเป็นต้องเห็นความสาคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะผ่านอีเมล หรือ การประชุม
2.2.3 การเป็นนักพูด ผู้จัดการมักถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นนักการทูตที่ควบคุมสีหน้า
ท่าทางและมีการพูดจาที่เหมาะสมเพื่อนาเสนอข่าวสารในด้านต่าง ๆ ขององค์การต่อสาธารณะ
2.3 บทบาทการตัดสินใจ (Decisional Roles) ผู้จัดการต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาหรือการหาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งบทบาทการตัดสินใจประกอบไปด้วย
2.3.1 บทบาทของผู้ประกอบการ ผู้จัดการที่ดีมักถูกคาดหวังให้เป็นเสมือน
ผู้ประกอบการในการริเริ่ม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ
2.3.2 การเผชิญกับความยุ่งยาก ผู้จัดการต้องสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดคิดมาก่อน เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์การเงินระหว่างประเทศที่มีผลต่อสินค้า ซึ่งต้องการ
ผู้จัดการเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องทันที
2.3.3 การจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากไม่มีเวลาหรือเงินมากพอ ดังนั้น ผู้บริหารต้องจัด
วางระบบการจัดสรรทรัพยากร และการใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.3.4 การเป็นนักเจรจาต่อรอง คือเป็นผู้เจรจาต่อรองในการปฏิบัติงานกับบุคคลต่าง ๆ
มากมายทั้งในและนอกองค์การเพื่อบรรลุผลสาเร็จที่กาหนดไว้
จากหน้าที่ของการจัดการและบทบาทของผู้จัดการ สรุปได้ว่า หน้าที่ของการจัดการ มี 4
ขั้นตอน ที่สาคัญ ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การเป็นผู้นา และการควบคุม ส่วนบทบาท
ของผู้จัดการมีบทบาทที่สาคัญคือ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การสร้างบทบาทสมมติ การ
เป็นผู้นา การประสานงาน การควบคุม ส่วนบทบาทบทบาทด้านข่าวสารข้อมูล ได้แก่ การควบคุม การ
เผยแพร่ และการเป็นนักพูด และบทบาทการตัดสินใจได้แก่ บทบาทของผู้ประกอบการ การเผชิญกับความ
ยุ่งยาก การจัดสรรทรัพยากร การเป็นนักเจรจาต่อรอง
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ
การนาพาองค์การให้บรรลุจุดมุ่งหมายอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทาให้การปรับตัวนั้นเป็นไปด้วยความยากลาบาก การจัดการองค์การใน
ปัจจุบันต้องอาศัยปัจจัยเสริมอีกหลายประการในการสร้างความสาเร็จและการได้รับการยอมรับ ใน
บางครั้งองค์การอาจสามารถสร้างปัจจัยเหล่านี้ขึ้นเองและทาการควบคุมได้ แต่ในบางสถานการณ์ปัจจัย
เหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อองค์การและไม่อาจควบคุมได้ การได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การจะ
เป็นเรื่องง่ายต่อการปรับองค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ มีดังนี้
อนิวัช แก้วจานง (2550 : 14 - 15 ) ได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การดังต่อไปนี้
1. พนักงานในองค์การ (Employee in an Organization) พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มี
ความสาคัญสูงสุดและเป็นหัวใจในการจัดการ ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้องค์การดารงอยู่ได้ ทุกคนรู้ดีว่าหากองค์การอยู่ไม่ได้นั่นหมายถึงอนาคตของพวกเขาเองที่ไม่
สามารถดารงอยู่ได้เช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงต้องพยายามทางานในหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองให้บรรลุผลสาเร็จเพื่อนาพามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ จึงกล่าวได้ว่าพนักงานในองค์การเป็น
ผู้มีส่วนสาคัญในการผลักดันองค์การให้ประสบผลสาเร็จอย่างแท้จริง
2. ระบบในองค์การ (System in an Organization) ไม่ว่าจะเป็นระบบการดาเนินงาน ระบบ
การผลิต หรือระบบในการสั่งงานก็ตาม ทุกระบบจะเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและนโยบาย อีกด้านหนึ่ง
ระบบในองค์การจะบ่งบอกวิธีการทางานแต่ละหน้าที่และความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงานอาจเป็น
วิธีการที่ใช้กับเพื่อร่วมงานในแต่ละหน่วยงานหรืออาจเป็นวิธีการปฏิบัติกับเครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่ก็ได้ ทั้งนี้พนักงานจาเป็นต้องเรียนรู้ระบบหรือกระบวนการทางานทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนา
ตนเองและความก้าวหน้าขององค์การในทุกทิศทาง
3. การจัดการ (Management) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญใน
กระบวนการทางาน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนาและการ
ควบคุม ผู้บริหารจะนาหลักการจัดการดังกล่าวไปใช้เพื่อการประสาน ผลักดัน และดูแลให้ปัจจัยการผลิต
อันได้แก่ คน เครื่องจักร เงินทุน และวัสดุอุปกรณ์เกิดประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าและการให้บริการอย่าง
แท้จริง
4. การจูงใจ (Motivation) โดยการสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้พวกเขา
ทางานให้เป็นผลสาเร็จและต้องการที่จะร่วมงานกับองค์การได้นานที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารจึงควรหา
วิธีการในการชักจูงหรือกระตุ้นให้พวกเขาได้ทุ่มเทเพื่อการทางานก็ด้วยการจูงใจทั้งภายในและภายนอก
5. สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยอาจส่งผลด้านบวกหรือลบต่อการ
ดาเนินกิจกรรมของธุรกิจการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่แม่นยาจะส่งผลต่อการดารงอยู่หรือจากไปของ
องค์การทั้งนี้สภาพแวดล้อมจาแนกได้ดังนี้
5.1 สภาพแวดล้อมภายใน เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในองค์การ โดยมีความสัมพันธ์
และเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงและองค์การสามารถควบคุมได้ เช่น โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี
เครื่องจักร และพนักงาน
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5.2 สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่อยู่นอกองค์การมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อม
ต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ องค์การไม่สามารถควบคุมได้โดยง่าย เช่น คู่แข่งเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง
6. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการออกแบบความสัมพันธ์ของคนและงานในองค์การให้
อยู่ในรูปโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมสอดคล้องกับอานาจหน้าที่และลักษณะของงานแต่ละประเภท
การจัดองค์การที่ผิดพลาดจะไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานในแต่ละตาแหน่งหน้าที่และอาจทาให้มีการ
ทางานที่ซ้าซ้อนและผิดพลาดยากต่อการแก้ไข
7. ขนาดองค์การ (Organization Size) มีผลต่อการดาเนินกิจกรรมและการว่าจ้างแรงงานที่ดี
องค์การขนาดใหญ่มีบุคลากรจานวนมากอาจเกิดจากความยุ่งยากหรืออาจควบคุมดูแลได้ไม่ทั่วถึง ส่งผล
ให้เกิดช่องว่างในการบังคับบัญชาและเป็นการง่ายที่จะทาให้เกิดความบกพร่องในการดาเนินงานมากกว่า
องค์การขนาดเล็กที่ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึง อานาจในการ
ตัดสินใจเป็นไปด้วยความชัดเจนและเกิดความท้าทายในการจัดการ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าองค์การ
ขนาดเล็กจะประสบผลสาเร็จมากกว่าองค์การขนาดใหญ่เสมอไป ผลสาเร็จขององค์การในทุกรูปแบบยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายด้านที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
ส่วน ครรชิต สลับแสง (2540 : 58 ) ได้กล่าวถึงแนวคิด Haring Emerson ที่เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานในหนังสือ Twelve Principle of Efficiency ซึง่
มี 12 ประการคือ
1. ความเข้าใจและกาหนดแนวความคิดในการทางานให้กระจ่าง
2. ให้หลักสามัญสานึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของตน
3. คาปรึกษาแนะนาต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
4. รักษาระเบียบวินัยในการทางาน
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม
6. การทางานต้องเชื่อถือได้ ฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการดาเนินงานอย่างทั่วถึง
8. งานสาเร็จทันเวลา
9. ผลงานได้มาตรฐาน
10. การดาเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้
11. กาหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนได้
12. ให้บาเหน็จรางวัลแต่งานที่ดี
นอกจากนี้ สมยศ นาวีการ (2546 : 6) กล่าวถึงแนวความคิดของปีเตอร์ (Peters) ถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การว่ามีดังต่อไปนี้ คือ
1. กลยุทธ์ (strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอ่อนจุด
แข็งภายในองค์การ โอกาสและอุปสรรคภายนอก
2. โครงสร้าง (structures) การมีโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ระบบ (systems) ระบบขององค์การช่วยทาให้บรรลุเป้าหมาย
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4. แบบ (styles) แบบของการบริหารของผู้บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
5. บุคลากร (staff) ผู้ร่วมงาน
6. ความสามารถ (skill)
7. ค่านิยม (shared values) ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ
จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ ซึ่งองค์การต่าง ๆ ทั้ง
องค์การภาครัฐและองค์การภาคธุรกิจจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมาย
แต่สิ่งที่อยากจะเน้นมี 2 ประการ คือ ปัจจัยด้านพนักงานในองค์การและการจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
มาก อาจเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน (ที่พัก การรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น) สิ่งเหล่านี้เป็นขวัญและ
กาลังใจให้พนักงานในองค์การได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองค์การว่ามีดังต่อไปนี้ คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ แบบ บุคลากร ความสามารถ ค่านิยม

ทรัพยากรในการบริหาร
การบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสาคัญหรือที่เรียกว่าทรัพยากร
การบริหาร ในการดาเนินการภารกิจขององค์กรให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีนักวิชาการและผู้ที่สนใจให้การศึกษาที่หลากหลายได้แบ่งองค์ประกอบของทรัพยากร
การบริหารที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทรัพยากรการบริหาร 4 ประการ หรือ 4 M’s ซึ่ง สมาน รังสิโยกฤษณ์และสุธี สุทธิสมบูรณ์
(2540 : 2) สุกัญญา มีกาลัง (2553 : 37) ได้ระบุองค์ประกอบของทรัพยากรการบริหารที่เป็นพื้นฐาน
สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ คน (Man) งบประมาณหรือเงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ
จัดการ (Management)
2. ทรัพยากรการบริหาร 5 ประการหรือ 5M’s โดย สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ (2550 : 9)
ได้ระบุว่าประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ
2.1 คน (Man) เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์กร ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จในการ
จัดการเพราะคนมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น การบริหารจึงให้ความสาคัญกับคนมากที่สุด
2.2 เงิน (Money) เป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมขององค์การดาเนินการ
ต่อไป
2.3 วัสดุ (Materials) วัสดุหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น จาเป็นต้องมี
คุณภาพและมีต้นทุนที่ต่า เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
2.4 เครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีศักยภาพที่ดีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการผลิตเช่นกัน
2.5 วิธีการบริหาร หรือวิธีการปฏิบัติ (Management or Method) การจัดการหรือการ
บริหารในองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วยระบบการผลิต หรือระบบการให้บริการต่าง ๆ หากมีระบบที่ชัดเจน
ตลอดจนมีระเบียบขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ในการทางาน ย่อมส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จได้ด้วยดี
3. ทรัพยากรการบริหาร 6 ประการหรือ 6 M’s การบริหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่
หรือเล็ก เมื่อวิวัฒนาการทางวิชาการบริหารมีมากขึ้น ทรัพยากรการบริหารก็ย่อมพัฒนาออกไป จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและการเมือง แต่ทว่าการบริหารธุรกิจก็ได้มีการขยาย
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ปัจจัยการบริหาร จากเดิมประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการเพิ่มเติมมากขึ้นอีกเป็น 2 ประการ รวม
เป็นองค์ประกอบ 6 ประการ สอดคล้องกับแนวคิดของวิภาดา คุปตานนท์ (2551 : 13) ที่กล่าวว่า
ทรัพยากรการบริหารที่สาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
ความรู้ทางการจัดการ (Management) และที่มีเพิ่มขึ้น ได้แก่ การตลาด(Marketing) เครื่องจักร
(Machines) เป็นต้น
4. ทรัพยากรการบริหาร 7 ประการหรือ 7M’s เนื่องจากปัจจุบนั การพัฒนาของวิทยาการใหม่ ๆ
ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทางานและการผลิต ทรัพยากรการบริหารจึงเพิ่มขึ้นอีก 3
ประการ รวมเป็น 7 ประการ ความจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรการบริหารต่างกันมากน้อยเพียงใดแล้วแต่
นโยบาย ความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละองค์กร ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน
สมัยใหม่ จากการรวบรวมแนวความคิด พบว่า วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550 : 26-27) ที่กล่าวไว้ค่อนข้าง

ชัดเจนเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหาร 7 M’s ดังนี้
4.1 คน (Man) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติภารกิจให้กับองค์กรได้มาก
ที่สุด
4.2 เงิน (Money) เงินทุนที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากร หรือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรต้องมี
อย่างเพียงพอและก่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานตลอดเวลา
4.3 วัสดุ - อุปกรณ์ (Material) หมายถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไป
4.4 การจัดการ (Management) ต้องมีหลักและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
4.5 เครื่องจักร (Machine) ต้องมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง
4.6 วิธีปฏิบัติ (Method) เป็นเทคนิควิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทาให้งานประสบ
ผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
4.7 ขวัญและกาลังใจ (Moral) คือหาวิธีการสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือ
ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นในการปฏิบัติงานและอยู่ในองค์กรตลอดไป
5. ทรัพยากรการบริหาร 8 ประการหรือ 8 M’sได้มีผู้ให้ความเห็นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดย
วิเชียร วิทยาอุดม (2551 : 2) ให้ความเห็นว่า ทรัพยากรการบริหาร 8 ประการ ได้แก่ คน (Man) เงิน
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) การบริหาร (Management) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ
(Method) ตลาด (Market) และขวัญและกาลังใจ (Morale) ขณะที่ สมคิด บางโม (2552 : 63) ได้ให้
อธิบายว่า ในปัจจุบันปัจจัยของการจัดการยุคใหม่มีกล่าวไว้ถึง 8 ประการ หรือ 8 M โดยเพิ่มปัจจัย อีก 2
จาก 6 M คือ ปัจจัยด้านวิธีการทางานและ ปัจจัยด้านเวลา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 คน (Man) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5.2 เงิน (Money) สาหรับเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
5.3 วัสดุสิ่งของ (Material) ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่
5.4 ความรู้ด้านการจัดการ (Management) หมายถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
5.5 ตลาด (Market) เป็นที่สาหรับจาหน่ายสินค้าและบริการ
5.6 เครื่องจักรกล (Machine) ใช้สาหรับผลิตสินค้าและบริการ
5.7 วิธีการทางาน (Method) หมายถึงวิธีหรือขั้นตอนในการทางาน
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5.8 เวลา (Minute) หมายถึง เวลาในการดาเนินงาน
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545 : 75) อธิบายว่า ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริหารการพัฒนา
ควรมีอย่างน้อย 6 ประการประกอบด้วย (1) คน (Man) (2) เงิน (Money) (3) วัสดุอุปกรณ์ (Material)
(4) การจัดการทั่วไป (Management) (5) ผู้รับบริการหรือประชาชน (Market) และ (6) จริยธรรมของ
บุคคล (Morality) ปัจจัยทั้ง 6 ประการนี้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารของหน่วยงาน ต่อมาใน
หนังสือเรื่อง แนวทางการตอบข้อสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์ ได้อธิบายไว้อีกว่าทรัพยากร
การบริหาร คือ ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ซึ่งผู้บริหาร
จาเป็นต้องนามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภายในองค์กรโดยใช้ 11 M ดังมี
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของ
หน่วยงาน เช่นการวางแผนกาลังคน การแสวงหาบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การบารุงรักษาและจัด
สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. การบริหารงบประมาณ (Money) หมายถึง การจัดให้มีงบประมาณ การควบคุมการ
ตรวจสอบด้านการเงิน การพัฒนาระบบบัญชี การเสนอความต้องการ การจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ ตลอดจนการบันทึกและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
3. การบริหารงานทั่วไป (Management) หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
กระบวนการปฏิบัติขององค์กร คือ การวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรบุคคล การ
ประสานงานภายในองค์กร การรายงาน และการประเมินภายในหน่วยงาน
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง การประมาณการและเสนอความต้องการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา การแจกจ่ายและการใช้วัสดุอุปกรณ์ และการจาหน่ายจากบัญชี
5. การบริหารคุณธรรม (Morality) หมายถึง การนาหลักธรรมในการบริหาร การมีจิตสานึกดี
งามในการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน การวางตนที่เหมาะสม
6. การให้บริการประชาชน (Market) หมายถึง ให้ประชาชนมาเลือกรับบริการ การจัดการ
ต้อนรับในการให้บริการ การบริการที่ประทับใจ และการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
7. การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) หมายถึง การกาหนดความต้องการข้อมูล
ข่าวสารที่จาเป็น การรวบรวมข่าวสาร การดาเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่ได้มาด้วยการประเมินค่าและ
ตีความ การกระจายการใช้ข่าวสารให้ทันสมัยและทันเวลาที่ต้องการใช้
8. วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) หมายถึง การเตรียมข้อมูลและการ
วางแผนงานอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่ทันสมัย
9. การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) หมายถึง มีแผนการใช้เวลาอย่าง
รัดกุมและชัดเจน การกากับเวลาที่ทันสมัยในการติดตามแผนงานที่ได้วางไว้
10. การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานกับบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน และความสัมพันธ์
11. การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) หมายถึง มีระบบการ
ติดตามงานระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลที่เป็นจริงและทันสมัยประกอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ให้ผลเที่ยงตรง
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สรุปได้ว่า ทรัพยากรการบริหารเป็นปัจจัยสาคัญที่ผู้บริหารใช้บริหารจัดการทาให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายหรือที่เรียกว่า 11 M จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการที่ได้นาเสนอข้างต้น ที่ให้
ความหมายไว้หลากหลายแตกต่างกัน ได้ให้ความหมายของทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยที่มีส่วน
สาคัญต่อการบริหารจัดการที่ครอบคลุม 11 ด้าน หรืออีกนัยหนึ่งทรัพยากรการบริหารเป็นการนาพาและ
ชี้แนวทางโดยกลุ่มบุคคลขององค์กรดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งทรัพยากรการ
บริหารเป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เกี่ยวกับนักบริหาร
ทุกระดับและทุกองค์กรที่จะต้องดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยไม่ได้จากัดอยู่แค่คาเรียก
ที่ต้องระบุชัดโดยการพิจารณาที่ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าว

จรรยาบรรณในการบริหารงาน
จรรยาบรรณถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ต้องยึดถือปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้น ๆ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปตามหลักวิชาการที่มุ่งบริการสังคม จรรยาบรรณจะมี
สภาพบังคับในระดับ “พึง” ซึ่งมีผลผูกพันทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น โดยกรมศาสนา (เฟื้องฟ้า
สว่าง, 2542 : 61-62) ได้ให้ความสาคัญของจรรยาบรรณไว้ ดังนี้
1. จรรยาบรรณช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกันคุณภาพและปริมาณที่ถูกต้องในการ
ประกอบอาชีพ ในการผลิตและการค้า
2. จรรยาบรรณช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพและผู้ผลิต
3. จรรยาบรรณช่วยผลิตและส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและปริมาณที่ดีมีคุณค่า และ
เผยแพร่ให้รู้จักเป็นที่นิยมเชื่อถือ
4. จรรยาบรรณช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพและผู้ผลิต
5. จรรยาบรรณช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการคดโกง ฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบ
ลดการเห็นแก่ได้ ตลอดจนความมักได้ มักง่าย ความใจแคบ ไม่ยอม เสียสละ ฯลฯ
6. จรรยาบรรณช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพพจน์ที่ดีของผู้มีคุณธรรม
7. จรรยาบรรณช่วยทาหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมาย สาหรับผู้ประกอบอาชีพให้เป็นไป
ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
วิภาดา คุปตานนท์ (2551 : 10 - 11) ได้กล่าวว่า จรรยาบรรณ คือ การมีความรับผิดชอบ รู้ว่า
สิ่งใดดีสิ่งใดเลว สิ่งใดควรกระทาสิ่งใดไม่ควรกระทา ผู้บริหารจะต้องมีหลักการบริหารงานอย่างมี
จรรยาบรรณ นั่นคือ คานึงถึงความถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหารควรยึดหลักการมี
จรรยาบรรณทางการบริหาร 10 ประการ ดังต่อไปนี้
1 จรรยาบรรณขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับการที่ผู้บริหารมีศีลธรรม จรรยา นั่นคือ ผู้บริหาร
ต้องมีคุณธรรมทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน เช่น การพูดความจริง การแยกแยะความถูกผิดได้
อย่างเหมาะสม
2 จรรยาบรรณเกิดจากพื้นฐานความยุติธรรม นั่นคือ การให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไม่ว่า
จะเรื่องการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมการออกกฎเกณฑ์อย่างเป็นธรรมการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
การประเมินผลการทางานอย่างเป็นธรรม เป็นต้น
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3 จรรยาบรรณต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ความมั่นคง การมีเกียรติ การรักษา
คามั่นสัญญา
4 จรรยาบรรณเกิดจากการพูดความจริง การรักษาคาพูด
5 การมีจรรยาบรรณต้องการการเปิดเผยข้อมูลทั้งนี้ผู้บริหารต้องสามารถเปิดเผยข้อมูล
ชี้แจงปัญหาตอบคาถามของการบริหารจัดการได้อย่างโปร่งใส
6 การมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน คือ การยึดมั่นหลักการมีจรรยาบรรณใน
กระบวนการทางานต่าง ๆ เช่น การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผล
7 การมีจรรยาบรรณต่อทีมงาน สมาชิกในองค์การและบุคคลภายนอก หมายถึง การเคารพ
และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคคลในองค์การและบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า
8 การมีจรรยาบรรณต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมนั่นคือ การปฏิบัติงาน การกาหนด
เป้าหมายขององค์การ เพื่อประโยชน์ของทั้งลูกจ้างและลูกค้า
9 จรรยาบรรณจะต้องถูกสร้างจากค่านิยม ความเชื่อ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ อุดมการณ์
มากกว่าการที่จะอยู่ในรูปของการเขียนเป็นมาตรฐาน
10 จรรยาบรรณต้องเริ่มที่ผู้นาขององค์การ ผู้นาต้องให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณ ชี้แนะ
ให้ผู้ปฏิบัติงาน กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสาคัญของการมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ (สถาบันพระปกเกล้า , 2547 : 2 - 30) ได้เสนอจรรยาบรรณวิชาชีพของสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ดังนี้
1. แสดงให้ประชาชนประจักษ์ถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มีสัจจะ ซื่อตรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง
มั่นคง เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจหน่วยงานของรัฐ
2. รับใช้ประชาชนด้วยเคารพ (เอาใจใส่) มีความห่วงใย สุภาพ เรียบร้อยและสามารถสนอง
ความต้องการของประชาชน และด้วยความตระหนักว่า การให้บริการแก่ประชาชนยิ่งกว่าผลประโยชน์
ของตน
3. พยายามปรับปรุงให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และพยายามกระตุ้นให้เพื่อนร่วมอาชีพ
ได้พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ทั้งนี้รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะเข้ามารับราชการ
4. ปรับปรุงองค์การและการปฏิบัติงาน โดยมีทัศนคติในทางบวกและสร้างสรรค์กระตุ้นให้มี
การติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย มีความคิดสร้างสรรค์ อุทิศตนและมีความเมตตากรุณากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. รับใช้ประชาชนโดยที่ไม่หวังกอบโกยผลประโยชน์จากประชาชน
6. พยายามหลีกเลี่ยงผลประโยชน์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่จะส่อไปในทางที่เกิดผลประโยชน์
ขัดกัน (Private regardedness vs. public regardedness)
7. เคารพและปกป้องข่าวสารของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เปิดเผย
ความลับของทางราชการที่เกี่ยวกับความลับส่วนบุคคล
8. ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานที่จะส่งเสริมผลประโยชน์สาธารณะ (public interest :
The greatest happiness for the greatest number)
9. มีความรับผิดชอบที่จะปรับปรุงตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและบริหารงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถของวิชาชีพอย่างเต็มที่ ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลาง อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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10. สนับสนุน นามาบังคับใช้และส่งเสริมการจ้างคนโดยใช้ระบบคุณธรรม (ความเสมอภาค
ในโอกาส ความรู้ ความสามารถ ความเป็นกลางทางการเมือง และความมั่นคงในหน้าที่การงาน) และการ
บริหารงานที่ปราศจากอคติ เพื่อให้มีการจ้างงานอย่างเสมอภาคในการสรรหา คัดเลือก และ
ความก้าวหน้าของบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
11. จัดการกีดกันและการเลือกที่รักมักที่ชัง การทุจริต และการใช้เงินงบประมาณที่ไม่
ถูกต้อง
12. เคารพ สนับสนุนการศึกษา และดาเนินการเพื่อปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
รัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐ และท้องถิ่น และกฎหมายอื่นใด
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ ให้บุคคล กลุ่มบุคคลในสังคม หรือสาขาอาชีพใด
อาชีพหนึ่งประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พึงปฏิบัติ และ ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น โดยมีศักดิ์ศรีของอาชีพนั้น
เป็นประกัน ได้แก่ จรรยาบรรณขององค์การ จรรยาบรรณเกิดจากพื้นฐานความยุติธรรม จรรยาบรรณ
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณเกิดจากการพูดความจริง การมีจรรยาบรรณต้องการ
การเปิดเผยข้อมูล การมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การมีจรรยาบรรณต่อทีมงาน การมี
จรรยาบรรณต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมจรรยาบรรณจะต้องถูกสร้างจากค่านิยม จรรยาบรรณต้อง
เริ่มที่ผู้นาขององค์การ

จรรยาบรรณในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานทางคุณธรรมและจรรยาบรรณ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 78 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การ
จัดทาบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งนับว่า
เป็นกลไกหนึ่งของการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยการจัดการระเบียบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นใหม่ที่มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบแห่งความ
ประพฤติปฏิบัติร่วมกันจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต้องยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์อันมิชอบหรืออันมิควรได้
2. ความขยันหมั่นเพียร ต้องอุทิศตนและเวลาให้กับการทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ
มีความตั้งใจเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. ความรู้ความสามารถ ต้องเอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่เตรียมความพร้อม
ตลอดเวลา เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ความมีระเบียบวินัย ต้องประพฤติปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
คาสั่งตลอดจนจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักความถูกต้องชอบธรรม
5. การรักษาความลับของราชการ ต้องมีจิตสานึกแห่งการรักษาความปลอดภัย และการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
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6. การพัฒนาแบบบูรณาการ ต้องร่วมมือพัฒนาและสร้างสรรค์สานักงานให้เป็นองค์การที่
มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เปิดกว้าง และปฏิบัติงานในลักษณะองค์รวม
7. การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ต้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในการ
บริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างประหยัด การรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด
8. การสร้างจิตสานึกที่ดีงาม ให้มีความรับผิดชอบในเป้าหมายแห่งจรรยาบรรณ การมี
วิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและกว้างไกล การปรับปรุงตนเอง และสานักงาน โดยรวมพลังแรงกายและแรงใจ
ของเจ้าหน้าที่ทุกคน
9. ความถูกต้องความชอบธรรมต้องยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรมในการปฏิบัติตนและ
การปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2538 : 85 - 95) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา
และได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไปดังนี้
1. กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในหลักวิชาการและความชอบธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง โดยมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทางานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มสติกาลัง
3. มีความมุ่งมั่นในผลสาเร็จของงาน โดยยึดหลักประสานสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม
4. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม มีความหนักแน่น มั่นคงในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
5. ดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับฐานะ มีความเคารพ
ตนเอง อดทน และเสียสละ
6. รักษาชื่อเสียงของสถาบันโดยไม่กระทาการใด ๆ อันจะเป็นการเสื่อมเสียแก่สถาบันและ
เกียรติภูมิของตนเอง
นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร (2540 : 32 - 35) ได้นาเสนอให้ควรมีมาตรฐานของการมีจรรยา
วิชาชีพในลักษณะของการมีกระบวนการสร้างความเป็นวิชาชีพ การมีอุดมการณ์วิชาชีพและการมีองค์กร
เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการไปสู่ลักษณะวิชาชีพนิยม กล่าวคือ ในระดับจุลภาคผู้เข้ามาเป็น
ข้าราชการต้องมีอาชีวปฏิญาณด้วยการที่อุทิศเพื่องานราชการไปตลอดชีวิตและมีอุดมการณ์วิชาชีพ
เป็นไปตามธรรมเนียมและมีมโนธรรมและมีความนิยมชมชอบในความเป็นข้าราชการของตน ในส่วน
มหภาคต้องมีองค์กรที่รับผิดชอบสร้างความเป็นวิชาชีพนิยม โดยเป็นองค์กรที่มีลักษณะองค์กรวิชาชีพ
(Professional Organization) ซึ่งมีความคาดหวังชัดเจนว่าหน่วยงานนั้นสามารถทาอะไรใน
ลักษณะเฉพาะเพื่อหน่วยงาน และคาดหวังชัดเจนว่าสามารถทาอะไรในลักษณะภาพรวมของชาติ โดย
กระบวนการไปสู่ความเป็นวิชาชีพโดยจะมีปัจจัยเกื้อหนุนสาคัญ 8 ประการ คือ
1. การมีองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้โดยทั่วไปในวิชาชีพ
2. ระยะเวลาของการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นวิชาชีพ
3. ลักษณะงานที่ก่อให้เกิดผลตามค่านิยมพื้นฐานของสังคม
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4. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
5. แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองตอบต่อประโยชน์ของชุมชน
6. ความผูกพันระยะยาวต่องานวิชาชีพ
7. การมีวัฒนธรรมของอาชีพ
8. จรรยาบรรณวิชาชีพ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า จรรยาบรรณในการบริหารภาครัฐจัดการระเบียบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นใหม่ที่มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติร่วมกันจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่ กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรง มีความมุ่งมั่นในผลสาเร็จของงาน ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม รักษาชื่อเสียงของสถาบันโดยไม่กระทาการใด ๆ อันจะเป็นการเสื่อมเสียแก่สถาบันและ
เกียรติภูมิของตนเอง
สาหรับหน่วยงานภาคเอกชน จรรยาบรรณเป็นการประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ
การงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจ
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือก็ได้ สาหรับจรรยาบรรณในการบริหารภาคเอกชนถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ
เพราะในการมุ่งทาธุรกิจ สิ่งที่ไว้ใจซึ่งกันและกันคือการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้น ๆ มีดังนี้ (โชติ บดี
รัฐ, 2558 : 10 - 13)
1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของหน่วยงานอย่างยั่งยืนและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดาเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวหน่วยงานจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้
1.1 การเจริญเติบโตของหน่วยงานเอกชน
1.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดโดยรวม
1.1.2 บริหารจัดการโดยนาความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็ม
ความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ กระทาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
1.1.3 ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
1.2 การเปิดเผยข้อมูล
1.2.1 รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของหน่วยงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน สม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
1.2.2 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของ
หน่วยงาน ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
1.2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนามาซึ่งผลเสียของหน่วยงานต่อบุคคลภายนอก
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มี
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คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้
2.1 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง
2.2 เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
2.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
2.4 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และ
ดาเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
2.5 ไม่ค้ากาไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือ
ประเภทเดียวกัน และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
2.6 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
2.7 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและเจ้าหนี้ทางการค้าหน่วยงาน
คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้า
ของหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการ
ดาเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน หน่วยงานจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะ
ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการชาระคืน ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการดังกล่าว หน่วยงานจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
3.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
3.1.1 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
3.1.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
3.1.3 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
3.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
3.2.1 ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2.2 ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดย
ปราศจากความจริง
3.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า
3.3.1 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาระคืน
การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช่เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัด
กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทากับผู้ให้กู้ยืมเงิน
3.3.2 รายงานฐานะทางการเงินของหน่วยงานแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
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3.3.3 รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพักในสัญญาและร่วมหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน หน่วยงานถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่
ความสาเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดีส่งเสริมการทางาน
เป็นทีมเพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้
4.1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือนหรือเงินโบนัส
4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ
4.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วย
ความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการ
กระทา หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
4.4 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดย
ให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
4.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
4.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.9 มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักและห่วงใยถึง
ความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม แลคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสาคัญในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดังนี้
5.1 หน่วยงานจะคานึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มี
ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพของประชาชนน้อยที่สุด
5.2 คืนกาไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่าเสมอ
5.3 ปลูกจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5.4 ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัท ในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.5 หน่วยงานถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
5.6 ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
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5.7 หน่วยงานถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชน
และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
5.8 มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้หน่วยงานมามีนโยบายที่จะทาให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
นั้น ๆ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หลักจรรยาบรรณ เป็นมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมที่ทั้งองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องกาหนดเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติของพนักงานทุกคนที่อยู่ในองค์การ
การปลูกจิตสานึกข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธารง
ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคล ซึ่งได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความรู้ความสามารถ ความมีระเบียบวินัย การรักษาความลับ
ของราชการ การพัฒนาแบบบูรณาการ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ การสร้างจิตสานึกที่ดีงาม
ความถูกต้องความชอบธรรมต้องยึดหลักความถูกต้อง
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บทสรุป
การจัดการหมายถึง การติดตามการดาเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลโดยองค์การหรือ บุคลากรร่วมงานกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะนั้น โดยผู้จัดการมีบทบาทต่อ
ความสาเร็จขององค์การซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับนั้น ไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว
แต่สามารถฝึกฝนได้ เพราะการบริหารจัดการคือการให้คนทางานให้สาเร็จตามที่กาหนด
องค์การ คือ กลุ่มตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปที่ต้องทางานร่วมกัน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ภายใต้
โครงสร้างที่มีการจัดแบ่งอานาจหน้าที่แบบใดแบบหนึ่งให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างชัดเจนหน้าที่ของการ
จัดการมี 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การเป็นผู้นาและการควบคุม การ
ปฏิบัติงานนี้เรียกว่ากระบวนการจัดการบทบาทของการจัดการ คือบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ผู้จัดการต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
การบริหารเป็นกระบวนการในการประสานงานเขื่อมโยงทรัพยากรการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นคน
เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ กระบวนการสาคัญมี 4 กระบวนการ คือ การวางแผน ( Planning) กาจัดองค์การ (Organizing)
การชักนา (Leading) และการควบคุม (Controlling) การบริหารเป็นกระบวนการที่สาคัญและจาเป็น
การบริหารจะช่วยให้การดาเนินงานองค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักจรรยาบรรณในการบริหารมีความสาคัญมากกับการทางานในองค์การ เพราะการดูองค์การ
ไหนวางกรอบจรรยาบรรณไว้ ซึ่งจะมีระบบการทางานที่ดีมากในทัศนะจึงมองว่าหลักจรรยาบรรณเป็นสิ่ง
ที่ควรคู่กับระบบสังคมไทยมายาวนานโดยได้รับการปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่น ที่สาคัญจรรยาบรรณกับการ
ทางานในองค์การเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ การวางกฎระเบียบต่างเข้ามาใช้จะเป็นการกระตุ้น การทางานได้
อีกทาง ควรปลูกจิตสานึกให้ผู้นาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบ รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลว สิ่งใดควร
กระทาสิ่งใดไม่ควรกระทาเพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
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คาถามท้ายบท
1. จงอธิบายความหมายของการบริหารและการจัดการมาพอสังเขป
2. ภาระหน้าที่ของผู้บริหารองค์การมีอะไรบ้าง ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะแนวคิดอย่างไร
กับการนาพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศทางการบริหาร
3. การบริหารงานทุกสายอาชีพ ผู้บริหารจาต้องมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน ขอให้ท่าน
จงอธิบายจรรยาบรรณพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4. จงวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ อาจยกตัวอย่างให้เห็นเป็น
รูปธรรม
5. จงอธิบายถึงทรัพยากรในการบริหาร และทรัพยากรที่สาคัญที่สุดได้แก่อะไรบ้าง โดยให้
เรียงลาดับความสาคัญ
6. จงอธิบายถึงหลักจรรยาบรรณของการบริหารภาครัฐมาพอสังเขป
7. จงอธิบายถึงหลักจรรยาบรรณของการบริหารภาคเอกชนมาพอสังเขป
8. จรรยาบรรณาของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีลักษณะเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
9.คาว่า การบริหาร และคาว่าการจัดการ มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
จงอธิบาย
10. สภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่านคิดว่า มีอิทธิพลอย่างไรต่อการ
บริหารองค์การ จงอธิบาย
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