การจัดการ
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
การจัดการ (Management) หมายถึงกระบวนการ
จัดระบบกิจกรรมของบคลากรให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
ุ
องค์ การ
การจัดการเป็ นกระบวนการกําหนดเป้ าหมาย
จัดระบบทรัพยากรเพือ่ ให้ บรรลเปุ้ าหมาย
และการ
ประเมินผลสํ าหรับการจัดทํากิจกรรมในอนาคต การจัดการ
หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์ กรการบริหารงาน
บคคล
การอํานวยการ การควบคมงาน
โดยนําเอาทรัพยากร
ุ
ุ
มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สู งสดุ และประสานการทํางานของฝ่ าย
ต่ าง ๆ ให้ สําเร็จลลุ่ วงไปได้ อย่ างราบรื่น เพือ่ ให้ ธุรกิจบรรลผล
ุ
สํ าเร็จตามวัตถประสงค์
และเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ การจัดการ
ุ
เป็ นกระบวนการดําเนินงานของบคคลมากกว่
าสองคนขึน้ ไป
ุ
เพือ่ ให้ บรรลเปุ้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ร่วมกันโดยคํานึงถึงการ
จัดการทรัพยากรให้ มีประสิ ทธิภาพทีส่ ุ ด การจัดการเป็ นทั้ง
ศาสตร์ (Science) คือการใช้ ความร้ ูในการบริหารจัดการและ
ศิลปะ(Art) คือการใช้ ทกั ษะทีเ่ กิดจากความชํานาญในการ
ปฏิบัตงิ านเพือ่ จัดการบริหารองค์ การให้ มีประสิ ทธิภาพมาก
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ทีส่ ุ ด ในการจัดการผ้ ูจดั การต้ องใช้ ท้งั ศาสตร์ และศิลปะใน
การบริหารจัดการด้ วยการใช้ ความร้ ู และความสามารถเพือ่
ทํางานทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
องค์ ประกอบการจัดการที่สําคัญคือ
ประการแรกมี
เป้ าหมาย (Goal) ทีช่ ัดเจน ประการทีส่ องคือมีการบริหาร
ทรัพยากร (Resource management) ให้ มีประสิ ทธิภาพทีส่ ุ ด
เนื่องจากมีทรัพยากรจํากัด ทรัพยากรทีส่ ํ าคัญสํ าหรับการ
จัดการคือ
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1.ทรัพยากร
มนุษย์
2.ทรัพยากร
วัสดุ

7.ขวัญ
กําลังใจ
ทรัพยากร
สํ าหรับการ
จัดการ

6.
เครื่องจักร
5.
การตลาด

3.เงินทนุ
4.การ
จัดการ

1.ทรัพยากรมนษย์
ลกจ้
ุ (Man) หมายถึงบคลากร
ุ
ู าง หรือ
แรงงานผู้ทาํ ปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นหน่ วยงานทางด้ านต่ าง
ๆ
ทรัพยากรมนษย์
ุ (Human resource) ถือว่ าเป็ นทรัพยากรที่
สํ าคัญในองค์ การสามารถพัฒนาได้ อย่ างไม่ มขี ดี จํากัดเพราะ
ทรัพยากรมนษย์
ุ สามารถพัฒนาด้ วยการให้ การศึกษา การ
ฝึ กอบรมให้ มคี วามสามารถในการปฏิบัติหน้ าทีไ่ ด้ ตาม
เงือ่ นไขขององค์ การ
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2. ทรัพยากรวัสดุ (Material) คือการจัดการวัสดตุ่ าง ๆ
ทีใ่ ช้ ในการผลิตประกอบด้ วยการวางแผนการจัดสรรวัตถดิุ บ
(Material Resource Planning –MRP) คือเทคนิคการ
วางแผนและการจัดหาวัตถดิุ บชนิดต่ าง ๆ สํ าหรับการผลิต ที่
มีความต้ องการสํ าหรับการผลิต โดยระบบการวางแผนและ
การจัดสรรวัตถดิุ บ การวางแผนการควบคมการสั
่ งซื้อ การส่ ง
ุ
มอบสิ นค้ า สิ นค้ าคงคลัง รวมทั้งวัตถดิุ บทีใ่ ช้ ในการผลิต และ
ชิ้นส่ วนทีอ่ ยู่ในขั้นตอนการผลิต
3.เงินทนุ(Money) ปริมาณเงินทนในองค์
การสํ าหรับการ
ุ
บริหารจัดการให้ เหมาะสมกับปัจจัยการผลิต(Input)
กระบวนการทํางาน (Process) และการปฏิบัตงิ านเพือ่ ให้
ได้ ผลงานตามที่ต้งั เป้ าหมายไว้ (Output)
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4.การจัดการ (Management) คือระบบการจัดการ การ
วางแผนในองค์ การ เป็ นปัจจัยที่สําคัญสํ าหรับการปฏิบัตงิ าน
เพือ่ บรรลเปุ้ าหมายทีว่ างไว้

5.การตลาด (Marketing) คือกระบวนการทีห่ น่ วยงาน
ตัดสิ นใจเกีย่ วกับการผลิตสิ นค้ าหรือบริการสํ าหรับลกค้
ู า
สํ าหรับกําหนดกลยทธ์
ุ การขาย การสื่ อสารและการพัฒนา
ธรกิ
ุ จ เป็ นกระบวนการสร้ างมลค่
ู าสํ าหรับลกค้
ู าและสร้ าง
ความสั มพันธ์ กบั ลกค้
ู าเพือ่ การตอบรับทีด่ ขี อง การตลาด
เกีย่ วข้ องกับการกําหนดระบขอบเขต
จํานวนลกค้
ุ
ู า การดแล
ู
ลกค้
ู าเพือ่ ให้ ลูกค้ าพอใจ
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6.เครื่องจักร(Machine) คือเครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัตงิ านในองค์ การเพือ่ สามารถบรรลเปุ้ าหมายทีว่ างไว้
ให้ มีประสิ ทธิภาพทีส่ ุ ด

7.ขวัญกําลังใจ (Moral) คือขวัญกําลังในการปฏิบัตงิ าน
ตามหน้ าทีซ่ ึ่งได้ รับมอบหมายตามความสามารถให้ มี
ประสิ ทธิภาพทีส่ ุ ด หน่ วยงานต้ องคํานึงถึงขวัญกําลังใจของ
ทรัพยากรมนษย์
ุ ผู้ปฏิบัติงานให้ มีขวัญกําลังใจด้ วยการ
กําหนดเงินชดเชย ผลประโยชน์ ให้ สอดคล้ องกับงานทีป่ ฏิบัติ
อยู่ให้ มากทีส่ ุ ด
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การจัดการและการบริหาร (Administration) มีลกั ษณะ
แตกต่ างกัน
กล่ าวคือการบริหารหมายถึงกระบวนการ
ดําเนินการระดับนโยบาย หรือกระบวนการบริหารงานของ
องค์ การทีไ่ ม่ เน้ นผลกําไรหรือผลประโยชน์ ขององค์ การ เช่ น
หน่ วยงานภาครัฐหรือหน่ วยงานที่ไม่ ใช่ หน่ วยงานรัฐบาล
(NGO-Non-government organization) ผ้ ูบริหารพยายาม
บริหารงานให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์ การ การจัดการ
คือกระบวนการบริหารเพือ่ ม่ ุงเน้ นกําไร
ผ้ ูจดั การ(Manager)
มีลกั ษณะแตกต่ างกับผ้ ูบริหาร
(Administrator) เนื่องจากผ้ ูจดั การต้ องบริหารงานโดยม่ ุง
กําไรต้ องม่ ุงบริหารเพือ่ บรรลเปุ้ าหมายขององค์ การเน้ นกําไร
ทีอ่ งค์ การกําหนดไว้ ผ้ ูจดั การต้ องบริหารงานเน้ นความอย่ ู
รอดในสภาพแวดล้ อมทีด่ าํ รงอยู่ด้วยในระบบการแข่ งขัน การ
จัดการเน้ นการนําทรัพยากรมาใช้ และนําระบบสารสนเทศมา
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ใช้ ในการจัดการบริหารงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากทีส่ ุ ดใน
สภาพแวดล้ อมทีเ่ ป็ นอย่ ู
การจัดการธรกิ
ุ จ (Business Management) หมายถึง
กระบวนการวางแผน การจัดองค์ กรการบริหารงานด้ านต่ าง
ๆ ของธรกิ
ุ จ เพือ่ ผลิตสิ นค้ าและบริการตอบสนองความ
ต้ องการของผ้ ูบริโภคและเกิดประโยชน์ สู งสดต่
ุ อธรกิ
ุ จและ
สั งคมโดยรวมการจัดการในองค์ การธรกิ
ุ จมีนักวิชาการที่
ศึกษาเรื่องนีค้ อื เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) ผ้ ูนําเสนอ
แนวความคิดแบบฟาโยล (Fayolism) ได้ เสนอความคิด
เกีย่ วกับหลักการจัดการในทฤษฎีการจัดการ ได้ เสนอหน้ าที่
สํ าคัญและหลักการจัดการไว้ ดงั นี้
1. ความสํ าคัญด้ านการพยากรณ์ (forecasting)
2. ความสํ าคัญด้ านการวางแผน (planning)
3. ความสํ าคัญด้ านการจัดองค์ การ (organizing)
4. ความสํ าคัญด้ านการบังคับบัญชา (commanding)
5. ความสํ าคัญด้ านความร่ วมมือ (coordinating)
6. ความสํ าคัญด้ านการควบคมุ (controlling)
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1.การ
พยากรณ์
6.การ
ควบคมุ

2. การ
วางแผน
หน้ าที่
หลักการ
จัดการ

5.ความ
ร่ วมมือ

3.การจัด
องค์ การ
4.การบังคับ
บัญชา

องค์ การหรือหน่ วยงานมีความจําเป็ นทีต่ ้ องมีหลักการ
จัดการเพือ่ เป้ าหมายทีส่ ํ าคัญคือ
ประการแรกเพิม่
ประสิ ทธิภาพขององค์ การ (To Increase Efficiency) ทําให้
บคุลากรในองค์ การสามารถปฏิบัตงิ านได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ ประการทีส่ อง ประการทีส่ อง เพือ่ กําหนด
ลักษณะการจัดการ (To Crystallize the Nature of
Management) ทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสอดคล้ องกับเป้ าหมายของ
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องค์ การ ประการทีส่ าม เพือ่ พัฒนาปรับปรงงานวิ
จยั (To
ุ
Improve Research) และประการสดท้
ุ ายเพือ่ บรรลเปุ้ าหมาย
ทางสั งคม(To Attain Social Goals)

ความสํ าคัญด้ านการจัดการโดยเฉพาะด้ านการควบคมุ
หมายถึงผ้ ูบริหารต้ องรับร้ ู เกีย่ วกับการตอบกลับเพือ่ ความ
จําเป็ นในการปรับตัว หลักการจัดการ( Principles of
Management) ประกอบด้ วยหลักการทีส่ ํ าคัญคือ
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1. หลักการแบ่ งงาน (Division of work ) หลักการนีค้ ล้ าย
กับหลักการตาม แนวความคิดของอดัม สมิธ ( Adam
Smith's 'division of labour') การแบ่ งแรงงานตาม
ความชํานาญพิเศษเฉพาะด้ าน( Specialisation ) จะทํา
ให้ เพิม่ ผลผลิต
ด้ วยการทําให้ ลูกจ้ างทํางานอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึน้

2. อํานาจหน้ าที่ (Authority) ผู้บริหารหรือผู้จดั การต้ อง
สามารถสั่ งการหรือออกคําสั่ งได้ อํานาจหน้ าทีท่ าํ ให้
ผ้ ูบริหารมีสิทธิ ด้ วยมีข้อสั งเกตทีส่ ํ าคัญคือต้ องมีความ
รับผิดชอบเกิดขึน้ มีตาํ แหน่ งทีเ่ หมาะสม (Niche)เมือ่ มี
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การใช้ อาํ นาจหน้ าที่

3. วินัย( Discipline) ลกจ้
ู าง( Employees) ต้ องเชื่อฟังและ
เคารพกฎระเบียบขององค์ การ วินัยทีด่ เี กิดจากภาวะ
ผ้ ูนําทีม่ ีประสิ ทธิภาพ ความเข้ าใจตรงกับระหว่ างการ
จัดการและบคลากรคื
อต้ องเข้ าใจกฎระเบียบของ
ุ
องค์ การ ความรอบคอบสํ าหรับการใช้ บทลงโทษสํ าหรับ
ผู้ฝ่าฝื นกฎขององค์ การ
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4. เอกภาพของการควบคมุ (Unity of command) ลกจ้
ู าง
หรือบคลากรทกคนต้
องรับคําสั่ งจากผ้ ูบังคับบัญชา
ุ
ุ
เพียงคนเดียว

5. เอกภาพของเป้ าหมายหรือทิศทางองค์ การ(Unity of
direction.) กิจกรรมขององค์ การต้ องเป็ นไปในทิศทาง
หรือเป้ าหมายเดียวกันภายใต้ การนําของผ้ ูบริหารหรือ
ผู้จดั การผู้ปฏิบัติตามแผนการเดียวกัน

6. ผลประโยชน์ ของบคลากรผ้
ุ
ูใต้ บังคับบัญชากับ
ผลประโยชน์ ขององค์ การโดยส่ วนรวม ผลประโยชน์
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ของบคลากรหรื
อกล่ มุ บคลากรไม่
ควรมาก่ อนหรือมีอย่ ู
ุ
ุ
เหนือผลประโยชน์ ขององค์ การโดยส่ วนรวม
7. รายได้ ค่าตอบแทน (Remuneration. ) บคลากรต้
อง
ุ
ได้ รับค่ าจ้ างค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมสํ าหรับการ
ปฏิบัตงิ านในตําแหน่ งหน้ าทีแ่ ต่ ละบคคล
ุ

8. การรวบอํานาจเข้ าส่ ู ส่วนกลาง (Centralisation ) คือ
ระดับทีผ่ ้ ูใต้ บังคับบัญชาต้ องเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
( decision making.)ไม่ ว่าการตัดสิ นใจเป็ นการรวบอํานาจ
สํ าหรับการจัดการหรือกระจายอํานาจ(decentralised)ไปยัง
ผู้ใต้ บังคับบัญชาก็ยงั เป็ นปัญหาเกีย่ วกับสั ดส่ วนทีเ่ หมาะสม
งานทีส่ ํ าคัญคือค้ นหาระดับทีเ่ หมาะสมสํ าหรับการรวบ
อํานาจในแต่ ละสถานการณ์
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9. ลําดับการบังคับบัญชา (Scalar chain.) สายบังคับ
บัญชาตามอํานาจหน้ าที่จากการจัดการระดับสงไปยั
ู ง
ตําแหน่ งระดับตํา่ ทีส่ ุ ดแสดงให้ เห็นลําดับการบังคั
บัญชา การสื่ อสารในองค์ การจะเป็ นไปตามสายการ
บังคับบัญชา แต่ อย่ างไรก็ตามถ้ าสายหรือโซ่ การบังคับ
บัญชาทําให้ เกิดการล่ าช้ า ก็อาจใช้ การสื่ อสารแบบอืน่
ด้ วยความเห็นชอบขององค์ การและผ้ ูบริหาร

10. ระเบียบกฎเกณฑ์ (Order) บคลากรและวั
ตถดิุ บอปกรณ์
ุ
ุ
ทั้งหลายต้ องจัดให้ เป็ นระเบียบระบบให้ ถูกทีแ่ ละถกเวลา
(
ู
the right place at the right time.)

11. ความเท่ าเทียมกัน(Equity) ผ้ ูบริหารหรือผ้ ูจดั การ
ทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพต้ องมีความยติุ ธรรม
โปร่ งใสกับ
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ผ้ ูใต้ บังคับบัญชา

12. เสถียรภาพความมัน่ คงของตําแหน่ งงานของ
บคลากร
(Stability of tenure of personnel.) การ
ุ
ปรับเปลีย่ นตําแหน่ งงานบคลากรมากจะทํ
าให้ ไม่ มี
ุ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน การจัดการควรมีการ
วางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ อย่ างเป็ นระบบและมัน่ ใจได้ ว่า
บคลากรที
เ่ ข้ ารับตําแหน่ งแทนจะสามารถปฏิบัตงิ านใน
ุ
ตําแหน่ งใหม่ หรือตําแหน่ งทีว่ ่ างอย่ ูอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

13. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ (Initiative) บคลากรหรื
อ
ุ
ลกจ้
ู างต้ องได้ รับการส่ งเสริมยินยอมให้ มีส่วนร่ วมและ
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ดําเนินการตามแผนการด้ วยพลังและความพยายาม
ระดับสงที
ู ส่ ุ ด

14. สามัคคีจิต (Esprit de corps) ความร่ วมมือกล่ ุมเกิดจาก
จิตใจทีส่ ามัคคีกนั ส่ งเสริมความร่ วมมือทําให้ เกิดการ
รวมพลังจิตร่ วมใจทํางานเพือ่ สร้ างความสมานฉันท์
และเอกภาพในองค์ การ

สภาพแวดล้ อมทางธรกิ
ุ จ มีปัจจัยทีเ่ ป็ นผลกระทบต่ อ
การดําเนินงานแบ่ งออกเป็ น
2
ประเภท
ใหญ่
ๆ
คือ
1.ปัจจัยที่ควบคมได้
ุ
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2.ปัจจัยที่ควบคมไม่
ุ ได้
ทรัพยากรการจัดการ 8M’s 2
ปัจจัยที่ควบคมได้
ุ

ปัจจัยที่ควบคมไม่
ุ ได้

1. Man คน
2. Money เงินทนุ
3. Material วัสดสิุ ่ งของ
4. Machine เครื่องจักร

5. Management การจัดการ
6. Motivate การจงใจ
ู
7. Method วิธีปฏิบัติงาน
8. Market ตลาด

IT = Information Technology = เทคโนโลยีสารสนเทศ acqui

หลักการจัดการต้ องทําให้ เกิดการปรับตัว (Adapt) การ
เปลีย่ นแปลง (Transform) คณค่
ุ าทนุ (Capitalize)และสิ่ งที่
ได้ รับ(Acquisition)
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หลักการจัดการมีความสั มพันธ์ กบั ปัจจัยต่ าง ๆ ใน
องค์ การ เช่ น ปรัชญาขององค์ การทีก่ าํ หนดและได้ รับการ
ยอมรับ หลักการจัดการ วิสัยทัศน์ ขององค์ การ รวมทั้งพันธ
กิจขององค์ การ

