
การจดัการ 

รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

การจดัการ (Management) หมายถงึกระบวนการ
จดัระบบกจิกรรมของบคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายของุ
องค์การ การจดัการเป็นกระบวนการกาํหนดเป้าหมาย 
จดัระบบทรัพยากรเพือ่ให้บรรลเป้าหมาย และการุ
ประเมินผลสําหรับการจดัทาํกจิกรรมในอนาคต   การจดัการ 
หมายถงึ กระบวนการวางแผน การจดัองค์กรการบริหารงาน
บคคล การอาํนวยการ การควบคมงานุ ุ  โดยนําเอาทรัพยากร
มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงสด และประสานการทาํงานของฝ่ายู ุ
ต่าง ๆ ให้สําเร็จลล่วงไปได้อย่างราบร่ืนุ  เพือ่ให้ธรกจิบรรลผลุ ุ
สําเร็จตามวตัถประสงค์และเป้าหมายทีก่าํหนดไวุ้  การจดัการ
เป็นกระบวนการดาํเนินงานของบคคลมากกว่าสองคนขึน้ไปุ
เพือ่ให้บรรลเป้าหมายที่กาํหนดไว้ร่วมกนัโดยคาํนึงถงึการุ
จดัการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพทีส่ดุ  การจัดการเป็นทั้ง
ศาสตร์(Science) คอืการใช้ความร้ในการบริหารจดัการู และ
ศิลปะ(Art) คอืการใช้ทกัษะทีเ่กดิจากความชํานาญในการ
ปฏบัิตงิานเพือ่จดัการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพมาก
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ทีส่ดุ  ในการจดัการผ้จดัการต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในู
การบริหารจดัการด้วยการใช้ความร้และความสามารถเพือู่
ทาํงานทีม่ปีระสิทธิภาพ 

องค์ประกอบการจดัการที่สําคญัคอื ประการแรกมี
เป้าหมาย (Goal) ทีชั่ดเจน ประการทีส่องคอืมกีารบริหาร
ทรัพยากร (Resource management) ให้มีประสิทธิภาพทีส่ด ุ
เน่ืองจากมทีรัพยากรจาํกดั ทรัพยากรทีสํ่าคญัสําหรับการ
จดัการคอื 
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    1.ทรัพยากรมนษย์ ุ (Man) หมายถึงบคลากร ลกจ้าง หรือุ ู
แรงงานผ้ทาํปฏิบัตหิน้าทีใ่นหน่วยู งานทางด้านต่าง ๆ 
ทรัพยากรมนษย์ ุ (Human resource) ถอืว่าเป็นทรัพยากรที่
สําคญัในองค์การสามารถพฒันาได้อย่างไม่มขีดีจาํกดัเพราะ
ทรัพยากรมนษย์สามารถพฒันาด้วยการให้การศึกษา การุ
ฝึกอบรมให้มคีวามสามารถในการปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ตาม
เงือ่นไขขององค์การ 

7.ขวญั
กาํลงัใจ 

6.
เคร่ืองจกัร 

5.
การตลาด 

4.การ
จัดการ 

3.เงนิทนุ  

2.ทรัพยากร
วสัดุ 

1.ทรัพยากร
มนุษย ์

ทรัพยากร
สําหรับการ
จดัการ
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 2.  ทรัพยากรวสัด ุ (Material) คอืการจดัการวสัดต่าง ๆ ุ
ทีใ่ช้ในการผลติประกอบด้วยการวางแผนการจดัสรรวตัถดบิ ุ
(Material Resource Planning –MRP) คอืเทคนิคการ
วางแผนและการจดัหาวตัถดบิชนิดต่าง ๆ สําหรับการผลติ ทีุ่
มคีวามต้องการสําหรับการผลติ โดยระบบการวางแผนและ
การจดัสรรวตัถดบิ การวางแผนการควบคมการส่ังซ้ือ การส่งุ ุ
มอบสินค้า สินค้าคงคลงั รวมทั้งวตัถดบิทีใ่ช้ในการผลติ และุ
ช้ินส่วนทีอ่ย่ในขั้นตอนการผลติู  
      3.เงนิทนุ (Money) ปริมาณเงนิทนในองค์การสําหรับการุ
บริหารจัดการให้เหมาะสมกบัปัจจยัการผลติ(Input) 
กระบวนการทาํงาน (Process) และการปฏิบัตงิานเพือ่ให้
ได้ผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ (Output) 
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 4.การจดัการ (Management) คอืระบบการจดัการ การ
วางแผนในองค์การ เป็นปัจจยัที่สําคญัสําหรับการปฏบัิตงิาน
เพือ่บรรลเป้าหมายทีว่างไวุ้  

 
 5.การตลาด (Marketing) คอืกระบวนการทีห่น่วยงาน
ตดัสินใจเกีย่วกบัการผลติสินค้าหรือบริการสําหรับลกค้าู  
สําหรับกาํหนดกลยทธ์การขาย การส่ือสารและการพฒันาุ
ธรกจิุ  เป็นกระบวนการสร้างมลค่าสําหรับลกค้าและสร้างู ู
ความสัมพนัธ์กบัลกค้าเพือ่การตอบรับทีด่ขีองู  การตลาด
เกีย่วข้องกบัการกาํหนดระบขอบเขต จาํนวนลกค้า การดแลุ ู ู
ลกค้าเพือ่ให้ลกค้าพอใจู ู  
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 6.เคร่ืองจกัร(Machine) คอืเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้สําหรับ
การปฏิบัตงิานในองค์การเพือ่สามารถบรรลเป้าหมายทีว่างไวุ้
ให้มีประสิทธิภาพทีส่ดุ  

 
 7.ขวญักาํลงัใจ (Moral) คอืขวญักาํลงัในการปฏิบัตงิาน
ตามหน้าทีซ่ึ่งได้รับมอบหมายตามความสามารถให้มี
ประสิทธิภาพทีส่ด หน่วยงานต้องคาํนึงถงึขวญักาํลงัใจของุ
ทรัพยากรมนษย์ผ้ปฏิบัติงานให้มีขวญักาํลงัใจด้วยการุ ู
กาํหนดเงนิชดเชย ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบังานทีป่ฏิบัติ
อย่ใหู้ มากทีส่ดุ  
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 การจดัการและการบริหาร (Administration) มลีกัษณะ
แตกต่างกนั กล่าวคอืการบริหารหมายถงึกระบวนการ
ดาํเนินการระดบันโยบาย หรือกระบวนการบริหารงานของ
องค์การทีไ่ม่เน้นผลกาํไรหรือผลประโยชน์ขององค์การ เช่น 
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาล 
(NGO-Non-government organization) ผ้บริหารพยายามู
บริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  การจดัการ
คอืกระบวนการบริหารเพือ่ม่งเน้นกาํไร ุ  
ผ้จดัการู (Manager) มลีกัษณะแตกต่างกบัผ้บริหารู

(Administrator) เน่ืองจากผ้จดัการต้องบริหารงานโดยม่งู ุ
กาํไรต้องม่งบริหารเพือ่บรรลเป้าหมายขององค์การเน้นกาํไรุ ุ
ทีอ่งค์การกาํหนดไว้ ผ้จดัการต้อู งบริหารงานเน้นความอยู่
รอดในสภาพแวดล้อมทีด่าํรงอย่ด้วยในระบบการแข่งขนั การู
จดัการเน้นการนําทรัพยากรมาใช้และนําระบบสารสนเทศมา
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ใช้ในการจัดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากทีส่ดในุ
สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นอยู่ 
การจดัการธรกจิุ  (Business Management) หมายถงึ

กระบวนการวางแผน การจดัองค์กรการบริหารงานด้านต่าง 
ๆ ของธรกจิุ  เพือ่ผลติสินค้าและบริการตอบสนองความ
ต้องการของผ้บริโภคและเกดิประโยชน์สงสดต่อธรกจิและู ู ุ ุ
สังคมโดยรวมการจดัการในองค์การธรกจิมนัีกวชิาการทีุ่
ศึกษาเร่ืองนีค้อืเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) ผ้นําเสนอู
แนวความคดิแบบฟาโยล (Fayolism) ได้เสนอความคดิ
เกีย่วกบัหลกัการจดัการในทฤษฎกีารจดัการ ได้เสนอหน้าที่
สําคญัและหลกัการจดัการไว้ดงันี ้

1. ความสําคญัด้านการพยากรณ์ (forecasting) 
2. ความสําคญัด้านการวางแผน (planning) 
3. ความสําคญัด้านการจดัองค์การ (organizing) 
4. ความสําคญัด้านการบังคบับัญชา (commanding) 
5. ความสําคญัด้านความร่วมมอื (coordinating) 
6. ความสําคญัด้านการควบคม ุ (controlling) 
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  องค์การหรือหน่วยงานมีความจาํเป็นทีต้่องมหีลกัการ
จดัการเพือ่เป้าหมายทีสํ่าคญัคอื ประการแรกเพิม่
ประสิทธิภาพขององค์การ (To Increase Efficiency) ทาํให้
บคุ ลากรในองค์การสามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประการทีส่อง ประการทีส่อง เพือ่กาํหนด
ลกัษณะการจดัการ  (To Crystallize the Nature of 
Management) ทีม่ปีระสิทธิภาพสอดคล้องกบัเป้าหมายของ

6.การ
ควบคมุ  

5.ความ
ร่วมมอื 

4.การบังคบั
บัญชา 

3.การจัด
องค์การ 

2. การ
วางแผน 

1.การ
พยากรณ์ 

หน้าที่
หลกัการ
จดัการ
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องค์การ ประการทีส่าม เพือ่พฒันาปรับปรงงานวจิยัุ (To 
Improve Research) และประการสดท้ายเพือ่บรรลเป้าหมายุ ุ
ทางสังคม(To Attain Social Goals) 

 

      

ความสําคญัด้านการจดัการโดยเฉพาะด้านการควบคมุ
หมายถงึผ้บริหารต้องรับร้เกีย่วกบัการตอบกลบัเพือ่ความู ู
จาํเป็นในการปรับตวั หลกัการจดัการ( Principles of 
Management) ประกอบด้วยหลกัการทีสํ่าคญัคอื 
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1. หลกัการแบ่งงาน (Division of work ) หลกัการนีค้ล้าย
กบัหลกัการตาม แนวความคดิของอดมั สมธิ ( Adam 
Smith's 'division of labour') การแบ่งแรงงานตาม
ความชํานาญพเิศษเฉพาะด้าน(  Specialisation ) จะทํา
ให้เพิม่ผลผลติ ด้วยการทาํให้ลกจ้างทาํงาู นอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

2. อาํนาจหน้าที ่ (Authority) ผ้บริหารหรือผ้จดัการต้องู ู
สามารถส่ังการหรือออกคาํส่ังได้  อาํนาจหน้าทีท่าํให้
ผ้บริหู ารมสิีทธิ ด้วยมข้ีอสังเกตทีสํ่าคญัคอืต้องมีความ
รับผดิชอบเกดิขึน้ มตีาํแหน่งทีเ่หมาะสม (Niche)เมือ่มี
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การใช้อาํนาจหน้าที ่

 
3. วนัิย( Discipline) ลกจ้างู ( Employees) ต้องเช่ือฟังและ
เคารพกฎระเบียบขององค์การ วนัิยทีด่เีกดิจากภาวะ
ผ้นําทีม่ีประสิทธิภาพ ความเข้าใจตรงกบัระหว่างกาู ร
จดัการและบคลากรคอืต้องเข้าใจกฎระเบียบของุ
องค์การ ความรอบคอบสําหรับการใช้บทลงโทษสําหรับ
ผ้ฝ่าฝืนกฎขององค์การู                          
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4. เอกภาพของการควบคม ุ (Unity of command) ลกจ้างู
หรือบคลากรทกคนต้องรับคาํส่ังจากผ้บังคบับัญชาุ ุ ู
เพยีงคนเดยีว 

 
5. เอกภาพของเป้าหมายหรือทศิทางองค์การ(Unity of 

direction.) กจิกรรมขององค์การต้องเป็นไปในทศิทาง
หรือเป้าหมายเดยีวกนัภายใต้การนําของผ้บริหารหรือู
ผ้จดัการผ้ปฏิบัติตามแผนการเดยีวกนัู ู  

 
6. ผลประโยชน์ของบคลากรผ้ใต้บังคบับัญชากบัุ ู
ผลประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวม ผลประโยชน์
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ของบคลากรหรือกล่มบคลากรไม่ควรมาก่อนหรือมอียุ่ ุ ุ ู
เหนือผลประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวม 

7. รายได้ค่าตอบแทน (Remuneration. ) บคลากรต้องุ
ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมสําหรับการ
ปฏบัิตงิานในตาํแหน่งหน้าทีแ่ต่ละบคคลุ  

  
8. การรวบอาํนาจเข้าส่ส่วนกลาง ู (Centralisation ) คอื
ระดบัทีผ้่ใต้บังคบับัญชาต้องเขู้ าไปมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ 
( decision making.)ไม่ว่าการตดัสินใจเป็นการรวบอาํนาจ
สําหรับการจดัการหรือกระจายอาํนาจ(decentralised)ไปยงั
ผ้ใต้บังคบับัญชากย็งัเป็นปัญหาเกีย่วกบัสัดส่วนทีเ่หมาะสม ู
งานทีสํ่าคญัคอืค้นหาระดบัทีเ่หมาะสมสําหรับการรวบ
อาํนาจในแต่ละสถานการณ์                          
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9. ลาํดบัการบังคบับัญชา (Scalar chain.) สายบังคบั
บัญชาตามอาํนาจหน้าที่จากการจัดการระดบัสงไปยงัู
ตาํแหน่งระดบัตํา่ทีส่ดแสดงให้เห็นลาํดบัการบังคัุ
บัญชา การส่ือสารในองค์การจะเป็นไปตามสายการ
บังคบับัญชา แต่อย่างไรกต็ามถ้าสายหรือโซ่การบังคบั
บัญชาทาํให้เกดิการล่าช้า กอ็าจใช้การส่ือสารแบบอืน่
ด้วยความเห็นชอบขององค์การและผ้บริหารู  

 
10. ระเบียบกฎเกณฑ์(Order) บคลากรและวตัถดบิอปกรณ์ุ ุ ุ
ทั้งหลายต้องจดัให้เป็นระเบียบระบบให้ถกทีแ่ละถกเวลาู ู  ( 
the right place at the right time.) 

  
11. ความเท่าเทยีมกนั(Equity) ผ้บริู หารหรือผ้จดัการู
ทีม่ปีระสิทธิภาพต้องมีความยติธรรม โปร่งใสกบัุ
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ผ้ใต้บังคบับัญชาู  

 
12. เสถยีรภาพความมัน่คงของตาํแหน่งงานของ
บคลากร ุ (Stability of tenure of personnel.) การ
ปรับเปลีย่นตาํแหน่งงานบคลากรมากจะทาํให้ไม่มีุ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน การจดัการควรมกีาร
วางแผนทรัพยากรมนษย์อย่างเป็นระบบและมัน่ใจได้ว่าุ
บคลากรทีเ่ข้ารับตาํแหน่งแทนจะสามารถุ ปฏบัิตงิานใน
ตาํแหน่งใหม่หรือตาํแหน่งทีว่่างอย่อย่างมีประสิทธิภาพู  

 
13. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์(Initiative) บคลากรหรือุ
ลกจ้างต้องได้รับการส่งเสริมยนิยอมใหู้ มีส่วนร่วมและ
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ดาํเนินการตามแผนการด้วยพลงัและความพยายาม
ระดบัสงทีส่ดู ุ                              

  
14. สามคัคจีิต (Esprit de corps) ความร่วมมือกล่มเกดิจากุ

จติใจทีส่ามคัคกีนั ส่งเสริมความร่วมมอืทาํให้เกดิการ
รวมพลงัจติร่วมใจทาํงานเพือ่สร้างความสมานฉันท์
และเอกภาพในองค์การ  

  

          สภาพแวดล้อมทางธรกจิุ  มปัีจจัยทีเ่ป็นผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ใหญ่ ๆ คอื 
          1.ปัจจยัที่ควบคมไดุ้  
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          2.ปัจจยัที่ควบคมไม่ไดุ้  
                            ทรัพยากรการจดัการ 8M’s 2 

ปัจจยัที่ควบคมไดุ้  ปัจจยัที่ควบคมไม่ไดุ้  

1. Man คน 
2. Money เงนิทนุ  
3. Material วสัดส่ิงของุ  
4. Machine เคร่ืองจกัร 

5. Management การจดัการ 
6. Motivate การจงใจู  
7. Method วธีิปฏบัิติงาน 
8. Market ตลาด  

   IT = Information Technology = เทคโนโลยสีารสนเทศ acqui 

 

 หลกัการจดัการต้องทาํให้เกดิการปรับตวั (Adapt) การ
เปลีย่นแปลง (Transform) คณค่าทน ุ ุ (Capitalize)และส่ิงที่
ได้รับ(Acquisition) 
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 หลกัการจดัการมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ ใน
องค์การ เช่น ปรัชญาขององค์การทีก่าํหนดและได้รับการ
ยอมรับ หลกัการจดัการ วสัิยทศัน์ขององค์การ รวมทั้งพนัธ
กจิขององค์การ 

 


