แนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการ
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการจากแนวคิดของนัก
ทฤษฏีและนักวิชาการทีม่ ีชื่อเสี ยงมากมายได้ ให้ ความสํ าคัญ
กับการศึกษาหลักการจัดการไว้ ต้งั แต่ คริสต์ ศตวรรษที่ 16 คํา
ว่ าการจัดการ- manage มาจากภาษาอิตาเลียน- Italian
maneggiare – หมายถึงการควบคมโดยเฉพาะเครื
่องมือ ซึ่งมี
ุ
รากศัพท์ มาจากภาษาลาติน -manus -hand ภาษาฝรั่งเศส mesnagement ต่ อมาคือ management มีอทิ ธิพลต่ อการ
พัฒนาความหมายของภาษาอังกฤษคําว่ าการจัดการในคริส
ศตวรรษที่ 17 และ 18 คํานิยามของคําว่ าการจัดการคือการจัด
องค์ การและความร่ วมมือกันทํากิจกรรมในหน่ วยงานตาม
นโยบายทีแ่ น่ นอนและเพือ่ บรรลเป
ุ ้ าหมายทีว่ างไว้ การจัดการ
ได้ รวมเอาปัจจัยการผลิตด้ วยเครื่องจักร วัตถดิุ บและเงินทนุ
ความหมายของการจัดการตามแนวความคิดของปี เตอร์ ดรัค
เกอร์ (Peter Drucker 1909–2005) ให้ ความเห็นว่ าการ
จัดการในสองด้ านคือการตลาดและนวัตกรรม ผ้ ูสั่งการและ
ผ้ ูจดั การมีพลังอํานาจและความรับผิดชอบสํ าหรับการ
ตัดสิ นใจเพือ่ จัดการกิจกรรมของหน่ วยงาน
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สาขาการจัดการได้ รวมหน้ าทีด่ ้ านการจัดทํานโยบายและการ
จัดองค์ การ การวางแผน การควบคมและการสั
่ งการเกีย่ วกับ
ุ
ทรัพยากรขององค์ การเพือ่ บรรลเป
ุ ้ าหมายของนโยบาย
ขนาดการจัดการเริ่มตั้งแต่ บุคคลหนึ่งคนในกิจการขนาดเล็ก
ถึงบคลากรจํ
านวนมากในบริษทั ข้ ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่
ุ
อาจมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายโดยมีผู้นํา เช่ น CEOthe chief executive officer
ขอบเขตทฤษฎีการจัดการตามแนวความคิดของฟอลเลท
(Mary Parker Follett 3 September 1868 – 18 December
1933) ให้ความหมายวา่ การบริหารเป็ นศิลปะของการทํางานให้ สําเร็จโดยใช้

บคุลากร แมรี ปาร์ คเคอร์ โฟลเลทท์ เป็ นชาวอเมริกนั ทํางาน
ด้ านทีป่ รึกษาการจัดการและแรงงานสั งคม
เป็ นผู้บุกเบิก
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สาขาวิชาทฤษฎีองค์ การและพฤติกรรมองค์ การ( the fields
of organizational theory and organizational behavior)
ได้ อธิบายความหมายคําว่ าการจัดการคือปรัชญา หน้ าทีก่ าร
จัดการคือทํากิจกรรมทีว่ ดั ได้ เชิงปริมาณบนพืน้ ฐานของ
ระเบียบกฎเกณฑ์ และการปรับใช้ แผนการต่ าง ๆ เพือ่ บรรลุ
เป้ าหมายทีว่ างไว้ รวมทั้งการประยกต์
ุ การวางแผนให้ ทนั สมัย
ด้ วย สามารถแบ่ งแนวความคิดและหลักการจัดการทรัพยากร
มนษย์
ุ ได้ เป็ นช่ วงเวลาต่ าง ๆ ดังนี้
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ในยคแรกซนว
ุ
ุ ู( Sun Tzu) ได้ เขียนผลงานชื่อศิลปะของ
สงคราม (The Art of War) ในคริสต์ ศตวรรษที่ 6 เป็ น
หนังสื อเกีย่ วกับยทธศาสตร์
ทหาร สํ าหรับเป้ าหมายด้ านการ
ุ
จัดการ โดยได้ เน้ นประเด็นเกีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ ป็ นจดเด่
ุ นและ
จดด้
ุ อย (strengths and weaknesses ) ของทั้งผ้ ูจัดการ
องค์ การและฝ่ ายตรงข้ าม

นิคโคโล มาเคียเวลลี ( Niccolò di Bernardo dei
Machiavelli; 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1469 - 21 มิถุนายน ค.ศ.
1527) ในงานเขียนชื่อ The Prince ในปี ค.ศ.1513 มีความเชื่อ
ว่ าบคคลได้
รับแรงจงใจจากผลประโยชน์
ของตนเอง
ได้
ุ
ู
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แนะนําให้ ผู้นําเมืองฟลอเรน อิตาลี ให้ ใช้ สิ่งทีก่ ลัวไม่ ใช้ สิ่งที่
เกลียด ความอาฆาตแค้ นสํ าหรับการควบคมสั
ุ ่ งการ
แนวความคิดยคแรก
(Classical Concept of Management)
ุ

อดัม สมิธ 1723-1790 Adam Smith The Wealth of Nations (1776)
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แนวความคิดเกีย่ วกับทรัพยากรมนษย์
ุ จากผลงานของอดัม
สมิธ(1723 -1790) ในผลงานชื่อ the Wealth of Nations,
1776 แสดงแนวความคิดสํ าคัญ ท่ ามกลางเศรษฐศาสตร์
การเมืองของยคการปฏิ
บัติอตสาหกรรม
(the Industrial
ุ
ุ
Revolution)
เป็ นผลงานสมัยใหม่ ทางด้ านเศรษฐศาสตร์
ผลงานที่ได้ รับการพิจารณาว่ าเป็ นผลงานทีม่ อี ทิ ธิพลมาก
ทีส่ ุ ด ผลงานนีเ้ ขียนสํ าหรับผู้ทไี่ ด้ รับการศึกษาระดับกลาง
ทัว่ ไปในคริศตวรรษที่ 18 แนวความคิดสํ าคัญ 3 ประการใน
ผลงานนีค้ อื รปแบบพื
น้ ฐานเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (forms
ู
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the foundation of free market economics) การแบ่ ง
แรงงาน( division of labour,) ผลประโยชน์ ของแต่ ละคน
(self interest) และเสรีภาพการค้ า ( freedom of trade) แสดง
ความคิดเกีย่ วกับทรัพยากรมนษย์
ุ ด้านการแบ่ งแรงงานใน
ตลาดการค้ าเสรีทไี่ ม่ มกี ารผกขาด
และมีเสรีภาพการค้ า
ู
ในผลงาน The Wealth of Nations ได้ อธิบายตลาดเสรีเพือ่
อธิบายการผลิตสิ นค้ าทีม่ ีจาํ นวนและความแตกต่ างด้ วย
(invisible
hand)
แรงงานทีเ่ รียกว่ ามือทีซ่ ่ อนเร้ น
แนวความคิดเกีย่ วกับมือทีซ่ ่ อนเร้ น อดัม สมิธกล่ าวไว้ ใน
ผลงานชื่อ Theory of Moral Sentimentsโดยใช้ เป็ นครั้งแรก
ในผลงาน "The History of Astronomy" อดัม สมิธเชื่อว่ า
ขณะทีม่ นษย์
ดจากความเห็นแก่ ผลประโยชน์
ุ มแี รงจงใจจะเกิ
ู
ตัว( selfishness )และความโลภ( greed)การแข่ งขันในตลาด
เสรีต้องขึน้ อย่ ูกบั ผลประโยชน์ ของสั งคมส่ วนรวม ด้ วยการ
กําหนดให้ ราคาสิ นค้ าและบริการตํ่า ขณะทีย่ งั สร้ างการกระต้ ุ
การส่ งเสริมทําให้ เกิดสิ นค้ าและบริการทีแ่ ตกต่ างหลากหลาย
แต่ ทว่ าก็ยงั เฝ้ าระวังนักธรกิ
(
ุ จและต่ อต้ านการผกขาด
ู
monopolies) อดัม สมิธเชื่อว่ าการแบ่ งแรงงานจะมีผลทําให้
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เกิดการเพิม่ การผลิต การแบ่ งแรงงานทําให้ เพิม่ ความมั่งคัง่
ของชาติ
ผลงานของอดัม สมิธเน้ นประสิ ทธิภาพขององค์ การ
ด้ านการปฏิบัตงิ านด้ วยการแบ่ งงานตามความสามารถพิเศษ
(Specialization of labor) โดยได้ กล่ าวถึงกระบวนการผลิตที่
มีประสิ ทธิภาพด้ วยการวิเคราะห์ ข้นั ตอนการผลิตด้ วย
ผ้ ูเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
(specialists)
การจัดการคือ
ประสิ ทธิภาพขององค์ การด้ านการปฏิบัตงิ านด้ วยการแบ่ ง
งานตามความสามารถพิเศษ
กระบวนการผลิตทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพด้ วยการวิเคราะห์ ข้นั ตอนการผลิตด้ วย
ผ้ ูเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านจะทําให้ เกิดความมั่งคัง่ ของชาติด้วย
การแบ่ งงานกันทําอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

คริสศตวรรษที่ 20
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แมกซ์ เวเบอร์ (Maximilian Carl Emil Weber 1864 –
1920) เสนอแนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการไว้ ในผลงานชื่อ
ระบบราชการ (Bureaucracy) ระบบราชการหมายถึงระบบ
การทํางานของบคคลที
ท่ าํ งานประจําในสํ านักงานโดยได้ รับ
ุ
เงินเดือนเป็ นการตอบแทนการปฏิบัตงิ าน มีหลักการทีส่ ํ าคัญ
คือ
1.
สํ านักงานบริหารจัดเป็ นสายบังคับบัญชา
(Administrative offices are organized hierarchically. )
แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างบคลากรในองค์
การตั้งแต่ ระดับ
ุ
ล่ างถึงระดับบนเป็ นรปพี
ู ระมิด การจัดสายบังคับบัญชาแบบ

10

พีระมิดทําให้ เกิดความล่ าช้ าในการทํางาน (Red tape)
เนื่องจากจะต้ องเสนอให้ ผู้รับผิดชอบระดับสงตั
ู ดสิ นใจและ
วินิจฉัยสั่ งการโดยไม่ มกี ารมอบอํานาจหน้ าทีใ่ ห้ หน่ วยงาน
ระดับรองตัดสิ นใจแทน
2.กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ต่ ละสํ านักงาน (Each
offices has its own area of competence. ) แต่ ละหน่ วยงาน
ความ
จะมีอาํ นาจหน้ าที่ซึ่งกําหนดไว้ ตามความสามารถ
รับผิดชอบแสดงเขตอํานาจหน้ าที่ แสดงการแบ่ งเขตอํานาจ
อย่ างชัดเจนไม่ มีการก้ าวก่ าย หรือทํางานซํ้าซ้ อนกัน
3.บคลากรที
เ่ ป็ นข้ าราชการพลเรือนต้ องได้ จากการ
ุ
แต่ งตั้ง ไม่ ใช่ เลือกตั้ง โดยเน้ นคณสมบั
ติพนื้ ฐานด้ านเทคนิค
ุ
ตัดสิ นจากประกาศนียบัตร หรือการทดสอบ(Civil servants
are appointed, not elected, on the basis of technical
qualifications as determined by diplomas or
examinations ) แสดงความระบบคณธรรม
(Merit System)
ุ
ทีม่ คี วามโปร่ งใสไม่ มกี ารใช้ ระบบอปถั
ุ มภ์ (Spoiled System)
ให้ หน่ วยงานทางวิชาการกําหนดตัดสิ นความสามารถของ
ทรัพยากรมนษย์
ุ
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4.

ข้ าราชการพลเรือนได้ รับเงินเดือนตามตําแหน่ ง

(Civil servants received fixed salaries according to rank )

5.การปฏิบัตงิ านเป็ นงานอาชีพและเป็ นการจ้ างงานที่
เป็ นข้ าราชการพลเรือนอย่ างเดียว (The job is a career and
the sole employment of the civil servant )
6. ข้ าราชการไม่ ใช่ เป็ นเจ้ าของสํ านักงาน (The official
does not own his or her office )
7.ต้ องมีการควบคมและมี
วนิ ัยสํ าหรับข้ าราชการ(The
ุ
official is subject to control and discipline
8.การเลือ่ นตําแหน่ งตั้งอยู่บนพืน้ ฐานการตัดสิ นของผ้ ู
ทีอ่ ย่ ูในสายบังคับบัญชาระดับสู ง (Promotion is based on
superiors' judgement. )
แมกซ์ เวเบอร์ ได้ แบ่ งพฤติกรรมของมนษย์
ุ ออกเป็ น
พฤติกรรมสั งคม
4
ประเภท
คือ
1.พฤติกรรมตามประเพณี(Tradition) ในสั งคมชนบท
เป็ นชมชนที
ส่ มาชิกในชมชนกํ
าหนดการกระทําทางสั งคม
ุ
ุ
เป็ นพฤติกรรมตามนิสัย ประเพณีกาํ หนดพฤติกรรมบคคลใน
ุ
ชมชน
ุ
2. พฤติกรรมตามอารมณ์ (Emotion)ในสั งคมชานเมือง
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อารมณ์ กาํ หนดการกระทําของสมาชิกในสั งคม
เป็ น
พฤติกรรมตามอารมณ์
3. พฤติกรรมตามจริยธรรมหรือค่ านิยม (Value) ใน
สั งคมชานเมือง สมาชิกมีพฤติกรรมทีเ่ กิดจากเหตผล
ุ
ค่ านิยมสงสด
บคคลมี
การกระทําทางสั งคมตามจริยธรรม
ู ุ
ุ
หรือค่ านิยมในชมชน
ุ
4.พฤติกรรมทีเ่ กิดจากเหตผล
(Ration)ในสั งคมเมือง
ุ
ชุมชนกําหนดเหตผลขึ
ุ น้ เป็ นระบบตามเป้ าหมายระดับต่ าง ๆ
เมือ่ เป้ าหมาย วิธีการและผลทีไ่ ด้ รับมีเหตผล
จึงนําไปชั่ง
ุ
นํา้ หนัก และให้ คุณค่ า พฤติกรรมทีม่ เี หตผลเป็
ุ นพฤติกรรมที่
เหมาะสมทีส่ ุ ดสํ าหรับบคลากรในองค์
การ เพราะสามารถ
ุ
ปฏิบัตงิ านได้ ตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ในองค์ การ
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แมกซ์ เวเบอร์ เห็นว่ าทรัพยากรมนษย์
ุ ต้องมีพฤติกรรม
ทีม่ เี หตผล
ระบบราชการทีใ่ ช้ กฎระเบียบควบคมพฤติ
กรรม
ุ
ุ
ของมนษย์
ุ ในองค์ การขนาดใหญ่ ทมี่ บี ุคลากรทํางานเป็ น
จํานวนมากจะทําให้ องค์ การอย่ ูรอด
การจัดการทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพคือระบบราชการซึ่งเป็ นระบบการจัดการ
องค์ การขนาดใหญ่ เน้ นการจัดการด้ วยระบบคณธรรมด้
วย
ุ
บคลากรผ้
ุ
ูทาํ งานประจําในสํ านักงานด้ วยการได้ รับเงินเดือน
ตอบแทน
แนวความคิดทรั พยากรมนษย์
ุ แบบใหม่ (Modern concept of
human resources)
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แนวความคิดและหลักการด้ านทรัพยากรมนษย์
ุ เป็ น
แนวความคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับบริหารธรกิ
ุ จและองค์ การตั้งแต่
ยคแรกในยคเกษตรกรรม
แนวความคิดใหม่ ด้านทรัพยากร
ุ
ุ
มนษย์
ุ เริ่มเน้ นประสิ ทธิภาพตามแนวความคิดของเทเลอร์

(Frederick

W. Taylor) อาชีพวิศวกรเครื่องกลผู้ได้ รับการ
ขนานนามว่ าเป็ นบิดาของการจัดการ ( Father of scientific
management) จากผลงานสํ าคัญคือ the Principles of
Scientific Management (1911), เสนอประเด็นเกีย่ วกับ
ประสิ ทธิภาพทางเศรษฐกิจและแนวปฏิบัตดิ ้ านยทธศาสตร์
ุ
การจัดการ เน้ นการจัดการด้ านเครื่องมือในกระบวนการผลิต
ทรัพยากรมนษย์
ุ เป็ นส่ วนหนึ่งของบริหารธรกิ
ุ จและองค์ การ
ตั้งแต่ ยุคแรกของเกษตรกรรม
ความคิดใหม่ เกีย่ วกับ
ทรัพยากรมนษย์
ุ เริ่มต้ นตั้งแต่ ความสํ าคัญของเทย์ เลอร์ ในต้ น
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ทศวรรษ ค.ศ.1900 ในปี ค.ศ. 1920 ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา
และแรงงานในสหรัฐอเมริกาเริ่มด้ วยการเคลือ่ นไหวด้ าน
มนษยสั
ุ มพันธ์ (human relation) เน้ นความสํ าคัญด้ าน
จิตวิทยาและความเหมาะสมกับการทํางานในหน่ วยงาน
มากกว่ าประเด็นการเปลีย่ นแปลง การเคลือ่ นไหวดังกล่ าวมี
ต่ อเนื่องกันตลอดกลางคริสต์ ศตวรรษที่ 20 เน้ นประเด็น
เกีย่ วกับภาวะผู้นํา (Leadership) ความร่ วมมือและความภักดี
มีบทบาทสํ าคัญทําให้ เกิดความสํ าเร็จในองค์ การ เรียกว่ าเป็ น
เทคนิคการบริหารงานแบบใหม่ ในทศวรรษ ค.ศ.1960 เน้ น
บทบาททรัพยากรมนษย์
ุ ด้านบทบาทสํ าคัญในองค์ การ

เทเลอร์ (Frederick Winslow Taylor)
การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management)
เทเลอร์ เชื่อว่ าการจัดการอตสาหกรรม
(The
ุ

industrial
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management)ในสมัยนั้นเป็ นแบบสมัครเล่น การจัดการต้ องเป็ น
สาขาวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัย ทําให้ เกิดผลประโยชน์ ดที สี่ ุ ดได้ จาก
ความร่ วมมือระหว่ างการจัดการฝึ กอบรมและคณภาพการจั
ดการ
ุ
และความร่ วมมือและนวัตกรรมในสถานปฏิบัตงิ าน เป็ นความ
ร่ วมมือระหว่ างกันไม่ เน้ นสหภาพแรงงาน( Trade unions)
หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วยหลัก
4
ประการคือ

1.ใช้ วธิ ีการทํางานด้ วยพืน้ ฐานการศึกษางานแบบ
วิทยาศาสตร์ (A scientific study of the tasks.) คือการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ เหมาะสมกับบคลากรด้
วยการใช้ เกณฑ์
ุ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือเกณฑ์ เชิงปริมาณวัดความเหมาะสม
เพือ่ สามารถทํางานให้ มปี ระสิ ทธิภาพ
2.ใช้ การคัดเลือก
การฝึ กอบรมและการพัฒนาแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientifically select, train, and develop )ใช้
กับลกจ้
ู างแต่ ละคน ไม่ ให้ ลูกจ้ างฝึ กอบรมแบบเก่ าทีเ่ ฉื่อยชา
.
3.จัดหาคู่มอื และคําแนะนําสํ าหรับคนงานแต่ ละคนสํ าหรับ
การปฏิบัตงิ านแต่ ละงานเพือ่ ให้ สามารถทํางานได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะงานทีต่ ้ องมีการใช้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
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4.แบ่ งงานอย่ างเท่ าเทียมกันระหว่ างผ้ ูจัดการและแรงงาน
ให้ ผู้จดั การประยกต์
ุ หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ สําหรับ
วางแผนการทํางาน และคนงานปฏิบัติงานทีแ่ ท้ จริง

ผ้ ูจดั การและคนงาน(Managers and workers)
เทเลอร์ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธีการทําให้ มกี าร
ปฏิบัตติ ามทีเ่ ป็ นมาตรฐาน( Enforced standardization of
methods) การรับเอาวิธีการปฏิบัตติ ามด้ วยเงือ่ นไขด้ านการ
ทํางานและการใช้ เครื่องมืออปกรณ์
ความร่ วมมือการปฏิบัติ
ุ
ตามทําให้ ทาํ งานรวดเร็วขึน้ เป็ นหลักประกัน ความสํ าคัญของ
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การปฏิบัตติ ามด้ วยการรับเอามาตรฐานและการใช้
กฎระเบียบบังคับขึน้ อยู่กบั การจัดการ สามารถคาดหวังได้ ว่า
คนงานอาจไม่ เข้ าใจว่ าตนเองปฏิบัตงิ านอะไร
ตาม
แนวความคิดของเทเลอร์ เห็นว่ าข้ อเท็จจริงก็คอื การจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ ทาํ ให้ คนงานสามารถปฏิบัตงิ านได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
ทฤษฎีการจัดการ (Management theory)
แนวความคิดสํ าคัญของเทเลอร์ คอื การวิเคราะห์ งานวิธี
ทางทีด่ ที สี่ ุ ด( The "One Best Way") ได้ พฒ
ั นาปัจจัย
เกีย่ วกับการศึกษาด้ านเวลาและพฤติกรรมการทํางาน(time
and motion study) วิเคราะห์ งานทางด้ านองค์ ประกอบของ
งาน และวัดช่ วงเวลาการทํางาน การศึกษาทีส่ ํ าคัญคือศึกษา
การใช้ เครื่องตัก พลัว่ หรือเสี ยม( shovels) โดยตั้งข้ อสั งเกตว่ า
คนงานใช้ เครื่องมือตักแบบเดียวกันกับวัสดทกประเภท
จึงได้
ุ ุ
ออกแบบเครื่องตักให้ เหมาะสมกับวัสดแต่
ุ ละชนิดเพือ่ ทํางาน
ให้ ได้ ประสิ ทธิภาพสงสด
ู ุ เทย์ เลอร์ เป็ นประธาน
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The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1906 ถึงปี ค.ศ.1907 ผลงานของเทย์ เลอร์ มี
อิทธิพลในสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับแนวความคิดด้ านการจัดการ

แกนทท์ (Henry Laurence Gantt, A.B., M.E. 1861 - 23
November 1919) วิศวกรเครื่องกลและทีป่ รึกษาการจัดการ
ได้ พฒ
ั นาแกนทท์ ชาร์ ทในทศวรรษ ค.ศ.1910
แบบวิทยาศาสตร์ ทมี่ หาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด แกนทท์ (H. L.
Gantt) ได้ พฒ
ั นา the Gantt chart สํ าหรับเป็ นคู่มอื สํ าหรับ
ปฏิบัตงิ านและแสดงความก้ าวหน้ าของงาน
แสดง
รายละเอียดของโครงการตั้งแต่ เริ่มต้ นจนจบการปฏิบตั ิงาน
แต่ ละสถานีและแต่ ละโครงการ
แต่ ละสถานีจะแสดง
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โครงสร้ างของงานตามโครงการ บางครั้งอาจแสดงความ
เกีย่ วเนื่องของงานแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างกิจกรรมต่ าง ๆ
แสดงกิจกรรมเป็ นร้ อยละของงานทีท่ าํ สํ าเร็จในแต่ ละวันดัง
ตัวอย่ างกิจกรรมในแผนภมิู
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แกนทท์ ชาร์ ทได้ พฒ
ั นามาเป็ น PERT -Program
Evaluation and Review Technique พัฒนาโดย The
Special Projects Office of the United States Navy เพือ่
ประยกต์
ุ ใช้ สําหรับการวางแผนและการควบคมระบบอาวธ
ุ
ุ –
The Polaris Weapon System ในปี ค.ศ.1958 เป็ นระบบเพือ่
สํ าหรับควบคมแนวปฏิ
บัตกิ าร (procedure) สํ าหรับจําลอง
ุ
ความก้ าวหน้ าของกิจกรรม การจัดการด้ วยวิธีการนีผ้ ้ ูบริหาร
อาจตัดสิ นใจว่ ากิจกรรมใดควรทําก่ อนหลังตามลําดับ วิธีการ
นีต้ ่ างกับแกนทท์ ชาร์ ทเพราะเน้ นความเข้ าใจของบคลากร
ุ
สํ าหรับปฏิบัตกิ จิ กรรมต่ าง ๆ ส่ วนแกนทท์ ชาร์ ทเน้ นกิจกรรม
เกีย่ วกับความสามารถในการทํางานดังแผนภมิู

22

ในอเมริกาได้ ใช้ วธิ ีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ใช้ กบั
การทํางานอุตสาหกรรมรางรถไฟ( The railroad industry)
โดยได้ แยกการทํางานระหว่ างหน่ วยงานที่ปรึกษา( Staff )
และหน่ วยงานหลักผ้ ูทาํ งานประจํา( line employees)
นอกจากนีย้ งั ได้ ประยกต์
ุ การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ใช้ กบั
องค์ การด้ านการศึกษาและเทศบาลหรือการจัดการท้ องถิน่ (
educational and municipal organizations) รวมทั้งใช้ ใน
จิตวิทยาอตสาหกรรม
( industrial psychology. ) ด้ วยการ
ุ
แนะนําให้ ใช้ จติ วิทยากับการศึกษาด้ านการจัดการ.
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ในฝรั่งเศสได้ แปลผลงานของเทย์ เลอร์ และได้ เริ่มใช้ หลักการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์ ในหน่ วยงานของรัฐบาลตั้งแต่
สงครามโลกครั้งที่ 1 อิทธิพลของนักทฤษฎีฝรั่งเศสฟาโยล
(Henri Fayol)
เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol)

ฟาโยล (Henri Fayol 1841 in Istanbul – 1925 in
Paris)
ฟาโยลนักทฤษฎีการจัดการชาวฝรั่งเศสเป็ นผู้เสนอ
แนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการสมัยใหม่ ( modern concepts
of management) ได้ เสนอความสํ าคัญของการจัดการ 5 ด้ าน
คือ (1)การวางแผน planning, (2) การจัดองค์ การ
(organizing,) (3)การบังคับบัญชาสั่ งการ (commanding,)
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(4) การประสานงาน(coordinating,) และ (5) การควบคมุ
(controlling) กระบวนการบริหารตามแนวคิดของฟาโยลคือ
POCCC
ประการแรก การวางแผน คือ การคาดการณ์ ล่วงหน้ าถึง
เหตการณ์
ต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่ อธรกิ
ุ
ุ จ และกําหนดขึน้
เป็ นแผนการปฏิบัตงิ าน หรือวิถที างทีจ่ ะปฏิบัตขิ นึ้ ไว้ เป็ น
แนวทางการทํางานในอนาคต
ประการทีส่ อง การจัดองค์ การ คือ การจัดให้ มี
โครงสร้ างของงานต่ างๆ
และอํานาจหน้ าที่ให้ อยู่ใน
ส่ วนประกอบทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะช่ วยให้ งานขององค์ การ
บรรลผลสํ
ุ าเร็จ
ประการทีส่ าม การบังคับบัญชาสั่ งการ คือ การสั่ งงาน
ต่ างๆ แก่ ผู้ใต้ บังคับบัญชา ซึ่งผ้ ูบริหารต้ องกระทําตนเป็ น
และต้ องเข้ าใจ
ตัวอย่ างทีด่ สี ํ าหรับผ้ ูใต้ บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงานด้ วยเข้ าใจข้ อตกลงในองค์ การ
รวมทั้งการ
ติดต่ อสื่ อสารในองค์ การเพือ่ เกิดความเข้ าใจอันดีในการ
ปฏิบัตงิ าน
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ประการทีส่ ี่ การประสานงาน คือ การเชื่อมโยงงานของ
ทกคนให้
เข้ ากันได้ และไปส่ ู เป้ าหมายเดียวกันในที่สุ ด
ุ
ประการทีห่ ้ า การควบคมุ คือ การทีจ่ ะต้ องกํากับให้
สามารถประกันได้ ว่ากิจกรรมต่ างๆ ทีท่ าํ ไปนั้น สามารถเข้ า
กับแผนทีว่ างไว้ แล้ ว (Fayol, 1949, 1987) การควบคมุ
หมายถึงหลักการให้ ผู้จดั การต้ องรับการตอบกลับ(feedback)
เพือ่ ตัดสิ นใจ แนวความคิดของฟาโยลเป็ นการจัดการร่ วม
สมัย (Contemporary management) ในตําราด้ านการจัดการ
อาจลดกระบวนการเหลือเพียง 4 กระบวนการคือ (1) การ
วางแผน (planning) (2) การจัดองค์ การ(organizing) (3)
การนํา (leading) และ (4) การควบคมุ (controlling)
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1.Planning
การวางแผน
5. Controlling
การควบคมุ

POCCC

4.Coordinating
การ
ประสานงาน

2.Organizing
การจัด
องค์ การ

3.Commanding
การบังคับบัญชา
สั่ งการ

ฟาโยลเชื่อว่ าทฤษฎีการจัดการต้ องพัฒนาขึน้ โดยได้ พมิ พ์
หนังสื อชื่อ General and Industrial Management (1916)
เสนอแนวความคิดเกีย่ วกับทฤษฎีการจัดการพืน้ ฐานและ
หลักการจัดการ( management principles) ฟาโยลได้ เสนอ
ความสํ าคัญเกีย่ วกับเอกภาพการสั่ งการ( unity of command)
อธิบายว่ าผู้บังคับบัญชา( supervisor)ในองค์ การควรมีคน
เดียวฟาโยลเห็นด้ วยกับโสคราตีสทีว่ ่ าการ
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จัดการ

โสคราตีส (Socrates c. 469 BC–399 BC)
จัดการเป็ นกิจกรรมขั้นพืน้ ฐานของมนษย์
ุ สามารถ
ประยกต์
างาน แม้ แต่ ในครอบครัวก็ต้อง
ุ ใช้ กบั ทกคนในการทํ
ุ
มีการประสานงาน

ลเธอร์
ู กลลิ
ุ ค (Luther Gulick ค.ศ.1892 – 1993)
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1.Planning
การวางแผน
2.Organizing
การจัดองค์ การ

7.Budgeting
การงบประมาณ

POSDCoRB

6.Reporting
การรายงาน

5.Coordinating

การ
ประสานงาน

4.Directing
การสั่ งการ

3.Staffing
การบริหารงาน
บคคล
ุ
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1. การวางแผน (Planning ) คือ การกําหนดเป้าหมาย
ขององค์ การว่ า ควรทํางานเพือ่ วัตถประสงค์
ใด จะดําเนินการ
ุ
อย่ างไร โดยคํานึงถึงเหตการณ์
ในอนาคต การวางแผนจึงเป็ น
ุ
การวางเค้ าโครงกิจกรรมและวิธีการทํางานล่ วงหน้ าเพือ่ บรรลุ
เป้ าหมายทีก่ าํ หนด
2. การจัดองค์ การ (Organizing ) คือ การกําหนด
โครงสร้ างทีเ่ ป็ นอํานาจหน้ าทีข่ ององค์ การ โดยยึดหลักการ
บางหน่ วยงานและทํางานอย่ างประสานร่ วมมือกันระหว่ าง
หน่ วยงานต่ างๆ ภายในองค์ การ
3. การบริหารงานบคคล
( Staffing )การบริหารงาน
ุ
บคคล
การ
ุ เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ งาน การวางแผนบคลากร
ุ
สรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การพัฒนา และจงใจ
ู
4.การสั่ งการ (Directing) – หมายถึง การทีผ่ ้ ูบริหาร
ต้ องตัดสิ นใจอย่ ูตลอดเวลา โดยการแปลงการตัดสิ นใจออกมา
ในรปของคํ
าสั่ งหรือคําแนะนํา ซึ่งต้ องอาศัยภาวะความเป็ น
ู
ผู้นําเพือ่ การทํางานบรรลผลสํ
ุ าเร็จตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
5.การประสานงาน (Coordinating ) หมายถึง บทบาท
ทีผ่ ้ ูบริหารต้ องทําหน้ าทีใ่ นการประสานงานหน่ วยงานต่ างๆ
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ภายในองค์ การ ซึ่งอาจเป็ นเรื่องทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน หรือ
เป็ นเรื่องระหว่ างหน่ วยงานหลักและหน่ วยงานสนับสนนุ
6.การรายงาน (Reporting ) หมายถึง กระบวนการ
และเทคนิคของการแจ้ งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบถึง
ความก้ าวหน้ าของงานที่ได้ รับมอบหมาย
เพือ่ สามารถ
ควบคมการปฏิ
บัตงิ านของบคลากรในองค์
การ
ุ
ุ
7.การงบประมาณ (Budgeting )หมายถึงภารกิจ
เกีย่ วกับการวางแผน การทําบัญชี การควบคมเกี
ุ ย่ วกับการเงิน
การคลัง และงบประมาณในองค์ การ
ทฤษฎีมนษยสั
ุ มพันธ์ (Human relation)
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เอลตัน มาโย (George Elton Mayo -26 December
1880 - 7 September 1949) เป็ นนักจิตวิทยา นักสั งคมวิทยา
และนักทฤษฎีองค์ การชาวออสเตรเลีย
ทํางานที่
มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ต้งั แต่ ปี ค.ศ. 1911 - 1923 ก่ อนจะ
ย้ ายไปที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียและมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด
ในปี ค.ศ. 1926 – 1947 ในตําแหน่ งศาสตราจารย์ ด้านการวิจัย
มาโยเป็ นผู้บุกเบิกการเคลือ่ นไหวด้ านมนษย
อตสาหกรรม
ุ
ุ
สั มพันธ์ (the Human Relations Movement) โดยได้ วจิ ยั
เรื่อง the Hawthorne Studies และปัญหาด้ านบคลากรใน
ุ
อตสาหกรรมในปี
ค.ศ. 1933 งานวิจยั the Hawthorne
ุ
Studies ในทศวรรษ ค.ศ. 1930s แสดงให้ เห็นความสํ าคัญ
ของกล่ มุ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมบคคลในการปฏิ
บัตงิ าน
ุ
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การศึกษาฮอร์ ธอนร์ นได้ แบ่ งกล่ ุมควบคมุ
(Control
group ) มี 6 ตัวอย่ างใช้ แสงสว่ างทีแ่ น่ นอน (steady
illumination) กล่ ุมทดลอง (Experimental group) ทดลอง
กล่ ุมตัวอย่ าง 6 ตัวอย่ างใช้ แสงสว่ างแตกต่ างเปลีย่ นแปลงไป
(Varied illumination) ถ้ าแสงสว่ างมากขึน้ และลดลงจะมีผล
ต่ อการปฏิบัติงานของบคลากร
ุ

33

34

สภาพการทํางานภายในบริษทั The Hawthorne Works of
the Western Electric Company Interior ในช่ วงการ
ทดลอง ปี ค.ศ. 1930
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ใช้ วธิ ีการทดลองเชิงปฏิบัตกิ าร( the practical experiments )
มาโยสรปวิ
การ
ุ ธีการทีผ่ ู้จดั การควรมีพฤติกรรมอย่ างไร
สั งเกตการณ์ ในการวิจยั ก็เพือ่ ปรับปรงความสามารถในการ
ุ
ผลิต ตัวอย่ างเช่ น เปลีย่ นเงือ่ นไขด้ านแสงสว่ างในสถานที่
ทํางาน
การศึกษาพบว่ าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขึน้ อย่ ูกบั รปแบบทางสั
งคมของกล่ มุ ทํางาน
บรรทัดฐาน
ู
สํ าหรับความร่ วมมือและผลงานเพิม่ ขึน้ เกิดจากความรู้ สึก
เกีย่ วกับเงือ่ นไขความสํ าคัญด้ านกายภาพ หรือแรงจงใจด้
ู าน
การเงินซึ่งมีค่าแรงจงใจน้
ดกล่ มุ ทํางานและ
ู อย บคลากรจะจั
ุ
รับการจัดการเพือ่ ผลประโยชน์ ขององค์ การ
มาโยสรปว่
น้ อยู่กบั
ุ าการปฏิบัตงิ านของบคลากรขึ
ุ
ประเด็นทางสั งคมและเนือ้ หางาน โดยได้ แนะนําว่ าความตึง
เครียดระหว่ างคนงานและผ้ ูจดั การ ฝ่ ายคนงานเป็ นตรรกะ
ด้ านความร้ ูสึก
ฝ่ ายผ้ ูจดั การเป็ นตรรกะต้ นทนและ
ุ
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะนําไปส่ ู ความขัดแย้ งภายในองค์ การ
การศึกษาความไม่ ลงรอยในวิธีการปฏิบัติงานได้
นําเสนอดังต่ อไปนี้ สมาชิกของกล่ มุ ทีเ่ ลือกศึกษาพฤติกรรม
มักจะยินยอมให้ เลือกศึกษาพฤติกรรมของตนเอง พฤติกรรม
ของคนงานสตรีทชี่ อบพดคยกั
ู ุ นระหว่ างงานจะถกให้
ู คนงาน
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อืน่ ทํางานแทนตําแหน่ ง
ต่ อมาก็ถูกระบวุ่ าเป็ นสมาชิก
เคลือ่ นไหวฝ่ ายซ้ าย คนงานชาวอิตาเลียนทํางานมากกว่ าที่
กําหนดขั้นตํา่ เพราะต้ องดแลครอ
บครัวคนเดียวจะได้ รั
ู
ผลกระทบจากบรรทัดฐานการปฏิบัตงิ านกล่ ุมว่ าทํางานมาก
เกินไป
มาโยสรปความเชื
่อว่ าคนงานแต่ ละคนไม่ ควรถกปฏิ
ุ
ู บัติ
ให้ โดดเดีย่ วต้ องมองว่ าเป็ นสมาชิกกล่ มุ แรงจงใจด้
ู านการเงิน
และเงือ่ นไขการทํางานทีด่ ตี ้ องมีความสํ าคัญน้ อยกว่ าความ
จําเป็ นที่ต้องอย่ ูในกล่ ุม
กล่ มุ ขนาดเล็กหรือกล่ มุ ทีไ่ ม่ เป็ นทางการทีร่ วมกัน
ทํางานมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของคนงานในกล่ ุม ผ้ ูจดั การ
ต้ องคํานึงถึงความจําเป็ นทางสั งคม( 'social needs' )
จัดเตรียมปัจจัยความจําเป็ นขั้นพืน้ ฐานสํ าหรับคนงานใน
สํ านักงานโดยไม่ ให้ รู้ สึกว่ าขาดแคลนและร้ ู สึกต่ อต้ านไม่
พอใจสภาพการทํางาน
หลักการสั มภาษณ์ ทสี่ ํ าคัญของมาโยคือ ประการแรกให้
ความสนใจอย่ างเต็มทีก่ ลับบคคลที
ก่ าํ ลังสั มภาษณ์ และให้ ผู้ให้
ุ
สั มภาษณ์ รู้ สึกว่ าเป็ นผ้ ูมคี วามสํ าคัญ ประการทีส่ อง พยายาม
ฟังมากกว่ าพดู ประการทีส่ าม ไม่ พยายามโต้ แย้ งและไม่
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พยายามให้ คาํ แนะนํา ประการทีส่ ี่ พยายามฟังว่ าบคคลผ้
ุ
ูให้
สั มภาษณ์ ต้องการพดอะไร
ไม่ อยากพดอะไร
ต้ องการพดและ
ู
ู
ู
ต้ องการความช่ วยเหลืออะไร
ประการทีห่ ้ าขณะทีฟ่ ังก็
พยายามสรปสาระให้
ได้ มากทีส่ ุ ด มีการทดสอบ สรปสิ
ุ
ุ ่ งทีพ่ ูด
และเสนอข้ อแนะนําต่ าง ๆ พยายามทําอย่ างรอบคอบ
ระมัดระวังทําให้ ชัดเจนโปร่ งใส ไม่ ต่อเติมหรือบิดเบือน

เชสเตอร์ ไอ. บาร์ นาร์ ด (Chester Irving Barnard
(1886 – 1961) ชาวอเมริกนั ผ้ ูศึกษาด้ านบริหารธรกิ
ุ จ(
business executive) ผ้ ูบริหารสาธารณะ( public
administrator)และเป็ นผู้บุกเบิกผลงานด้ านทฤษฎีการ
จัดการและการศึกษาองค์ การ( management theory and
organizational studies) ผลงานทีส่ ํ าคัญในปี ค.ศ.1938 คือ
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Functions of the Executive ศึกษาทฤษฎีองค์ การและหน้ าที่
การบริหารในองค์ การ หลายมหาวิทยาลัยได้ นําเอาผลงานไป
ใช้ อ้างอิงและใช้ สอนในวิชาทฤษฎีองค์ การและสั งคมวิทยา
องค์ การ(management theory and organizational
sociology)
บาร์ นาร์ ดเสนอแนวความคิดว่ าองค์ การคือระบบความ
ร่ วมมือของมนษย์
ุ สําหรับการทํากิจกรรม โดนเน้ นปัจจัยที่
สํ าคัญด้ านประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ (effectiveness and
efficiency) ประสิ ทธิผลหมายถึงวิธีการทีส่ ามารถปฏิบัติให้
บรรลเป
บาร์ นาร์ ดให้ ความหมายของ
ุ ้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ประสิ ทธิภาพขององค์ การหมายถึงระดับทีอ่ งค์ การสามารถ
ทําให้ บุคลากรมีแรงจงใจ
ถ้ าองค์ การสร้ างแรงจูงใจให้
ู
บคลากรบรรลเป้
ุ
ุ าหมายก็จะทําให้ เกิดความร่ วมมือจาก
บคลากร
บาร์ นาร์ ดทํางานร่ วมกับพาร์ สันส์ (Talcott
ุ
Parsons
1902-1979)
ได้ แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการสร้ างทฤษฎี
ผลงานที่สําคัญของบาร์ นาร์ ดคือ Functions of the
Executive 1938 ได้ เสนอแนวความคิดเกีย่ วกับหน้ าทีข่ องการ
บริหาร สรปหน้
ุ าทีข่ องการบริหารว่ าหมายถึง
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ประการแรกการสร้ างและการดํารงรักษาระบบการ
สื่ อสาร (Establishing and maintaining a system of
communication)
ประการทีส่ อง สร้ างความมัน่ ใจด้ านการบริการจาก
บคลากรผ้
ุ
ูเป็ นสมาชิกขององค์ การ (Securing essential
services from other members)
ประการทีส่ าม กําหนดจดประสงค์
และเป้ าหมายของ
ุ
องค์ การ (Formulating organizational purposes and
objectives)
บาร์ นาร์ ดได้ กล่ าวถึงอํานาจหน้ าที่สิ่งทีก่ ระต้ ุนจงใจ
ู
(Authority and incentives) เกีย่ วกับบริบทของระบบการ
สื่ อสารทีต่ ้งั อย่ ูบนพืน้ ฐานสํ าคัญคือ
1.ช่ องทางการสื่ อสารต้ องกําหนดขอบเขตให้ แน่ นอน
(The channels of communication should be definite)
2.บคลากรทกคนต้
องรู้ ช่องทางการสื่ อสาร (Everyone
ุ
ุ
should know of the channels of communication)
3.บคลากรทกคนต้
องสามารถเข้ าถึงช่ องทางการสื่ อสาร
ุ
ุ
ทีเ่ ป็ นทางการ (Everyone should have access to the formal
channels of communication)

40

4.สายบังคับบัญชาการสื่ อสารต้ องสั้ นและตรงให้ มาก
ทีส่ ุ ด (Lines of communication should be as short and as
direct as possible)
5. บคลากรต้
องมีศักยภาพเพียงพอสํ าหรับการสื่ อสาร
ุ
(Competence of persons serving as communication
centers should be adequate)
6.ต้ องไม่ มอี ปสรรคในสายบั
งคับบัญชาการสื่ อสารเมือ่
ุ
องค์ การปฏิบัตงิ าน (The line of communication should
not be interrupted when the organization is functioning)
7.การสื่ อสารทกรปแบบต้
องเกิดผลน่ าเชื่อถือ (Every
ุ ู
communication should be authenticated)
ความสํ าคัญการสื่ อสารตามอํานาจหน้ าที่ควบขึน้ อย่ ูกบั
บคลากรผ้
ุ
ูใต้ บังคับบัญชามากกว่ าผ้ ูบังคับบัญชา สิ่ งกระต้ ุน
จงใจที
ู ส่ ํ าคัญในองค์ การคือ
1. เงินและสิ่ งจงใจที
ู เ่ ป็ นวัตถอืุ น่ ๆ (Money and other
material inducements )
2.โอกาสของบคลากรด้
านชื่อเสี ยงเกียรติยศทีเ่ ป็ น
ุ
นามธรรม (Personal non-material opportunities for
distinction)
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3.ความต้ องการเงือ่ นไขทางกายภาพของการปฏิบัตงิ าน
(Desirable physical conditions of work)
4.การปฏิบัติงานทีเ่ ป็ นอดมคติ
เช่ น ความภาคภมิู ใจใน
ุ
การปฏิบัตหิ น้ าที่ (Ideal benefactions, such as pride of
workmanship etc.)
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ลิเคิร์ท (Rensis Likert) ศึกษาเกีย่ วกับการจัดการและ
ผ้ ูนํามีความแตกต่ างกับการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น ถึงแม้ ว่า
การทดลองบางส่ วนจะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันบ้ าง ลิเคิร์ทมี
ความเห็นว่ าการจัดการเกีย่ วกับบคคลในองค์
การเป็ นงานที่
ุ
สํ าคัญทีส่ ุ ด งานทกอย่
การทีท่ าํ งาน
ุ างขึน้ อยู่กบั บคคลในองค์
ุ
สํ าเร็จลงได้ ดเี พียงไร ลิเคิร์ทให้ ความสนใจกล่ ุมคนงานและ
การบริหารงานทีเ่ กีย่ วกับผ้ ูจดั การ โดยจัดองค์ การออกเป็ น 4
ระบบที่สําคัญดังต่ อไปนี้
1. ระบบทีเ่ ป็ นแบบหาประโยชน์ ส่วนตัว แบบเผด็จการ
(Exploitative authoritative) หรือการปกครองแบบเจ้ าขนุ
มลนายเป็
นระบบเผด็จการสมบรณ์
ู
ู แบบ
2.
ระบบทีเ่ ป็ นแบบหาประโยชน์ ส่วนตัวน้ อยลง
(Benevolent authoritative) แต่ ยงั มีการเผด็จการอยู่ เป็ น
ระบบเผด็จการแบบคณธรรม
ุ
3. ระบบทีเ่ ป็ นแบบให้ คาํ ปรึกษาแนะนํามากขึน้
กว่ าเดิม(Consultative) เป็ นระบบพรรคพวกร่ วมมือ
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4.ระบบทีเ่ ป็ นแบบให้ มสี ่ วนร่ วมในการทํางานเป็ นระบบ
ประชาธิปไตย (Participative group) เป็ นระบบ
ประชาธิปไตย

ระบบที่ 1 ผ้ ูนําหรือผ้ ูจัดการมีความเชื่อมัน่ หรือเชื่อถือ
ในตัวผู้ตามหรือผู้ร่วมงานน้ อย
งานทกอย่
ุ างผ้ ูนําหรือ
ผ้ ูจดั การตัดสิ นใจและสั่ งตรงไปยังผ้ ูปฏิบัติงานตามลําดับ
ผ้ ูนํามีความหวาดระแวง บังคับใช้ อาํ นาจต่ าง ๆ ทกประการ
ุ
เพือ่ บังคับให้ ทุกคนในกล่ ุมทํางาน ดังนั้นการควบคมจึ
ุ งต้ อง
เป็ นไปอย่ างจริงจังและเผด็จการ
ทําให้ คนในกล่ ุมหรือ
คนทํางานไม่ ค่อยร่ วมมือในการทํางานเป็ นกล่ มุ เท่ าทีค่ วร
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ส่ วนระบบที่ 2,3 อยู่ระหว่ างระบบที1่ และระบบที่ 4
โดยทีร่ ะบบที่ 2 มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับระบบที่ 1 ส่ วนระบบ
ที่ 3 มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับระบบที่ 4 และระบบที่ 4 จะตรง
ข้ ามกับระบบที่ 1 ซึ่งผู้นําหรือผู้จัดการมีความเชื่อมัน่ สมาชิก
ในกล่ ุม การตัดสิ นใจเปิ ดโอกาสให้ ผู้ตามหรือคนในกล่ ุมมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีการส่ งสารและประชาสั มพันธ์
ระหว่ างผู้นําหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ตามหรือผ้ ูบังคับบัญชา
กระต้ ุนคนในกล่ ุมโดยให้ โอกาสมีส่วนร่ วมกําหนดเป้ าหมาย
ร่ วมกัน ร่ วมช่ วยกันปรังปรงวิ
ุ ธีการต่ าง ๆ ให้ มสี ่ วนร่ วมใน
การประเมินผลงานของกล่ มุ มีความสั มพันธ์ อนั ดีระหว่ าง
ผ้ ูนําและผ้ ูนํา
ความสั มพันธ์ ต้งั อยู่บนรากฐานของความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน อํานาจความรับผิดชอบไม่ ได้ อย่ ูเฉพาะ
ผู้นําหรือผู้จดั การเพียงคนเดียว แต่ จะกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบออกไปเพือ่ ให้ งานสํ าเร็จลงไปด้ วยดี
ลิเคิร์ทใช้ แบบสอบถามเพือ่ ศึกษาการจัดองค์ การหลาย
องค์ การ การศึกษาครั้งนีส้ ามารถสรปได้
ุ ว่า ลักษณะของการ
บริหารองค์ การแบบที่ 4 จะทําให้ ผลงานหรือผลผลิตสงมี
ู
ความสญเปล่
าน้ อยมาก คนในกล่ ุมมีความสั มพันธ์ กนั ดีกว่ า
ู
ลดต้ นทนในการจั
ดองค์ การได้ มากกว่ า ทําให้ มที ศั นคติทดี่ ตี ่ อ
ุ
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กันมากกว่ า ผ้ ูนําหรือผ้ ูจัดการทีใ่ ช้ หลักการบริหารแบบที่ 4
ผลการศึกษายืนยันว่ ารปแบบการจั
ดการทั้ง 4 ระบบดังกล่ าว
ู
ข้ างต้ น ระบบที่ 4 สามารถนําไปประยกต์
ุ ใช้ กบั องค์ การต่ าง ๆ
ได้ ทุกรปแบบและทกสถานการณ์
ู
ุ
คริส อาร์ กรี ีส (Chris Argyris)

คริส อาร์ กรี ีส (Chris Argyris born July 16, 1923 in
Newark, New Jersey, USA) นักทฤษฎีบริหารธรกิ
ุ จชาว
อเมริกนั
เป็ นผ้ ูนําด้ านองค์ การการเรียนร้ ู (Learning
Organizations) การวิจยั เน้ นความรู้ เพือ่ แก้ ปัญหาการปฏิบัติ
ผลงานที่สําคัญคือ Ladder of Inference และ Double- Loop
Learning 1974 ) การจัดการคือการเรียนร้ ูเพือ่ แก้ ปัญหาใน
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การปฏิบัตงิ าน งานของคริส อาร์ กรี ีสช่ วงแรกคือศึกษา
ผลกระทบของโครงสร้ างองค์ การทีเ่ ป็ นทางการ ระบบการ
ควบคมและการจั
ดการเกีย่ วกับบคลากรวิ
ธีการทีบ่ ุคลากร
ุ
ุ
แสดงออกและการปรับเข้ ากับบคลากรจากผลงานชื
่อ
ุ
Personality and Organization, 1957 และผลงานชื่อ
Integrating the Individual and the Organization, 1964.
ต่ อจากนั้นจะสนใจศึกษาการเปลีย่ นแปลงขององค์ การ
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ พฤติกรรมของผู้บริการระดับสงใน
ู
องค์ การจากผลงานชื่อ Interpersonal Competence and
Organizational Effectiveness, 1962 และผลงานชื่อ
Organization and Innovation, 1965 ต่ อจากนั้นจะมี
ผลงานมากมายด้ านบทบาทนักสั งคมศาสตร์ ในฐานะผ้ ูวจิ ยั
และผ้ ูปฏิบัตกิ าร รวมทั้งสร้ างทฤษฎีเกีย่ วกับการเรียนด้ าน
องค์ การและบคลากรเพื
อ่ การวิเคราะห์ กจิ กรรมในองค์ การ
ุ
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การเรียนรู้ แบบวงแหวนเดีย่ วและวงแหวนคู่ (SingleLoop and Double-Loop Learning ) การเรียนร้ ู แบบวง
แหวนเดีย่ วประกอบด้ วยยทธศาสตร์
กจิ กรรม
(Action
ุ
Strategic) ทําให้ เกิดผลลัพธ์ ทตี่ ามมา (consequences)
ประกอบด้ วยการสั งเกตการณ์ การตอบสนอง การตัดสิ นใจ
และการปฏิบัติ ส่ วนการเรียนร้ ู แบบวงแหวนคู่จะเริ่มทีต่ ัว
แปรด้ านการควบคมุ (Governing Variable) ทีม่ ผี ลต่ อ
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ยทธศาสตร์
กจิ กรรมและเกิดผลลัพธ์ ทตี่ ามมาด้ วยการ
ุ
พิจารณาใหม่ การติดต่ อใหม่ กําหนดกรอบใหม่ และสะท้ อน
กลับ ซึ่งอาจจะสอดคล้ อง(Match) หรือไม่ สอดคล้ อง
(Mismatch) ก็ได้ การจัดการคือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ
ดังกล่ าวเพือ่ ให้ องค์ การมีประสิ ทธิภาพในการทํางาน
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การเรียนรู้ แบบวงแหวนคู่อาร์ ครี ีสและชนอน (Schnon)
เริ่มทีข่ ้ อสมมติฐานทีส่ ํ าคัญซึ่งเป็ นตัวแปรเพือ่ ตั้งคําถามว่ า
ทําไม
เพือ่ จะนําไปสู่ ยุทธศาสตร์ กจิ กรรมด้ านเป้ าหมาย
ค่ านิยมและเทคนิค เพือ่ สามารถสรปเป็
ุ นผลการศึกษาซึ่งเป็ น
ผลทีต่ ามมา
ส่ วนการเรียนร้ ูแบบวงแหวนคู่จะต้ องผ่ าน
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เหตผลที
ุ ่มไี ว้ เพือ่ ป้ องกันปัญหาทีเ่ กีย่ วของกับข้ อสมมติุ ฐานที่
สํ าคัญซึ่งเป็ นตัวแปร การเรียนร้ ู จะเป็ นวิธีการเพือ่ แก้ ปัญหา
ในองค์ การอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ทฤษฎีเอกวิถี (One-Best-Way Theories)

ดักลาส แมคเกเกอร์ (Douglas McGregor) เป็ นนัก
พฤติกรรมศาสตร์ ทสี่ ํ าคัญมากคนหนึ่ง ศึกษาการจัดการใน
องค์ การแบบต่ าง ๆ ได้ แบ่ งผ้ ูนําหรือผ้ ูบริหารออกเป็ น 2 แบบ
คือ
1. แบบเผด็จการ(Authoritarian Style) เรียกว่ า “ทฤษฎี
X”( Theory X)
2.แบบความสั มพันธ์ (Egalitarian Style) เรียกว่ า
“ทฤษฎี Y” (Theory Y)
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ทฤษฎี X ของแมคเกรเกอร์ น้ันผ้ ูนําประเภทนีเ้ กิดจาก
โบสถ์ ของศาสนาคริสต์ โรมันคาทอลิกและสถาบันการทหาร
ซึ่งมีพนื้ ฐานการรวมกล่ มุ แบบบังคับและแรงจงใจทาง
ู
เศรษฐกิจ
การจัดการองค์ การจึงเน้ นการใช้ แรงจงใจทาง
ู
เศรษฐกิจและการใช้ อาํ นาจบังคับตามทฤษฎี X มีความเชื่อว่ า
1. โดยทัว่ ไปแล้ วมนษย์
ุ ไม่ ชอบทํางาน และหลีกเลีย่ งถ้ า
สามารถจะเลีย่ งได้
2.ด้ วยเหตทีุ ว่ ่ ามนษย์
ุ ไม่ ชอบทํางานซึ่งเป็ นบคลิ
ุ กภาพ
ของมนษย์
ุ ฉะนั้นจึงต้ องมีการบังคับ ควบคมุ ชี้แนะ ต้ องมี
การลงโทษเพือ่ บรรลจดม่
ุ ุ ุงหมายของกล่ ุมหรือองค์ การ
3.โดยทัว่ ไปแล้ วมนษย์
ุ ไม่ สามารถควบคมตนเองได้
ุ
มนษย์
มนษย์
ุ ต้องการหลีกเลีย่ งความรับผิดชอบ
ุ มคี วาม
ทะเยอทะยานน้ อยแต่ ต้องการค่ าตอบแทนสงู
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ตามทฤษฎี X เป็ นความเชื่อทีต่ รงข้ ามกับทฤษฎี Y ซึ่ง
มีพนื้ ฐานจากความคิดของมาสโลว์ เห็นว่ างานเป็ นสิ่ ง
สนกสนานและคนที
ท่ าํ งานจะเกิดความพึงพอใจถ้ าได้ รับการ
ุ
ตอบสนองความต้ องการส่ วนตัว
ในขณะเดียวกัน
วัตถประสงค์
ขององค์ การก็บรรลผลด้
ุ
ุ วย การจัดการเน้ นให้
บคลากรทํ
างานด้ วยความพึงพอใจและสนกสนานในการ
ุ
ุ
ปฏิบัตงิ านในขณะเดียวกันก็บรรลเปุ้ าหมายขององค์ การด้ วย
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เพราะฉะนั้นจะต้ องไม่ มีความแตกแยกระหว่ างผ้ ูนํากับผ้ ูตาม
โดยหลักการแล้ วทฤษฎี Y มีหลักการดังต่ อไปนี้
1.โดยปกติแล้ วการใช้ พลังทางกายและสติปัญญาในการ
ทํางานเป็ นธรรมชาติเหมือนกับการเล่ นและการพักผ่ อน
2.การควบคมจากภายนอกและการลงโทษไม่
ใช่ วกี าร
ุ
นําไปสู่ ความสํ าเร็จขององค์ การ
มนษย์
ุ จะฝึ กทํางานด้ วย
ตนเอง ควบคมตนเองเพื
อ่ ให้ บรรลเปุ้ าหมายในส่ วนทีม่ คี วาม
ุ
ผกพั
ู นอย่ ู
3.ข้ อผกพั
เป็ นหน้ าทีเ่ ปรียบเสมือน
ู นกับวัตถประสงค์
ุ
รางวัลซึ่งผกพั
ู นกับความสํ าเร็จ
4.โดยทัว่ ไปแล้ วมนษย์
ุ เรียนรู้ ภายใต้ สภาพการณ์ เฉพาะ
อย่ างไม่ เพียงแต่ เป็ นการยอมรับเท่ านั้นแต่ เพือ่ ค้ นหาความ
รับผิดชอบด้ วย
5.ความสามารถในการฝึ กฝนการทํางานมีความสั มพันธ์
อย่ างมากกับความคิดหรือจินตนาการ ความฉลาด และ
ความคิดริเริ่มในการแก้ ปัญหาภายในองค์ การ โดยการให้ ทุก
คนในองค์ การร่ วมทํางานด้ วย
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6.ชีวติ ในโลกอตสาหกรรมสมั
ยใหม่ ความสามารถหรือ
ุ
ศักยภาพทางปัญญาของมนษย์
ุ โดยเฉลีย่ มีประโยชน์ บางส่ วน
เท่ านั้นไม่ ท้งั หมด

มาสโลว์ (Abraham Harold Maslow -April 1, 1908 –
June 8, 1970)

55

เมือ่ เปรียบเทียบกับทฤษฎี X ของแมคเกรเกอร์ กล่ าวไว้
ว่ ามนษย์
และทฤษฎีนีก้ ไ็ ด้ รับการ
ุ จะต้ องมีการควบคมลงโทษ
ุ
ยอมรับอย่ างกว้ างขวาง ผ้ ูนําหรือผ้ ูจัดการทีม่ ีความเชื่อตาม
แนวทฤษฎีนีจ้ ะต้ องปฏิบัตดิ งั นีค้ อื
จะต้ องเฝ้ าผ้ ูตามหรือ
ผู้ร่วมงานตลอดเวลา ส่ วนทฤษฎี Y ผู้นําหรือผู้บริหารทีเ่ ชื่อ
ตามทฤษฎีนีจ้ ะต้ องสร้ างโอกาสการทํางาน ใช้ ความสามารถ
ของคนในองค์ การขจัดอปสรรค
ส่ งเสริมความเจริญรวมทั้ง
ุ
ให้ คาํ แนะนําแก่ บุคลากรในองค์ การอย่ างทั่วถึง
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มาสโลว์ (Abraham Maslow)
บิดาจิตวิทยาการจัดการสมัยใหม่ (Father of Modern
Management Psychology)
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Abraham Harold Maslow (April 1, 1908 – June 8, 1970)
เป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริกนั แนวความคิดสํ าคัญคือการสร้ าง
มโนทัศน์ เกีย่ วกับลําดับความต้ องการของมนษย์
ุ
( "Hierarchy of human needs")และเป็ นบิดาของจิตวิทยา
มนษยธรรม
( Father of humanistic psychology)
ุ
มาสโลว์ ผู้ได้ รับการยกย่ องว่ าเป็ นผู้มบทบาทสํ
ี
าคัญเสนอ
ความคิดเกีย่ วกับภมิู ปัญญาและผลงานสํ าคัญด้ านจิตวิทยา
ผลงานเกีย่ วกับจิตวิทยาการจัดการ(Management
Psychology) ทฤษฎีความเข้ าใจในตัวตน( the SelfActualization) ลําดับความจําเป็ น (Maslow's hierarchy of
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needs) รวมทั้งแนวความคิดทีส่ ํ าคัญอีกหลายแนวคิดเพือ่
ยกระดับปรับปรงคณภาพชี
วติ ของมนษย์
ุ ุ
ุ ให้ สู งขึน้ กล่ าว
โดยรวมผลงานทั้งหมดแสดงวิธีการทีม่ าสโลว์ จะเป็ นบคคลมี
ุ
ความเข้ าใจในตัวตนเองอย่ างไร แนวความคิดของมาสโลว์ มี
ดังต่ อไปนี้

1.ความต้ องการทางร่ างกาย(Physical
needs)หมายถึงความต้ องการปัจจัยสี่ ซึ่ง
เป็ นปัจจัยพืน้ ฐานของบคลากรภายใน
ุ
องค์ การคือ อาหาร เครื่องน่ ุงห่ ม ทีอ่ ย่ ูอาศัย
และยารักษาโรค องค์ การจําต้ องจัดความ
จําเป็ นพืน้ ฐานดังกล่ าวและสิ่ งอํานวยความ
สะดวก เช่ น จัดอาหารขณะปฏิบัตงิ านหรือ
มีโรงอาหารสถานทีส่ ํ าหรับรับประทาน
อาหารทีป่ ลอดภัยถกหลั
ู กอนามัย จัดเสื้อผ้ า
หรือเครื่องแบบทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับการ
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ปฏิบัตงิ านให้ ถูกสขลั
ุ กษณะ จัดทีพ่ กั สํ าหรับ
การพักผ่ อนให้ เหมาะสม จัดสถานพยาบาล
ทีจ่ ําเป็ นให้ กบั พนักงานให้ พอเพียงสํ าหรับ
สขอนามั
ยขึน้ พืน้ ฐานเป็ นต้ น
ุ
2.ความต้ องการความปลอดภัย
(Safety/security needs ) ความต้ องการให้
ชีวติ และทรัพย์ สินของบคลากรที
ป่ ลอดภัย
ุ
เหมาะสมสํ าหรับการปฏิบัตงิ านและการ
ดํารงชีวติ ทีพ่ อเพียงในสถานทีป่ ฏิบัตงิ าน
และทีพ่ กั
เช่ น ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ระบบการเงินและสวัสดิการ การ
จ่ ายเงินค่ าชดเชยและผลประโยชน์ สําหรับ
การปฏิบัตงิ านหลังการปฏิบัตงิ าน

60

3.ความต้ องการความเป็ นเจ้ าของด้ าน
สั งคม (Belonging or relation needs)
ความต้ องการทีเ่ กิดจากความต้ องการ
ยอมรับจากหน่ วยงานเกิดจากการสื่ อสาร
และการสื่ อสั มพันธ์ ในองค์ การทีเ่ หมาะสม
ทําให้ มกี ารรวมกล่ ุมกันทํากิจกรรมในการ
ปฏิบัตงิ านและกิจกรรมพิเศษช่ วงเวลาต่ าง ๆ
ทําให้ รู้สึกเป็ นเจ้ าขององค์ การร่ วมกัน ทําให้
มีความร้ ูสึกซื่อสั ตย์ และภักดีต่อองค์ การ
4.ความต้ องการยกย่ อง
(Selfesteem/development needs) ความต้ องการ
ให้ หน่ วยงานยอมรับในความสํ าเร็จจากการ
ปฏิบัตงิ านตามหน้ าที่ เพือ่ ให้ มคี วามรู้สึกว่ า
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เพือ่ นร่ วมงานเห็นด้ วยและยอมรับการ
ปฏิบัตงิ านทีไ่ ด้ รับมอบหมายเพือ่ เป็ นขวัญ
และกําลังใจการปฏิบัตงิ าน
5.

ความต้ องการความสํ าเร็จดัง

(Fulfillment needs) ใจปรารถนา เป็ นความ
ต้ องการและแรงจงใจสงสดเพื
ู ู ุ อ่ ค้ นหาความ
เป็ นตัวตนของแต่ ละคนเพือ่ เข้ าใจค้ นหา
ความจริง ความร้ ู ตรัสร้ ู ความจริงสงสดของ
ู ุ
ตัวตนความเป็ นมนษย์
ุ (Self-actualization )
เป็ นจิตวิทยาการปฏิบัตงิ านทีอ่ ุทิศให้ กบั งาน
สงสด
ู ุ

เมือ่ ใดก็ตามถ้ าองค์ การสามารถ

ปลกฝั
ยธรรมในการ
ู งคณธรรมและจริ
ุ
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ปฏิบัตงิ านให้ บุคลากร สามารถปฏิบัตงิ าน
ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ เข้ าใจเป้าหมายการ
ปฏิบัตงิ านอย่ างแท้ จริง
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แนวความคิดของมาสโลว์ การแสดงความคิด (Thesis)
เป็ นเรื่องระดับระดับบคคล
ุ ทีต่ ้ องการปัจจัยพืน้ ฐานทาง
กายภาพ เช่ น ต้ องการนํา้ อาหาร การพักผ่ อนและออกกําลั
กาย รวมทั้งความต้ องการความปลอดภัยทําให้ จําเป็ นต้ องมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ สําหรับการทํากิจกรรมเมือ่ เข้ ามาอย่ ูร่วมกัน
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ในองค์ การ ความต้ องการขั้นต่ อไปคือการแสดงความคิดแย้ ง
(Antithesis)

แสดงความสั มพันธ์ ของบคลากรในองค์
การ
ุ

แสดงความเป็ นอิสระเหนือความกลัว แสดงความเป็ นเจ้ าของ
องค์ การ การเคารพตัวเองและการยอมรับผ้ ูอนื่ ซึ่งจะนําไปส่ ู
การสั งเคราะห์ (Synthesis) คือการเหตผลเพื
ุ อ่ พิสู จน์ ความ
จริงเป็ นวิธีการสร้ างและเติมเต็มให้ บุคลากรมีความสามารถ
สู งสดในองค์
การ
ุ
มาสโลว์ ได้ รับอิทธิพลจากนักมานษยวิ
ุ ทยาชาวอเมริกนั
รธู
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เบเนดิคท์ (Ruth Benedict June 5, 1887–September 17,
1948)และนักจิตวิทยากล่ ุมเกสตอลท์ (Gestalt psychologist
Max Wertheimer)
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ผู้ทสี่ นใจศึกษาความเป็ นวิชาชีพและบคลิ
ุ กภาพเน้ นความ
มหัศจรรย์ ของมนษย์
ุ โดยศึกษามนษย์
ุ และพฤติกรรมมนษย์
ุ
ศึกษาสขภาพจิ
ตและศักยภาพมนษย์
ุ
ุ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ลําดับ
ความจําเป็ นหรือความต้ องการของมนษย์
whom he
ุ
admired both professionally and personally ความเข้ าใจ
ในตัวตนและประสบการณ์ พเิ ศษ มาสโลว์ กลายเป็ นผ้ ูนํากล่ ุม
จิตวิทยา มาสโลว์ เห็นความความต้ องการของมนษย์
ุ สามารถ
จัดลําดับได้ คล้ ายขั้นบันใด ความต้ องการพืน้ ฐานของมนษย์
ุ
จะอยู่ด้านล่ างทีส่ ุ ดคล้ ายกับกายภาพ คือ ความต้ องการอากาศ
นํา้ อาหารและการหลับนอน ต่ อมาเป็ นความต้ องการควา
ปลอดภัย ความมีเสถียรภาพและความมั่นคง ตามด้ วยความ

67

ต้ องการทางจิตวิทยาหรือความต้ องการทางสั งคม การเป็ น
เจ้ าของ ความรักและการยอมรับ ส่ วนบนสงที
ู ่สุ ดคือความ
ต้ องการความเข้ าใจตัวเองต้ องการเติมเต็มให้ ตวั ตนสมบรณ์
ู
ทีส่ ุ ด เป็ นสิ่ งทีท่ ุกคนสามารถทําได้ มาสโลว์ เห็นว่ าถ้ ามนษย์
ุ
ไม่ ได้ ความต้ องการระดับตํา่ ในขั้นบันใดแรก
จะทําให้ ไม
สามารถบรรลบัุ นใดขั้นต่ อไป รธู เบเนดิค และเวอร์ ธิมเมอร์
เป็ นตัวอย่ างของความเข้ าใจในตัวตน บคคลที
ม่ คี วามเข้ าใจ
ุ
ในตัวตนคือคนทีม่ ่ ุงมั่นประเด็นปัญหารอบข้ างตัวเอง มีจติ
เข้ าใจความจริงแท้ และสิ่ งทีไ่ ม่ จริงแท้ มีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ ไม่ ผูกติดกับสั ญญาทางสั งคม
ประสบการณ์ พเิ ศษ(Peak
experiences)
เป็ น
ประสบการณ์ ทางด้ านความรัก ความเข้ าใจ ความสขและ
ุ
ความปิ ติ เมือ่ มีบุคคลร้ ูสึกดังกล่ าวมาก มีความเข้ าใจในตัวตน
สงู ทําให้ มคี วามจริงแท้ ความเป็ นธรรม ความผสมกลมกลืน
ความดีและอืน่ ๆ บคคลที
เ่ ข้ าใจในตัวตนสงจะมี
ประสบการณ์
ุ
ู
พิเศษ พืน้ ฐานพีระมิดเกิดจากความต้ องการทางจิตวิตวิทยา
รวมทั้งความต้ องการทางชีววิทยาเช่ น อาหาร นํา้ อากาศแล
การพักผ่ อนหลับนอน เมื่อมีการตอบสนองความต้ องการนั้น
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แล้ ว บคคลก็
จะเริ่มสนใจความต้ องการระดับทีส่ อง คือความ
ุ
ต้ องการความปลอดภัยและความมั่นคงรวมทั้งความต้ องการ
ระบบ โครงสร้ าง ระเบียบ ความมัน่ คงและความสามารถ
ทํานายอนาคตล่ วงหน้ าได้ ความต้ องการระดับทีส่ ามคือความ
ต้ องการความรักและความเป็ นเจ้ าของ รวมทั้งความต้ องการ
เพือ่ นและกล่ มุ สั งคม ครอบครัว กล่ ุมทีเ่ ชื่อถือได้ และ
ความสั มพันธ์ ทลี่ กึ ซึ้งมากขึน้
ลําดับทีส่ ี่ คอื ความต้ องการ
ยอมรับในตัวตน ความต้ องการนีเ้ กิดจากการยอมรับของผ้ ูอนื่
ผลก็คอื ความร้ ูสึกเกียรติภูมิ การยอมรับและสถานภาพ ความ
ภมิู ใจในตัวตน ผลก็คอื ความร้ ูสึกพอเพียง ความสามารถแล
ความเชื่อมัน่ ถ้ าขาดความพึงพอใจความต้ องการนี้ ผลก็คอื
ร้ ูสึกไม่ มั่นคงและตํา่ ต้ อย ผลทีส่ ุ ดก็คอื ก้ าวเข้ าสงจดที
ู ุ ส่ ู งสุ
ของพีระมิดคือความเข้ าใจในตนเอง
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ปี เตอร์ ดรัคเกอร์ (Peter Ferdinand Drucker
November 19, 1909 – November 11, 2005) เป็ นนักวิชาการและ
ทีป่ รึกษาด้ านการจัดการและนิเวศวิทยาสั งคม (Social ecologist)
ผลงานเป็ นหนังสื อ บทความทางวิชาการมากมายเกีย่ วกับวิธีการที่
สามารถจัดระบบธรกิ
ุ จ องค์ การรัฐบาลและหน่ วยงานทีไ่ ม่ หวังผล
กําไรในสั งคม
ผลงานได้ ทาํ นายเกีย่ วกับวิธีสําคัญสํ าหรับการ
พัฒนาในช่ วงคริสศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย รวมทั้งภาคเอกชน
และการกระจายอํานาจ การพัฒนาของพลังอํานาจเศรษฐกิจญีป่ ่ ุน
ในโลก ความสํ าคัญของการตัดสิ นใจการตลาด ความสํ าคัญของ
สั งคมสารสนเทศ( The information society)ทําให้ ต้องมีการ
เรียนรู้ ตลอดชีวติ ในปี ค.ศ.1959 ดรัคเกอร์ ได้ เสนอความคิด
เกีย่ วกับทรัพยากรมนษย์
ม่ คี วามรู้
ุ คอื คนงานหรือบคลากรที
ุ
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(Knowledge worker) รวมทั้งแนวความคิดเกีย่ วกับความสามารถ
ในการผลิตหรือผลิตภาพการทํางานทีม่ คี วามร้ ู ( Knowledge
work productivity)เป็ นพรมแดนการจัดการในอนาคต ผลงาน
ส่ วนใหญ่ จะม่ ุงประเด็นความสํ าคัญเกีย่ วกับความสั มพันธ์ ระหว่ าง
มนษย์
ุ ในองค์ การขนาดใหญ่ วิธีการทีอ่ งค์ การจะนําเสนอสิ่ งทีด่ ี
ทีส่ ุ ดให้ กบั ประชาคม วิธีการทีบ่ ุคลากรจะเติมเต็มจิตสํ านึกชมชน
ุ
และเกียรติภูมิในสั งคมสมัยใหม่ ทใี่ ช้ ระบบการจัดการขนาดใหญ่
ดรัคเกอร์ เห็นว่ าการจัดการเป็ นศิลปศาสตร์ (A liberal art) ได้

ผสมผสานเครื่องมือการจัดการให้ เป็ นแบบฝึ กหัดสห
วิทยาการ ประกอบด้ วยประวัตศิ าสตร์ สั งคมวิทยา จิตวิทยา
ปรัชญา วัฒนธรรมและศาสนา สถาบันต่ าง ๆ ในสั งคม
รวมทั้งหน่ วยงานภาคเอกชนต้ องรับผิดชอบสั งคมร่ วมกันคือ
ข้ อเท็จจริงทีเ่ ป็ นอยู่ ในปี ค.ศ.1973 งานเขียนเกีย่ วกับการ
จัดการ : งาน ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในสั งคม
สมัยใหม่ กล่ ุมภาวะผ้ ูนําทีแ่ ท้ จริงคือบคลากรหรื
อผู้จัดการ ถ้ า
ุ
บคลากร
หรือผ้ ูจัดการในสถาบันหลักโดยเฉพาะอย่ างยิง่
ุ
สถาบันธรกิ
ุ จไม่ รับผิดชอบต่ อส่ วนรวมก็ไม่ มีผู้ใดสามารถ
ปฏิบัตหิ น้ าทีน่ ีไ้ ด้
ประเด็นทีส่ ํ าคัญเกีย่ วกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนษย์
ุ จะต้ องปฏิบัติงานด้ วยสมองหรือจิตใจ
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มากกว่ าด้ วยมือ ความจําเป็ นต้ องให้ บุคลากรผู้เป็ นลกจ้
ู างผู้ที่
รู้และเข้ าใจรายละเอียดของงานมากกว่ าผู้บริหารหรือเพือ่ น
ร่ วมงานอืน่ ทํางานร่ วมกันในองค์ การใหญ่ ปรากฏการณ์ ที่
สํ าคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนษย์
ุ ให้ ก้าวหน้ า เป็ นสิ่ งทีท่ ้ า
ทายแสดงให้ เห็นความร่ วมมือกันกําหนดวิถที างให้ องค์ การ
ดําเนินงานต่ อไป
ผลงานเน้ นวฒิ
ุ ภาวะโลกธรกิ
ุ จในครึ่ง
หลังคริสศตวรรษที่ 20 ช่ วงเวลาดังกล่ าวธรกิ
ุ จขนาดใหญ่ ได้
พัฒนาประสิ ทธิภาพหัตถกรรมการผลิตขั้นพืน้ ฐานและสาย
บังคับบัญชาการจัดการสํ าหรับการผลิตจํานวนมาก (Mass
production)
สามารถสรปแนวความคิ
ดพืน้ ฐานด้ านการ
ุ
จัดการของ ดรักเกอร์ ได้ ดงั ต่ อไปนี้
1.การกระจายอํานาจ( Decentralization) และการ
ประยกต์
่ งการและควบคมุ ( The
ุ ให้ ง่ายขึน้ ด้ วยรปแบบการสั
ู
command and control model) การทํางานขององค์ การ
ธรกิ
ุ จแบบบริษทั ทีด่ ที สี่ ุ ดคือการกระจายอํานาจ
2.ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคยังไม่ สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ เศรษฐกิจสมัยใหม่ ได้ ท้งั หมด
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3. ความเคารพในผ้ ูนํางานหรือทรัพยากรมนษย์
ุ ลกจ้
ู าง
เป็ นทรัพยากรมนษย์
ุ ทมี่ ีคุณค่ า ทรัพยากรมนษย์
ุ ทมี่ คี วามรู้
เป็ นองค์ ประกอบสํ าคัญสํ าหรับเศรษฐกิจสมัยใหม่ ปรัชญา
ความคิดนีเ้ ชื่อว่ าทรัพยากรมนษย์
ุ มคี ่ าทีส่ ุ ดในองค์ การหน้ าที่
ของผ้ ูนําหรือผ้ ูบริหารคือดํารงรักษาบคลากรและให้
อสิ ระใน
ุ
การทํางาน
4.ความเชื่อเกีย่ วกับรัฐบาลทีไ่ ม่ มีความสามารถ รัฐบาล
มักไม่ สามารถจัดหาบริการแบบใหม่ ตามที่ประชาชนจําเป็ น
และต้ องการ จําเป็ นต้ องมีการจัดการภาคสาธารณะแบบใหม่
(The New Public Management)
5. มีความจําเป็ นต้ องจัดการวางแผนแบบใหม่ ท้งั ภาค
ธรกิ
ุ จและรัฐบาลซึ่งมักจะมีธรรมชาติทยี่ ดึ ติดกับความสํ าเร็จ
ในอดีตมากกว่ าโดยไม่ มองว่ าสิ่ งเหล่ านั้นไม่ มปี ระโยชน์ อกี
ต่ อไปแล้ ว
6.ความเชื่อทีว่ ่ ากิจกรรมทีไ่ ม่ มคี วามคิดเป็ นเห็นให้ เกิด
ความล้ มเหลวทกครั
ุ ้ง
7.ความจําเป็ นเกีย่ วกับชมชน
ดรัคเกอร์ ทาํ นายเกีย่ วกับ
ุ
การสิ้นสดของมนษย์
ุ
ุ เศรษฐกิจ สนับสนนให้
ุ มโี รงงานชมชน
ุ
(Plant community) ทําหน้ าทีต่ อบสนองความจําเป็ นทาง
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สั งคมของมนษย์
องไม่ มลี กั ษณะเป็ นวัตถุ
ุ โรงงานชมชนจะต้
ุ
นิยม ผู้ทาํ งานอาสาสมัครในภาคทีไ่ ม่ หวังกําไรเป็ นผู้นําเพือ่
ปฏิบัตงิ านให้ สังคมมีสุ ขภาพทีด่ ทํี าให้ เกิดความรู้ สึกเป็ น
เจ้ าของชมชนและความภาคภมิ
ุ
ู ใจ
8.ความจําเป็ นสํ าหรับการจัดการธรกิ
ุ จทีเ่ ป็ นแบบดลภาพ
ุ
ด้ านความต้ องการและเป้ าหมาย ไม่ เน้ นการทําตามสถาบันที่
มีค่านิยมด้ านเดียว แนวความคิดนีเ้ รียกว่ าการจัดการด้ วย
เป้ าหมาย (Management by objectives forms)
9.ความรับผิดชอบสํ าคัญขององค์ การธรกิ
ุ จคือบริการ
ลกค้
ู า กําไรไม่ ใช่ เป้ าหมายหลักควรเน้ นเงือ่ นไขการดํารงอยู่ที่
เป็ นจริงขององค์ การ
10.องค์ การควรมีวถิ ีทางทีเ่ หมาะสมสํ าหรับการบริหาร
กระบวนการธรกิ
ุ จ
11.ความเชื่อทีว่ ่ าองค์ การธรกิ
ุ จทีย่ งิ่ ใหญ่ ควรเป็ น
สิ่ งประดิษฐ์ ทสี่ ง่ างามของมนษยชาติ
ุ
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องค์ การ
ทรัพยากร
มนษย์
ุ

ทีมงาน

ผลิตภัณฑ์

รวมพลัง
เป็ นโอกาส

ช่ วงเวลา

แผน
รายได้

แนวโน้ ม

ดรัคเกอร์ได้เสนอการรวมพลังเป็ นโอกาสต้อง
ประกอบด้วยองค์การหรื อบริ ษทั (Company) ต้องมัน่ คง
แข็งแรง ฐานะทางการเงินต้องมัน่ คง ผลิตภัณฑ์ (Product)
ต้องมีคุณภาพยอดเยีย่ มไมมี่ คู่แขง่ แผนรายได้ (Plan) ต้อง
ยุติธรรมและมีรายได้คุม้ คา่ แนวโน้ม (Trends) แนวโน้ม
่
สิ นค้าในตลาดต้องเป็ นที่ตอ้ งการในปั จจุบนั และอนาคต ชวง
่
หรื อจังหวะเวลา (Timing) ต้องอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นไมนานและ
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่ ํ งเจริ ญเติบโต ทีมงาน (Teams) ต้องเป็ น
อยูใ่ นชวงกาลั
่ องค์การ
คณะทํางานที่เป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นมืออาชีพสามารถชวยให้
ประสบความสําเร็ จได้จริ ง ผูจ้ ดั การหรื อทรัพยากรมนุษย์
(Managers) ต้องมีระบบการจัดการที่เป็ นมืออาชีพ ผูบ้ ริ หาร
ิ อขาย
่
ต้องมีประสบการณ์ยาวนานด้านธุรกจเครื

