
ทฤษฎคืีออะไร

ทฤษฎี คือ มวลแนวความคิดต่าง ๆ  ท่ีน ามาสร้าง
เป็นหลกัการอยา่งมีเหตุผล  ไดม้าจากการศึกษาคน้
ควา้ทดลองและวิจยับนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริง



ทฤษฎแีละหลกัการบริหารจัดการ

การบริหารและการจดัการมกัจะเป็นค าท่ีใช้
เรียกแทนกนัได ้แต่ในความเป็นจริง การบริหารจะ
เน้นในเร่ืองของการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบาย
และการน านโยบายไปปฏิบติั โดยมกัจะใช้กับการ
บริหารในหน่วยงานของรัฐ  ส่วนการจดัการจะใชใ้น
งานท่ีเก่ียวกบัภาคเอกชน



ววิฒันาการของทฤษฎกีารบริหาร
แบ่งออกเป็น  4 กลุ่ม  ดงัน้ี
1. กลุ่มคลาสสิค  (Classical Organizational Thought)
2. กลุ่มมนุษยสมัพนัธ์ (Human Relation Approach)
3. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Science Approach)
4. กลุ่มทฤษฎีระบบ ( A System View)



การบริหารกลุ่มคลาสสิค
เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีหลกัเกณฑ์(Scientific  Management)
Taylor          Fayol เน้นหน้าทีใ่นการบริหาร

1. คน้วธีิท างานท่ีดีท่ีสุด  1.  การวางแผน (P)
2. คดั/พฒันาคน 2. การจดัองคก์ร(O)
3. วธีิท างาน 3. การบงัคบับญัชา(C)
4. ประสานงาน 4. การประสานงาน(C)

5. การควบคุมงาน(C)



การบริหารกลุ่มมนุษยสัมพนัธ์
 การทดลอง Hawthorn Plant ของ Mayo
มีแนวคิด 5 ขอ้ท่ีมุ่งคนเป็นหวัใจของการบริหาร

1. กฎเกณฑก์ารท างานของคนในกลุ่ม
2. รางวลัคนในกลุ่ม
3. ความรับผดิชอบของคนในกลุ่ม ผูบิ้หารควบคุมนอ้ยสุด
4. การบงัคบับญัชาแบบมีส่วนร่วม
5. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในกลุ่ม



ทฤษฎกีารบริหารแบบพฤตกิรรมศาสตร์

 แมกเกรเกอร์ (McGregor)แบ่งธรรมชาติคนเป็น 2 แบบคือ

ทฤษฎ ีX ทฤษฎ ีY

มองคนในแง่ไม่ดี มองคนในแง่ดี
ตอ้งบงัคบั / สั่งการ/ ชอบท างาน/รับผดิชอบ/สร้างสรรค์
ลงโทษ/ควบคุม ใหร้างวลั/ผกูพนัองคก์าร



1.กลุ่มคลาสสิค (Classical Organizational Thought)

ผูท่ี้คิดคน้ทฤษฎีน้ีคือ เฟรดเดอร์ริค เทเลอร์
(Frederick w. Taylor)  ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นบิดา
ของทฤษฎีบริหารกลุ่มคลาสสิค โดยมีความเช่ือวา่ เขา
สามารถวางหลกัเกณฑใ์หผู้ป้ฏิบติังานมีความสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพได้



ต่อมา ลินคอน เออวิค (Lyndall Urwick)
และ ลูเธอร์ กลิูค (Luther Gulick)  ไดท้ าการวิจยัพบ
วา่ พฤติกรรมของผูบ้ริหารจะประกอบดว้ยหลกัท่ี
นิยมเรียกกนัวา่ POSDCoRB



2.กลุ่มมนุษยสัมพนัธ์(Human Relation Approach)

ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนของกลุ่มทฤษฎี
คลาสสิค โดยไดมี้การทดลองท่ี Hawthorne Plant ซ่ึง
ก าหนดสมมติฐานวา่ “มีความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ
และปริมาณของแสงสว่างกบัประสิทธิภาพของงาน”
จากผลการทดลอง 3 คร้ัง พบว่า  ผลผลิตของคนงาน
ไม่มีความสัมพนัธ์กับสภาพของแสงสว่างและมีตัว
แปรหลายตัวท่ีไม่สามารถควบคุมได้ระหว่างการ
ทดลอง



ต่อมาไดมี้การศึกษาวิจยัเพ่ือตรวจสอบผลการ
ทดลองท่ี Hawthorne Plant  โดยตั้งสมมติฐานวา่ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของการท างานมีความ 
สมัพนัธ์กบัผลผลิตท่ีไดรั้บ  



ผลการทดลองพบว่า

พฤติกรรมการท างานของพนกังาน ไม่ไดเ้กิด
จากมาตรฐานงานท่ีองคก์ารก าหนด  พนกังาน
รวมตวักนัเป็นโครงสร้างสงัคมกลุ่มยอ่ย อนั
ประกอบดว้ย  ปทสัถาน (norms) ค่านิยม 
(value) และ จิตใจ (sentiments)  ซ่ึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของพนกังาน



3. กลุ่มทฤษฎพีฤตกิรรมศาสตร์  
(Behavioral Science Approach)

ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนโดยการผสมผสานระหว่างสอง  
ทฤษฎีแรก  ผนวกกับหลักการทางด้านจิตวิทยา    
สังคมวิทยา  การเมืองและเศรษฐศาสตร์  เป็นกลุ่ม 
ทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัพฤติกรรมทางสังคมหรือ
พฤติกรรมของกลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างการ
บริหารงานรูปแบบ 



ซ่ึงอาจตอ้งใชศ้าสตร์การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา หรือ อ่ืน ๆ 
ศาสตร์เหล่าน้ีจัดได้ว่า  เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมกลุ่มย่อย ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน
และประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานในองคก์าร



4.  กลุ่มทฤษฎรีะบบ (A System View)

ทฤษฎีการบริหารในปัจจุบันได้พยายามให้
ความส าคัญกับระบบ กล่าวคือ มีปัจจัยป้อน 
(input)กระบวนการ(process) และผลผลิต (output)
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกัน  กลุ่มทฤษฎีระบบ
แยกเป็น2 กลุ่ม คือ



4.1 ระบบปิด(ระบบเหตุผล)
มีความเช่ือวา่ องคก์ารเป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบมา 

เพ่ือให้การท างานบรรลุวตัถุประสงค ์แนวคิดน้ีมีการ
ตดัสินใจ แกปั้ญหาตามเหตุผลบนฐานของกฎเกณฑ์
ระเบียบท่ีตั้งไว ้ เน้นความสนใจเฉพาะภายในระบบ
ขององคก์ร



4.2 ระบบเปิด 
เ ช่ือว่ า  องค์การมีศักยภาพท่ีจะได้ รับข้อ มูล

ยอ้นกลับ เพื่อน าข้อมูลยอ้นกลับมาปรับปรุงส่วน
ต่างๆ ของระบบคือ ปัจจยัป้อน กระบวนการ และ
ผลผลิตโดยองคก์ารท่ีอยูร่อดคือ องคก์ารท่ีปรับตวัได้
สมดุลกับส่ิงแวดล้อม  และเป็นองค์การเปิด เน้น
ความสนใจระบบทั้งในและ   นอกองคก์าร



ปัจจัยทางการบริหารจัดการ

ปัจจยัท่ีส าคญัของการบริหารทัว่ไปมี 4 ประการ 
1. คน
2. เงิน
3. วสัดุส่ิงของ
4. การจดัการ



ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการบริหาร
(Management Skill)

1. ทักษะด้านเทคนิควธีิ (Technical Skills)

คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ 
เทคนิค และ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น เพื่อผลส าเร็จของ
งานท่ีได้มาจากประสบการณ์ การศึกษา และการ
ฝึก อบรม เ พ่ือท่ีจะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills)  

คือ ความสามารถในการตัดสินใจท างาน
ร่วมกบัคนอ่ืนและท าให้คนอ่ืนให้ความร่วมมือใน
การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การจูงใจคน และการประยกุต์
ภาวะผูน้ ามาใชใ้นการบริหารงาน



3.  ทักษะด้านความคดิรวบยอด
(Conceptual Skills) 

คือ ความสามารถในการมององคก์ารไดอ้ยา่ง
ทะลุปรุโปร่ง  เพื่อท าให้องค์การมีความสมบูรณ์โดย
ส่วนรวม ด้วยการท าให้การท างานของแต่ละบุคคล
เหมาะสมกับองค์การ  ศาสตราจารย ์ดร. เสริมศกัด์ิ
วิศาลาภรณ์ให้ความเห็นว่า  ทกัษะด้านความคิดรวบ
ยอดเป็นความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะเข้าใจความ
ซับซ้อนทั้งหมดขององคก์าร มีความสามารถมองเห็น
องคก์ารในภาพรวม



กระบวนการบริหาร
อองรี  ฟาโยล ์(Henry  Fayol)  
กล่าวถึง กระบวนการบริหารวา่มี 5 ประการคือ

1. การวางแผน
2. การจดัองคก์าร
3. การบงัคบับญัชา
4. การประสานงาน
5. การควบคุมงาน



การบริหารจัดการที่ด(ีGood Governance)
หลกัพื้นฐาน 6 ประการคือ

1. นิติธรรม
2. คุณธรรม
3. ความโปร่งใส
4. ความมีส่วนร่วม
5. ความรับผดิชอบ
6. ความคุม้ค่า



วธีิการบริหารสมัยใหม่ 
(Decisional Approach)

การบริหารแบบการตดัสินใจ ประกอบดว้ย
- วเิคราะห์เชิงปริมาณ ทางคณิตศาสตร์
- ขอ้มูลเชิงบรรยาย
- ตดัสินใจ



2. การบริหารแบบระบบ

(System Approach) ประกอบด้วย

Input Process Product



3. การบริหารตามสถานการณ์ต่างๆ 
(Situation Approach) ประกอบด้วย

- บูรณาการวธีิการบริหาร

- สภาพแวดล้อมภายนอก 

- เป็นวธีิการบริหารทีมุ่่งให้เกดิผลสัมฤทธ์ิมาก  
ทีสุ่ดในปัจจุบัน

(ธงชัย สันติวงษ์. 2543)


