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ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการบริหาร

ผ,หน่วยที่ 1-8



ค าน า
ชุดวชิา 30201 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหาร เป็นชุดวชิาฯ ทีไ่ด้รับการปรับปรุงเอกสาร

การสอนซ่ึงเปิดใช้มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1/2556
ด้วยเหตุนีเ้อกสารโสตทศัน์จึงได้มกีารปรับปรุงให้ทนัสมยัและถือเป็นเอกสารทีผู้่เรียนสามารถ

ท าความเข้าใจในชุดวชิาในภาพรวมได้ ทั้งนีก้ารจัดท าเอกสารโสตทศัน์ในคร้ังนีไ้ด้รับความกรุณาเป็น
อย่างสูงจากท่านอาจารย์ ภญ.ดร.อโณทยั งามวชัิยกจิ ในการจัดท าเอกสารโสตทศัน์เล่มที่ 1(หน่วยที ่
1-8) และท่านรองศาสตราจารย์ ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ ทีไ่ด้กรุณาจัดท าเอกสารโสตทศัน์เล่มที ่2 
(หน่วยที่ 9-15) จนท าให้เอกสารโสตทศัน์ปรับปรุงในคร้ังนีม้เีนือ้หาทีค่รบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ซ่ึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมา ณ ทีนี่้

คณะกรรมการปรับปรุงชุดวชิา 30201 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหาร หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า
เอกสารฉบบันีจ้ะมปีระโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาในคร้ังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติติพงษ์ เกยีรติวชัรชัย

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงชุดวชิาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหาร



หน่วยท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร*

• แนวความคิดทั่วไปเกีย่วกบัการบริหาร
• หน้าที่และบทบาทของการบริหาร
• ระดบัและทกัษะการบริหาร
• พฒันาการของแนวความคดิการบริหาร

*หมายเหตุ เอกสารโสตทศัน์หน่วย 1-7 เรียบเรียงโดยอาจารย์ ภญ.ดร.อโณทยั งามวชัิยกจิ



การบริหารหมายถึงอะไร ส าคญัอย่างไร

• การบริหาร หมายถึง กระบวนการแปรเปล่ียนวสิัยทศัน์ใหเ้ป็นภารกิจ เพ่ือใหเ้กิด
ความชดัเจนกบัฝ่ายปฏิบติัและจดัการต่อไปได้

• ส าคญัคือ ท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการแปรเปล่ียนวิสัยทศัน์ใหเ้ป็นภารกิจ ท าให้
องคก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระบบ และสามารถปรับตวัได ้สร้างความมัน่คง
ย ัง่ยนื

• องคก์าร คือ บุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีมารวมตวักนั วตัถุประสงคเ์ดียวกนั ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัมีขั้นตอน เพ่ือ บรรลุวตัถุประสงค์

สรุปจากหน้า 1-5 ถึง 1-7



องค์การเอกชน องค์การรัฐ 

มุ่ง ก าไร เท่าเทียม ผาสุก

จ านวนผูผ้ลิต มีผูเ้ล่นหลายราย ผกูขาดดว้ยรัฐ

เง่ือนไขกลไก กลไกตลาด กลไกการเมือง

ภารกิจ ตามความตอ้งการตลาด ตามภารกิจ

ลกูคา้ เฉพาะกลุ่ม ประชาชน

ทิศทาง ก าหนดเอง ถกูแทรกแซงจากการเมือง

สรุปจากหน้า 1-9 ถึง 1-11



หน้าท่ีฝ่ายบริหาร

1. วางแผน
2. จดัองคก์าร
3. น า
4. ควบคุม

สรุปจากหน้า 1-13 ถึง 1-21



1.วางแผน
• การพฒันาภารกิจโดยอาศยักรอบวสิัยทศัน์ การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั 
เหตุการณ์อนาคต และแนวโนม้ การก าหนดวตัถุประสงค ์และการเลือกกลยทุธ์ท่ี
จะน ามาใช้

สรุปจากหน้า 1-13



แนวคิดระบบราชการ : แมกซ์ เวเบอร์
1. อ านาจเป็นไปตามต าแหน่ง ก าหนดตายตวั
2. การท างานก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร
3. จดัโครงสร้างตามล าดบัชั้นบงัคบับญัชา
4. บริหารตามลายลกัษณ์อกัษร
5. ขา้ราชการไดรั้บการฝึกฝน
6. อาชีพราชการท างานเตม็เวลา

สรุปจากหน้า 1-54 ถึง 1-56



แนวคิดหลกับริหาร: อองริ ฟาโยล์
โครงสร้างขององคก์ร ท่ีจะปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด

1. แบ่งงาน
2. ก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ
3. มีระเบียบวินยั
4. มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา
5. มีเอกภาพในแนวทาง
6. ประโยชน์ส่วนตวัเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม
7. มีค่าตอบแทนท่ียติุธรรม

8. รวมอ านาจ
9. จดัสายการบงัคบับญัชา
10. จดัระเบียบ
11. ผดุงความเป็นธรรม
12. มีความมัน่คงในการท างาน
13. มีความคิดริเร่ิม
14. การรักษาความสามคัคีของหมู่คณะ

สรุปจากหน้า 1-56 ถึง 1-57



แนวคิดหลกับริหาร: กลูคิและเออร์วิค
• POSDCoRB

สรุปจากหน้า 1-58 ถึง 1-59



คลาสสิก
เฟรดเดอริด วินสโลว ์เทยเ์ลอร์ วิทยาศาสตร์

แมกซ์ เวเบอร์ ราชการ

อองริ ฟาโยล์ หลกัการ POCCC

กลิูคและเออร์วิค หลกัการ POSDCORB



แนวคิดกลุม่ไม่เป็นทางการ
เอลตนั มาโย (1880-1949)

• กลุ่มไม่เป็นทางการ
• การท างานเป็นผลผลิตจากพฤติกรรมสังคม
• คนตอ้งการความสัมพนัธ์ดว้ย

ยคุพฤติกรรมศาสตร์

สรุปจากหน้า 1-60 ถึง 1-61



แนวคิดศาสตร์การบริหาร: ไซมอน
• มนุษยไ์ม่ไดมี้เหตุผล 100%

• สร้างสภาพแวดลอ้มทางจิตวทิยา หรือ กลไกทางพฤติกรรม
ช่วยการตดัสินใจ
▫ เคร่ืองช่วยตดัสินใจระดบัปัจเจกบุคคล
▫ เคร่ืองช่วยตดัสินใจระดบัองคก์าร

สรุปจากหน้า 1-61 ถึง 1-62



แนวคิดด้านแรงจงูใจ
ล าดบัขัน้ความต้องการ: อบัราฮมั เอช มาสโลว์

สรุปจากหน้า 1-62 ถึง 1-63



แนวคิดเชิงระบบ

1. องคก์ารไม่ไดโ้ดดเด่ียว อาศยั สวล
2. องคก์ารปรับตวัเพ่ืออยูร่อด
3. องคก์ารหลากหลายภายใน ท างานเช่ือมโยงกนั
4. เช่ือในสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
5. สัมพนัธ์กระบวนการภายในอยา่งเป็นระบบ

สมยัใหม่

สรุปจากหน้า 1-65 ถึง 1-66



หน่วยท่ี 2 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหาร
• แนวคิด
• สภาพแวดลอ้ม
• จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบ



ประเภทธุรกิจ
1. การผลิตดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม
2. การคา้
3. การบริการ

สรุปจากหน้า 2-6 ถึง 2-7



ส าคญัต่อเศรษฐกิจประเทศ
• สร้างความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโน
• เศรษฐกิจดีข้ึน
• ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ
• เพ่ิมรายไดรั้ฐบาล
• ช่วยเหลือสวสัดิการ

สรุปจากหน้า 2-7 ถึง 2-8



เป้าหมายการบริหารธุรกิจ
• เพ่ือผลประโยชน์ ก าไร
• เพ่ือความมัน่คง
• เพ่ือการเจริญเติบโตธุรกิจ
• เพื่อรับผดิชอบสังคม

สรุปจากหน้า 2-9



หลกัการในการบริหารธุรกิจ
• ก าหนดเป้าหมายองคก์าร
• ก าหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้ง
• ด าเนินการใหส่้วนประกอบธุรกิจประสาน
• วางแผนและควบคุม
• ยดึหลกัจรรยาบรรณและกฎหมาย
• บริหารอยา่งมี ปสภ

สรุปจากหน้า 2-10 ถึง 2-11

ขอ้ใดเป็นหลกัการในการบริหารธุรกจิ?



หนา้ท่ีการบริหารธุรกิจ
• ผลิต
• ตลาด
• บญัชี
• การเงิน
• ทรัพยากรมนุษย์
• วิจยัพฒันา

สรุปจากหน้า 2-11 ถึง 2-12



สภาพแวดลอ้มธุรกิจ

สรุปจากหน้า 2-14



สภาพแวดลอ้มภายนอก

• ทัว่ไป
▫ การเมือง
▫ เศรษฐกิจ
▫ สังคม
▫ เทคโน

• เก่ียวกบังาน

สรุปจากหน้า 2-15 ถึง 2-17



สภาพแวดลอ้มภายใน
• เจา้ของ ผูถื้อหุน้
• คณะกรรมการบริหาร
• พนกังาน
• วฒันธรรมองคก์าร
• หนา้ท่ีงานต่างๆ
• ระบบการจดัการ
• โครงสร้างองคก์าร

สรุปจากหน้า 2-18 ถึง 2-19



การก าหนดกลยทุธ์ทางธรุกิจ

1. กลัน่กรองส่ิงแวดลอ้ม ภายนอก ท่ัวไป งาน ภายใน SWOT

2. การวางแผนกลยทุธ์ บริษัท ธุรกิจ หน้าท่ี
3. การด าเนินกลยทุธ์ น ากลยทุธ์ไปปฏิบติั
4. ควบคุมและประเมินกลยทุธ์

สรุปจากหน้า 2-19 ถึง 2-21



จริยธรรมทางธรุกิจ

สรุปจากหน้า 2-25



จริยธรรมทางธรุกิจ

• จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึงการประพฤติปฏิบติัท่ีถกูตอ้งทั้งทางกฎหมายและ
ศีลธรรมท่ีผูบ้ริหารทางธุรกิจจะยดึถือเป็นมาตรฐานเพ่ือเป็นแนวทางความ
ประพฤติปฏิบติั เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่จรรยาบรรณ เขียนกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

• ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี น่าเช่ือถือ การทุ่มเทของ พนง การท างานอยา่งมีความสุข

สรุปจากหน้า 2-24 ถึง 2-28



ความรับผดิชอบต่อสงัคม

• พิจารณาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนง และ ภายนอก คือ สังคมใกล ้คือ 
ลกูคา้ คู่คา้ ครอบครัว พนง ชุมชนท่ีตั้งอยู ่ส่ิงแวดลอ้ม
สังคมไกล คือ คู่แข่ง ประชาชนทัว่ไป

• แบ่งเป็น 4 ระดบั

สรุปจากหน้า 2-28 ถึง 2-33



หน่วยท่ี 3 รูปแบบองคก์ารภาคเอกชน
• แนวคิด
• รูปแบบองคก์ารธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตภายในประเทศ
• รูปแบบองคก์ารธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตลกัษณะอ่ืนๆ
• รูปแบบองคก์ารธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตต่างประเทศ



บทบาทหนา้ท่ีหน่วยธุรกิจเอกชน
1. แปรสภาพทรัพยากรเป็นผลผลิต
2. แหล่งจา้งงาน
3. กระจายความเจริญ
4. รายไดภ้าษีรัฐ
5. หน่วยเศรษฐกิจสร้างรายไดป้ระเทศ
6. สร้างสรรค ์ส่งมอบสินคา้มีคุณค่า สร้างความพอใจใหล้กูคา้

สรุปจากหน้า 3-5 ถึง 3-7



ปัจจยัในการเลือกรูปแบบองค์กรธรุกิจท่ีเหมาะสม
• หลายปัจจยั

1. ความยากง่าย
2. ขอบเขตรับผดิหน้ี
3. คล่องตวั
4. ยากง่ายหาเงินทุน
5. สิทธิการควบคุมการด าเนินงาน

6. การรักษาความลบั
7. อิสระจากรัฐ
8. มัน่คง ต่อเน่ือง
9. ภาษี
10. เติบโตขยายกิจการ
11. ความสามารถในการแข่งขนั
12. ซบัซอ้นโครงสร้าง

สรุปจากหน้า 3-7 ถึง 3-9



รูปแบบเพ่ือการเติบโตภายในประเทศ

1. เจา้ของคนเดียว
2. หจก
3. บริษทั จ ากดั
4. บริษทั มหาชน
5. บจก vs บ มหาชน
6. บทบาทผูถื้อหุน้

สรุปจากหน้า 3-12



เจ้าของคนเดียว
• จดัตั้งง่าย
• รักษาความลบั
• อิสระ
• พอใจสูงสุด
• ผลก าไรตกเป็นเจา้ของ
• กฎหมายไม่เขม้
• เครดิตดี
• เขา้ถึงรสนิยม
• เลิกง่าย
• เสียภาษีคร้ังเดียว

• รับผดิหน้ีไม่จ ากดั
• พนง ไม่กา้วหนา้
• อายดุ าเนินการจ ากดั
• หาเงินเพ่ิมยาก
• ความสามารถ ปสก เจา้ของ
• เสียภาษีเงินได้
• จ ากดัความช่วยเหลือ
• ไม่มีสถานภาพนิติบุคคล

สรุปจากหน้า 3-14 ถึง 3-16



ห้างหุ้นสว่น

• หา้งหุน้ส่วน เป็นการประกอบการท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท าสัญญาตกลงเขา้
หุน้กนัเพ่ือกระท ากิจกรรมร่วมกนั ดว้ยประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรอนัพึงไดจ้าก
กิจการนั้น

1. ตอ้งมีสัญญา บุคคล> 2

2. ตกลงเขา้หุน้
3. กิจกรรมร่วมกนั
4. ประสงคเ์อาก าไรแบ่ง
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ประเภทห้างหุ้นสว่น

1. หา้งหุน้ส่วนสามญั
1. จดทะเบียน
2. ไม่จดทะเบียน

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
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ห้างหุ้นสว่น
ขอ้ดี
• เงินทุนมากกวา่
• รวมความรู้ ปสก
• จดัตั้งง่าย
• ขอ้จ ากดักฎหมายนอ้ย
• เครดิตดี
• กระจายความเส่ียง
• ไดเ้ปรียบภาษี

ขอ้เสีย
• รับผดิหน้ีไม่จ ากดั
• อายดุ าเนินงานไม่ต่อเน่ือง
• ปัญหาความขดัแยง้
• ถอนหุน้ โอนหุน้ยาก
• ภาษีเงินได้
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บริษัทจ ากดั

• การประกอบการท่ีจดัตั้งข้ึนดดยการแบ่งทุนเป็นหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ผูถื้อหุน้
รับผดิชอบแค่จ านวนเงินท่ีส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีถือ

1. นิติบุคคล
2. บุคคลสมมติ
3. แยกเจา้ของทุน ผูบ้ริหาร
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ประเภทบริษัทจ ากดั

• บริษทัจ ากดั ตั้งตามประมวล กม.แพง่และพาณิชย์
 บริษทัเอกชน
 ผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 3-100 คน 

• บริษทัมหาชน ตั้งตาม พรบ บริษทัมหาชน

▫ ผูถื้อหุน้มากกวา่ 100
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บริษัทจ ากดั
ขอ้ดี
• จดัหาทุนง่าย
• รับผดิหน้ีจ ากดั
• โอนหุน้ง่าย
• กระจายเส่ียง
• ใชน้กับริหารอาชีพ
• ขยายกิจการ
• แบ่งเบาภาษี

ขอ้เสีย
• ขั้นตอนยุง่ยาก แพง
• เสียภาษีซ ้ า
• ขาดความจงรักภกัดีของฝ่ายจดัการ
• ขาดเสรีความลบั
• จ ากดัเครดิต
• กฎหมายขอ้บงัคบั
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บริษัทมหาชน
• ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบุคคลธรรมดา>15 คน ร่วมท าหนงัสือ
บริคณห์สนธิ

• หุน้ผูถื้อหุน้ 
▫ จดัท าใบหุน้ภายใน 2 เดือน
▫ มีบุคคล>2 คน จองหุน้ ตอ้งรับผดิชอบร่วม
▫ สิทธผูถื้อหุน้ ตรวจรายการ เขา้ประชุม ตรวจสอบ

กิจการ กรรมการ หากมีหุน้>1/5

• กรรมการบริหาร >5 
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โครงสร้างบริหาร บริษัท 

• ผูถื้อหุน้ ยอดสุด
• คณะกก อ านวยการ ตวัแทน ท าการแทนในการบริหารและควบคุมการด าเนินงาน
• กก ผูจ้ดัการใหญ่ รับผดิชอบปฏิบติัตามนโยบาย กก อ านวยการ
• ผูจ้ดัการฝ่าย รับผดิชอบงานฝ่าย
• ผูจ้ดัการระดบักลาง รับผดิชอบงานหน่วย
• พนกังาน รับผดิชอบปฏิบติั



ผู้บริหาร

• ก าหนด นโยบาย พืน้ฐาน จ้างจ่าย ราคา โครงสร้าง
• วางแผน ควบคุมการด าเนินงานดา้นการเงิน การจดัการ
• จดัท าแผน งบประมาณ
• วางแผน ควบคุมการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์
• ซ้ือขาย ปรับปรุงเปล่ียนแปลง จ านอง จ าน าทรัพยสิ์น 
• แผนการโต ขยาย
• คดัเลือก พน
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ผู้ ถือหุ้น

• สิทธิส่วนบุคคล
• สิทธิฐานะกลุ่ม
หุน้มี 2 ประเภท
• หุน้สามญั ลงคะแนน รับปันผล
• หุน้บุริมสิทธิ ไม่ลงคะแนน รับปันผลก่อน ชดใชก่้อน
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การค้าร่วม ร่วมทนุ (Joint venture)

• จดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์น่ึงวตัถุประสงคใ์ดเท่านั้น
• เขา้หุน้เพ่ือกระท ากิจการร่วมกนั
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ซินดิเคท

• เขา้หุน้เพ่ือท ากิจการดา้นการเงิน เช่น ซ้ือขายหลกัทรัพย์
• อาจแปรรูปกิจการหน่ึงไปกิจการหน่ึง
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กองทนุธรุกิจ (Business Trust)

• เจา้ของทรัพยสิ์นมอบหมายใหบุ้คคล หรือ กลุ่มถือสิทธิพิทกัษ ์และจดัการ
ทรัพยสิ์นหรือเงินทุนนั้นแทตนเพ่ือผลประโยชน์

• ออกหุน้ใหผู้ล้งทุน
• ผูพ้ิทกัษ ์เหมือน ผอก
• ผูรั้บผล ปย เหมือน ผูถื้อหุน้
• ผูถื้อหุน้รับผดิหน้ีจ ากดั ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่ควบคุม
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รูปแบบการประกอบการลักษณะการถือหุ้น บริษัทอ่ืน

1. ควบ
2.รวม
3.เขา้ถือ
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การควบกนั
• สองบริษทัควบรวมกนั เป็น บ ใหม่

การรวมกนั

• สองบริษทัรวมกนั โดย บ หน่ึงซ้ืออีก บ หน่ึง



การเข้าถือหุ้น

• บริษทั ท่ีตั้งข้ึนมาควบคุมนโยบาย การด าเนินกิจการ บ อ่ืน โดยการถือหุน้ บ นั้น
ไว ้บท่ีถือหุน้ เร่ืองวา่ บ แม่ บ ท่ีขายหุน้ คือ บ ในเครือ

• ท าใหก้ลุ่มบุคคลควบคุมกิจการหลาย บ ได้
• จดัหาเงินทุนง่าย
• เล่ียงปัญหากฎหมายยุง่ยาก ไม่เส่ียง
• คงช่ือเสียง บ เดิม
• มุ่งเนน้การควบคุมนโยบาย การด าเนินกิจการ
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สหกรณ์
ลกัษณะ
• รวมบุคคลสมคัรใจ
• ในฐานะมนุษย์
• สิทธิเท่า
• ส่งเสริมเศรษฐกิจ
• องคก์ารตาม กม

หลกัเกณฑ์
• สมาชิกสมคัรใจ
• หลกัประชาธิปไตย
• ดอกเบ้ียใหทุ้น
• ก าไร พฒันา
• ศึกษาอบรมสมาชิก
• ร่วมมือสหกรณ์
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รูปแบบองค์การธรุกิจเพ่ือเติบโต ตปท

•พนัธมิตรธุรกิจ
• ร่วมสร้างสรรค์
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พนัธมิตรธรุกิจ

1. ร่วมลงทุน
2. ร่วมถือหุน้
3. ร่วมใชสิ้นทรัพย์
4. พนัธมิตรระดบัโลก
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ร่วมสร้างสรรค์
• น าเอาผูมี้ส่วนไดเ้สียของหน่วยธุรกิจ มาส่ือสารแลกเปล่ียน พฒันาความคิด หรือ 
นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมและยกระดบัมาตรฐานชีวิต

http://www.allkeys.in.th/DisplayDataSong.php?IdSong
=2611
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หน่วยท่ี 4 การจดัการการผลิต
• การผลิต คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการแปรสภาพจากปัจจยัน าเขา้เพ่ือให้
ออกมาเป็นปัจจยัน าออก ในรูปสินคา้ บริการ

• การตดัสินใจดา้นการผลิต 10 อยา่ง 
1. ออกแบบผลิตภณัฑ ์
2. จดัการคุณภาพ 
3. ออกแบบกระบวนการ ก าลงัการผลิต
4. เลือกท าเล
5. วางผงั

6. ทรัพยากรมนุษย์
7. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน
8. สินคา้คงคลงั 
9. ก าหนดตารางเวลาการท างาน สั้น 
กลาง
10. การบ ารุงรักษา
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ประเภทการผลติ

ตามค าสั่งซ้ือ
1. ผลิตตามใบสั่ง
2. ผลิตเกบ็คลงั

ตามลกัษณะ
1. ผลิตแบบประกอบ
2. ผลิตแบบกระบวนการ

ตามปริมาณการผลิต
1. ผลิตแบบโครงการ
2. ผลิตแบบงานเป็นคร้ังคราว
3. เป็นรุ่นเป็นชุด
4. เป็นสายการประกอบ
5. ต่อเน่ือง

ตามวิธีการจดัการ
1. ผลิตแบบโครงการ
2. ผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง
3. แบบต่อเน่ือง
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การเพิ่มผลติภาพการผลติ

ผลิตภาพ =  ผลผลิต
ปัจจยัน าเขา้ (แรงงาน เงินทุน วตัถุดิบ พลงังาน)

▫ ผลิตภาพปัจจยัรวม 
▫ ผลิตภาพปัจจยับางส่วน

แนวทางเพิ่ม
1. เพิ่มผลผลิต
2. ลดปัจจยัน าเขา้
3. เพิ่มผลผลิตอตัราสูงกวา่ปัจจยั
4. ผลผลิตลด ตอ้งลดปัจจยัดว้ยสรุปจากหน้า 4-16 ถึง 4-18



การก าหนดกลยทุธ์

แนวคิดกลยทุธ์
1. แตกต่าง
2. ตน้ทุน
3. ตอบสนอง

การตดัสินใจดา้นการผลิต 10 อยา่ง 
1. ออกแบบผลิตภณัฑ ์
2. จดัการคุณภาพ 
3. ออกแบบกระบวนการ ก าลงัการผลิต
4. เลือกท าเล
5. วางผงั
6. ทรัพยากรมนุษย์
7. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน
8. สินคา้คงคลงั 
9. ก าหนดตารางเวลาการท างาน สั้น กลาง
10. การบ ารุงรักษาสรุปจากหน้า 4-21 ถึง 4-23



การวางแผนและออกแบบระบบการผลติ

• ออกแบบผลิตภณัฑ์
• วางแผนตารางผลิตและควบคุม
• ควบคุมวตัถุดิบ
• ควบคุมสินคา้คงคลงั
• ควบคุมการผลิต
• ตรวจสอบติดตามผล 
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การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

• การใชร้ะบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลย ีกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสาร และทรัพยากร 
มาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั เพ่ือการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบไปยงัลูกคา้
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ปัจจยัท่ีสง่ผลให้การจดัการห่วงโซอ่ปุทานประสบความส าเร็จ

1. ปัจจยัการผลิต
2. ปัจจยัสินคา้คงคลงั
3. ปัจจยัการขนส่ง
4. ปัจจยัสถานท่ีตั้ง
5. ปัจจยัสารสนเทศ
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การจดัการคณุภาพ
ในมุมมองลูกคา้
ความเหมาะสมในการใชง้าน

มุมมองผูผ้ลิต
คุณภาพการผลิตในการออกแบบ
คุณภาพในการผลิตตรงตามมาตรฐาน
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ความส าคญั
• สร้างก าไร
• ลูกคา้ไดคุ้ณค่า
• สร้างช่ือเสียงกิจการและประเทศ
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หน่วยท่ี 5 การจดัการการตลาด
• การตลาดคือ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและการจดัการโดยบุคคลหรือกลุ่ม
คน ซ่ึงมีความจ าเป็น ตอ้งการ ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑห์รือคุณค่า และการแลกเปล่ียน
ผลิตภณัฑ ์หรือ คุณค่า

• การตลาด คือ กิจกรรมท่ีน าเอาสินคา้และบริการ จากผูผ้ลิต เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค

• ช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ เกิดอาชีพ รายไดม้ากข้ึน หมุนเวยีนปัจจยัการ
ผลิต สร้างความตอ้งการ สร้างเศรษฐกิจ
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ระบบการแลกเปลี่ยนทางการตลาด

• สองฝ่ายข้ึนไป มาท าธุรกิจ ติดต่อส่ือสาร และส่งมอบ
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แนวคิดการตลาด

เนน้ผลิต

เนน้ผลิตภณัฑ์

เนน้ขาย

เนน้การตลาด

เนน้สังคม
สรุปจากหน้า 5-9 ถึง 5-10



อรรถประโยชน์

• ความสามารถของสินคา้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการ
1. รูปร่าง
2. สถานท่ี
3. เวลา
4. ความเป็นเจา้ของ
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หน้าท่ีทางการตลาด1. โอนกรรมสิทธ์ิ
2. กระจายสินคา้
3. อ านวยความสะดวก
4. สารสนเทศการตลาด

5. วิเคราะห์ตลาด
6. พฒันาสินคา้ ใหแ้ตกต่าง
7. ก าหนดราคา
8. แบ่งส่วนตลาด
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สภาพแวดล้อมมหภาค
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป
• การเมือง
• เศรษฐกิจ
• สังคม
• เทคโน

สภาพแวดลอ้มแข่งขนั
• คู่แข่งใหม่
• ผูซ้ื้อต่อรอง
• ผูข้ายวตัถุดิบต่อรอง
• สินคา้ทดแทน
• ขนาดแข่งขนั
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สภาพแวดล้อมจลุภาค

• บริษทั
• ผูส่้งวตัถุดิบ
• ลกูคา้
• คนกลาง
• คู่แข่งขนั
• สังคม
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ระบบสารสนเทศทางการตลาด

• ระบบท่ีประกอบไปดว้ย คน เคร่ืองมือ และกระบวนการในการจ าแนก วิเคราะห์
ประเมิน และจดัส่งขอ้มูลท่ีถกูตอ้งแม่นย  า ผูบ้ริหารไดใ้ชต้ดัสินใจ 

1. ก าหนดขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการ
2. พฒันาหาขอ้มูลข่าวสาร
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แนวคิดกระบวนการจดัการทางการตลาด

กระบวนการจดัการการตลาด มีขั้นตอน
1. วางแผนและควบคุมทางการตลาด
2. พฒันากลยทุธ์ทางการตลาด

1. ประมาณการอุปสงค์
2. แบ่งส่วนการตลาด
3. เป้าหมายทางการตลาด
4. ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด

3. พฒันาส่วนประสมทางการตลาด
4. ปฏิบติัการจริง
5. ควบคุม ติดตามผล สรุปจากหน้า 5-24 ถึง 5-26



วตัถุประสงคท์างการตลาด
• ทบทวนยอดขาย
• ทบทวนตลาดเป้าหมาย
• ทบทวนปัญหา โอกาส
• ก าหนดเกณฑ ์หลกัการ
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ระดบัการแบ่งส่วน
• มวลชน
• จุลภาค
แบ่งส่วน

1. วดัได้
2. เขา้ถึงได้
3. ด าเนินการได้
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ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด
• พฒันาต าแหน่งส าหรับตลาดเป้าหมาย
• เลือกน ากลยทุธ์ไปใช ้ก าหนดขอ้ดีท่ีแข่งขนัได้
• พฒันาส่วนประสมทางการตลาด
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ตลาดเป้าหมาย

ส่วนประสม
การตลาด

ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด•ความหลากหลายของสินคา้

•ช่ือตราสินคา้
•รูปลกัษณ์สินคา้
•รูปแบบ
•คุณภาพ
•หีบห่อ
•ขนาด

•ตน้ทุน
•ราคาขาย
•ใหส่้วนลด

•ท าเล
•ช่องทาง
•คลงัสินคา้
•สินคา้ขนคลงั

•โฆษณา
•ส่งเสริมการขาย
•ขายโดยบุคคล
•ประชาสมัพนัธ์
•ตลาดทางตรง

สรุปจาก 6-10
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ผลิตภณัฑ ์Product

• คือ ส่ิงใดกต็ามท่ีสามารถเสนอเขา้สู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ หรือ ความ
จ าเป็นของผูใ้ชห้รือ ผูบ้ริโภค รวมไปถึงวตัถุจบัตอ้งได ้บริการ บุคคล สถานท่ี 
องคก์ร ความคิด ผลิตภณัฑจึ์งเป็นทุกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์หรือ คุณสมบติัท่ีลกูคา้
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียน

• องคป์ระกอบ
▫ ผลิตภณัฑห์ลกั ผลิตภณัฑจ์ริง ผลิตภณัฑเ์สริม

• ประเภท ผลิตภณัฑ ์อุปโภคบริโภค และ ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
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การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่

1. สร้างสรรคแ์นวความคิด
2. กลัน่กรองความคิด
3. พฒันาและทดสอบ
4. วเิคราะห์เชิงธุรกิจ
5. พฒันาผลิตภณัฑ์
6. ทดสอบตลาด
7. แนะน าเขา้สู่ตลาด
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วรจรชีวติผลิตภณัฑ์
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กลยทุธ์ราคา
• ราคา คือ จ านวนเงินท่ีผูข้ายจะยอมรับเพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์
• ผลจากอุปทานและอุปสงค์
• การแข่งขนัดา้นราคา
• การแข่งขน่ีัไม่ใช่ราคา



กลยทุธ์การตัง้ราคา
1. เชิงภูมิศาสตร์
2. ใหส่้วนลดและส่วนยอมให้
3. ตั้งในช่วงส่งเสริมการขาย
4. แตกต่าง ตามลูกคา้ รูปแบบผลิตภณัฑ ์สถานท่ี

เวลา

5. ผลิตภณัฑใ์หม่
6. ส่วนประสมผลิตภณัฑ์
7. เชิงจิตวิทยา
8. เกียรติภูมิ
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย
• คือ กลุ่มธุรกิจ บุคคล ท่ีท าหนา้ท่ีช่วยกระจายสินคา้บริการไปยงัผูซ้ื้อผูบ้ริโภค ซ่ึง
กลุ่มธุรกิจ บุคคลน้ีอาจเรียกวา่ คนกลาง การจดัจ าหน่ายแบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้และการจดัการโลจิสติกส์

• รูปแบบช่องทางการจดัจ าหน่าย ของสินคา้อุปโภคบริโภค และ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
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หน้าท่ีของช่องทางการจดัจ าหน่าย
• การวจิยั
• การส่งเสริมการตลาด
• การติดต่อ
• การจดัสรร คดัเลือกสินคา้ท่ีเหมาะสม
• การเจรจาต่อรอง
• การเงิน
• การกระจายสินคา้หรือบริการ
• การเส่ียง
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การจดัการโลจิสติกส์

1. จดัการค าสั่งซ้ือ
2. จดัการคลงั
3. การล าเลียง ขนถ่าย
4. ขนส่ง รถไฟ น า้ รถ อากาศ ท่อ เนต็
5. ควบคุมสินคา้คงคลงั
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ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
1. การใชพ้นกังานขาย
2. การโฆษณา
3. การส่งเสริมการขาย
4. การประชาสัมพนัธ์
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หน่วยท่ี 6 การบญัชีและการจดัการการเงิน
• การบญัชีหมายถึง ศิลปะการเกบ็รวบรวม บนัทึก จ าแนกและท าสรุปขอ้มูลอนั
เก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน เพ่ือใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในกิจกรรม
ขององคก์าร

• 2 ประเภท การบญัชีการเงิน การบญัชีเพื่อการจดัการ
• วตัถุประสงค ์เพ่ือรายงานขอ้มูลทางการเงินใหบุ้คคล ผูใ้ชข้อ้มูลทั้งภายนอก 
ภายใน

สรุปจากหน้า 6-5 ถึง 6-6



• สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้
• กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พระราชบญัญติัการบญัชี

สรุปจากหน้า 6-6



หลกัการพืน้ฐานทางบญัชี
1. หลักเกณฑ์คงค้าง หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการบนัทึกรายได ้ค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นงวด

เวลา โดยค านึงรายไดพ้ึงได ้รายจ่ายพึงจ่าย ไม่ค านึงตวัเงิน รายการใดไม่เก่ียวขอ้งกบั
รายไดร้ายจ่ายในงวดนั้นไม่น ามาคิดผลการด าเนินงาน ถึงแมจ่้ายหรือ รับเงินแลว้

2. แม่บทการบัญชี คือ แนวความคิดพื้นฐานในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเป็นเกณฑ์
ในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัทางบญัชี เป็นกรอบในการอา้งอิงในการแกปั้ญหา
ทางการบญัชีในกรณีไม่มีมาตรฐานปฏิบติั

3. มาตรฐานทางบัญชี ท าใหกิ้จการมีหลกัปฏิบติัในทางเดียวกนั ผูใ้ชข้อ้มูลเขา้ใจตรงกนั 
และสามารถน างบการเงินตามมาตรฐานไปเปรียบเทียบกนัได้
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งบการเงนิ

• คือ รายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานกระแสเงินสดของกิจการ
และผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารของกิจการ

• 5 องคป์ระกอบ
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบก าไรขาดทุน
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนเจา้ของ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การวิเคราะห์งบการเงิน
• คือ การน ารายการต่างๆ ในงบการเงินมาสร้างความสัมพนัธ์กนัดว้ยวธีิการค าณวน
แบบต่างๆ และน าผลการค านวณไปวเิคราะห์ความหมาย เป็นการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
มาประเมินผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจ

• เคร่ืองมือท่ีใช้
▫ อตัราร้อยละ
▫ อตัราส่วนทางการเงิน
▫ แนวโนม้
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วิเคราะห์ร้อยละและแนวโน้ม
ปี ยอดขาย

2551 200,000

2552 250,000

2553 370,000

2554 420,000

2555 500,000

ร้อยละ ยอดขาย

100

125

185

210

250

เพ่ิม 25

เพ่ิม 85

เพ่ิม 110

เพ่ิม 150
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การใช้ข้อมลูทางบญัชีเพ่ือการจดัการ
ลกัษณะของขอ้มูลตน้ทุน 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล
• ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหา เช่ือถือได้
• ขอ้มูลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต ในช่วงเวลาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการตดัสินใจ
• ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือกท่ีตดัสินใจ
ประเภทปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ
• การตัดสินใจระยะส้ัน ตดัสินใจเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรในการบริหารจดัการภายใน

ระยะเวลา 1 ปี
• การตัดสินใจระยะยาว การตดัสินใจในการบริหารจดัการระยะมากกวา่ 1 ปี
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วตัถปุระสงค์และความส าคญัของการจดัการทางการเงิน

• คือ การท าใหเ้กิดความมัง่คัง่สูงสุดของผูถื้อหุน้
• เพ่ิมมูลค่าจาก
▫ เพิ่มรายไดจ้ากการขาย
▫ ลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและช าระภาษี
▫ ลงทุนในสินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
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หน้าท่ีและหลกัการของการจดัการการเงิน

1. การพยากรณ์และวางแผนทางการเงิน
2. การตดัสินใจลงทุนและจดัหาเงินทุน
3. การประสานงานและการควบคุมทางการเงิน
4. การติดต่อกบัตลาดเงิน
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สภาพแวดล้อมทางการเงิน
• ตลาดเงนิ ตลาดท่ีท าการซ้ือขายตราสารทางการเงิน หรือ กูย้มืเงินระยะสั้น ท่ีไม่
เกิน 1 ปี

• ตลาดทุน ตลาดท่ีท าการซ้ือขายตราสารทางการเงิน หรือ กูย้มืเงินระยะยาวกวา่ 1 
ปี
▫ ตลาดแรก ตลาดท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยน์ าหลกัทรัพยอ์อกขายใหป้ระชาชนเป็นคร้ังแรก 

ตลาดผูอ้อกหลกัทรัพย์
▫ ตลาดรอง ตลาดท่ีท าหนา้ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ ตราสารทางการเงินท่ียงัไม่ครบ

ก าหนดไถ่ถอนท่ีเคยออกขายในตลาดแรกมาแลว้ มาขายต่อผูล้งทุนอีกต่อ ตลาดซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์
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การลงทนุในสนิทรัพย์หมนุเวียน
การจัดการเงนิสด
• วตัถุประสงคเ์พ่ือท าใหกิ้จการมีสภาพคล่องในระดบัท่ีพอเหมาะและมี
ความสามารถในการท าก าไร

• จดัการเงินสดประจ าวนั และจดัการเงินสดระยะสั้น
การจัดการลูกหนีก้ารค้า
• เง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือ
• มาตรฐานการใหสิ้นเช่ือ
• นโยบายการเรียกเกบ็หน้ี

สรุปจากหน้า 6-41 ถึง 6-42



การลงทนุในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

• ใชเ้งินมาก ผลนาน เก่ียวกบัก าลงัการผลิต
• กระบวนการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุน งบลงทุน
▫ รวบรวมขอ้เสนอ ทางเลือก
▫ ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทุน
▫ วเิคราะห์ ประเมินค่าโครงการลงทุน
▫ ตดัสินใจเลือก
▫ ด าเนินงาน
▫ ติดตาม ประเมินผล

สรุปจากหน้า 6-45 ถึง 6-47



การจดัหาเงินทนุระยะสัน้

• สินเช่ือทางการคา้
• ตราสารพาณิชย์
• เงินกูร้ะยะสั้น

สรุปจากหน้า 6-48 ถึง 6-49



การจดัหาเงินทนุระยะยาว

• หุน้สามญั 
• หุน้บุริมสิทธ์ิ 
• หุน้กู้

สรุปจากหน้า 6-50 ถึง 6-53



หน่วยท่ี 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• หมายถึง กระบวนการในการจดัหา จูงใจ และธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์าร เพื่อใหไ้ดม้าและรักษาไว ้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ และมีคุณสมบติั 
เหมาะสมในการปฏิบติังาน อนัจะส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่ง
สัมฤทธ์ิผลในวตัถุประสงคท่ี์ตั้งข้ึน

• ส าคญัต่อ องคก์าร และตวับุคคล
• สภาพแวดลอ้มประกอบดว้ย ภายนอก และภายใน

สรุปจากหน้า 7-5 ถึง 7-8



หลกัการส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนษุย์
ระบบอุปถมัป์

• หลกัเสถียรภาพ
• หลกัรักษาความลบั
• หลกัความชอบพอพิเศษ
• หลกัแลกเปล่ียน

หลกัระบบคุณธรรม
• หลกัความเสมอภาค
• หลกัความสามารถ
• หลกัความมัน่คง
• หลกัความเป็นกลางทางการเมือง

สรุปจากหน้า 7-9 ถึง 7-11



การวางแผนทรัพยากรมนษุย์
ขั้นตอน เคร่ืองมอื

1 คาดการณ์ก าลงัคน เทคนิคเชิงปริมาณ คุณภาพ

2 ประเมินก าลงัคน เทคนิคตารางอตัราก าลงั การวเิคราะห์มาร์คอฟ คลงัทกัษะบุคลากร คลงั
ผูบ้ริหาร

3 พิจารณาความแตกต่าง การวเิคราะห์ส่วนต่างก าลงัคน

4 จดัท าแผนทรัพยากรมนุษย์ รักษาคนท างานไว้ สรรหาใหม่ ลดจ านวนบุคลากร

สรุปจากหน้า 7-16 ถึง 7-17



การวิเคราะห์งาน

• ท าความเขา้ใจเน้ือหาของงาน โดยระบุหนา้ท่ีของงานนั้นทั้งหมด
▫ พรรณนาลกัษณะงาน
▫ อธิบายคุณสมบติัเฉพาะของงาน

สรุปจากหน้า 7-19 ถึง 7-20



การสรรหา
• ภายใน
▫ ฐานขอ้มูล
▫ ประกาศต าแหน่งวา่ง
▫ เล่ือน โอนยา้ย

• ภายนอก
▫ ผา่นส่ือ
▫ หน่วยงานภายนอก
▫ สถาบนัการศึกษา

แหล่ง + -

ใน ประหยดั
ขอ้มูลมากกวา่
เสริมขวญั

ขาดคน
ความคิดเดิม
ปัญหาการเมือง

นอก ลดขดัแยง้
คิดใหม่
ไม่ขาดคน

เสียขวญั
ใชเ้วลาปรับ
ค่าใชจ่้าย

สรุปจากหน้า 7-21 ถึง 7-23



การคดัเลือก

1. ทดสอบ
1. ขอ้เขียน
2. ปฏิบติังานจริง
3. อ่ืนๆ

2. สัมภาษณ์
1. ตวัตวั
2. กลุ่ม

สรุปจากหน้า 7-23 ถึง 7-
24



การจ่ายคา่ตอบแทนทรัพยากรมนษุย์

• ค่าตอบแทน หมายถึงผลตอบแทนต่างๆ ท่ีบุคลากรไดรั้บจากการท างาน เป็น
เคร่ืองมือประการส าคญัท่ีจูงใจบุคลากรใหท้ างานกบัองคก์าร

• ประเภท
1. เป็นตวัเงิน
2. ไม่เป็นตวัเงิน

สรุปจากหน้า 7-26 ถึง 7-
29



การประเมินผลปฎิบตัิงาน

• เพื่อการบริหาร และพฒันาบุคลากร
1. ก าหนดผูรั้บผดิชอบ
2. ก าหนดช่วงเวลาประเมิน
3. ก าหนดวธีิการประเมิน
4. การส่ือสารใหข้อ้มูลป้อนกลบัผลการประเมินการปฏิบติั
5. ดูแลความเป็นธรรม

สรุปจากหน้า 7-31 ถึง 7-33



การฝึกอบรม พฒันาทรัพยากรมนษุย์
การฝึกอบรม การพฒันา

คือ กระบวนการเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติ พฤติกรรมท่ีจ าเป็นข้ึนอยา่ง
เป็นระบบ ท าใหป้ฏิบติังานไดดี้ข้ึน

การเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ เนน้ อนาคต 
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรต่อการ
เปล่ียนแปลง

จุดเนน้ ปัจจุบนั อนาคต

ประสบการณ์ ยงัไม่มี มี มาต่อยอด

เป้าหมาย ทกัษะความรู้ปัจจุบนั เตรียมพร้อมอนาคต

มีส่วนร่วม จ าเป็นตอ้งเขา้ ควรตอ้งเขา้

สรุปจากหน้า 7-35 ถึง 7-
36



การดแูลความปลอดภยัในการท างาน
ท่ีมาความไม่ปลอดภยั
• สวล
• สภาพการท างาน
• ตวับุคคล

สร้างความปลอดภยั
• หลกัความปลอดภยั
• ป้องกนัอุบติัเหตุ ทฤษฎี

โดมิโน

สรุปจากหน้า 7-39 ถึง 7-
41



การพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน

บุคคล

ทศันคติ

ขวญั
ก าลงัใจ

พึงพอใจ

ผลผลิต องคก์าร

ลดรักษา

ลดการหา
คน

เสริม
ภาพลกัษณ์

งาน
สม ่าเสมอ

สรุปจากหน้า 7-44



การพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน

ผลลพัท์

ค่าตอบแทน

สวล

สะดวก

พฒันา

เติบโตสงัคม

ถูกตอ้ง

สมดุลย์

สมัพนัธ์
สงัคม

เทคนิควิธี
บริหาร

ร่วม
แกไ้ข

ออกแบบ
งาน

ระบบ
รางวลั

ปรับปรุง 
สวล

สรุปจากหน้า 7-44 ถึง 7-
45



*หมายเหตุ หน่วยท่ี 8-15 เรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย ์ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ ์





งานของผูบ้ริหารท่ีต้องกระท าให้ส าเร็จ 
ด้วยการรวมพลังของกลุ่มคนท่ีมวัีตถปุระสงค์ร่วมกัน
และใช้ทรัพยากรบริหารเพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์

ทรัพยากรการบริหาร  4M

Man  Money  Material  Management





T H A I L A N D



ความส าคัญ
ของ การบรหิารรัฐกิจ

ประโยชน์
ของ การบรหิารรัฐกิจ





ระบบราชการ

Max Weber

โครงสร้าง
ของ

องค์การภาครัฐ

ฝ่ายบริหาร

ส่วนภมูภิาค ส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน
centralizationdeconcentration decentralization

โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารรัฐ



บริหาร

อธิปไตย

นิติบัญญัติ ตลุาการ

centralization

รวมอ านาจ
deconcentration decentralization

แบ่งอ านาจ กระจายอ านาจ

ส่วนกลางส่วนภมูิภาค ส่วนท้องถ่ิน



centralization

ส่วนกลาง

บริหาร

ส านักนายกฯ
กระทรวง
ทบวง
กรม

จังหวัด
อ าเภอ

(ก่ิงอ าเภอ)
ต าบล
หมู่บ้าน

อบจ.
เทศบาล
อบต.

กรงุเทพมหานคร
เมืองพทัยา

deconcentration decentralization

ส่วนภมูิภาค ส่วนท้องถ่ิน



ระบบราชการ

Max Weber

โครงสร้าง
ของ

องค์การภาครัฐ

ฝ่ายบริหาร

ส่วนภมูภิาค ส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน
centralizationdeconcentration decentralization

โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารรัฐ



โครงสร้าง
ของ

องค์การภาครัฐ

• กฎระเบยีบท่ีแน่นอน
• แบ่งงานกันท าตามความช านาญ
• ล าดับข้ันการบังคับบัญชา
• ตัดสินใจด้วยเหตุผลและหลักวิชาการ
• ระบบการจัดเก็บเอกสาร
• การท างานเป็นอาชีพ
• ความสัมพนัธ์แบบเป็นทางการ
• เล่ือนข้ัน/ต าแหน่งตามความรู้
ความสามารถ

ระบบราชการ

Max Weber





หน้าท่ีตามประเพณี
การสร้างชาติ

การจัดการด้านเศรษฐกิจ
สวัสดิการสังคม

การควบคุมสภาพแวดล้อม
หน้าท่ีด้านสิทธิมนษุยชน



• แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ

• พฒันาการของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์

• แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต



แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แบบด้ังเดิม

รัฐประศาสนศาสตร์
ในความหมายใหม่

การจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐ

แบบตอบสนอง



Woodrow Wilson (1856-1924) 

“The Study of  Administration” (1887)

Frederick Taylor (1856-1915)

“The principles of  
Scientific Management” (1911)

Max Weber (1864-1920)

“Economy and Society” (1922)

Leonard D.White (1891-1958)

“Introduction to the Study of  
Public Administration” (1926)



แยกการบริหารออกจากการเมือง

น าทฤษฎีองค์การแบบราชการมาใช้

หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์

ความพร้อมรับผดิต่อฝ่ายการเมือง

เน้นบทบาทของผูบ้ริหารระดับสงู



แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แบบด้ังเดิม

รัฐประศาสนศาสตร์
ในความหมายใหม่

การจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐ

แบบตอบสนอง



•สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

•ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

•ให้ความส าคัญกับค่านิยม

•ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกการบริหาร
ออกจากการเมือง



แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แบบด้ังเดิม

รัฐประศาสนศาสตร์
ในความหมายใหม่

การจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐ

แบบตอบสนอง



•น าแนวคิดการจัดการภาคเอกชนมาใช้

•การกระจายและมอบอ านาจ

•กลไกการตลาดและการท าสัญญา

•พร้อมรับผดิต่อผลการด าเนินงาน



แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แบบด้ังเดิม

รัฐประศาสนศาสตร์
ในความหมายใหม่

การจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐ

แบบตอบสนอง



ธรรมาภิบาล Good Governance

Responsive Governance

New Public Governance

บนพื้นฐานแนวคิดแบบพหนิุยม

เครือข่ายการบริหาร
Governance networks



บทบาทรัฐ สนับสนนุ-ประสานงาน

การสร้างภาคีร่วม

การสร้างเสริมพลังประชาชน

องค์การแบบเครือข่าย

กลไกบริหารอาศัยความไว้วางใจ



แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แบบด้ังเดิม

รัฐประศาสนศาสตร์
ในความหมายใหม่

การจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐ

แบบตอบสนอง



• แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ

• พฒันาการของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์

• แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต





• แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ

• พฒันาการของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์

• แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต


