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หน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการบริหาร



ความหมาย

บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป

ร่วมมือกนัท างานอย่างใดอย่างหน่ึง

อาศัยปัจจัยด้านต่างๆ

มวีตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย



แนวคดิ
ทฤษฏี

การบริหาร

แบบดั้งเดมิหรือแบบคลาสสิค

เชิงพฤติกรรม

เชิงปริมาณ

ร่วมสมยั



หลกั POCCC ของฟาโยล

P: planning 

O: organizing

C: commanding

C: controlling

C: coordinating



หลกั POSDCoRB ของลนิดอล เออร์วคิ และลูเทอร์ กลูคิ

Planning

Organizing

Reporting

Directing

Staffing

Budgeting

Coordinating



ทฤษฏีล าดบัขั้นของความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์

ความส าเร็จ

การยกย่อง

ทางสังคม

ความมั่นคงปลอดภัย

ทางกายภาพ



แมกซ ์เวเบอร์

น ำเสนอหลกักำรระบบรำชกำร 6 ประกำร
1. หลกักำรแบ่งงำนกนัท ำ

2. หลกัโครงสรำ้งตำมสำยบงัคบับญัชำ

3. หลกักำรคดัเลอืกที่เป็นทำงกำร

4. หลกักำรก ำหนด กฎวนิัยกำรควบคุม

5. หลกัควำมเป็นกลำง

6. หลกัควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพตำมระบบคุณธรรม



แมรี่ พ ีฟอลเลท

เสนอปัจจยัที่เกี่ยวกับความสมัพนัธ์ในองค์กร ไดแ้ก่ 

อ านาจ ความข ัดแย ง้  ภาวะ ผู น้ า  และ เสนอหล ักการ

ประสานงานวา่

1. ตอ้งวางแผนการสนรา้งความร่วมมอื

2. ตดิต่อผูม้อี  านาจโดยตรง

3. สรา้งความสมัพนัธใ์นการทท างานร่วมกนั

4. ตอ้งสานสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง



ดกักลำส เอม็ แมคเกรเกอร ์

น า เสนอแนวคิด เรื่ อ งการท า ง าน 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ ทฤษฎ ีX ซึง่เป็นตวัแทนดา้น
ลบ และ ทฤษฎ ีY ซึง่เป็นตวัแทนดา้นบวก



เฟดเดอรคิ ไอ เฮริซ์เบริก์

ไดพ้ฒันาแนวคดิเรื่องแรงจูงใจการท างาน 

เรยีกวา่ ทฤษฎสีองปจัจยั ไดแ้ก่

1. ปจัจยัจูงใจเช่น การไดร้บัค าชม
2. ปจัจยัค า้จนุหรอืปจัจยัอนามยั ไดแ้ก่ การ
ขึ้นเงนิเดอืน เป็นตน้



แนวคิดและทฤษฎกีำรบรหิำรเชิงปรมิำณ

เกดิข้ึนสมยัสงครำมโลกคร ัง้ที่ 2 โดยกองทพัสหรฐั ใชก้ำรวิเครำะหเ์ชิง
ปรมิำณเพื่อช่วยในกำรตดัสนิใจดำ้นกำรรบ และงำนดำ้นอืน่ๆ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท

1. ทฤษฎวีิทยำกำรจดักำร ใชแ้บบจ ำลองทำงคณิตศำสตรเ์ป็นหลกัในกำรจดักำร

2. กำรจดักำรกำรผลติ OM: operation management ใช้

สถติใินกำรควบคุมกำรผลติ

3. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจดักำร MIS : management 
information system ใชส้ำรสนเทศตอบสนองกำรจดักำร

แนวคดิ



แนวคิดและทฤษฎกีำรบรหิำรรว่มสมยั

ทฤษฎเีชิงระบบ

ปจัจยัน าเขา้

INPUT

กระบวนการแปร

สภาพ

PROCESS

ผลผลติ

OUTPUT

ขอ้มูลยอ้นกลบั FEEDBACK

แนวคดิ



แนวคิดและทฤษฎกีำรบรหิำรรว่มสมยั

ทฤษฎเีชิงสถำนกำรณ์ :  โครงสรำ้งที่ดี อำจไม่เหมำะกบัทกุองคก์ร จงึตอ้งปรบัใหเ้หมำะ

กำรลองผิดลองถกู

กำรจดักำรแบบวิทยำศำสตร์

กำรจดักำรเชิงพฤตกิรรม

กำรจดักำรเชิงปรมิำณ

ทฤษฎเีชิงระบบ

ทฤษฎตีำมสถำนกำรณ์

แนวคดิ



วำงแผน

จดัองคก์ร

กำรน ำ

ทรพัยำกร

มนุษย์

ควบคมุ

จรยิธรรม

หลกักำรบรหิำร



สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ำรตำมแนวคดิแมคคนิเซย ์: Mckinsey 7s

SHARED 
VALUES

STRUCTURE

SYSTEM

STYLE

STAFF

SKILLS

STRATEGY

7 s FRAMEWORK
STRATEGY
STRUCTURE
SYSTEM
STYLE
STAFF
SKILLS
SHARED VALUES



สภำพแวดลอ้มภำยนอกทัว่ไปของกำรบรหิำร

ภมูิศำสตร ์

• อากาศ

• น า้

• ทะเล

• ภเูขา

• ป่าไม ้

สงัคม

วฒันธรรม

• กลุม่ปฐมภมูิ

• กลุม่ทตุยิภูมิ

เศรษฐกจิ

• การผลติ

• การจ าหน่าย

• การบริโภค

กำรเมือง

• นโยบาย

• การบรหิาร

• ผูน้ า

เทคโนโลยี

• สารสนเทศ

สนบัสนุน

การปฏบตัิ

• สารสนเทศ

สนบัสนุนการ

บรหิาร



แนวทำงกำรบรหิำรเพือ่กำรพฒันำ



แนวทำงกำรพฒันำดำ้นองคก์ำร

พฒันำ

โครงสรำ้ง

พฒันำ

ระบบบรหิำร

พฒันำ

กำรประสำนงำน

พฒันำดำ้น

วชิำกำร



หน่วยท่ี 2

พฒันาการของการบริหาร



ระยะที ่2 ก่อนสมยัสุโขทยัตอนต้น (ก่อนปี พ.ศ. 
1761- 1921) แบ่งการปกครองและการบริหาร
บ้านเมืองออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. หัวเมืองช้ันใน

2. หัวเมืองช้ันนอก

3. เมืองประเทศราช



ระยะที ่3 สมยัสุโขทยัตอนปลาย (ก่อนปี พ.ศ.1921-
1981) สุโขทยัถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1. เมืองสรวงสองแคว (พษิณุโลก)

2. เมืองสุโขทยั เป็นเมืองรอง

3. เมืองเชลยีง (ศรีสัชนาลยั)

4. เมืองชากงัราว (ก าแพงเพชร)



ระยะที ่4 สมยัอยุธยาตอนต้น (ก่อนปี พ.ศ.1893-
2031) มกีารปกครองส่วนกลางแบบ “จตุสดมภ์” 
ตามแบบขอม ดงันี้

1. ขุนเมือง 2. ขุนวงั

3. ขุนคลงั 4. ขุนนา



เจมส์ วตัต ์(James watt) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ไดพ้ฒันา
เค ร่ืองจักรไอน ้ า ในปี  ค .ศ .  1764 (พ .ศ .  2307)  มาใช้แทน
แรงงานคนและแรงงานสัตว ์เป็นการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ในการ
ผลิตเป็นคร้ังแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1799 (พ.ศ. 2342) หลุยส์  กีโยม 
(Louis Guillaume) ทูตฝร่ังเศสประจ ากรุงเบอร์ลิน ไดใ้หค้  าจ ากดั
ความปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงดงักล่าวว่าเป็น “การปฏิวติั
อุตสาหกรรม (The Industrial Revolution)” น ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในหลายดา้น ดงัน้ี



 เกดิการใช้เทคโนโลยอีย่างแพร่หลาย

สังคมขยายตวั ท าให้ความต้องการสินค้าสูงข น้

ชุมชนเปลีย่นแปลงเป็นสังคมเมือง

การแสวงหาอาณานิคมและลทัธิจักรวรรดินิยม



การเปลีย่นแปลงการบริหารสู่ยคุสารสนเทศ
 เทคโนโลยสีารสนเทศ
 เทคโนโลยคีมนาคม
 เทคโนโลยอ่ืีนๆ

เร่ืองที่  2.2.1 ความเป็นมาและการบริหาร
ของยุคสารสนเทศ



การบริหารเพือ่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งบรรล ุ7 เร่ือง คอื
 การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
 การบริหารทางไกล
 การท างานกบัระบบคอมพวิเตอร์
 การมองการณ์ไกล
 การใช้หน่วยงาน/องค์การอ่ืนท างาน
 การจดัรูปแบบองค์การให้การท างานได้ฉับไว
 การพฒันาบุคลากร

เร่ืองที่  2.2.1 ความเป็นมาและการบริหาร
ของยุคสารสนเทศ



ระบบการบริหารยคุสารสนเทศ
 ระบบ Balance Scorecard
 ผูคิ้ดคน้แคปแพลน็และนอร์ตนั

 การร้ือปรับระบบ
 กระบวนการเปรียบเทียบกบัองค์การที่เป็นเลศิ
 การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์การ

เร่ืองที่  2.2.1 ความเป็นมาและการบริหาร
ของยุคสารสนเทศ



การเกดิความรู้และการจัดการ
จะให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้มากขึน้ และน าความรู้น้ันมาจัดการให้เป็น

ระบบ เพ่ือน าความรู้ที่มีไปพฒันาพนักงานให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาของ
บุคลากรในองค์การ และสามารถบริหารงานในองค์การให้เกดิความยัง่ยืน
การบริหารในยุคการจัดการความรู้

การบริหารจัดการความรู้โดยใช้แผนผังอิชิคาวะ (Ishikawa diagram)
เปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประกอบด้วย

o ส่วนหัวและตา (knowledge vision - KV)
o ส่วนกลางล าตัว (knowledge sharing - KS)
o ส่วนหาง (knowledge assets - KA) สร้างคลงัความรู้ เช่ือมโยงเครือข่าย

เร่ืองที ่2.3.1 ความเป็นมาและการบริหาร
ในยุคการจัดการความรู้



องค์ประกอบความยัง่ยนืของธุรกจิ

เร่ืองที ่2.3.2 การบริหารภาคการเกษตรและพฒันาการ
ทางการบริหารของไทยในยุคการจัดการความรู้

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

เศรษ กจิ 
(Economic) 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

สังคม 
(Social) 

ความยัง่ยืน 
(Sustainability) 



ตารางเปรียบเทยีบการพฒันาการการบริหารของภาคเอกชน
สมยัที1่

Information for 
Decision Support

สมยัที2่
Tacit-Explicit Knowledge Conversion

สมยัที3่
Informal Communities and 
Natural Flow of Knowledge

ความรู้ คือ ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกดิจากการปฏิบัติงานและปฏิสัมพนัธ์จากการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ของพนักงาน

การถ่ายทอดความรู้ด้วยการเสวนาผ่าน
ชุมชนนักปฏิบัติ

Information is Power Sharing Knowledge is Power Knowledge Sharing Network
การจัดการความรู้ คือ การสร้าง
ฐานข้อมูล (Data base)

การจัดการความรู้ คือ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การแลกเปลีย่นความรู้พนักงาน

การรวมกลุ่มสนใจของสมาชิกที่มีปัญหาใน
การท างานคล้ายกนั

เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบต่างๆเพ่ือการบริหาร

เน้นที่คนและความรู้ในตวัคน เน้นการสร้างสัมพันธ์หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าเพ่ือการ
สร้างฐานความรู้ขององค์การเพยีงอย่างเดยีว

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงเคร่ืองมือสนับสนุน
การจดัการความรู้

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันซ่ึง
ห น้ า แ ล ะ พ บ ป ะ กั น ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพวิเตอร์

ข้อจ ากดั
มีข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ
ของ ผู้ ใ ช้และไ ม่นานข้อมูลก็
ล้าสมัย

คนหวงความรู้จึงถ่ายทอดความรู้เพยีงบางส่วนและมี
อุปสรรคด้านการใช้ภาษาในการส่ือความหมาย ท าให้
เน้ือหาของความรู้มีคุณภาพต ่า น ามาใช้ประโยชน์ได้
น้อย





ระบบบริหารธุกจิทีมี่ประสิทธิภาพ

เคร่ืองจกัร 
(Machine)

คน 
(Man)

วตัถุดิบ
(Material)

วธีิการ 
(Method)

เงิน 
(Money)

ตลาด 
(Market)



หมายถึง กลุ่ม
ของกิจกรรมท่ี
ตอ้งปฏิบติั 

หนา้ท่ีการงานจะ
มีอะไรบา้ง มีก่ี

กลุ่ม

ส่วนประกอบของโครงสร้างบริหาร

การก าหนด
หนา้ท่ีของงาน

หมายถึง การแยก
งานหรือรวม

หนา้ท่ีการงานท่ี
ใกลเ้คียงกนัไว้

ดว้ยกนั

การแบ่งงาน

หมายถึง 
ความสมัพนัธ์
ตามล าดบัชัน้
ระหวา่ง

ผู้บงัคบับญัชา
และใต้บงัคบั
บญัชา

การจดัสายงานตาม
การบงัคบับญัชา



- รวมอ านาจ
- กระจายอ านาจ
แบบแบ่งอ านาจ
- กระจายอ านาจ
แบบมอบอ านาจ

ส่วนประกอบของโครงสร้างบริหาร

การมอบอ านาจ
การบงัคบับญัชา

การท่ีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ระบุลงไป
ใหช้ดัเจนวา่ใคร

เป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใครมีความ

รับผดิชอบงานใด
ในขอบเขตกวา้ง
แคบเท่าใด

การมีเอกภาพใน
การบงัคบับญัชา



รูปแบบของการจดัโครงสร้างระบบบริหาร

การจดัโครงสร้างระบบบริหารแบบงานหลกั

ขอ้ดี: โครงสร้างเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น
ขอ้เสีย : ผูบ้ริหารรับภาระมากเพราะการควบคุมเป็นไปโดยตรง

การจดัโครงสร้างระบบบริหารแบบงานหลกัและงานท่ีปรึกษา

ขอ้ดี: มีหน่วยงานใหค้  าปรึกษาเฉพาะ ผดิพลาดลดลง
ขอ้เสีย : อาจเกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานหลกัและหน่วยงาน
ท่ีปรึกษา



ผ ูจ้ดัการใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายผลติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ฝ่ายจัดซ้ือฝ่ายโรงงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวจิัยตลาด ฝ่ายบริการ ฝ่ายขาย

การจดัโครงสร้างระบบบริหารแบบหนา้ท่ีการงานเฉพาะ



บทบาทของผู้บริหารระดบัสูง ผู้ก ำหนดตดัสินใจโดยกำรใช้กลยุทธ์
ท่ีเหมำะสม

ผู้ปฏิบัตงิาน

-ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลเป้าหมาย
-ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
-จัดรูปสายงานและจัดสรรส่วนของงาน
ให้แกนน า
-ประเมนิผลงานและน ามาปรับปรุง

ก ำหนดมำตรฐำนของงำน



- ขนบธรรมเนียม
- นโยบาย
- มาตรการ

ปัจจยัสนบัสนุนระบบบริหาร

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม

- ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทั้งในและ
นอกประเทศ
- ลกัษณะพื้นฐานของ
ประชากร

ปัจจยัดา้นประชากร

-การประหยดั อด
ออม
-การคิดเองเป็น ท า
เองเป็น

ปัจจยัดา้นสงัคม 
วฒันธรรม

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นกฏหมาย



หน่วยท่ี 4 เคร่ืองมือการบริหารในงาน
ส่งเสริมการเกษตร



เคร่ืองมือการบริหารในงานส่งเสริมการเกษตร
• เคร่ืองมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรส าหรับบุคคล

• เคร่ืองมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรส าหรับกลุ่ม

• เคร่ืองมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรส าหรับระบบและองคก์ร



1. เคร่ืองมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรส าหรับบุคคล

• วิธีคิดหมวก 6 ใบ (six thinking hats)

การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นกลาง ไม่มีอคติ เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง

การอนุญาตใหแ้สดงความรู้สึก สัญชาติญาณ การแสดงออกทางอารมณ์ได้

การอนุญาตใหใ้ชค้วามคิดเชิงควบคุม การจดักระบวนความคิด และการใชห้มวกอ่ืนๆ

การหาเหตุผลทางบวก การนึกถึง ความเป็นไปได ้มองถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ มองส่ิงดี

การหาเหตุผลทางลบ การตดัสินใจ การระมดัระวงั ความสุขมุรอบคอบ

การอนุญาตใหคิ้ดในส่ิงท่ีใหม่ๆ เป็นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ความคิดริเร่ิม



รองเทา้ปฏิบติัการ 6 คู่ (six action shoes)
คนควรมีความสมบูรณ์ 6 แบบ

รองเทา้ทางการสีน ้ าเงิน : หนา้ท่ีประจ า งานประจ า
รองเทา้ว่ิงสีเทา: ความยากล าบากในการมองเห็น

ตอ้งส ารวจขอ้มูล

รองเทา้พ้ืนแขง็หนาสีน ้ าตาล: สีแห่งความ

เป็นจริง การปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็ฯไปได้

รองเทา้บู๊ตสีสม้: สีสม้หมายถึงระเบิด อนัตราบ 

ภาวะฉุกฉินตอ้งแกไ้ขเฉพาะหนา้

รองเทา้ผูห้ญิงสีชมพู : ความสุขสบาย ความเอาใจ

ใส่ สนใจความอ่อนไหวของมนุษย์

รองเทา้บู๊ตใส่ข่ีมา้สีม่วง: อ านาจ การบงัคบั

บญัชาในทางท่ีดี



ประเภทการประเมิน ผู้ประเมนิ เป้าหมาย

ประเมินผลการปฏิบติังาน 1.ตวัผูป้ฏิบติังาน
2.ผูบ้งัคบับญัชา
3.ผูร่้วมงาน

ประเมินพฤติกรรมและผลการปฏิบติังานเพื่อ
พฒันาผูป้ฏิบติังาน

ประเมินภาวะผูน้  า 1.ตวัผูป้ฏิบติังาน
2.ผูบ้งัคบับญัชา
3.ผูร่้วมงาน
4.ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ประเมินพฤติกรรมและความสามารถของผูน้  า
การบริหารงาน

ประเมินผูน้  าทีม 1.ตวัผูน้  าทีม
2. ผูบ้ริหาร
3.สมาชิกในทีมงาน

ประเมินพฤติกรรมและความสามารถในการน า
ทีม เพื่อพฒันาภาวะผูน้  า และการคดัเลือก
หวัหนา้ทีมงาน

ความสัมพนัธ์ของทีมงาน 1.สมาชิกในทีมงาน
2สมาชิกทีมงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ประเมินความสัมพนัธ์ทีมงาน เพื่อพฒันาให้
สามารถท างานร่วมกนัได้

การประเมินผลแบบ 360 องศา



การประเมินผลแบบ 540 องศา

• การประเมินผูบ้งัคบับญัชาแต่เพียงผูเ้ดียวการประเมิน 90 
องศา

• การประเมินผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา 
และผูถู้กประเมินเอง

การประเมินแบบ 

180 องศา

• การประเมินโดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
ผูบ้งัคบับญัชา ผูถู้กประเมิน และเพื่อนร่วมงาน

การประเมินแบบ 

270 องศา



2. เคร่ืองมือบริหารระหวา่งบุคคล
1.การประเมินผลการปฏบิัตงิานโดยเพ่ือนร่วมงานไดแ้ก่

แบบสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบ สอบถาม จดัอนัดบั และวดัทศันคติ

2.การบริหารโดยมุ่งวตัถุประสงค์ 

ก าหนด
เป้าหมาย

วางแผนงาน

มอบหมาย
งาน

ติดตาม 
ตรวจสอบ

ประเมินและ
ทบทวนผล



3.การมอบอ านาจ

ลกัษณะ
บุคคล

ลกัษณะ
ของอ านาจ

ขอ้มูล
สารสนเทศ

ความ
เช่ียวชาญ

สังคม

ควบคุม
ทรัพยากร

ต าแหน่ง
หนา้ท่ี



3. เคร่ืองมือบริหารภายในกลุ่ม

1.การบริหารแบบมีส่วนร่วม

สร้างแรง
กระตุน้

พฒันา
พฤติกรรม

แลกเปล่ียน
เรียนรู้

สนบัสนุน
แนวคิด

เปิดโอกาส
ด าเนินการ

ประเมินผล
และ

แรงจูงใจ



3. เคร่ืองมือบริหารภายในกลุ่ม

1.ทมีงานบริหารตนเอง

การรับรู้
ปัญหา

คดัเลือก
ทีมงาน

รวบรวม
และ

วิเคราะห์
ขอ้มูล

ก าหนด
ทางเลือก

เลือก
แนวทาง
ปฏิบติั

วางแผน
ปฏิบติัการ



3. เคร่ืองมือบริหารระหวา่งกลุ่ม

1.การสร้างเครือข่าย

รับรู้มุมมอง
ร่วมกนั

วิสยัทศัน์
ร่วมกนั

ผลประโยชน์
และความ

สนใจร่วมกนั

การมีส่วน
ร่วมของ
เครือข่าย

เสริมสร้างซ่ึง
กนัและกนั

การพ่ึงพา
อาศยักนั

ปฏิสมัพนัธ์
เชิง

แลกเปล่ียน

องคป์ระกอบ
ของเครือข่าย



3. เคร่ืองมือบริหารระหวา่งกลุ่ม

2.การบริหารแบบตั้งทมีงาน



เคร่ืองมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรส าหรับระบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ คน้หา

ทดลองปฏิบติั พิจารณาตามเกณฑ์

สรุปบทเรียนวิธีการปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ

1.วธีิการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ



เคร่ืองมือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรส าหรับระบบ

2. การบริหารเชิงดุลยภาพ

มุมมองดา้นการเงิน
มุมมองดา้นการ
ด าเนินการภานใน

มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นการ
เรียนรู้และเติบโต



เคร่ืองมือการบริหารส าหรับองคก์าร

1. การจดัการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้มี 2 ประเภท ไดแ้ก่
ความรู้ในตวัคน (Tacit Knowledge)
ความรู้แจง้ชดั (Explicit knowledge)

การคน้พบความรู้

การสร้างและแสวงหาความรู้

การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ

การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้

การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้



เคร่ืองมือการบริหารส าหรับองคก์าร

2. องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning Organization: LO)

เนน้การพฒันาการเรียนรู้สภาวะการเป็นผูน้ าในองคก์าร และการ
เรียนรู้ร่วมกนัของคนในองคก์าร

3. การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Managerment: TQM)

เนน้ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร เป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ี
มุ่งเปล่ียนแปลงคนทั้งหมด โดยเป็นทั้งกลยทุธ์ เทคนิค ระบบการ
จดัการ รวมไปถึงปรัญชา และเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาองคก์าร





ลกัษณะการท างานด้านการสง่เสริมการเกษตรของไทย

การส่งเสริมการเกษตร คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีไปยงั
เกษตรกรให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้



ขอบเขตการบริหารการสง่เสริมการเกษตรของประเทศไทย

ส่งเสริมการ
ผลิตใหเ้พียงพอ
ต่อการบริโภค

ส่งเสริมการ
ผลิตเพื่อ
อุตสาหกรรม

ใหมี้ความ
มัน่คงในอาชีพ 
มีรายไดสู้ง

ใหเ้กิดการรวม
เป็นกลุ่ม 
สถาบนัเพื่อ
ขยายโอกาส



แนวคิดทฤษฎี X 

คนทัว่ไปมีความเกียจคร้าน
ตอ้งบงัคบัจึงจะท างาน คนทัว่ไปมีความขยนัหมัน่เพียร ตอ้ง

อ านวยความสะดวกในการท างาน

การควบคุมอยา่งเขม้งวด
กฏเกณฑแ์ละการลงโทษ ใหอิ้สรภาพในการรับผิดชอบ

เนน้การพฒันาจิตใจ

การบริหาร

บุคลากร การบริหาร

บุคลากร

แนวคิดทฤษฎี Y



ทฤษฎีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร

1. การควบคุม
2. การจูงใจ
3. การแสดงออกทางอารมณ์
4. ขอ้มูลข่าวสาร

วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร



แบบจ าลองการสื่อสาร

แบบจ าลองของ SMCR แบบจ าลองของแชรม

ล่าม

การเขา้รหสั

การถอดรหสั

สาร

สาร

ล่าม

การถอดรหสั

การเขา้รหสั



การยอมรับนวตกรรม

ผูน้  านวตกรรม

กลุ่มยอมรับเร็ว

กลุ่มยอมรับปานกลาง กลุ่มยอมชา้

กลุ่มลา้หลงั

ตระหนกั สนใจ ตดัสินใจ ทดลองท า ยนืยนั



หลกัการบริหารทรัพบากรบคุคล

หลกัความ
เสมอภาค

หลกั
ความสามารถ

หลกัความ
มั่นคง

หลกัความเป็น
กลางทางการ

เมือง



การบริหารทรัพย์สิน

ไม่ใหมี้เงินสดใน
มือมากเกินไป 
เพราะเสียโอกาส
ลงทุน

การจัดการเงนิสด

ก าไรจากยอดขาย
เงินเช่ือคุม้ค่ากบั
ค่าใชจ่้าย

การจัดการลูกหนี้

อยา่ใหสิ้นคา้
คงเหลือมีมาก
หรือนอ้ยเกินไป

การจัดการสินค้าคงเหลือ

ไม่ควรมีทรัพยสิ์น
ถาวรมาก และ
หรูหราเกินความ
จ าเป็น

การจดัการทรัพย์สินถาวร









1) กลยทุธจ์ะตอ้งเป็นสิง่ที่ผูบ้รหิารระดบัสูงเหน็ว่ามีความส าคตัต่อองคก์ร

6.1.1



1) ยุทธศาสตรค์ือแผน

6.1.1



1) การก าหนดยทุธศาสตร์

1.1 การวเิคราะห ์

1.2 การก าหนดทิศทาง

1.3 การก าหนดประเด็น

6.1.3



6.2.1

ผูบ้รหิาร
ผูม้ีสว่นได ้

สว่นเสยี



6.2.1

ผูม้ีสว่นได ้

สว่นเสยี

ภายในองคก์ร ไดแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ ผูป้ฏบิตัิงาน ผูบ้รหิาร

ภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่

ลูกคา้ ผูส้ง่มอบวตัถดุิบ คู่แ่่ง ลลล



6.2.1

ตอ้งมีจุดเนน้ที่ชดัเจน

ตอ้งมีกลไกประสานงานทกุฝ่าย

ท างานสอดคลอ้งเ่า้กนัได ้

ตอ้งมีความคลอ่งตวัที่จะปรบัตวั

ใหต้ามทนัสถานการณ์ได ้



1) เหตผุลที่องคก์รท าธุรกจินั้นหรอืวตัถปุระสงคเ์ป็นอย่างไร

6.2.3



1) มมุมองดา้นการเงนิ

6.3.2



หน่วยที่ 7
การวางแผนบริหารการส่งเสริมการเกษตร



แผน

การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานที่ชัดแจ้ง เพื่อให้การปฏบิัตงิาน 
การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



ความส าคญัของแผน
1. เหน็ภาพอนาคตที่ชัดเจน ลดความไม่แน่นอน และความซับซ้อน

2. ท าให้ผู้เก่ียวข้องรับรู้ถงึความรับผิดชอบ และปรับตัวได้ทนั

3. เป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการประสานงาน

4. ท าให้ผู้บริหารมีทศิทางในการควยคุมงาน

5. ช่วยสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริหารในการที่จะน าองค์กรให้อยู่
รอด



ประเภทของแผนในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร

จ าแนกตาม
ระยะเวลา

จ าแนกตาม
ขอบเขตของ
กจิกรรมที่ท า

จ าแนกตามการ
น าไปใช้

ระยะสัน้

ระยะกลาง

ระยะยาว

แผนกลยุทธ

แผนด าเนินงาน
แผนปฏบิัตกิาร

แผนใช้ครัง้เดียว

แผนใช้ประจ า

7.1.2แผนตามลักษณะเฉพาะ



THE BOSTON CONSULTING GROUP: BCG MATRIX

7.2.1

• สว่นแบง่ต ่ำ

• กำรเติบโตต ่ำ

• สว่นแบง่สงู

• กำรเติบโตต ่ำ

• สว่นแบง่ต ่ำ

• กำรเติบโตสงู

• สว่นแบง่สงู

• กำรเติบโตสงู

?

low

low

High

High



เคร่ืองมือในในการวางแผนกลยุทธ์

วิสัยทศัน์ พันธกจิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

7.2.2

วัตถุประสงค์



คุณลกัษณะของระบบการประเมนิทีม่ปีระสิทธิผล
1. มีความคุ้มค่า ที่มีสารสนเทศ และการควบคุมไม่มากเกินไป

2. มีประโยชน์ ต่อการควบคุม ตดิตามงานที่ได้รับมอบหมาย

3. ทนัต่อเหตุการณ์ มีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

4. น าเสนอความเป็นจริง ทัง้ผลดีและผลเสีย

5. มีความทั่วถงึ

6. ความง่ายและระบุข้อจ ากัดการประเมินให้รู้ชัดเจน

7. ไม่มีการชีน้ า เพราะต้องได้รับรู้ความจริงจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง

8. ตัดสินใจบนพืน้ฐานความเป็นจริงที่ได้จากการเปรียบเทยีบ
7.2.3



ภายใต้รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในยุคข้อมูลข่าวสาร
กลยุทธ์ทีต้่องใช้มีดงันี้

1. การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 2. การบริหารทางไกล

3. การท างานกับ COMPUTER 4. การมองการณ์ไกล

5. การใช้องค์กรอื่นท างาน 6. การพัฒนาบุคลากร

7. การจัดรูปองค์การที่ท างานได้ฉับไว

7.2.3



การพฒันาศักยภาพด้านกลยุทธ์ระดบัโลก

ต้องมีการวางแผนที่จะขยายตัวไปสู่ตลาดนอกท้องถิ่นหรือ

ต่างประเทศเพราะนับวันการเปิดเสรีทางการค้า

จะท าให้คู่แข่งรายใหญ่เพิ่มมากขึน้



การจดัท าและการเขยีนโครงการสง่เสริมการเกษตร



ความหมายของโครงการสง่เสรมิการเกษตร



8.1.2

 มกีารก าหนดวตัถปุระสงคไ์วช้ดัเจน

 มกีารก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และสิ้นสดุอย่างชดัเจน

 มกีารก าหนดขอบเขตและพื้นที่การด าเนนิงานอย่างชดัเจน

 มขีอบเขตของการบริหารและความรบัผดิชอบที่เป็นเอกเทศ

 มรีปูแบบการด าเนนิงานที่สอดคลอ้งกลมกลืนกนั



8.1.4

 ชว่ยใหก้ารด าเนนิการตา่งๆ บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

ตามก าหนดเวลาไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

 ชว่ยใหผู้บ้ริหารมเีคร่ืองมอืในการตดัสินใจ

 ชว่ยลดการผลกัภาระงาน และการด าเนนิงานที่ซ า้ซอ้น

 ท าใหใ้ชท้รพัยากรไดอ้ย่างคุม้คา่

 ชว่ยใหก้ารด าเนนิกิจกรรมที่มคีวามซบัซอ้นประสบความส าเร็จ



8.1.5

 เกิดจากความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาที่กอ่ใหเ้กิดความ

เสียหายแกป่ระชาชน

 เกิดจากความตอ้งการที่จะปรบัปรงุ แกไ้ข พฒันาสิ่งใดสิ่ง

หนึง่ใหด้ขีึน้

 เกิดจากความตอ้งการที่จะใชโ้อกาสท่ีมองเห็นใหเ้ป็น

ประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคม

อยา่งไรก็ตาม โครงการภาครฐัมกัเป็นโครงการเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

เพราะมขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ



8.2.2

 สภาพทัว่ไปของเกษตรกรและพ้ืนท่ีเป้าหมาย

 ความตอ้งการดา้นการสง่เสรมิการเกษตร

 ทรพัยากรบคุคลในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ปัญหา

• ความแตกต่าง

• ความเบ่ียงเบน

• ช่องว่าง



8.2.3

 ลดความเสี่ยงในการด าเนนิโครงการฯ ตัง้แตก่อ่นเร่ิมด าเนินโครงการ

 จ าแนนรายละเอียดโครงการฯ ที่จ าเป็นตอ้งใชต้ามขัน้ตอนต่างๆ

 ใหม้ขีอ้มลูส าหรบัผูม้อี านาจอนมุตัโิครงการฯ ประกอบการตดัสินใจ

 ใหม้ขีอ้มลูที่ชว่ยสรา้งความมัน่ใจไดว้่า โครงการฯ จะไมส่่งผลทางลบ



การจดัท าขอ้เสนอโครงการฯ แบบเหตผุลสมัพนัธ์

8.3.1

 มกีารน าเสนออย่างเป็นระบบ ย่อเนือ้หาโครงการทัง้หมดได้

 แตล่ะโครงการฯ มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพียงขอ้เดยีว

 แสดงความสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกนัอย่างชดัเจน

 ชว่ยใหม้กีารพิจารณาจดัสรรงบประมาณใหแ้กโ่ครงการ

 มกีารก าหนดปัจจยัหลกัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จของ

โครงการ



1.ช่ือโครงการ 2.หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ
3. บุคคลทีรั่บผดิชอบ 4. หลกัการและเหตุผล
5. วตัถุประสงค์** 6.วธีิการด าเนินงาน
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 8. งบประมาณทีใ่ช้ 
9.การตดิตามและประเมนิผล 10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

การจดัท าขอ้เสนอโครงการสง่เสรมิการเกษตร

แบบประเพณีนิยม

8.3.2



ค าอธิบายโดยสรปุ ตวับ่งช้ี แหลง่ขอ้มลูและวิธีพิสจูน ์เง่ือนไขหรอืขอ้ก าหนดเบ้ือตน้

8.3.3


