Principle of Administration
หัวข้ อ บริหารจัดการสํ าหรับคนยุคใหม่
คณาจารย์ คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะจัดทําเนือหา รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

WORLD OUT OF BALANCE
•
•
•
•
•

The First Driver: Globalization
The Second Driver: Demographics / Citizen
The Third Driver: The New Consumers
The Fourth Driver: Natural Resources and the Environment
The Fifth Driver: Regulation and Activism
most likely scenario

Open Boarders, Lingering Fears

The Wild Cards
•Global epidemic
•Major wars
•Country Disintegration
•Terrorist Resurgence
•Hacker Hell
•Quantum Leap

1

Example Of Italian Value
Creation
A Poltrona Frau. Chair
Special Leather
Carbon Fiber

Design: F. A. Porsche
Ergonomics: University of Monaco

£2,500
Value Creation Management
by Italians

Re-thinking
โลกแห่งการเปลียนแปลง
ในยุคโลกาภิว ัฒน์
Free flows of trade, capital,
people, information/knowledge
Information technology
Bio-technology (life sciences)
Nano-technology

Strategic
thinking
Change
mgt

Re-managing

ปฏิรป
ู การเมือง
ปฏิรป
ู ระบบเศรษฐกิจ

Wealth of
the nation

Value
creation
Happiness
of the
people

Good
Governance

ปฏิรป
ู ระบบราชการ
ปฏิรป
ู กฎหมาย
ปฏิ
ูป
ปฏิรรป
ู การศึ
การศึกกษา
ษา
ปฏิ
ูป
ปฏิรรป
ู ระบบสาธารณสุ
ระบบสาธารณสุขข

่ ้องถิน
การกระจายอํานาจสูท
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Rethink & Re Do
1 Structure
2 Process

PEOPLE
(CUSTOMER)

3 Culture
4 Communication
(Info)
5 Human Resource

Global Environment
5

Management Paradigm Shift
Fragmentation

Integration

Subjective

Objective

Process

Result

Bureaucracy

Customer Centered
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3

21ST Century Management
Global Strategist
Master of Technology
Consummate Politician
Leader / Motivator

Modern Management Focus
Customer Focus-Customer Satisfaction
Quality Oriented
Systematic Work
Strategic Management
Rearrange Organization toward Vision
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ภาพรวมของการบริหาร
โครงสร้ างองค์ กร
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
ระบบการวางแผนและ
ติดตามงาน

กฎระเบียบ

ระบบการ
บริหาร

ระบบงาน

ระบบการเงินและ
งบประมาณ

5 M : Operational Elements
Mission
Man
Money
Machine
Management
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Administration VS Management
ความแตกต่ าง

1.เกียวข้ องกับการสร้ างหรื อการกําหนด
นโยบาย (Policy)
2.เป็ นการกระทํ า ของนั ก บริ ห ารใน
ระดับสู งขององค์ การ
3.เกี ยวข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
จั ด การ เรื องการเงิ น การคลั ง องค์ ก ารและ
บุคลากร
4.เกี ยวข้ อ งกั บ การเลื อ กในเรื องที มี
ความสํ าคัญกับการอยู่รอด คุณค่ า บุคลิกภาพ การ
เจริญเติบโต และการประสบความสํ าเร็จสู งสุ ด”
5.เป็ นการมองทั งเรื องภายนอกและ
ภายในขององค์ การที เกี ยวข้ องกั บ นโยบาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอก และ
เช่ นเดียวกันกับประเด็นต่ างๆ ทีเป็ นเรื องภายใน

1.เกียวข้ อ งกับ การนํ า นโยบายไป
ปฏิบัติให้ เป็ นผล
2.เป็ นการกระทําของนักบริ หารใน
ระดับทีตําลงมา
3.เป็ นการทําให้ งานสั มฤทธิผลโดย
บุคคลหลายๆ คน
4.เกี ยวข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจที ทํ า
เป็ นประจํา
5.เป็ นการมองภายในแวดวงภายใน
ทีเกียวข้ องกับสิ งทีเกิดขึนภายในองค์ การ

ภาพรวมของพัฒนาการด้ านการบริหาร
• ยุคดังเดิมหรื อยุคคลาสสิค (Classical
Approach)
• ยุคนีโอคลาสสิคหรื อยุคคลาสสิคใหม่
(Neo-classical Approach)
• ยุคสมัยใหม่ (Modern Approach)
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ความเชือมโยงของการพัฒนา
ทฤษฎีการบริ หาร

พัฒนาการของทฤษฎีการบริ หาร
ระยะที 1 การเกิดขึนของสํ านักคิดแบบดังเดิม (Traditional views) อยู่
ในช่ วงค.ศ. 1880–1930 หรื อ เรียกว่ าเป็ นสํ านักคิดแบบคลาสสิ ค (classical doctrine)
ประกอบด้ วย กลุ่มแนวคิดหลักทีสําคัญคือ
1. กลุ่มหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management)
2. กลุ่มทฤษฎีการบริหารและการจัดการ (Administrative management
theory)
3. กลุ่มตัวแบบระบบราชการ (Bureaucratic Model)

7

พัฒนาการของทฤษฎีการบริ หาร (ต่ อ)
ระยะที 2 การปฏิ วั ติ แ นวความคิ ด แบบดั งเดิ ม ซึ งหั น มาสนใจ
พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ (Behavioral Science and management
Science revolutions) อยู่ในช่ วงค.ศ. 1930–1970 ประกอบด้ วย กลุ่มแนวคิดหลัก
ทีสําคัญคือ
1. กลุ่มการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach)
2. กลุ่มแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science)
3. กลุ่มวิทยาการจัดการ (management science)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริ หาร (ต่ อ)
ระยะที 3 หลักการบริหารสมัยใหม่ (Modern organization theory) อยู่
ในช่ วง ค.ศ. 1970 เป็ นต้ นมาจนถึงปัจจุบัน นักหลักการบริหารในยุคนีให้ ความ
สนใจองค์ การใน 2 ลักษณะคือ
1. การศึกษาในเชิงระบบ (System approach)
2.การศึกษาองค์ การตามสถานการณ์ (Contingency approach)
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ยุคแรก Classical Approach
สํ านักคิดแบบคลาสสิ ค

การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Management)
Federick W.Taylor
Concept
-Efficiency Approach (One Best Way)
-Time and Motion Study
-Piece Rate System
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ตัวแบบระบบราชการ
(Bureaucracy)
Max Weber – Ideal Type
รูปแบบการใช้ อาํ นาจ (Power)

1.Charismatic domination
2.Traditional domination
3.Legal domination – (legal – rational authority)

การบริหารงานแบบ Weberian Style
ั (hierarchy)
• การบังคับบัญชาเป็ นไปตามลําดับชน
• ทํางานโดยยึดความคล ้ายคลึงของงานและความ
ี
เชยวชาญงานตามตํ
าแหน่งหน ้าที (division of labor)
• การยึดกฎระเบียบข ้อบังคับ (rules and regulations)
• การไม่ยด
ึ ถือความเป็ นสว่ นบุคคล (impersonality)
ี (career service)
• การทํางานเป็ นอาชพ
ิ ของบุคคล
• การแบ่งแยกทังเรืองสว่ นตัวและทรัพย์สน
จากองค์การ (separation of property and affairs)
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หลักการบริหารทีเป็ นสากล
หน้ าทีของผู้บริหารหรื อกระบวนการบริหาร

ของ Gulick
และ Urwick

POSDCORB
P
O
S
D
Co
R
B

= Planning
= Organizing
= Staffing
= Directing
= Coordinating
= Reporting
= Budgeting

วิเคราะห์ จุดร่ วมแนวคิดสํ านักคลาสสิ ค
1.มุ่งค้ นหาประสิ ทธิภาพ
(The search for efficiency)
2.มุ่งค้ นหาหลักการบริหารทีเป็ นสากล
(The search for general principles)
3.มุ่งค้ นหาโครงสร้ างองค์ การทีสมบูรณ์ ทสุี ด
(The search for the perfect organizational structure)
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ยุคทีสอง Neo-Classical Approach
การบริหารเชิงมนุษยสั มพันธ์

การบริหารเชิงมนุษยสั มพันธ์
แนวความคิด

(Human Relation Approach)

บุ ค คลในองค์ ก ารมี ค วามสํ า คั ญ ในฐานะเป็ นมนุ ษ ย์ มิ ใ ช่ เป็ นเพี ย ง
เครื องมื อ ขององค์ ก าร การเข้ า ใจคนและให้ เ กี ย รติ ใ นฐานะเป็ นมนุ ษ ย์
ก่ อให้ เกิดผลดีแก่ องค์ การ
การทํางานทีเกิดจากความเต็มใจของคน งานมีขึนได้ ถ้ามีการจูงใจทีดี
องค์ การแบบไม่ เป็ นทางการเป็ นพลังแฝงทีมีส่วนช่ วยการปฏิบตั ดิ ขี ึนหรื อ
เลวลง
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การบริหารเชิงมนุษยสั มพันธ์ (ต่ อ)
สมมติฐาน
พฤติกรรมของคนและกลุ่มในองค์ การเป็ นผลจากตัวแปรทางสั งคมและ
ตัวแปรทางจิตวิทยา
ความต้ องการของสมาชิ กในองค์ การไม่ จํ า เป็ นต้ องขั ด แย้ งกั บ
วัตถุประสงค์ ขององค์ การเสมอไป ถ้ าหากมีความขัดแย้ งแสดงว่ าจะต้ องมี
ความผิดปกติเกิดขึนในองค์ การแน่ แต่ กส็ ามารถแก้ ไขให้ ดขี ึนได้
หากองค์ การนําเอาวิธีทางมนุษยสั มพันธ์ ไปใช้ จะก่ อให้ เกิดประสิ ทธิภาพ
ในการทํางานสู งขึน
วิ ธี ที ดี ที สุ ดในการจั ด รู ปแบบขององค์ การคื อ การจั ด ระเบี ย บ
ความสั มพันธ์ ของคนและกลุ่ม ให้ ส่งเสริมความร่ วมมือกันในการตัดสิ นใจ
ภายในองค์ การ

การบริหารเชิงมนุษยสั มพันธ์ (ต่ อ)
ค่ านิยม
ความกลมกลืนระหว่ างวัตถุประสงค์ ของคนและกลุ่ม จะนํามาซึง
ผลผลิตหรื อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

หน่ วยวิเคราะห์
พฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์ ของคนและกลุ่มในองค์ การ
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1.Elton Mayo
แนวคิดทีได้ จากการศึกษาทดลองที Hawthorne พบว่า
1.องค์ การทางธุรกิจนอกจากจะเป็ นระบบทางเศรษฐกิจและเทคนิค (Technical
– economic system) ยังเป็ นองค์ การทางสั งคม (Social system) โดยจะประกอบไปด้ วย
ปทัสถานและบทบาทของบุ คคลทีแตกต่ างกันไปมาประกอบกันภายใต้ องค์ การทีเป็ น
ทางการ
2.คนงานไม่ ได้ ถูกจูงใจด้ วยสิงจูงใจทางเศรษฐกิจแต่ เพียงอย่ างเดียวแต่ ยังถูกจูง
ใจด้ วยปัจจัยทางจิตวิทยา และสังคมอีกด้ วย
3.ควรให้ ความสํ าคัญแก่ ล่ ุมงานทีไม่ เป็ นทางการ (Informal work group) ใน
องค์ การ ซึงมีบทบาทสําคัญต่ อทัศนคติ และผลการปฏิบัตขิ องคนงาน
4.ควรมีการปรับปรุงการใช้ แบบของผู้นําภายใต้ โครงสร้ างและอํานาจอย่ างเป็ น
ทางการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ทางสั ง คมและจิ ต วิ ท ยาด้ ว ย โดยเน้ น ภาวะผู้ นํ า แบบ
ประชาธิปไตยมากกว่ าเผด็จการ

แนวคิดทีได้ จากการศึกษาทดลอง
ที Hawthorne (ต่ อ)
5.เน้ นความสํ าคัญของความพึงพอใจในการทํางาน (Worker Satisfaction)
ของคนงาน โดยเชื อว่ า การทําให้ คนงานมีความพอใจในการทํางานมากขึน จะมีส่วนทํา
ให้ ผลผลิตของคนงานเพิมสู งขึนด้ วย
6.เน้ นความสําคัญของการสร้ างช่ องทางการติดต่ อสื อสารระหว่ างระดับต่ างๆใน
องค์ การ เพือเป็ นการแลกเปลียนข้ อมูลข่ าวสารซึงกันและกัน อันจะเป็ นพืนฐานสํ าหรับ
การมีส่วนร่ วมของคนงานในองค์ การ
7.ฝ่ ายจั ด การนอกจากจะต้ อ งมี ทัก ษะในเรื องเทคนิ ค การทํา งานแล้ ว ควร
จําเป็ นต้ องมีทกั ษะในเรื องทางสังคมด้ วย
8.คนงานจะได้ รับการจูงใจในการทํางานหากได้ รับการสนองตอบความต้ องการ
ในเรื องจิตใจด้ วย
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วิเคราะห์ ข้อดีข้อเสี ยของทฤษฎี
ข้ อดี
1.ให้ ความสําคัญกับคนมากกว่ าระบบ
2.คํานึงถึงปัจจัยสังคมและจิตวิทยาของคนงานทังในองค์ การทีเป็ น
ทางการและไม่ เป็ นทางการ

ข้ อเสี ย
1.คํานึงถึงเฉพาะปัจจัยการบริหารงานภายในองค์ การเท่ านัน
2.มีการควบคุมคนงานด้ านความคิดเหมือนทฤษฎีเครื องจักรที
ควบคุมงาน

2.Douglas Mc Gregor
ตังสมมติฐานเกียวกับบุคคลในองค์ การ 2 แนวทาง คือ

Theory X – Theory Y
Theory X
1.ปกติมนุษย์ มนี ิสัยไม่ ชอบทํางาน
2.ต้ องใช้ วธิ ีบังคับควบคุม ลงโทษ
3.ชอบหลีกเลียงการรับผิดชอบ
ทะเยอทะยานน้ อยแต่ อยากมันคง

Theory Y
1.ปกติมนุษย์ มนี ิสัยชอบการทํางาน
2.ควรใช้ วธิ ีควบคุมตนเอง (Self Control)
3.ชอบเรียนรู้ และแสวงหาความรับผิดชอบ
ต่ างๆ หากจัดสภาพเงือนไขทีเหมาะสม
4.มีความคิดริเริมสร้ างสรรค์
5.หากเห็นด้ วยกับวัตถุประสงค์ จะพอใจที
ทํางาน
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3.Abraham H. Maslow
นําเสนอ Motivation Theory คือ Hierachy of Needs
Self
Actualization Need
Esteem Need
Social Need
Security Need
Physical Need

Behavioral approach
to Management

Assumption
-People are social and self actualizing

Foundation in the behavioral to management
1.Hawthorne studies (Elton Mayo)
2.Theory of Human needs (Maslow)
3.Theory X-Y (Douaglas Mcgregor)
4.Personality and organization (Argyris)

16

ยุคทีสาม Modern Approach
ยุคสมัยใหม่

Quantitative approaches
to management

Assumption
-Mathematical techniques can be used to improve managerial
decision making and problem solving

Elements of the quantitative approach
1.Focus on decision making
2.Use of “economic” such as costs, revenues and return on investment
3.Use of mathematical models, following sophisticated rules and formulas
4.Use of computers, allowing for quick processing of large amounts of
data
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เทคนิคบางประการของ
Quantitative approaches
-เทคนิคพยากรณ์ (Forecasting)
-ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)
-ตัวแบบสินค้ าคงคลัง (Inventory Model)
-โปรมแกรมเชิงเส้ น (Linear Programming)
-แบบจําลองสถานการณ์ (Simulation)
-ทฤษฎีการเรียงลําดับ (Queuing Theory)
-ทฤษฎีเกียวข้ องเครื อข่ าย (Networking - Theory)
-การวิเคราะห์ มาร์ คอฟ (Markov analysis)
-เทคนิคเดลฟี (Delphi Technique)
etc.

Modern Approaches
to Management

Assumption
People are complex and variable
-Multiple and varied needs that can change over time
-Capabilities that can be developed over time
Key foundations
1.The system view
2.Contingency Thinking
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Recent Trends in
Management Thinking
1.The Quality Commitment
Quality is a degree of excellence, often defined in
management terms as the ability to meet customer needs 100
percent of the time

Recent Trends
in Management Thinking (ต่ อ)
2.Lessons of Japanese Management (Theory Z)
In an organization operating on theory Z principles,
one would expect to find
-a long term employment philosophy
-slower promotions and lateral job movement
-emphasis on career planning and development
-consensus decision making
-concern for employee involvement

19

Recent Trends in
Management Thinking (ต่ อ)

3.Performance Excellence

8 Attributes of Performance Excellence
1.มุ่งเน้ นการปฏิบัต(ิ a bias for action)
2.มีความใกล้ ชิดกับลูกค้ า (Close to the customer)
3.มีความอิสระในการทํางานและความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของกิจการ
(autonomy and entrepreneurship)
4.เพิมผลผลิ ต โดยอาศั ย พนั ก งาน (productivity through
people)

Recent Trends in
Management Thinking (ต่ อ)
5.สั ม ผั ส งานอย่ า งใกล้ ชิ ด และความเชื อมั นในคุ ณ ค่ า เป็ น
แรงผลักดัน(hands – on and value driven)
6.ทําแต่ ธุรกิจทีมีความเชี ยวชาญและต่ อเนื อง (sticking to
the knitting)
7.รู ปแบบเรี ยบง่ ายธรรมดา พนั กงานอํานวยการมีจํานวน
จํากัด (simple from and lean staff)
8.เข้ ม งวดและผ่ อ นปรนในเวลาเดี ย วกั น (simultaneous
loose – tight properties)
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างพืนฐาน 7-S
กับคุณลักษณะของความเป็ นเลิศในเชิ งบริหาร 8 ประการ
โครงสร้ างพืนฐาน 7-S
1.โครงสร้ าง

คุณลักษณะของความเป็ นเลิศในเชิงบริหาร
7 รู ปแบบเรียบง่ ายธรรมดา

พนักงานอํานวยการมีการจํานวน

จํากัด
2.กลยุทธ์

2 มีความใกล้ ชิดกับลูกค้า
6 ทําแต่ ธุรกิจทีมีความเชียวชาญและต่ อเนือง

3.คนหรื อพนักงาน

3 มีความอิสระในการทํางานและความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของกิจการ
4 เพือผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน

4.สไตล์ การบริหาร

5 สัมผัสกับงานอย่ างใกล้ ชิด

5.ระบบและวิธีการ

1 มุ่งเน้ นการปฏิบัติ

6.คุณค่ าร่ วม

5 ความเชื อมันในคุณค่ าเป็ นแรงผลักดัน

7.ฝี มือ

8 เข้ มงวดและผ่ อนปรนในเวลาเดียวกัน

In search of Excellence
Structure
โครงสร้ าง
Systems
ระบบและ
วิธีการ

Strategy
กลยุทธ์

Skills
ฝี มือ

Shared values
คุณค่ าร่ วม

Styles
สไตล์ การบริหาร

Staff
พนักงาน
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Management Process
Planning

Controlling

Organizing

Leading

การจ ัดการเชงิ กลยุทธ์
Strategic Management

คณาจารย์ คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

22

กระบวนการบริหารเชงิ กลยุทธ์
PLAN

DO

การพัฒนาแผนกลยุทธ์
การนําแผนกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
Strategy Formulation Strategy Implementation

CHECK
การติดตามและการประเมินผล
Strategy Evaluation and
Control

ACT
ข้ อมูลย้ อนกลับ
Feedback
45

แนวคิดพืนฐานของการจ ัดการเชงิ กลยุทธ์
•
•
•
•
•

What business are you in?
Where do you want to go?
Factor of Environment
Resources allocation
Achievement of objective

46
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ํ ค ัญของการทําแผนกลยุทธ์
หล ักสา
• เป็ นการมองภาพในอนาคตระยะยาว
• การกําหนดทิศทางการทํางานเพือให ้บรรลุ
เป้ าหมาย
• ทิศทางทีกําหนดขึนต ้องมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล ้อม
• การมีสว่ นร่วมและความถูกต ้องของข ้อมูลมี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง
• ต ้องมีการติดตามผลการดําเนินงาน
47

กระบวนการสร้างแผนกลยุทธ์
ั ทัศน์ (ร่าง)
การกําหนดวิสย
การกําหนดพันธกิจ (พันธกิจสมมติ)
การกําหนดวัตถุประสงค์หลัก
การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อม (SWOT
Analysis)
5. การยกร่างกลยุทธ์
ื สย
ั ทัศน์
6. การทําประชาพิจารณ์และการสอวิ
1.
2.
3.
4.

48
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
SWOT Analysis
• สภาพแวดล ้อมภายใน
-ตัวเราทําได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่ง = Strength
-ตัวเราทําได ้ไม่ดเี ท่าคูแ
่ ข่ง = Weakness
• สภาพแวดล ้อมภายนอก
- เหตุการณ์ภายนอกเป็ นโอกาสต่อการทํางาน =
Opportunity
- เหตุการณ์ภายนอกเป็ นอุปสรรคต่อการทํางาน =
Threat
49

ั
ลําด ับชนสภาพแวดล้
อม
สภาพแวดล้ อมทัวไป
O&T
O&T

สภาพแวดล้ อมทางการแข่ งขัน
S&W
สภาพแวดล้ อมภายในองค์ การ
O

O&T

S&W

O&T

S&W

O&T
O&T
50
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ทิศทางการมองสภาพแวดล้อม
่ ้างใน (outside in)
 การมองจากข ้างนอก เข ้าสูข
ิ
- องค์การอยูใ่ นสงแวดล
้อมอย่างไรและมีผลกระทบ
ใดต่อองค์การ
ิ เป็ น โอกาส(Opportunity) และ
- การมองหาสงที
อุปสรรค(Threat)
- Five Forces analysis และ SLEPT analysis

51

ทิศทางการมองสภาพแวดล้อม
(ต่อ)

่ ายนอก (inside out)
• การมองจากข ้างใน ออกสูภ
- หาความสามารถหลักขององค์การ
ิ เป็ น จุดแข็ง(Strength) และ
-การมองหาสงที
จุดอ่อน (Weakness)
- Mckinsey’s 7s

52
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การมองแบบ Inside Out

S&W

-Structure
-Strategy
-System
-Style
-Staff
-Skill
-Shared
value

S&W
S&W

จากหลักการ McKinsey’s 7s

53

สภาพแวดล้อมภายใน:
McKinsey’s 7s
 Structure (ความเหมาะสมของ โครงสร ้างของสายงาน
ลักษณะการจัดกลุม
่ งาน โครงสร ้างพืนฐาน)
ั เจนในการวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน,
 Strategy (ความชด
แผนการในการพัฒนาการเรียนรู ้และ แลกเปลียนประสบการณ์
ของบุคลากร)
 Systems (การประสานงานอย่างเป็ นระบบ, การประเมินผล
งานอย่างเป็ นระบบ, การมีคม
ู่ อ
ื การทํางาน, การนํ าระบบ IT
้
มาใชในการปฏิ
บต
ั งิ าน)

54
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สภาพแวดล้อมภายใน:
McKinsey’s 7s
 Style (รูปแบบการบริหารงาน, พฤติกรรมภาวะผู ้นํ า, การ
ื
ั พันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน)
สอสารและการปฏิ
สม
 Staff (ความเพียงพอของบุคลากร, ความเข ้าใจของ
บุคลากรต่อบทบาทหน ้าที, การทํางานเป็ นทีม, สมรรถนะ
บุคลากร)
 Skills (ทักษะขององค์การ, ความคิดสร ้างสรรค์)
ื นต่อองค์กร
 Shared Value (วัฒนธรรมองค์กร, ความเชอมั
และหน่วยงานของบุคลากร)
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การมองแบบ Outside In
O&T

สภาพแวดล้ อมทัวไป:SLEPT
Analysis

สภาพแวดล้ อมทางการแข่ งขัน: Five forces
model

องค์ การ
O&T

O&T

O&T

O&T

56
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สภาพแวดล้อมทางการแข่งข ัน:
Competitive Environment
Five Forces Model (Michael E. Porter)
New entrant
ผู้บุกรุกหน้ าใหม่

Supplier
ผู้ผลิต

Competitive Rivalry
ความรุนแรงทางการแข่ งขัน

Substitute product
สิ นค้ าทดแทน

Buyer
ลูกค้ า

57

สภาพแวดล้อมทวไป:
ั
General Environment
SLEPT Analysis
ั
ึ
• สภาพสงคมซ
งอาจเกี
ยวข้องก ับจํานวนประชากร
ั
ิ
ว ัฒนธรรม สภาพสงแวดล้
อม กระแสสงคม
(Social)
ั
• ความชดเจนของนโยบาย
ความเหมาะสมของกฏเกณฑ์
(Law & Policy)
• สภาพเศรษฐกิจ งบประมาณของหน่วยงาน (Economic)
• ว ัตถุประสงค์ของผูบ
้ ริหาร และ ความเกียวข้องของ
่ นได้สว
่ นเสย
ี (Political)
ผูท
้ มี
ี สว
• ผลของความเจริญทางเทคโนโลยีและระบบ IT ทีมีตอ
่
การดําเนินงาน (Technology)
58
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การกําหนดกลยุทธ์
O
เร่ งขยาย- พัฒนาเพือขยายตัว

เร่ งปรับปรุงแก้ ไข-แก้ ไขเพือขยายตัว

ขยายงาน ส่ งเสริม
กระจายงาน สนับสนุน
เพิมเครื อข่ าย เพิมเป้ าหมาย
พัฒนา

ปรับปรุง เพิมช่ องทาง
พัฒนา
สร้ างเครื อข่ าย
ร่ วมทุน เร่ งรัด หาแนวร่ วม
ร่ วมมือ

W

S
ทบทวน ลดกิจกรรม
ชะลอการดําเนินการ
ถ่ ายโอน ปรับเปลียนกิจกรรม

ขยายงานทีเป็ นจุดแข็ง
ควบคุม รักษา
หลีกเลียงอุปสรรค ป้ องกัน

หดตัว

ไม่ เสี ยง-รักษาสภาพ

T

59

ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการสร ้างหรือประกอบกัน
เป็ นแผนกลยุทธ์
ความสามารถในการประเมิน จุดอ่อน และจุดแข็งของ
องค์กร

ปัจจัยภาย ในองค์กร

การประเมินทัศนคติ ค่านิยม และความเชือ
ของผูน้ าํ ในองค์กร

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือกําหนดโอกาสทาง
ธุรกิจ หรื อความเสี ยง

การสร้าง
กลยุทธ์

ปัจจัยภาย นอกองค์กร

การตระหนักถึงข้อจํากัดทางสังคม และกฎหมาย

60
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ล ักษณะกลยุทธ์ทดี
ี 10 ประการ
1. เป้ าหมายทีกําหนดขึนในกลยุทธ์ อยูใ่ นระดับทีจะ
บรรลุถงึ ได ้
ึ าหนดไว ้
2. นโยบาย ตลอดจนวิถท
ี างในทางปฏิบต
ั ซ
ิ งกํ
ในกลยุทธ์นัน ครอบคลุมทุกๆ เป้ าหมาย และเป็ นไป
ึ นและกัน
ในทิศทางทีสอดคล ้องและสนับสนุนซงกั
้
3. กลยุทธ์ทพั
ี ฒนาได ้ใชประโยชน์
จาก “โอกาส”
4. กลยุทธ์ทพั
ี ฒนาได ้กําหนดขึนเหมาะสมกับการ
ี หรืออุปสรรคภายนอก
ปรับตัวกับความเสยง
5. เป้ าหมาย วิถท
ี างเพือบรรลุเป้ าหมายเหมาะสมกับ
จังหวะและสถานการณ์
61

ล ักษณะกลยุทธ์ทดี
ี 10 ประการ
6. เป้ าหมาย วิถท
ี าง มีความเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถหลัก
7. เป้ าหมาย วิถท
ี าง มีความเหมาะสมกับ จุดแข็ง และ
แนวโน ้มความน่าสนใจในอุตสาหกรรม
8. เป้ าหมาย วิถท
ี าง มีความสอดคล ้องกับทัศนคติ
ื
ค่านิยมและความเชอของผู
้นํ าองค์กร ตลอดจน
ผู ้รับผิดชอบระดับผู ้นํ า
9. ผู ้รับผิดชอบระดับผู ้นํ า และผู ้ปฏิบต
ั ท
ิ ส
ี ําคัญมีความ
เข ้าใจอย่างถ่องแท ้ในยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย วิถท
ี าง
10. โครงสร ้างการจัดการ และการบริหารมีการปรับให ้
สอดคล ้องกับกลยุทธ์ทกํ
ี าหนด
62
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ตัวอย่างแผนกลยุทธ์
Strategy Map

การเพิ มขึ นของรายได้
รายได้จ ากลู ก ค้าใหม่ เพิ ม

วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objectives)

ตั ว ชี วั ด (KPI)

รายได้จ ากลู ก ค้าใหม่
เพิ ม

รายได้จ ากลู ก ค้า
ใหม่ /
รายได้ทังหมด

การหาลู ก ค้าใหม่

การแสวงหาลู ก ค้า ใหม่
การบริ การที ดี

กระบวนการจัด ส่ ง
ที รวดเร็ ว

ทัก ษะของ
พนัก งาน

ราคาเหมาะ
สม

กระบวนการ
ผลิ ต ที ดี

เทคโนโลยีส าร
สนเทศ

การบริ การที ดี

การพัฒ นาทัก ษะของ
พนัก งาน

10%

จํา นวนลู ก ค้าที เพิ ม
ขึ น

,

ยอดขายต่ อ ลู ก ค้า
ราย

100,000
บาท

ราย

15%
,

- ออก promotion ใหม่
- เพิ มบริ ก ารที หลากหลาย

ราย

150,000
บาท

- นํา ระบบเทคโนโลยีส ารสน
เทศมาใช้ใ นการให้ บ ริ การ
- จัด ทํา ระบบฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า

อัต ราการร้ อ งเรี ยน ไม่ เกิ น % ไม่ เกิ น %
จากลู ก ค้า
ความเร็ ว ในการให้
บริ ก าร

การจัด ส่ ง ที รวดเร็ ว

ข้ อ มู ล ปั จ จุบั น
เป้ าหมาย (Target) แผนงาน โครงการ กิ จ กรรม (Initiatives)
(Baseline Data)

ไม่ เกิ น
ชัวโมง

ร้ อ ยละของการส่ ง
ไม่ เกิ น %
ของที ไม่ ต รงเวลา

ไม่ เกิ น
นาที
ไม่ เกิ น %

จํา นวนวัน ในการ
อบรมต่ อ ปี

วัน

วัน

อัต ราการเข้า ออก

15%

10%

- นํา ระบบ Bar-code มาใช้
- จัด ทํา แผนงานอบรมอย่า งต่ อ
เนื อง
- จัด กิ จ กรรมพนัก งานสั ม พัน ธ์
63

ตัวอย่ างกลยุทธ์ การโฆษณา
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เกณฑ์การประเมินความเป็ นเลิศขององค์การ

Baldrige Excellence Framework
แนวคิดบาลดริก
(Baldrige Excellence Framework: BEF)
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ความเป็ นมา
• ประเทศไทย ได ้ให ้ความสาํ คัญภายใต ้กรอบแนวคิดบา
ลดริก (Baldrige Excellence Framework: BEF) เพือ
เป็ นเกณฑ์การประเมินความเป็ นเลิศขององค์การ
โดยกรอบแนวคิดได ้อธิบายถึงหลักการประเมิน
ึ
ซงเสนอกรอบแนวคิ
ดการประเมิน เน ้นประเมินตาม
ึ จารณาจากหลักการบริหาร
หลักการบริหารเจ็ดหลัก ซงพิ
มีทมา
ี และการเปลียนแปลงทีสาํ คัญหลากหลายชว่ งตอน
โดยพิสจ
ู น์ถงึ การพัฒนาเพือรองรับการเปลียนแปลง มี
ทีมาจากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ

• (The National Institute of Standards and
ึ นหน่วยงานในกํากับ
Technology: NIST) ซงเป็
ของกระทรวงพาณิชย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(U.S. Department of Commerce) โดย NIST
เป็ นหน่วยงานสําคัญระดับประเทศทีมีประวัตอ
ิ ัน
ึ นต ้น
ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู ้ ซงเป็
กําเนิด Baldrige Excellence Framework:
BEF
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่ วามเป็น
แนวคิดการพ ัฒนาสูค
เลิศ
ผู ้ประเมินพิจารณาการประเมินบนพืนฐาน
กระบวนการดังต่อไปนี

ADLI
3 Concepts

่ วามเป็นเลิศ
แนวคิดการพ ัฒนาสูค
ADLI
3 Concepts
Approach = มีกระบวนการ/ระบบทีมี
ประสิทธิภาพและทําอย่างเป็ นระบบเพือให ้เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือง
Systematic

• ความเป็ นระบบของกระบวนการ
ต่างๆ ของส่วนงานทีจะทําให ้
งานสามารถดําเนินการไปได ้
อย่างชัดเจนและสอดคล ้องกัน
ทัวทังองค์กร

Sustainable

• การแสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มัน
มุง่ เน ้นในการนํ ากระบวนการที
กําหนดไว ้อย่างเป็ นระบบไปสู่
การปฏิบัตอ
ิ ย่างสมําเสมอและ
่ วามยังยืน
ทัวถึง เพือนํ าไปสูค
ของส่วนงาน

Deployment = กระบวนการ/ระบบ เป็ นที
เข ้าใจยอมรับ และมีการนํ าไปใช ้ รวมทังถ่ายทอด
่ ู ้ทีเกียวข ้องทังภายในและภายนอกองค์กร
ไปสูผ

Learning = องค์กรมีกจิ กรรมทีแสดงให ้เห็นถึง
การปรับปรุงกระบวนการ มีการเรียนรู ้ รวมทังการ
คิดค ้นนวัตกรรมการบริหาร

Measurable

Integration = ผลการดําเนินการของ
กระบวนการสามารถเชือมโยงกับผลลัพธ์ทสํ
ี าคัญ

• การกําหนดตัวชีวัดเพือใช ้ในการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินการของส่วนราชการ
รวมทังใช ้ในการศึกษา
เทียบเคียง (Benchmark) เพือ
การปรับปรุงและพัฒนาส่วน
ราชการอย่างต่อเนืองและยังยืน
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http://www.nist.gov/baldrige/publications/images/2015_2016_Bus_NP_Overview.jpgIn-text citation: (Nistgov, 2016)

Assignment
• จัดกลุ่มวิเคราะห์ SWOT Analysis
• โดย Unit of Analysis คือ อาจารย์ผบู ้ รรยายจะเป็ นผูม้ อบหมาย
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