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Principle of Administration
หัวข้อ บริหารจัดการสําหรับคนยุคใหม่

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล

ประธานคณะจัดทาํเนื�อหา 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

Open Boarders, Lingering Fears

most likely scenario The Wild Cards

•Global epidemic
•Major wars
•Country Disintegration
•Terrorist Resurgence
•Hacker Hell
•Quantum Leap
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Example Of Italian Value 
Creation

Special Leather

Carbon Fiber

Value Creation Management 
by Italians

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

A Poltrona Frau. Chair

£2,500

โลกแหง่การเปลี�ยนแปลง
ในยคุโลกาภวิฒัน์

Change 
mgt

Strategic 
thinking

Information technology        
Bio-technology (life sciences)                           
Nano-technology

Re-thinking

Re-managing

Free flows of trade, capital, 
people, information/knowledge

Value 
creation

Wealth of   
the nation

Happiness 
of the 
people

ปฏริปูการศกึษา

ปฏริปูระบบเศรษฐกจิ

ปฏริปูระบบราชการ

ปฏริปูระบบสาธารณสขุ

การกระจายอํานาจสูท่อ้งถิ�น

ปฏริปูการเมอืง

Good 
Governanceปฏริปูกฎหมาย

ปฏริปูการศกึษา

ปฏริปูระบบสาธารณสขุ
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Global Environment

Rethink & Re Do

PEOPLE
(CUSTOMER)

1 Structure

2 Process

3 Culture

4 Communication
(Info)

5 Human Resource
5

Management Paradigm Shift

Fragmentation

Subjective

Integration

Process

Bureaucracy

Objective

Result

Customer Centered

6
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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



5

ภาพรวมของการบริหาร

โครงสร้างองค์กร

ระบบงาน

กฎระเบียบ

ระบบการเงนิและ
งบประมาณ

ระบบการวางแผนและ
ติดตามงาน

การบริหารทรัพยากร
บุคคล

ระบบการ
บริหาร

5 M : Operational Elements
Mission

Man

Money

Machine

Management
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Administration VS  Management
1.เกี�ยวข้องกบัการสร้างหรือการกําหนด

นโยบาย (Policy)
2. เป็นการกระทํ าของนักบริหารใน

ระดบัสูงขององค์การ
3.เกี�ยวข้องกับการให้บริการด้านการ

จัดการ  เ รื� องการเงิน  การคลัง  องค์การและ
บุคลากร

4. เกี�ยวข้องกับการเลือกในเรื� องที�มี
ความสําคัญกับการอยู่รอด คุณค่า  บุคลิกภาพ การ
เจริญเติบโต และการประสบความสําเร็จสูงสุด”

5.เป็นการมองทั� งเรื� องภายนอกและ
ภา ย ใ น ข อ ง อ ง ค์ กา ร ที� เ กี� ยว ข้ อ ง กับน โ ย บ า ย
วัตถุประสงค์ความสัมพันธ์กับภายนอก  และ
เช่นเดียวกนักบัประเดน็ต่างๆ ที�เป็นเรื�องภายใน

1.เกี�ยวข้องกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติให้เป็นผล

2.เป็นการกระทําของนักบริหารใน
ระดบัที�ตํ�าลงมา

3.เป็นการทําให้งานสัมฤทธิ�ผลโดย
บุคคลหลายๆ คน

4.เกี�ยวข้องกับการตัดสินใจที�ทํา
เป็นประจํา

5.เป็นการมองภายในแวดวงภายใน
ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งที�เกดิขึ�นภายในองค์การ

ความแตกต่าง

ภาพรวมของพฒันาการด้านการบริหาร
• ยุคดั�งเดมิหรือยุคคลาสสิค (Classical 

Approach)

• ยุคนีโอคลาสสิคหรือยุคคลาสสิคใหม่ 

   (Neo-classical Approach)

• ยุคสมัยใหม่ (Modern Approach)
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ความเชื�อมโยงของการพฒันา

ทฤษฎกีารบริหาร

พฒันาการของทฤษฎกีารบริหาร

ระยะที� 1  การเกิดขึ�นของสํานักคิดแบบดั�งเดิม (Traditional views) อยู่
ในช่วงค.ศ. 1880–1930 หรือ เรียกว่าเป็นสํานักคิดแบบคลาสสิค (classical doctrine) 
ประกอบด้วย กลุ่มแนวคดิหลกัที�สําคญัคือ
 

1. กลุ่มหลกัการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ (Scientific management) 
2. กลุ่มทฤษฎกีารบริหารและการจดัการ (Administrative management  

theory)  
3. กลุ่มตวัแบบระบบราชการ (Bureaucratic  Model) 
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ระยะที�  2 การปฏิวัติแนวความคิดแบบดั� ง เดิม  ซึ� งหันมาสนใจ
พฤตกิรรมศาสตร์ และวทิยาการจัดการ (Behavioral Science and management 
Science revolutions) อยู่ในช่วงค.ศ. 1930–1970 ประกอบด้วย กลุ่มแนวคิดหลัก
ที�สําคญัคือ 

1. กลุ่มการบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation Approach)
2. กลุ่มแนวคดิทางพฤตกิรรมศาสตร์ (Behavioral science) 
3. กลุ่มวทิยาการจดัการ (management science) 

พฒันาการของทฤษฎกีารบริหาร (ต่อ)

ระยะที� 3 หลกัการบริหารสมยัใหม่ (Modern organization theory) อยู่
ในช่วง ค.ศ. 1970 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นักหลกัการบริหารในยุคนี�ให้ความ
สนใจองค์การใน 2 ลกัษณะคือ 

1. การศึกษาในเชิงระบบ (System approach) 
2.การศึกษาองค์การตามสถานการณ์ (Contingency approach)

พฒันาการของทฤษฎกีารบริหาร (ต่อ)
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ยุคแรก Classical Approach           
สํานักคดิแบบคลาสสิค 

การจัดการเชิงวทิยาศาสตร์
(Scientific Management)

Concept
-Efficiency Approach (One Best Way)
-Time and Motion Study
-Piece Rate System

Federick W.Taylor
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ตวัแบบระบบราชการ 
(Bureaucracy)

Max Weber – Ideal Type

รูปแบบการใช้อาํนาจ (Power)

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

การบรหิารงานแบบ Weberian Style

• การบงัคบับญัชาเป็นไปตามลําดบัชั �น (hierarchy)

• ทํางานโดยยดึความคลา้ยคลงึของงานและความ
เชี�ยวชาญงานตามตําแหน่งหนา้ที� (division of labor)

• การยดึกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (rules and regulations)

• การไมย่ดึถอืความเป็นสว่นบคุคล (impersonality)

• การทํางานเป็นอาชพี (career service)

• การแบง่แยกทั �งเรื�องสว่นตวัและทรัพยส์นิของบคุคล
จากองคก์าร (separation of property and affairs)
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หลกัการบริหารที�เป็นสากล
หน้าที�ของผู้บริหารหรือกระบวนการบริหาร

POSDCORB 
P = Planning
O  = Organizing
S = Staffing
D = Directing
Co = Coordinating
R = Reporting
B = Budgeting

ของ Gulick 

และ Urwick

วเิคราะห์จุดร่วมแนวคดิสํานักคลาสสิค

1.มุ่งค้นหาประสิทธิภาพ         
(The search for efficiency)

2.มุ่งค้นหาหลกัการบริหารที�เป็นสากล    
(The search for general principles)

3.มุ่งค้นหาโครงสร้างองค์การที�สมบูรณ์ที�สุด                                                                          
(The search for the perfect organizational structure)
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ยุคที�สอง Neo-Classical Approach
การบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์

การบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ 
(Human Relation Approach)

แนวความคดิ
บุคคลในองค์การมีความสําคัญในฐานะเป็นมนุษย์  มิใช่เป็นเพียง
เครื� องมือขององค์การ  การเข้าใจคนและให้เกียรติในฐานะเป็นมนุษย์
ก่อให้เกดิผลดแีก่องค์การ

การทาํงานที�เกดิจากความเตม็ใจของคน  งานมขีึ�นได้ถ้ามกีารจูงใจที�ดี

องค์การแบบไม่เป็นทางการเป็นพลงัแฝงที�มส่ีวนช่วยการปฏิบตัดิขีึ �นหรือ
เลวลง
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การบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (ต่อ)

สมมติฐาน
พฤติกรรมของคนและกลุ่มในองค์การเป็นผลจากตัวแปรทางสังคมและ
ตวัแปรทางจติวทิยา
ความต้ องกา รของ สมาชิ กในอ งค์การ ไม่จํ า เ ป็นต้ องขัด แ ย้งกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การเสมอไป  ถ้าหากมีความขัดแย้งแสดงว่าจะต้องมี
ความผดิปกตเิกดิขึ�นในองค์การแน่  แต่กส็ามารถแก้ไขให้ดขีึ �นได้
หากองค์การนําเอาวิธีทางมนุษยสัมพันธ์ไปใช้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทาํงานสูงขึ�น
วิ ธีที� ดีที� สุด ใน กา รจัด รู ปแ บบ ขอ งอง ค์ก าร คือ   กา รจัดร ะ เบีย บ
ความสัมพันธ์ของคนและกลุ่ม  ให้ส่งเสริมความร่วมมือกันในการตดัสินใจ
ภายในองค์การ

การบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (ต่อ)

ค่านิยม
ความกลมกลืนระหว่างวตัถุประสงค์ของคนและกลุ่ม  จะนํามาซึ�ง

ผลผลติหรือประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน

หน่วยวเิคราะห์
พฤตกิรรมหรือปรากฏการณ์ของคนและกลุ่มในองค์การ
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1.Elton Mayo
แนวคดิที�ได้จากการศึกษาทดลองที� Hawthorne พบว่า
1.องค์การทางธุรกจินอกจากจะเป็นระบบทางเศรษฐกิจและเทคนิค (Technical 

– economic system) ยังเป็นองค์การทางสังคม (Social system)  โดยจะประกอบไปด้วย
ปทัสถานและบทบาทของบุคคลที�แตกต่างกันไปมาประกอบกันภายใต้องค์การที�เป็น
ทางการ

2.คนงานไม่ได้ถูกจูงใจด้วยสิ�งจูงใจทางเศรษฐกจิแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกจูง
ใจด้วยปัจจยัทางจติวทิยา  และสังคมอกีด้วย

3.ควรให้ความสําคัญแก่ลุ่มงานที�ไม่เป็นทางการ (Informal work group) ใน
องค์การ  ซึ�งมบีทบาทสําคญัต่อทศันคต ิ และผลการปฏิบัตขิองคนงาน

4.ควรมกีารปรับปรุงการใช้แบบของผู้นําภายใต้โครงสร้างและอํานาจอย่างเป็น
ทางการ  โดยคํานึงถึงปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาด้วย  โดยเน้นภาวะผู้นําแบบ
ประชาธิปไตยมากกว่าเผดจ็การ

แนวคดิที�ได้จากการศึกษาทดลอง
ที� Hawthorne (ต่อ)

5.เน้นความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน (Worker Satisfaction) 
ของคนงาน  โดยเชื�อว่า  การทาํให้คนงานมคีวามพอใจในการทาํงานมากขึ�น  จะมีส่วนทํา
ให้ผลผลติของคนงานเพิ�มสูงขึ�นด้วย

6.เน้นความสําคญัของการสร้างช่องทางการตดิต่อสื�อสารระหว่างระดบัต่างๆใน
องค์การ  เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารซึ�งกันและกัน  อันจะเป็นพื�นฐานสําหรับ
การมส่ีวนร่วมของคนงานในองค์การ

7.ฝ่ายจัดการนอกจากจะต้องมีทักษะในเรื� องเทคนิคการทํางานแล้ว  ควร
จาํเป็นต้องมทีกัษะในเรื�องทางสังคมด้วย

8.คนงานจะได้รับการจูงใจในการทาํงานหากได้รับการสนองตอบความต้องการ
ในเรื�องจติใจด้วย
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วเิคราะห์ข้อดข้ีอเสียของทฤษฎี

ข้อดี
1.ให้ความสําคญักบัคนมากกว่าระบบ
2.คาํนึงถึงปัจจยัสังคมและจติวทิยาของคนงานทั�งในองค์การที�เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ

ข้อเสีย
1.คาํนึงถึงเฉพาะปัจจยัการบริหารงานภายในองค์การเท่านั�น
2.มกีารควบคุมคนงานด้านความคดิเหมือนทฤษฎเีครื�องจกัรที�

ควบคุมงาน

2.Douglas Mc Gregor
ตั�งสมมติฐานเกี�ยวกบับุคคลในองค์การ  2  แนวทาง คือ

Theory X – Theory Y
Theory X

1.ปกตมินุษย์มนีิสัยไม่ชอบทาํงาน
2.ต้องใช้วธีิบังคบัควบคุม ลงโทษ
3.ชอบหลกีเลี�ยงการรับผดิชอบ 
ทะเยอทะยานน้อยแต่อยากมั�นคง

Theory Y
1.ปกตมินุษย์มนีิสัยชอบการทาํงาน
2.ควรใช้วธีิควบคุมตนเอง (Self Control)
3.ชอบเรียนรู้ และแสวงหาความรับผดิชอบ
ต่างๆ หากจดัสภาพเงื�อนไขที�เหมาะสม
4.มคีวามคดิริเริ�มสร้างสรรค์
5.หากเห็นด้วยกบัวตัถุประสงค์จะพอใจที�
ทาํงาน
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3.Abraham H. Maslow

Self
Actualization Need

Esteem Need

Social Need

Security Need

Physical Need

นําเสนอ Motivation Theory คือ Hierachy of Needs

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)
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ยุคที�สาม Modern Approach           
ยุคสมัยใหม่ 

Quantitative approaches 
to managementAssumption

-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)
-ทฤษฎกีารตดัสินใจ (Decision Theory)
-ตวัแบบสินค้าคงคลงั (Inventory Model)
-โปรมแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)
-แบบจาํลองสถานการณ์ (Simulation)
-ทฤษฎกีารเรียงลาํดบั (Queuing Theory)
-ทฤษฎเีกี�ยวข้องเครือข่าย (Networking - Theory)
-การวเิคราะห์มาร์คอฟ (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 (ต่อ)

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
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Recent Trends in 
Management Thinking (ต่อ)

3.Performance Excellence
8 Attributes of Performance Excellence
1.มุ่งเน้นการปฏิบัต(ิa bias for action)
2.มีความใกล้ชิดกบัลูกค้า (Close to the customer)
3.มีความอิสระในการทํางานและความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ 

(autonomy and entrepreneurship)
4.เพิ�มผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน (productivity through 

people)

Recent Trends in 
Management Thinking (ต่อ)

5.สัมผัสงานอย่างใกล้ชิดและความเชื� อมั�นในคุณค่าเป็น
แรงผลกัดัน(hands – on and value driven)

6.ทําแต่ธุรกิจที�มีความเชี�ยวชาญและต่อเนื�อง (sticking to 
the knitting)

7.รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา  พนักงานอํานวยการมีจํานวน
จํากดั (simple from and lean staff)

8.เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (simultaneous 
loose – tight properties)
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ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างพื�นฐาน 7-S  

กบัคุณลกัษณะของความเป็นเลศิในเชิงบริหาร  8  ประการ
โครงสร้างพื�นฐาน 7-S คุณลกัษณะของความเป็นเลศิในเชิงบริหาร

1.โครงสร้าง 7 รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา  พนักงานอาํนวยการมกีารจาํนวน
จํากดั

2.กลยุทธ์ 2 มีความใกล้ชิดกบัลูกค้า
6 ทาํแต่ธุรกจิที�มีความเชี�ยวชาญและต่อเนื�อง

3.คนหรือพนักงาน 3 มีความอสิระในการทาํงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของกจิการ
4 เพื�อผลผลติโดยอาศัยพนักงาน

4.สไตล์การบริหาร 5 สัมผสักบังานอย่างใกล้ชิด

5.ระบบและวธิีการ 1 มุ่งเน้นการปฏบิัติ

6.คุณค่าร่วม 5 ความเชื�อมั�นในคุณค่าเป็นแรงผลกัดัน

7.ฝีมือ 8 เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกนั

In search of Excellence
Structure
โครงสร้าง

Systems
ระบบและ

วธิีการ

Strategy
กลยุทธ์

Skills
ฝีมือ

Styles
สไตล์การบริหาร

Staff
พนักงาน

Shared values
คุณค่าร่วม
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Management Process

Planning

Organizing

Leading

Controlling

การจดัการเชงิกลยทุธ์
Strategic Management

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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 กระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ์

45

การพฒันาแผนกลยุทธ์

Strategy Formulation

การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

Strategy Implementation

การตดิตามและการประเมินผล

Strategy Evaluation and 
Control

ข้อมูลย้อนกลับ

Feedback

CHECKDOPLAN

ACT

แนวคดิพื�นฐานของการจดัการเชงิกลยทุธ์

• What business are you in?

• Where do you want to go?

• Factor of Environment 

• Resources allocation

• Achievement of objective

46
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หลกัสาํคญัของการทาํแผนกลยทุธ์

• เป็นการมองภาพในอนาคตระยะยาว

• การกําหนดทศิทางการทํางานเพื�อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย

• ทศิทางที�กําหนดขึ�นตอ้งมคีวามเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม

• การมสีว่นรว่มและความถกูตอ้งของขอ้มลูมี
ความสําคัญเป็นอยา่งยิ�ง

• ตอ้งมกีารตดิตามผลการดําเนนิงาน

47

 กระบวนการสรา้งแผนกลยทุธ์

1. การกําหนดวสิยัทัศน์ (รา่ง)
2. การกําหนดพันธกจิ (พันธกจิสมมต)ิ
3.  การกําหนดวตัถปุระสงคห์ลัก 
4.  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT 

Analysis)
5. การยกรา่งกลยทุธ์
6. การทําประชาพจิารณแ์ละการสื�อวสิยัทัศน์

48
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
SWOT Analysis

• สภาพแวดลอ้มภายใน

-ตัวเราทําไดด้กีวา่คูแ่ขง่ = Strength

-ตัวเราทําไดไ้มด่เีทา่คูแ่ขง่ = Weakness

• สภาพแวดลอ้มภายนอก

- เหตกุารณ์ภายนอกเป็นโอกาสตอ่การทํางาน = 
Opportunity

- เหตกุารณ์ภายนอกเป็นอปุสรรคตอ่การทํางาน =
Threat

49

ลําดบัช ั�นสภาพแวดลอ้ม

50

O

S & W

S & W

S & W

สภาพแวดล้อมภายในองค์การ

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน

O & T

O & T

O & T

O & T

O & T

O & T

สภาพแวดล้อมทั�วไป
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ทศิทางการมองสภาพแวดลอ้ม

 การมองจากขา้งนอก เขา้สูข่า้งใน (outside in)

- องคก์ารอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มอยา่งไรและมผีลกระทบ
ใดตอ่องคก์าร

- การมองหาสิ�งที�เป็น โอกาส(Opportunity)  และ
อปุสรรค(Threat)

- Five Forces analysis   และ  SLEPT analysis

51

ทศิทางการมองสภาพแวดลอ้ม
(ตอ่)

• การมองจากขา้งใน ออกสูภ่ายนอก (inside out)

- หาความสามารถหลักขององคก์าร

-การมองหาสิ�งที�เป็น จดุแข็ง(Strength) และ
จดุออ่น (Weakness)

- Mckinsey’s 7s  

52
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การมองแบบ Inside Out

53

S & W

S & W

S & W

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

จากหลกัการ McKinsey’s 7s

สภาพแวดลอ้มภายใน:
McKinsey’s 7s

 Structure (ความเหมาะสมของ โครงสรา้งของสายงาน
ลักษณะการจัดกลุม่งาน โครงสรา้งพื�นฐาน)

 Strategy (ความชดัเจนในการวางกลยทุธข์องหน่วยงาน, 
แผนการในการพัฒนาการเรยีนรูแ้ละ แลกเปลี�ยนประสบการณ์
ของบคุลากร)

 Systems (การประสานงานอยา่งเป็นระบบ, การประเมนิผล
งานอยา่งเป็นระบบ, การมคีูม่อืการทํางาน, การนําระบบ IT
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน)

54
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สภาพแวดลอ้มภายใน:
McKinsey’s 7s

 Style (รปูแบบการบรหิารงาน, พฤตกิรรมภาวะผูนํ้า, การ
สื�อสารและการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งบคุลากรในหน่วยงาน)

 Staff (ความเพยีงพอของบคุลากร, ความเขา้ใจของ
บคุลากรตอ่บทบาทหนา้ที�, การทํางานเป็นทมี, สมรรถนะ
บคุลากร)

 Skills (ทกัษะขององคก์าร, ความคดิสรา้งสรรค)์

 Shared Value (วฒันธรรมองคก์ร, ความเชื�อมั�นตอ่องคก์ร
และหน่วยงานของบคุลากร)

55

การมองแบบ Outside In

56

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน: Five forces 
model

O & T

สภาพแวดล้อมทั�วไป:SLEPT 
Analysis

O & T O & T

O & T

O & T

องค์การ
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สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั: 
Competitive Environment

Five Forces Model (Michael E. Porter)

57

New entrant
ผู้บุกรุกหน้าใหม่

Competitive Rivalry
ความรุนแรงทางการแข่งขัน

Buyer
ลูกค้า

Supplier
ผู้ผลิต

Substitute product
สินค้าทดแทน

สภาพแวดลอ้มท ั�วไป:  
General Environment

SLEPT Analysis

• สภาพสงัคมซึ�งอาจเกี�ยวขอ้งกบัจํานวนประชากร

วฒันธรรม สภาพสิ�งแวดลอ้ม  กระแสสงัคม (Social) 

• ความชดัเจนของนโยบาย ความเหมาะสมของกฏเกณฑ์

(Law & Policy)

• สภาพเศรษฐกจิ งบประมาณของหนว่ยงาน (Economic)

• วตัถปุระสงคข์องผูบ้รหิาร และ ความเกี�ยวขอ้งของ

ผูท้ ี�มสีว่นไดส้ว่นเสยี (Political)

• ผลของความเจรญิทางเทคโนโลยแีละระบบ IT ที�มตีอ่

การดําเนนิงาน (Technology)

58
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การกําหนดกลยทุธ์

59

W

O

S

T

เร่งปรับปรุงแก้ไข-แก้ไขเพื�อขยายตวั เร่งขยาย- พฒันาเพื�อขยายตวั

ไม่เสี�ยง-รักษาสภาพหดตวั

 ปรับปรุง  เพิ�มช่องทาง 

 พฒันา สร้างเครือข่าย

ร่วมทุน  เร่งรัด หาแนวร่วม

              ร่วมมือ 

     ขยายงาน    ส่งเสริม 

กระจายงาน     สนับสนุน 

เพิ�มเครือข่าย   เพิ�มเป้าหมาย

             พฒันา

    ทบทวน ลดกจิกรรม 

    ชะลอการดําเนินการ

 ถ่ายโอน ปรับเปลี�ยนกจิกรรม

    

    ขยายงานที�เป็นจุดแข็ง 

       ควบคุม  รักษา    

หลกีเลี�ยงอปุสรรค ป้องกนั  

ปัจจัยที�มผีลกระทบตอ่การสรา้งหรอืประกอบกนั
เป็นแผนกลยทุธ ์

60

ความสามารถในการประเมิน จุดอ่อน และจุดแขง็ของ
องคก์ร

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื�อกาํหนดโอกาสทาง
ธุรกิจ หรือความเสี�ยง

การประเมินทศันคติ ค่านิยม และความเชื�อ
ของผูน้าํในองคก์ร การตระหนกัถึงขอ้จาํกดัทางสังคม และกฎหมาย

การสร้าง
กลยทุธ์ปัจจยัภาย   ในองคก์ร ปัจจยัภาย  นอกองคก์ร
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ลกัษณะกลยทุธท์ ี�ด ี10 ประการ

1. เป้าหมายที�กําหนดขึ�นในกลยทุธ ์อยูใ่นระดบัที�จะ
บรรลถุงึได ้

2. นโยบาย ตลอดจนวถิทีางในทางปฏบิตัซิ ึ�งกําหนดไว ้
ในกลยทุธนั์�น ครอบคลมุทกุๆ เป้าหมาย และเป็นไป
ในทศิทางที�สอดคลอ้งและสนับสนุนซึ�งกนัและกนั

3. กลยทุธท์ี�พัฒนาไดใ้ชป้ระโยชนจ์าก “โอกาส” 

4. กลยทุธท์ี�พัฒนาไดกํ้าหนดขึ�นเหมาะสมกบัการ
ปรับตวักบัความเสี�ยง หรอือปุสรรคภายนอก

5. เป้าหมาย วถิทีางเพื�อบรรลเุป้าหมายเหมาะสมกบั
จังหวะและสถานการณ์ 

61

ลกัษณะกลยทุธท์ ี�ด ี10 ประการ

6. เป้าหมาย วถิทีาง มคีวามเหมาะสมกบักําลงั 
ความสามารถหลกั

7. เป้าหมาย วถิทีาง มคีวามเหมาะสมกบั จดุแข็ง และ
แนวโนม้ความน่าสนใจในอตุสาหกรรม 

8. เป้าหมาย วถิทีาง มคีวามสอดคลอ้งกบัทัศนคต ิ
คา่นยิมและความเชื�อของผูนํ้าองคก์ร ตลอดจน
ผูร้ับผดิชอบระดบัผูนํ้า

9. ผูร้ับผดิชอบระดบัผูนํ้า และผูป้ฏบิตัทิี�สําคญัมคีวาม
เขา้ใจอยา่งถอ่งแทใ้นยทุธศาสตร ์เป้าหมาย วถิทีาง 

10. โครงสรา้งการจัดการ และการบรหิารมกีารปรับให ้
สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ี�กําหนด 

62
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Strategy Map

การเพิ�มขึ� นของรายได้

รายได้จากลูกค้าใหม่เพิ�ม

การแสวงหาลูกค้าใหม่

การบริการที� ดี
ราคาเหมาะ

สม

กระบวนการ
ผลิตที� ดี

กระบวนการจัดส่ง
ที� รวดเร็ว

ทักษะของ
พนักงาน

เทคโนโลยีสาร
สนเทศ

วัตถุประสงค์ (Objectives) ตัวชี�วัด (KPI)
ข้อมูลปัจจุบัน

(Baseline Data)
เป้าหมาย (Target) แผนงาน โครงการ กิจกรรม (Initiatives)

รายได้จากลูกค้าใหม่
เพิ�ม

รายได้จากลูกค้า
ใหม่ /

รายได้ทั� งหมด

10% 15%

การหาลูกค้าใหม่
จาํนวนลูกค้าที� เพิ�ม

ขึ� น

ยอดขายต่อลูกค้า �
ราย

การบริการที� ดี อัตราการร้องเรียน
จากลูกค้า

ความเร็วในการให้
บริการ

การจัดส่งที�รวดเร็ว
ร้อยละของการส่ง
ของที�ไม่ตรงเวลา

การพัฒนาทักษะของ
พนักงาน

จาํนวนวันในการ
อบรมต่อปี

อัตราการเข้าออก

�,��� ราย

100,000
บาท

ไม่ เกิน ��%

ไม่เกิน
� ชั�วโมง

ไม่ เกิน ��%

� วนั

15%

�,��� ราย

150,000
บาท

ไม่ เกิน ��%

ไม่ เกิน ��
นาที

ไม่ เกิน ��%

�� ว ัน

10%

- ออก promotion ใหม่
- เพิ�มบริการที�หลากหลาย

- นาํ ระบบเทคโนโลยีสารสน
เทศมาใช้ในการให้บริการ

- จัดทาํ ระบบฐานข้อมูลลูกค้า

- นาํ ระบบ Bar-code มาใช้

- จัดทาํ แผนงานอบรมอย่างต่อ
เนื� อง

- จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

ตวัอยา่งแผนกลยทุธ์

64

ตัวอย่างกลยุทธ์การโฆษณา
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เกณฑก์ารประเมนิความเป็นเลศิขององคก์าร

Baldrige Excellence Framework

แนวคดิบาลดรกิ 

(Baldrige Excellence Framework: BEF) 
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ความเป็นมา

• ประเทศไทย  ไดใ้หค้วามสาํคญัภายใตก้รอบแนวคดิบา
ลดรกิ (Baldrige Excellence Framework: BEF) เพื�อ
เป็นเกณฑก์ารประเมนิความเป็นเลศิขององคก์าร

  โดยกรอบแนวคดิไดอ้ธบิายถงึหลักการประเมนิ

    ซึ�งเสนอกรอบแนวคดิการประเมนิ เนน้ประเมนิตาม
หลักการบรหิารเจ็ดหลกั ซึ�งพจิารณาจากหลักการบรหิาร
มทีี�มา และการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัหลากหลายชว่งตอน 
โดยพสิจูนถ์งึการพัฒนาเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลง มี
ที�มาจากสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยแีหง่ชาติ

• (The National Institute of Standards and 
Technology: NIST) ซึ�งเป็นหน่วยงานในกํากบั
ของกระทรวงพาณชิย ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
(U.S. Department of Commerce) โดย NIST 
เป็นหน่วยงานสําคัญระดับประเทศที�มปีระวตัอิัน
ทรงคณุคา่ตอ่การพัฒนาองคค์วามรู ้ซึ�งเป็นตน้
กําเนดิ Baldrige Excellence Framework: 
BEF  
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แนวคดิการพฒันาสูค่วามเป็น
เลศิ

ผูป้ระเมนิพจิารณาการประเมนิบนพื�นฐาน
กระบวนการดังตอ่ไปนี� 

ADLI 

3 Concepts

Approach = มกีระบวนการ/ระบบที�มี
ประสทิธภิาพและทําอยา่งเป็นระบบเพื�อใหเ้กดิการ 

ปรับปรงุและพัฒนาอยา่งตอ่เนื�อง

Deployment = กระบวนการ/ระบบ  เป็นที�
เขา้ใจยอมรับ และมกีารนําไปใช ้รวมทั �งถา่ยทอด
ไปสูผู่ท้ ี�เกี�ยวขอ้งทั �งภายในและภายนอกองคก์ร

Learning = องคก์รมกีจิกรรมที�แสดงใหเ้ห็นถงึ
การปรับปรงุกระบวนการ มกีารเรยีนรู ้รวมทั �งการ

คดิคน้นวตักรรมการบรหิาร

Integration = ผลการดําเนนิการของ
กระบวนการสามารถเชื�อมโยงกับผลลัพธท์ี�สําคัญ

• ความเป็นระบบของกระบวนการ
ตา่งๆ ของสว่นงานที�จะทําให ้
งานสามารถดําเนนิการไปได ้
อยา่งชัดเจนและสอดคลอ้งกัน
ทั�วทั�งองคก์ร

Systematic

• การแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั�น 
มุง่เนน้ในการนํากระบวนการที�
กําหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบไปสู่
การปฏบิัตอิยา่งสมํ�าเสมอและ
ทั�วถงึ เพื�อนําไปสูค่วามยั�งยนื
ของสว่นงาน

Sustainable

• การกําหนดตัวชี�วัดเพื�อใชใ้นการ
ควบคมุ ตดิตาม และประเมนิผล
การดําเนนิการของสว่นราชการ 
รวมทั�งใชใ้นการศกึษา
เทยีบเคยีง (Benchmark) เพื�อ
การปรับปรุงและพัฒนาสว่น
ราชการอยา่งตอ่เนื�องและยั�งยนื

Measurable

70

ADLI 3 Concepts

แนวคดิการพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ
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http://www.nist.gov/baldrige/publications/images/2015_2016_Bus_NP_Overview.jpgIn-text citation: (Nistgov, 2016)

Assignment

• จดักลุ่มวเิคราะห์ SWOT Analysis 

• โดย Unit of Analysis คือ อาจารยผ์ูบ้รรยายจะเป็นผูม้อบหมาย


