บทคัดย่อ
จากแนวคิด และทฤษฎีด้านการบริ ห ารจัดการนัน้ มีมาตัง้ แต่อตีดกาล มี ความเชื่ อมโยงและพัฒนามาอย่า ง
ต่อเนื่อง บนพื ้นฐานของการพิสจู น์ความสาเร็ จของการบริ หารบนสภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นไป ซึ่งองค์ความรู้ทางการบริ หาร
จัดการนันได้
้ มีการถ่ายทอดกันอย่างจริ งจังในราวปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องมาจากแรงกระตุ้นของการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้ นกั วิชาการและนักปฏิบตั ิต่าง ๆ หันมาให้ ความสนใจต่อการศึกษาค้ นคว้ าปรับปรุ ง
วิธีการทางานในองค์การเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการทางานสูงขึ ้น อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เมื่อโลกเข้ าสู่ยคุ โลกาภิวตั น์ที่
สังคมต่างๆต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นด้ านสังคม เศรษฐกิจที่เน้ นองค์ความรู้ (Knowledge Economy)
และการก้ าวเข้ าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) หรื อ ด้ านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
องค์กรต่าง ๆ จาเป็ นต้ องปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องของ “การบริ หารจัดการองค์ การ” มาก
ยิ่งขึ ้นเพื่อให้ การบริ หารมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้ องการประชาชนให้ มากที่สดุ การบริ หารจัดการแบบดั ง้ เดิม
จาเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นแนวคิดสูก่ ารบริ หารจัดการยุคใหม่ ซึง่ มีบทบาทอย่างมากต่อการดาเนินงานขององค์ก ารในปั จจุบนั
สาหรับหัวข้ อ การบริ หารจัดการสาหรับคนยุคใหม่ ของรายวิชา มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
มีประเด็นที่จะต้ องศึกษาดังต่อไปนี ้
1. ภาพรวมของพัฒนาการแนวคิดทางการบริหาร ว่าด้ วยพัฒนาการของทฤษฎีสาคัญ ๆ เกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการซึ่งจะช่วยทาให้ คนยุคใหม่เข้ าใจแนวคิดและรู ปแบบการบริ หารจัดการที่มีอยู่ในสังคมและเชื่อมโยงมาสู่แนวคิด
ทางการบริ หารในสังคมยุคใหม่ได้ โดยสาระสาคัญของส่วนนี ้จะกล่าวถึงพัฒนาการของแนวคิดการบริ หารจัดการตังแต่
้ ชว่ ง
ปี ค.ศ. 1880 ซึง่ เป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการนาแนวคิดการบริ หารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management) มาใช้ ใน
วงการอุตสาหกรรม จนถึงปั จจุบนั
ดัง นัน้ จากภาพรวมของพัฒ นาการทางการบริ ห าร จะเห็ น ได้ ว่า ในปั จ จุบัน องค์ ก ารต่า งๆได้ ต ระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของสภาพแวดล้ อมมากขึ ้น และมุ่งเน้ นการบรรลุเป้าหมาย “โดยรวม” ขององค์การมากกว่าเป้าหมายเพียง
ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ขององค์ ก าร นอกจากนัน้ ในปั จ จุบัน การด าเนิ น งานขององค์ ก ารต่า ง ๆ จะอยู่ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดล้ อมที่มีความสลับซับซ้ อนและมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว เป็ นผลให้ ผ้ บู ริ หารองค์การต่างๆพยามยามที่จะ
หาหลักการในการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ในอันที่จะทาให้ องค์การของตน สามารถอยู่รอดและเจริ ญเติบโต ดังนัน้ เป็ น
ผลให้ การจัดการเชิงกลยุทธ์เข้ ามามีบทบาทต่อการบริ หารจัดการยุคใหม่
2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการที่ต้องคานึงถึงปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร
หรื อที่เราเรี ยกว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อให้ เชื่อมโยงกับการบริ หาร
จัดการองค์การที่จะสามารถดาเนินงานได้ อย่างบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และก้ าวทันต่อการแข่งขันในโลกปั จจุบนั การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ นนจะให้
ั้
ความสาคัญต่อการบริ หารที่ทกุ ส่วนขององค์ก ารยึดแผนและเป้าหมายรวมขององค์การเป็ นทิศทางใน
การดาเนินงานมุ่งสูว่ ิสยั ทัศน์ อีกทังในส่
้ วนนี ้ ยังให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึง การวางแผน
การด าเนิน งานและการควบคุม ในเชิ งกลยุท ธ์ ซึ่ง จะทาให้ อ งค์ การ สามารถด าเนิน งานได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
3. การพัฒนาภาวะผู้นา เนื่องจากผู้นาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ของการบริ หารงานในองค์การ ถ้ าองค์การ
ใดได้ ผ้ นู าที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสัง่ การและใช้ อิทธิพลต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนทากิจกรรมต่าง ๆ
ในองค์การให้ สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี ดังนัน้ ในส่วนนี ้จึงเป็ นการศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นาและภาวะผู้นา วิธีการ
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ได้ มาซึ่งผู้นา บทบาทของผู้นา พฤติกรรมของผู้นา คุณลักษณะของผู้นา ทักษะของผู้นา ทฤษฎีผ้ นู าเชิงสถานการณ์ และ
แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นา
4. การบริหารทุนมนุษย์ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของทุนมนุษย์ในองค์การ เนือ่ งจากในปั จจุบนั องค์การ
ต่าง ๆ ได้ เริ่ มให้ ความสาคัญต่อบุคลากรมากขึ ้น และถือว่าบุคลากรเป็ นทุนสาคัญขององค์การในการสร้ างความได้ เปรี ยบ
ในการดาเนินงาน ดังนันจึ
้ งทาให้ เกิดแนวคิดที่เรี ยกว่า "Human Capital" หรื อ ทุนมนุษย์ ขึ ้นมา โดยถือหลักว่าการลงทุน
หรื อการจ่ายค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร ทังการศึ
้
กษา การฝึ กอบรม สวัสดิการ และอื่น ๆ ถือเป็ นการลงทุนเพื่อให้ ได้
ผลตอบแทนคือรายได้ ขององค์การ เพื่อสร้ างคนในองค์ก ารให้ สร้ างคุณค่า (Value Creation) และสร้ างความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้ กบั องค์การ
5. ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เนื่องจากในปั จจุบนั การที่โลกเข้ าสูย่ คุ โลกาภิวตั น์ทาให้ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ความก้ าวหน้ าทางด้ านการสือ่ สารเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เกิดความเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การปรับเปลีย่ นบทบาท
ของสังคมโดยการนาหลักการบริ หารการจัดการบ้ านเมืองที่ดีหรื อหลักธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาลมาปรับใช้ จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและอกชน การศึกษาในส่วนนี ้จะเป็ นการกล่าวถึงแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล
และบรรษัทภิบาลซึง่ เน้ นเรื่ องความโปร่งใส การมีสว่ นร่วมเป็ นเป้าหมายในการทางาน ซึง่ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ
ยุคใหม่ทงของภาครั
ั้
ฐและภาคเอกชน
6. การทางานเป็ นทีม ในปั จจุบนั องค์การต่าง ๆ หันมาให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีม ซึ่งอาจเรี ยกได้ ว่า
เป็ นวิธีการทางานแบบใหม่ที่มงุ่ เน้ นการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้มารับบริ การ ทีมงานทีม่ ีความพร้ อมเพรียง
และการประสานการทางานกันเป็ นอย่างดีจะสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าหรื อผู้รับบริ การได้ ดังนันในส่
้ วนนี ้จะ
เป็ นการศึกษาถึงนิยามและคุณสมบัติพื ้นฐานของทีมงาน ประเภทของทีมงาน แนวทางการสร้ างทีมงานที่มีประสิทธิผล ทา
ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการทางานร่ วมกันและสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน เพื่อเรี ยนรู้ ปรับเปลี่ยน
ตนเอง และสามารถทางานร่วมกันเป็ นทีม
โดยสรุ ปแล้ ว หัวข้ อ การบริ หารจัดการสาหรับคนยุคใหม่ นัน้ จะให้ ความสาคัญกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ต้อง
ตระหนักถึงสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
ก าร และเพื่อให้ การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ ดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด องค์การต่างๆจาเป็ นต้ องอาศัยความสามารถและทักษะของผู้นาองค์ก าร ดังนัน้ การ
พัฒนาภาวะผู้นาจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการบริ หารจัดการยุคใหม่ นอกจากการพัฒนาภาวะผู้นาแล้ ว การบริ หาร
จัดการยุคใหม่ยังจะต้ องให้ ความสาคัญกับคนที่อยู่ในองค์ก าร เนื่องจากปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้ องค์ก าร
ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรถือเป็ นกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการยุคใหม่เพราะภูมิปัญญาของทรัพยากรมนุษย์ในองค์ก ารนับเป็ นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง ดังนันการลงทุ
้
นโดยการพัฒนา
คนย่อมคุ้มค่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของงานและประสิทธิภาพขององค์การที่จะได้ รับ ดังนัน้ องค์การต่างๆในปั จจุบนั
จาเป็ นต้ องตะหนักถึง ความสาคัญของการบริ หารทุน มนุษย์ และเมื่อ มีทุนมนุษย์ อยู่ในองค์ ก ารแล้ ว สิ่ง ที่จะต้ อ งให้
ความสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้ างทีมงานให้ เกิดขึ ้นในองค์ก ารเพื่อให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่ วมในการขับเคลื่อนองค์ก าร
ให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
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