
 

คณาจารย์ประจ าภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 1 

 

บทคดัยอ่ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการนัน้มีมาตัง้แต่อตีดกาล มีความเช่ือมโยงและพัฒนามาอย่าง
ตอ่เนื่อง บนพืน้ฐานของการพิสจูน์ความส าเร็จของการบริหารบนสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นไป ซึ่งองค์ความรู้ทางการบริหาร
จดัการนัน้ได้มีการถ่ายทอดกนัอยา่งจริงจงัในราวปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องมาจากแรงกระตุ้นของการปฏิวตัิอตุสาหกรรม 
และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท าให้นกัวิชาการและนกัปฏิบตัิต่าง ๆ หนัมาให้ความสนใจต่อการศึกษาค้นคว้าปรับปรุง
วิธีการท างานในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสงูขึน้ อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัเมื่อโลกเข้าสู่ยคุโลกาภิวตัน์ที่
สงัคมต่างๆต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม เศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) 
และการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หรือ ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
องค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับตวัเพื่อความอยูร่อด ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองของ “การบริหารจดัการองค์การ” มาก
ยิ่งขึน้เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการประชาชนให้มากที่สดุ การบริหารจดัการแบบดัง้เดิม 
จ าเป็นต้องปรับเปลีย่นแนวคิดสูก่ารบริหารจดัการยคุใหม ่ซึง่มีบทบาทอยา่งมากตอ่การด าเนินงานขององค์การในปัจจบุนั  
 

ส าหรับหวัข้อ การบริหารจดัการส าหรับคนยคุใหม ่ของรายวิชา มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนษุย์ 
มีประเด็นท่ีจะต้องศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

 1. ภาพรวมของพัฒนาการแนวคิดทางการบริหาร วา่ด้วยพฒันาการของทฤษฎีส าคญั ๆ เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการซึ่งจะช่วยท าให้คนยุคใหม่เข้าใจแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการที่มีอยู่ในสงัคมและเช่ือมโยงมาสู่แนวคิด
ทางการบริหารในสงัคมยคุใหมไ่ด้ โดยสาระส าคญัของสว่นนีจ้ะกลา่วถึงพฒันาการของแนวคิดการบริหารจดัการตัง้แตช่ว่ง
ปี ค.ศ. 1880 ซึง่เป็นช่วงเร่ิมต้นของการน าแนวคิดการบริหารจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management) มาใช้ใน
วงการอตุสาหกรรม จนถึงปัจจบุนั 

ดังนัน้ จากภาพรวมของพัฒนาการทางการบริหาร จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันองค์การต่างๆได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของสภาพแวดล้อมมากขึน้ และมุ่งเน้นการบรรลเุป้าหมาย “โดยรวม” ขององค์การมากกว่าเป้าหมายเพียง
ด้านใดด้านหนึ่งขององค์การ นอกจากนัน้ในปัจจุบันการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่มีความสลบัซบัซ้อนและมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้บริหารองค์การต่างๆพยามยามที่จะ
หาหลกัการในการตดัสินใจอย่างมีเหตมุีผล ในอนัที่จะท าให้องค์การของตน สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโต ดงันัน้ เป็น
ผลให้การจดัการเชิงกลยทุธ์เข้ามามีบทบาทตอ่การบริหารจดัการยคุใหม่ 

 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการที่ต้องค านึงถึงปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร 
หรือที่เราเรียกว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อให้เช่ือมโยงกับการบริหาร
จดัการองค์การที่จะสามารถด าเนินงานได้อยา่งบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้และก้าวทนัตอ่การแขง่ขนัในโลกปัจจบุนั การจดัการ
เชิงกลยทุธ์นัน้จะให้ความส าคญัตอ่การบริหารท่ีทกุสว่นขององค์การยดึแผนและเป้าหมายรวมขององค์การเป็นทิศทางใน
การด าเนินงานมุ่งสูว่ิสยัทศัน์  อีกทัง้ในสว่นนี ้ยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ ซึ่งหมายถึง การวางแผน 
การด าเนินงานและการควบคุมในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะท าให้องค์การ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล  

 3. การพัฒนาภาวะผู้น า เนื่องจากผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุของการบริหารงานในองค์การ ถ้าองค์การ
ใดได้ผู้น าที่มีประสทิธิภาพก็จะสามารถสัง่การและใช้อิทธิพลตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิงาน ตลอดจนท ากิจกรรมตา่ง ๆ 
ในองค์การให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ดงันัน้ ในสว่นนีจ้ึงเป็นการศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกบัผู้น าและภาวะผู้น า วิธีการ
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ได้มาซึ่งผู้น า บทบาทของผู้น า พฤติกรรมของผู้น า คณุลกัษณะของผู้น า ทกัษะของผู้น า ทฤษฎีผู้น าเชิงสถานการณ์ และ
แนวคิดการพฒันาภาวะผู้น า  

 4. การบริหารทุนมนุษย์ เป็นการศกึษาเก่ียวกบัแนวคิดของทนุมนษุย์ในองค์การ เนือ่งจากในปัจจบุนั องค์การ    
ตา่ง ๆ ได้เร่ิมให้ความส าคญัตอ่บคุลากรมากขึน้ และถือวา่บคุลากรเป็นทนุส าคญัขององค์การในการสร้างความได้เปรียบ
ในการด าเนินงาน ดงันัน้จึงท าให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า "Human Capital" หรือ ทนุมนษุย์ ขึน้มา โดยถือหลกัว่าการลงทุน
หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับบุคลากร ทัง้การศึกษา การฝึกอบรม สวสัดิการ และอื่น  ๆ ถือเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนคือรายได้ขององค์การ เพื่อสร้างคนในองค์การให้สร้างคณุค่า (Value Creation) และสร้างความได้เปรียบใน
การแขง่ขนั (Competitive Advantage) ให้กบัองค์การ 

 5. ธรรมาภบิาลและบรรษัทภบิาล เนื่องจากในปัจจบุนัการที่โลกเข้าสูย่คุโลกาภิวตัน์ท าให้การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม ความก้าวหน้าทางด้านการสือ่สารเทคโนโลยีตา่ง ๆ เกิดความเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  การปรับเปลีย่นบทบาท
ของสงัคมโดยการน าหลกัการบริหารการจดัการบ้านเมืองที่ดีหรือหลกัธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาลมาปรับใช้จึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและอกชน การศกึษาในสว่นนีจ้ะเป็นการกลา่วถึงแนวคิดของหลกัธรรมาภิบาล
และบรรษัทภิบาลซึง่เน้นเร่ืองความโปร่งใส การมีสว่นร่วมเป็นเป้าหมายในการท างาน ซึง่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ยคุใหมท่ัง้ของภาครัฐและภาคเอกชน  

 6. การท างานเป็นทีม ในปัจจุบนัองค์การต่าง ๆ หนัมาให้ความส าคญักบัการท างานเป็นทีม ซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็นวิธีการท างานแบบใหมท่ี่มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าหรือผู้มารับบริการ ทีมงานทีม่ีความพร้อมเพรียง
และการประสานการท างานกนัเป็นอย่างดีจะสามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าหรือผู้ รับบริการได้ ดงันัน้ในสว่นนีจ้ะ
เป็นการศกึษาถึงนิยามและคณุสมบตัิพืน้ฐานของทีมงาน ประเภทของทีมงาน แนวทางการสร้างทีมงานท่ีมีประสทิธิผล ท า
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานร่วมกนัและสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ในชีวิตประจ าวนั เพื่อเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน
ตนเอง และสามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม 

 

 โดยสรุปแล้ว หวัข้อ การบริหารจดัการส าหรับคนยคุใหม ่นัน้ จะให้ความส าคญักบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ ท่ีต้อง
ตระหนกัถึงสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์การ และเพื่อให้การบริหารจัดการเชิงกลยทุธ์ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ องค์การตา่งๆจ าเป็นต้องอาศยัความสามารถและทกัษะของผู้น าองค์การ ดงันัน้ การ
พฒันาภาวะผู้น าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ นอกจากการพฒันาภาวะผู้น าแล้ว การบริหาร
จดัการยคุใหม่ยังจะต้องให้ความส าคญักับคนที่อยู่ในองค์การ เนื่องจากปัจจัยที่ส าคญัประการหนึ่งที่จะท าให้องค์การ
ด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลคือมนษุย์ การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรถือเป็นกลยทุธ์ในการบริหาร
จดัการยคุใหมเ่พราะภมูิปัญญาของทรัพยากรมนษุย์ในองค์การนบัเป็นสนิทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง ดงันัน้การลงทนุโดยการพฒันา
คนยอ่มคุ้มคา่เมื่อเปรียบเทียบกบัคณุภาพของงานและประสทิธิภาพขององค์การท่ีจะได้รับ ดงันัน้ องค์การตา่งๆในปัจจบุนั
จ าเป็นต้องตะหนักถึงความส าคัญของการบริหารทุนมนุษย์  และเมื่อมีทุนมนุษย์อยู่ในองค์ก ารแล้ว สิ่งที่จะต้องให้
ความส าคญัอีกประการหนึ่งคือ การสร้างทีมงานให้เกิดขึน้ในองค์การเพื่อให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการขบัเคลื่อนองค์การ
ให้บรรลเุป้าหมายภายใต้หลกัธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล  
 


