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1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจความหมายและความสัมพันธขององคการและการบริหารจัดการ

2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและสามารถวิเคราะหสัมพันธภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการ และมติ 4 ดานทางการบริหารจัดการ

3. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจถึงความสําคัญของการติดตอสื่อสาร

4. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจในองคการ

5. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูถึงความสําคัญของภาวะผูนํา
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    ไดรวบรวม และสรุปความหมายขององคการวา

ความหมายของคําวา องคการ

ดําเนินการ
ปฏิบัติให

บรรลุ
เปาหมาย

กระ
จ า ย
งาน
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แปลจากภาษาอังกฤษ

ความหมายของคําวา การบริหารจัดการ

Management หรือ Administration

    พบวาทั้ง 2 คํานี้ใชแทนกันได โดยมีผูที่ไดใหความหมายใน 3 แนวทาง
ดวยกัน คือ

    การบริหาร (Administration) เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายและการจัดการ (management) 
เปนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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               การจัดการเปนความหมายทั่วไป โดยจะรวมการบริหารเขาไปดวย แนวทางนี้มองวา 
การจัดการเปนกระบวนการที่ทําหนาที่รับผิดชอบตอการดําเนินการองคการธุรกิจ ใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว สวนการบริหารเปนสวนหนึ่งของการจัดการที่เก่ียวของในการดําเนินการ
ดวยวิธีตางๆเพ่ือใหเปาหมายที่กําหนดในขั้นการจัดการบรรลุผล

              การบริหารและการจัดการมีความหมายไมแตกตาง เปนความหมายที่ยอมรับกันใน
ปจจุบันนี้ แตการนิยมใชจะแตกตางกัน
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มีความหมายกวางขวาง

2. กระบวนการมุงสูเปาหมายขององคการจากการทํางานรวมกัน โดยใชบุคคลและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ หรือ

3. เปนกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมที่บุคคลทํางานรวมกันในกลุม
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

1. ครอบคลุมถึงชุดของหนาที่ตางๆ (A set of function) ที่กําหนดทิศทางในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือ
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1. การติดตอสื่อสาร

2. ความเต็มใจที่จะบริการ

3. กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย

หนาที่สําคัญของผูบริหารจะตองมีความสอดคลองกับองคประกอบขององคการ
1. ตองเปนผูจัดใหเกิดระบบการติดตอสื่อสารของฝายตาง ๆ ขึ้นในองคการ

2. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความพยายามรวมของฝายตาง ๆ 

3. กําหนดวัตถุประสงคและใหฝายตาง ๆ เขาใจวัตถุประสงคอยางชัดเจน
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การวางแผน
และการควบคุม

การออกแบบ
องคการ

กระบวนการ
ดานพฤติกรรม

การ
ตัดสินใจ

การ
วิเคราะหผล

การ
ดําเนินงาน

มิติ 4 ดาน กับรูปแบบสัมพันธภาพของการบริการจัดการ
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      การออกแบบองคการมีผลตอกระบวนการดานพฤติกรรมอยางมาก เชน องคการที่
กําหนดใหลูกนองรายงานตอหัวหนาสองคน ยอมสงผลใหลูกนองเกิดความขัดแยงใน
บทบาทที่มีอยู และเกิดความเครียดจากการทํางานได

      ในขณะที่การควบคุมเดินควบคูกับการวางแผน ยอมกอใหเกิดผลตอกระบวนการดาน
พฤติกรรมในองคการ การควบคุมที่เขมงวดยอมมีผลตอความอึดอัดของพนักงาน และทํา
ใหโครงสรางองคการมีความไมยืดหยุนและเปนการจัดองคการแบบราชการมากขึ้น

ผลกระทบที่เกิดจากมิติทั้ง 4 ดาน มีดังนี้

2. ผลกระทบที่เกิดจากการออกแบบองคการ

1.  ผลกระทบที่เกิดจากการวางแผนและการควบคุม
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      สําหรับองคการที่มีผลการดําเนินงานที่ดี สมาชิกขององคการและระบบยอยของ
องคการจะตองปฏิบัติงานในระดับที่นาพึงพอใจหรือดีขึ้นกวาเดิม ในการประเมินผลการ
ตัดสินใจที่ผานมา และการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในอนาคต ผูบริหารจะตอง
วิเคราะหอยางตอเนื่องถึงผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ ระบบยอยในองคการ

      ทุกมิติของการบริหารจัดการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยตรง เชน การวางแผนกล
ยุทธในการผลิตสินคาหลายประเภทแทนสินคาประเภทเดียว ซึ่งสงผลตอผูบริหารในการ
ตัดสินใจซึ่งเคยชินกับการตัดสินใจแบบเดิมๆ สวนการออกแบบองคการ และกระบวน
ดานพฤติกรรมยอมมีอิทธิพลและสงผลตอการตัดสินใจเชนกัน

3. การกําหนดวิธีการตัดสินใจ

4. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
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1. ชวยใหผูบริหาร
สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูล ซึ่งเปนเรื่อง                 
จําเปนในการตัดสินใจ 
และการวางแผน

2. ชวยใหบุคคล
ในองคการรับรู
แผนขององคการ
ที่วางไว

3.เปนเครื่องมือชวย
ใหผูบริหารสามารถ
ควบคุม และติดตาม
การทํางานรวมกัน
ของฝายตาง ๆ ให
บรรลุวัตถุประสงค

4. พนักงานทุกระดับ
ภายในองคการจะ
ไดรับรูขอมูลที่
ถูกตองเพ่ือนําไป
ปฏิบัติงาน
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แบบเปนทางการ 
(Formal communication)

แบบเปนการสวนตัว 
(Interpersonal communication)

แบบไมเปนทางการ
(Informal communication)
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประเภทของปญหาที่เกิดขึ้นในการติดตอสื่อสารขององคการ

- มักจะเปนการติดตอสื่อสารแบบที่เปนทางการ เชน คําสั่ง หรือนโยบายขององคการ
- เจาหนาที่มักประสบปญหาการติดตอสื่อสารกับผูบริหาร เชน ไมทราบวางานนั้นมี
ความสําคัญอยางไร
- แนวทางการพัฒนาการติดตอสื่อสารไมคลุมเครือ  /  ชัดเจน  /  มีรายละเอียดที่เพียงพอ / 
มีการกําหนดใหชัดเจนเก่ียวกับเวลา และสถานที่ ระยะเริ่มตน ระยะสิ้นสุด /  สอดคลองกับ
หนาที่ความสามารถของผูรับขอมูล  / สอดคลองกับกระบวนการ และคําช้ีแนะตาง ๆ /  สด
คลองกับเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการ

การติดตอสื่อสารแบบขางบนลงสูขางลาง (Downward Communication)
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- ไดมาจากออกแบบสํารวจ การประชุมอยางไมเปนทางการ
- แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
- ปญหา ผูบริหารไมใหความสนใจรับฟงผูใตบังคับบัญชานิยมเปนผูสั่งการมากกวา

การติดตอสื่อสารจากขางลางขึ้นสูขางบน (Upward Communication)

- เปนการติดตอสื่อสารระหวางพนักงานในระดับเดียวกัน
- ผูบริหารควรพิจารณา เฉพาะกรณีที่เห็นวาเปนประโยชนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคการ

การติดตอสื่อสารในระดับหรือระนาบเดียวกัน (Lateral Communication)
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 กระบวนการในการพัฒนาและวิเคราะหทางเลือกตาง ๆ 
และทําการเลือกทางเลือกหนึ่ง

ลักษณะของปญหาการตัดสินใจที่เกิดขึ้นอาจจัดได   2  กลุม คือ

-ปญหาที่เกิดขึ้น สวนใหญเปนปญหาที่ผูบริหาร
ไมเคยมีประสบการณมากอนเปนเรื่องใหม
สามารถแกไขไดโดยตรงตัดสินใจที่ระบบ

 -เปนปญหาที่ผูบริหารเผชิญคือความไม
แนนอน(Uncertainty)เก่ียวกับเรื่องที่วาการ
ตัดสินใจที่ทําไปนั้น ถูกตองหรือไม

2. ปญหาที่ไมสามารถจัดระบบไดดี
(ill-structured problem)

1. ปญหาที่สามารถจัดระบบไดดี 
(Structured problem)
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ไดอธิบายไววา
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การใหประโยชน 
Utilitarian

การบังคับ 
Coercive

เชิงปทัสถาน 
Normative

การเหินหาง 
Alienative

การไตรตรอง 
Calculative

การผูกพันทางใจ 
Morale
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โดยทั่วไปการตัดสินใจมักใหความสนใจใน 2 ประเภท คือ

- เนนวาผูบริหารควรตัดสินใจอยางไร  - ผูบริหารตัดสินใจจริง ๆ อยางไร

รูปแบบเชิงบรรยาย 
(Descriptive model)

รูปแบบปทัสถาน 
(Normative  model)
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แบงออกเปน 5 ประเภท คือ

1. คานิยมขององคการ (organization values)

2. คานิยมในแวดวงวิชาชีพ (professional values)

3. คานิยมสวนบุคคล (personal values)

4. คานิยมนโยบาย (policy values)

5. คานิยมในอุดมคติ (ideological values)
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ลักษณะที่ไมเปล่ียนแปลงของบุคคลซึ่งสามารถโนมนาวใหผูอ่ืนทํา
ตามในสิ่งที่ตองการ

ความสามารถที่จะทําบางสิ่งบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ

Dessler ไดแบงออกเปน 3 แนวคิด ไดแก

ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววา

1. การศึกษาคุณลักษณะและทักษะของผูนํา
   (The Trails and skill of Leadership)
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คุณลักษณะและทักษะ 6 ประการ ซึ่งแยกบุคคลที่มีภาวะผูนําออกจากคนทั่วไป

1.  ผูนําตองมีแรงปรารถนาในการทํางานใหประสบความสําเร็จ

2. ผูนํามีแรงจูงในใหนํา

3. ผูนํามีความซื่อสัตยและมีเกียรติ

4. ผูนํามีความสามารถในการเรียนรู

5. ผูนํามีความมั่นใจในตัวเอง

6. ผูนํามีความรูดานธุรกิจ

1. การศึกษาคุณลักษณะและทักษะของผูนํา
   (The Trails and skill of Leadership)   (ตอ)
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การเปนผูนําที่ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะและคุณสมบัติหลายประการ

พูดจาดี

ทาทางดี

เฉลียวฉลาด

มีความคิดริเริ่ม

มีความมุงมั่น

มีความรับผิดชอบ

สามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอม

ไดดี

มีมนุษยสัมพันธ

1. การศึกษาคุณลักษณะและทักษะของผูนํา
   (The Trails and skill of Leadership)   (ตอ)
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        การศึกษาพฤติกรรมของผูนํา ไดแก การแสวงหาพฤติกรรมที่คลายกันของผูนํา
ทั้งหลายวาสามารถแบงออกไดเปนก่ีลักษณะ เชน

-ผูนําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับงาน (Job – entered Leaders)
-ผูนําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับคน  (Employee – oriented Leaders)

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูนํา 
(Behaviors of Leadership)

ไดคนพบพฤติกรรมผูนํา 2 แบบ คือ
1.  พฤติกรรมที่มุงความสําเร็จของงาน

2. พฤติกรรมที่มุงไปสูความสัมพันธที่ดีในการทํางาน

ไดเสนอพฤติกรรมที่เนนคนงาน และมุงเนนการผลิต
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ผูนําแบบอัตตนิยม ผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนําแบบปลอยเสรี

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูนํา 
(Behaviors of Leadership)  (ตอ)
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        การศึกษาของนักวิชาการกลุมนี้ใหความสําคัญตอปจจัยสถานการณตางๆ ที่กําหนด
ความสําเร็จของผูนําตางๆในองคการ

3. การศึกษาทฤษฏีสถานการณ 
(Situation The one of Leadership)

ไดยกตัวอยางกลุมทฤษฎีนี้ไว 5 ทฤษฎี ไดแก

1.  ทฤษฎีผูนําแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ

2. ทฤษฎีผูนําแบบคํานึงถึงเปาหมายของคนงาน

3. ทฤษฎีวงจรชีวิตกําหนดผูนํา

4. ทฤษฎีในการเพ่ิมความสามารถของผูนําในการตัดสินใจ

5. ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler
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