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แบบวิทยาศาสตร





การจัดการแบบวิทยาศาสตรนั้นหมายถึงการ
จัดการงานที่มีระบบโดยศึกษาหาเหตุและผล 

(Cause and effect) เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดจาก(Cause and effect) เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดจาก
การทํางานนั้น วิธีการสําคัญขั้นมูลฐานของ

การจัดการแบบวิทยาศาสตร  
ก็คือก็คือ



1.พัฒนาหลักการทํางานใหดีขึ้น (Develop principles of work)
2.กําหนดมาตรฐานในการทํางาน ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่

มีหลักเกณฑคัดเลือก ฝกหัด สอนและพัฒนาคนงานใหมีมีหลักเกณฑคัดเลือก ฝกหัด สอนและพัฒนาคนงานใหมี
คุณสมบัติตรงตามงานที่ปฏิบัติ เพราะในอดีตคนงานจะทํางาน
ของตนและแสวงหาประสบการณไปเรื่อย ๆ จนพบวิธีที่ดีที่สุด 

(Standard of work)
3.กําหนดเครื่องมือในการควบคุมงาน (Control of work)

4. มีการรวมมือกับคนงานอยางจริงใจ4. มีการรวมมือกับคนงานอยางจริงใจ
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หลักสําคัญของการงานแบบวิทยาศาสตรตามแนวคิด
ของเทเลอร มีลําดับขั้นที่สําคัญอยู 4 ประการ คือ

1.พัฒนาระบบการทํางานเปนแบบวิทยาศาสตร ผาน
การวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑแทนการใชกฎที่ไมการวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑแทนการใชกฎที่ไม

แนนอน 
2.เลือกคนงานโดยอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร ใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรที่มีหลักเกณฑคัดเลือก ฝกหัด สอน

และพัฒนาคนงานใหมีคุณสมบัติตรงตามงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาคนงานใหมีคุณสมบัติตรงตามงานที่ปฏิบัติ 
เพราะในอดีตคนงานจะทํางานของตนและแสวงหา

ประสบการณไปเรื่อย ๆ จนพบวิธีที่ดีที่สุด 



3.ใหการศึกษาอบรมการจัดงานแบบวิทยาศาสตรแก
คนงาน แบงงานและความรับผิดชอบระหวางการจัดการ
และแรงงานหรือกลาวงาย ๆ วามีการแบงงานและความ

รับผิดชอบระหวางฝายบริหารและฝายผลิต เพราะในรับผิดชอบระหวางฝายบริหารและฝายผลิต เพราะใน
อดีตนั้นงานและความรับผิดชอบสวนใหญจะตกแกฝาย

ผลิต 
4.จัดใหมีการประสานสัมพันธระหวางคนงานกับฝาย
จัดการ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวางานทั้งหมดไดปฏิบัติตามจัดการ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวางานทั้งหมดไดปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่ไดพัฒนาขึ้น



สรุปแนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตรของ 
Taylor ไดดังนี้

ศาสตรไมใชกฎที่ไมมีหลักเกณฑ (Science, not rule of ศาสตรไมใชกฎที่ไมมีหลักเกณฑ (Science, not rule of 
thumb)

มีการประสานงานมากกวาการขัดแยง (Harmony in 
Group action, rater than-discord) เนนผลผลิตสูงสุด

แทนที่การจํากัดผลผลิต (Maximum output in place of 
restricted output)restricted output)



จัดใหมีการคัดเลือก การฝกหัดและการจัดคนงานให
ทํางานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 

selection, training and placement of the works)มีการ
พัฒนาพนักงานใหมีความสามารถสูระดับสูงสุด

selection, training and placement of the works)มีการ
พัฒนาพนักงานใหมีความสามารถสูระดับสูงสุด

เทาที่ควร ทั้งนี้เพื่อตัวพนักงานเองและความ
เจริญรุงเรืองขององคการ (Development of all workers 

to the fullest extent possible for their own and 
organization, highest prosperity)organization, highest prosperity)



Henri Fayol

7/23/2010 copyright www.brainybetty.com 
2006 All Rights Reserved

10



ฟาโยลไดเสนอองคประกอบขั้นมูลฐานของการ
บริหารดังนี้คือ

1.การวางแผน (To  plan)1.การวางแผน (To  plan)
2.การจัดองคการ (To organize)

3.การบังคับบัญชา (To command)
4.การประสานงาน (To coordinate)

5.การควบคุม (To control)5.การควบคุม (To control)



นอกจากนี้ ฟาโยลยังไดเสนอหลักนอกจากนี้ ฟาโยลยังไดเสนอหลัก
สําหรับผูบริหารควรนําไปใชในการ

บริหารอีก 4 ประการ



รับผิดชอบตอผลงานที่
อยูในขอบขายความ

รับผิดชอบของตน แมวารับผิดชอบของตน แมวา
ภาระหนาที่นั้นจะได
มอบหมายงาน คือ 

อํานาจหนาที่และความอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบจะตองได

สัดสวนกัน



2.เอกภาพในการบริหารงานเปนสิ่งจําเปน
ที่นักบริหารจะตองสนใจ และจัดใหมีขึ้นที่นักบริหารจะตองสนใจ และจัดใหมีขึ้น
ในหนวยบริหารของตน หนวยงานใดที่
ขาดเอกภาพในการบังคับบัญชาจะเกิด
ความยุงยากสับสนในการปฏิบัติงานความยุงยากสับสนในการปฏิบัติงาน



3.การบริหารงานขององคการจะตองจัดใหสอดคลอง
สัมพันธกัน เพื่อบรรลุเปาหมายหลักขององคการ แมวา

องคการนั้นจะมีหนวยงานหลายหนวยก็ตาม แตองคการนั้นจะมีหนวยงานหลายหนวยก็ตาม แต
วัตถุประสงคหลักขั้นพื้นฐานขององคการยอมตรงกัน 
และนักบริหารตองจัดใหหนวยงานทุกหนวยที่อยูใน

ความรับผิดชอบปฏิบัติงานสนองวัตถุประสงคหลักของ
องคการเสมอองคการเสมอ



4.นักบริหารจะตองเสาะแสวงหาวิธีการที่จะอํานวย
ประโยชนและประหยัดตอการบริหารฟาโยลได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Gangplanks อันเปนแนว

บริหารที่จะชวยลดขั้นตอนในการทํางานใหสั้นเขาบริหารที่จะชวยลดขั้นตอนในการทํางานใหสั้นเขา
งานจะรวดเร็วขึ้น การติดตอรายงานใหดําเนินไป

ตามสายการบังคับบัญชา บางกรณีเปนสิ่งที่ไร
ประโยชน สิ้นเปลืองและกอใหเกิดความลาชาในประโยชน สิ้นเปลืองและกอใหเกิดความลาชาใน

การปฏิบัติงาน



อยางไรก็ดี ขอเสนอที่นาสนใจอันเกิด
จากแนวความคิดของฟาโยล คือ จากแนวความคิดของฟาโยล คือ 

หลักเกี่ยวกับการบริหาร 14 ประการ 
ที่ผูบริหารควรพิจารณาเอาใจใส 

ไดแกไดแก



1.การแบงแยกการทํางาน 
(Division of work)

2.อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน (Authority)2.อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน (Authority)
3.วินัยจรรยา (Discipline)

4.เอกภาพในการควบคุม 
(Unity of command)(Unity of command)



5.เอกภาพในการอํานวยการ 
(Unity of direction )

6.ประโยชนสวนตนตองรองจากประโยชนของ6.ประโยชนสวนตนตองรองจากประโยชนของ
องคการ (Subordination of individual to )
7.ผลประโยชนตอบแทน (Remuneration)

8.การรวมอํานาจมาไวในสวนกลาง 
(Centralization)(Centralization)



9.สายการบังคับบัญชา (Chain of command)
10. คําสั่งและระเบียบขอบังคับ 10. คําสั่งและระเบียบขอบังคับ 

(Order and regulation)
11. ความเสมอภาค (Equity)



12. ความมั่นคงในการทํางาน 
(Stability of personnel)(Stability of personnel)

13. ความดําริเริ่มในการงาน (Initiative)
14. ความยึดมั่นและรวมแรงรวมใจ 

(Esprit de corps)



ขอที่นาสังเกตจากทฤษฏีและหลักเกณฑการจัดการของ
เทเลอรและฟาโยล มีดังนี้ คือ เทเลอรมุงพิจารณาใน

ดานเทคนิคการทํางานเพื่อจะแสวงหาวิธีการทํางานที่ดี
ที่สุด กับใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของคนงานจาก
ดานเทคนิคการทํางานเพื่อจะแสวงหาวิธีการทํางานที่ดี
ที่สุด กับใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของคนงานจาก
ระดับต่ําสุดมายังระดับสูง สวนฟาโยลมุงแสวงหาวิธีการ
ที่ดีที่สุดในการบริหารที่จะมีลักษณะเปนสากล สามารถ
นําไปใชไดในทุกองคการ ฟาโยลมุงเนนผูปฏิบัติงานใน

ระดับผูบังคับบัญชาเปนสวนใหญระดับผูบังคับบัญชาเปนสวนใหญ
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แนวคิดของ Harrington Emerson :
ศึกษาประสิทธิภาพขององคกรศึกษาประสิทธิภาพขององคกร

ศึกษาความสําคัญของโครงสรางและ
เปาหมายขององคกร

หลักประสิทธิภาพ 12 ประการ คือ



กําหนดจุดมุงหมายชัดเจน (Clearly defined goal)
ใชหลักเหตุผลทั่วไป (Common sense)

คําแนะนําที่ดี (Competent counsel) คําแนะนําที่ดี (Competent counsel) 
มีวินัย (Discipline)

มีความยุติธรรม (Fair deal)
มีขอมูลเชื่อถือได (Reliable Information)

มีความฉับไว (Dispatching)มีความฉับไว (Dispatching)



มีมาตรฐานและมีตารางเวลา 
(Standard and Schedule)

อยูในสภาพที่มีมาตรฐานเสมอ 
(Standardized condition)(Standardized condition)

ปฏิบัติการไดมาตรฐาน 
(Standardized operation)

คําสั่งไดมาตรฐาน (Standardized directing)
มีการใหรางวัลอยางมีประสิทธิภาพ มีการใหรางวัลอยางมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency reward)
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1. แบงงานกันทําเฉพาะดาน
2. ระบุสายการบังคับบัญชาชัดเจน

3. การคัดเลือกและเลื่อนตําแหนงบนพื้นฐานของ
ระบุสายการบังคับบัญชาชัดเจน

3. การคัดเลือกและเลื่อนตําแหนงบนพื้นฐานของ
คุณสมบัติทางเทคนิค

4. กําหนดกฎและระเบียบการปฏิบัติงานไวอยางเปน
ทางการทางการ
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หลักการของเชิรช เกี่ยวกับการใชแรงงานหลักการของเชิรช เกี่ยวกับการใชแรงงาน
ไปประยุกตกับโครงสรางของหนาที่ มี

ลําดับขั้นที่สําคัญดังนี้ คือ 



ประสบการณในการทํางาน จะตองสะสมไว
อยางมีระบบและเปนระเบียบ

แรงงานที่ใชในการทํางานจะตองเปนไปโดยแรงงานที่ใชในการทํางานจะตองเปนไปโดย
ประหยัดและสม่ําเสมอ

ประสิทธิผลในการทํางานของแตละบุคคล
ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน



แนวความคิดประเด็นสําคัญของทฤษฎีการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร

1. มีสมมติฐานความเชื่อวา แรงจูงใจในการทํางานที่ดี
ที่สุดคือ ปจจัยเรื่องเงิน ฉะนั้นจึงตองหาวิธีการที่จะจาย
คาตอบแทนใหเหมาะสมเพื่อการสรางแรงจูใจในการ

ทํางานทํางาน



2. หนวยในการวิเคราะหอยูที่คนงานใน
ระดับลางมีความสําคัญเปนอันดับแรก ระดับลางมีความสําคัญเปนอันดับแรก 

รองลงมา คือ ผูจัดการในระดับกลางหรือ
หัวหนาคนงาน



3. วิธีการที่จะใชวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการ
กําหนดมาตรฐานของงานหรือมาตรฐานของ

คาตอบแทนนั้นจะตองใชวิธีการแบบคาตอบแทนนั้นจะตองใชวิธีการแบบ
วิทยาศาสตรมาใชศึกษา  คือ เริ่มจากการสัต
เกต รวบรวมขอมูล ทดลองหาแนวทางที่ดีที

สุด แลวกําหนดเปนมาตรฐานสุด แลวกําหนดเปนมาตรฐาน



4. เนื้อหาสวนใหญที่เสนอเพื่อการแกไขปญหาของ
องคการนั้น คือ การเนนเรื่อง การแบงงานกันทํา

ตามความรูความสามารถโดยกําหนดอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ระหวางสายงานหลักและหนาที่ความรับผิดชอบ ระหวางสายงานหลักและ

สายงานที่ปรึกษาใหชัดเจน การจัดโครงสราง
องคการและการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานของ

คนงานใหเปนวิธีการที่เร็วที่สุด ประหยัดเวลามากคนงานใหเปนวิธีการที่เร็วที่สุด ประหยัดเวลามาก
ที่สุด



รายชื่อสมาชิกในกลุม

• น.ส. รวิภัทร  ศรีชัย 533280053-6

• น.ส. สุกัญญา  มนตชัยภูมิ      533280073-0• น.ส. สุกัญญา  มนตชัยภูมิ      533280073-0

• น.ส. อังศญา  เจนดง    533280087-9

• น.ส. ขนิษฐา  บัวบกหวาน  533280007-3

• น.ส. สุธิดา  ทวงชน   533280076-4

• น.ส. สุจิตตรา  สวนไผ   533280075-6

• น.ส. สุวิวัฒน  ทองสูบ    533280079-8
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• น.ส. สุวิวัฒน  ทองสูบ    533280079-8

• นาย สมรักษ  พรหมมานุรักษ   533280070-6

• นาย สิทธิพงศ  เหลาแค   533280072-2

• นาย ทศพร  ปอยยิ้ม    533280023-5


