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ความเปนมา
สังคมของมนุษย เปนสังคมที่มีการรวมตัวเปนกลุม หมูเหลา เปน

ชุมชนขนาดตาง ๆ ตั้งแตหมูบาน ตําบล เมือง และประเทศ จึงตองมีการชุมชนขนาดตาง ๆ ตั้งแตหมูบาน ตําบล เมือง และประเทศ จึงตองมีการ
จัดระบบระเบียบของสังคม เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ 
เปนไปดวยความเรียบรอย เพื่อความอยูรอดสงบสุข และบังเกิด
ความกาวหนาในชุมชนเหลานั้น จึงเปนสาเหตุใหเกิด "สถาบันสังคม" 
และ "การบริหาร" ขึ้นมา



สถาบันสังคมที่จัดตั้งขึ้น ไมวาจะเปนครอบครัว วัด โรงเรียน 
และองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงตองอํานวยความสะดวกหรือ
บริการเพื่อประโยชนสุขของสมาชิก และความเจริญของสังคม โดยดําเนิน
ภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย ดวยการจัดตั้ง "องคการบริหาร" ที่เหมาะสมภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย ดวยการจัดตั้ง "องคการบริหาร" ที่เหมาะสม
กับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้น สังคมกับองคการบริหาร จึงเปนสิ่งที่ไม
อาจแยกจากกันได ดังเชน 

ศาสตราจารยวิลเลียม ซิฟฟน (William S. Siffin) ได
กลาวไววา "หากปราศจากองคการบรหิารแลวสังคมก็จะไมมี หากปราศจาก
สังคมแลวมนุษยก็ไมอาจจะดํารงชีวิตอยูได"

( , 2523 : 4) 
สังคมแลวมนุษยก็ไมอาจจะดํารงชีวิตอยูได"

(วิจิตร ศรีสอาน และคณะ, 2523 : 4) 



ความหมายของการบริหารและการจัดการ
ความหมายของบริหารและการจัดการ

กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่ทําใหองคการธํารงอยูและเกิด
สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยการรู จักใชเทคนิควิธีตาง ๆ ที่จะ
นําองคการไปสูเปาหมายหรือจุดมุงหมายขององคการ 
สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยการรู จักใชเทคนิควิธีตาง ๆ ที่จะ
นําองคการไปสูเปาหมายหรือจุดมุงหมายขององคการ 

การจัดการ นิยมใชในวงการธุรกิจ
การบริหาร นิยมใชในวงการรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทั้งสองคํามี

ความหมายไมแตกตางกัน
สวนประกอบขององคการ คือ บุคคล (Man) เงิน (Money) 

กระบวนการ วิธีการ (Method) และวัสดุ (Materials) กระบวนการ วิธีการ (Method) และวัสดุ (Materials) 



Chester Barnard



Barnard
การทํางานรวมกันไมใชของงาย เพราะมีขอจํากัด
ฝายบริหารจึงตองสรางสมดุล การหามูลเหตุการจูงใจฝายบริหารจึงตองสรางสมดุล การหามูลเหตุการจูงใจ
ใหความสําคัญเกี่ยวกับองคกรอยาไมเปนทางการ
ใหความสําคัญของสภาพแวดลอมขององคการ

 เขียนหนังสือ ภารกิจขิงผูบริหาร หรือ 
The Functions of the ExecutiveThe Functions of the Executive 



Herbert A. simon



Herbert A. Simon
กลาววาคือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป รวมมือกัน

ดําเนินการใหบรรลุวัถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวม กัน
(ภาวิดา ธาราศรีสุทธ,ิ 2542: 2)



Peter F. Drucker



Peter F Drucker
การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปน 
ผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผู
ปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ผูบริหาร ตัดสินใจเลือกแลว 

(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2)(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2)



Simon
ทฤษฎีดั้งเดิมเหลานั้น ควรเรียก “ภาษิต” 

เพราะมีขอบกพรองขัดแยงโดยตัวของมันเองเพราะมีขอบกพรองขัดแยงโดยตัวของมันเอง

ตั้งขอสังเกตุ
ปญหาอยูตรงที่ตีความทฤษฎีและนําไปปฏิบัติที่ผิดๆ

ดั้งนั้น
การบริหารตองทําตามความเขาใจการบริหารตองทําตามความเขาใจ



Chester Barnard

 การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่รวม
ปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

 การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
รวมมือกันดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายๆอยางที่บุคคลรวมกัน กําหนดโดยใชกระบวนอยางมีระบบและให
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสมทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม

            (สมศักดิ์ คงเที่ยง , 2542 : 1)



ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอานศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน



วิจิตร ศรีสอานและคณะ
ไดสรุปสาระสําคัญของการบริหารไวดังนี้ไดสรุปสาระสําคัญของการบริหารไวดังนี้

 การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป
 รวมมือกันทํากิจกรรม
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
โดยการใชกระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสมโดยการใชกระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสม



การปรับใชในการบริหารรัฐกิจ
Planning : การวางแผนและการตัดสินใจ เปนการวางPlanning : การวางแผนและการตัดสินใจ เปนการวาง

ขั้นตอน วิธีการดําเนินการหรืองานตาง ๆ โดยเปนหนาที่ของผูบริหาร 

Organizing : การจัดและปรับปรุงโครงสรางองคการ เปน
การกําหนดหนทาง การทํางาน การบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ 

POCCCPOCCC
Henri Fayol



Commanding : การบริหารงานบุคคล เปนการวางแผนบุคคล 
การสรรหาและเลือกสรร การพัฒนา ตองอาศัยขอมูลของบุคคล การสรรหาและเลือกสรร การพัฒนา ตองอาศัยขอมูลของบุคคล 

Coordinating : การอํานวยการและการสั่งการ เปนการชักจูงให
คนงานปฏิบัติงานอยางดีที่สุด เปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองหาวิธี 

Controlling : การควบคุม เปนการบังคับใหกิจกรรมตาง 
เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 

POCCC
Henri Fayol



ทฤษฏีวิเคราะหระบบ 

(นโยบายเรียนฟรี) 
(ดําเนินงานไมตองจายคาเทมอไดรับ 
อุปกรณฟรี) 

(นร.ไดเรียนฟรี)

(นร.ปลื้มจิต)



จุดเดน
 

 มีการวางแผนการบริหารงานที่ดี 
 เปนระบบระเบียบ แบบแผน
 สามารถตรวจสอบได สามารถตรวจสอบได
 มีการกระจายงานอยางมีประสิทธภาพ
มีการประสานงานที่ดี
เกิดการแขงขันกับเอกชนได
ไดคนที่มีความสามารถมาบริหารตามความตองการขององคกร
มีการจัดสรรคใชงบประมาณอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
 ใหมีการบริหารภายในระบบราชการที่มีความเปนประชาธิปไตยมาก

มีการจัดสรรคใชงบประมาณอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
 ใหมีการบริหารภายในระบบราชการที่มีความเปนประชาธิปไตยมาก
ขึ้นและเพิ่มอํานาจใหแกขาราชการมากขึ้น 



 ขาดความเสมอภาค

 เกิดระบบอุปถัมภ เกิดระบบอุปถัมภ

 ไมไดคนมีความรูความสามารถมาบริหารจริง

 เชาชามเย็นชาม บริหารไปวันๆ

 เกิดความลาชา

 ขาดการประสานงานที่ดี  ขาดการประสานงานที่ดี 

 องคกรมีความซับซอน



  มีการฉอราชบังหลวง คอรรัปชั่น

 เกิดระบบทุนนิยม  

 ผูบริการ เขาไปแทรกแทรงการดําเนินงานของภาคเอกชน  ผูบริการ เขาไปแทรกแทรงการดําเนินงานของภาคเอกชน 

 เกิดกลุมคณาธิปไตย นักธุรกิจที่บริหารงานเพื่อใหเอื้อผลประโยชนแก

ตนเองและพวกพอง



จึงสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปของจึงสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปของ
บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป รวมมือกันดําเนินกิจกรรมหรืองานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากร
ทางการบริหารเปนปจจัยคุมคา และใหเกิดประโยชน สูงสุด



ผูบริหารจะบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ(Efficiency)และ
ประสิทธิผล(Effectiveness)ไดนั้นตองมีความรู ความเขาใจในประสิทธิผล(Effectiveness)ไดนั้นตองมีความรู ความเขาใจใน
เรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณและสิ่งแวดลอม จึงพูดไดวา
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ คือ ผูที่สามารถประยุกตเอาศาสตรการ
บริหารไปใชไดอยางมีศิลปะนั่นเองบริหารไปใชไดอยางมีศิลปะนั่นเอง
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รายชื่อสมาชิก
1. นาย ศราวุธ ภูโตตนา
2. นาย พีรวัส ทรายคํา
3. นาย ชัชชัย วรรณสุทธิ์3. นาย ชัชชัย วรรณสุทธิ์
4. นาย วรัญชิต โสมคํา
5. นาย อัครเดช  นามสีฐาน
6. นางสาว กนกวรรณ  สุดเมือง
7. นางสาว ธนาภรณ  วงษคําคูณ7. นางสาว ธนาภรณ  วงษคําคูณ
8. นางสาง กรณิกการ  สุโพเมือง



EndingEnding
Thank for attentions

Merci de votre attentionsMerci de votre attentions



คําถามทายบท
 ใหยกตัวอยางจุดเดนของศาสตรการบริหาร ?
ใหยกตัวอยางจุดดอยของศาสตรการบริการ ?ใหยกตัวอยางจุดดอยของศาสตรการบริการ ?
ความทแตกตางของ การบริหาร และ บริการจัดการแตกตางกัน

อยางไร ?


