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ความส าคัญและที่มาของศาสตร์การบริหาร

มนุษย์รู้สึกทุกข์ที่ลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง          
สมการ P = (E-A)C
P (Problem) หมายถึง ปัญหา
E (Expectation) หมายถงึ สิ่งที่คาดหวงั
A (Actual) หมายถงึ สิ่งที่เป็นอยูจ่ริง
C (Concern) หมายถึง ความตระหนกัหรือการเห็นความส าคญัของ

ผลตา่งระหวา่ง E กบั A
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ท่ีมา : สรุชาติ ณ หนองคาย  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์.



จากสมการ
E = ลงทนุลงแรงแล้วได้ผลคุ้มคา่อาจตีคา่คะแนน = 10
A = ลงทนุลงแรงแล้วได้ผลไม่คุ้มคา่ตามความหวงั เช่น

ได้ = 8
C = รู้สกึทนไม่ได้ต้องหาทางแก้ไข ถ้าระดบัความรู้สกึ

ทนไม่ได้ มีคะแนน = 10 และประเมินแล้วรู้สกึวา่มีค่าถึง 10 
คะแนน

ดงันัน้ P = (10-8)10 = 20
3



การบริหารและการจัดการ

การบริหาร  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Administrtion ซึ่งมีเป้าหมายสุดทายที่ส าคัญ คือ การ
มอบหรือมุ่งสู่  (Ad = toward) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้น้อย (mini) จงึนิยมใช้กับภาคราชการ โดยผู้น้อย 
หมายถึงประชาชน  จึงต้องมี การจัดสรรทนุหรือ
ทรัพยากร โดยใช้ศาสตร์และศิลป์
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-> การบริหาร หมายถงึ การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ ในการจดัสรร และ/หรือจดัการทรัพยากร 
เพ่ือบรรลเุปา้ประสงค์ท่ีตัง้ไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนสว่นใหญ่โดยไม่ละเลยประชาชนสว่น
น้อย
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การจัดการ  
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า (Management) โดยมีราก
ศัพท์ ที่ส าคัญคือเป็นการกระท าให้ส าเร็จด้วยมือ หรือ
ควบคุมการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
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ประโยชน์สูงสุดของการบริหาร (8 ป.)

1.ป.ประกนัวิธีการ (Ensuring Methods)

2. ป.ประสิทธิคณุ (Efficacy)

3.ป.ประหยดั (Economy)

4.ป.ประสิทธิผล (Effectiveness)

7



ประโยชน์สูงสุดของการบริหาร (ต่อ)

5. ป.ประสิทธิภาพ (Efficiency)

6. ป.ประทบัใจ (Emotional Satisfaction)

7.ป.ประพฤติชอบ (Ethics)

8.ป.ประเมินผล (Evaluation)
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การบริหารอย่างมีประสิทธิผล 
(Effectiveness Administration)

1.การมีส่วนร่วมในการจัดการหรือก าหนด กลยุทธ์ทางการ
บริหารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Strategic partners)

2.ความช านาญของการบริหารจัดการ (Administrative 
expert)

3.ความเป็นผู้สามารถน าการเปล่ียนแปลง (Change agent)
4.การเป็นผู้ช านาญการด้านพฒันาประสิทธิภาพมนุษย์

(Employee champion)
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การบริหารเชิงกลยุทธ์
•การบริหาร หมายถงึ การใช้ศาสตร์และศิลปะ ในการจดัสรรและ/หรือ
จดัการทรัพยากรเพ่ือบรรลเุปา้ประสงค์อย่างเกิดประโยชน์สงูสดุ
•กลยุทธ์ หมายถงึ กระบวนการก าหนดวิธีการจดัสรรและหรือวิธีการจดัการ
ทรัพยากรให้สอดคล้องสมดลุระหวา่งปัจจยัท่ีควบคมุได้ยากหรือควบคมุ
ไมไ่ด้ (ปัจจยัภายนอก) กบัปัจจยัท่ีควบคมุได้(ปัจจยัภายใน)

การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลปะ ในการก าหนด
วิธีการจดัสรรและ/หรือจดัการทรัพยากรขององค์การอย่างมีดลุยภาพ
เหมาะสม สอดคล้องกนัระหวา่งปัจจยัภายในและภายนอก 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)

เป็นศาสตร์และศิลป์ ในการก าหนด:
(1) กลยทุธ์ (Strategy formulation)

(2) การปฏบิัตติามกลยุทธ์ (Strategy implementation)

(3) การประเมินผลกลยทุธ์ (Strategy evaluation)
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ความเช่ือที่ว่า
ส่ิงที่สมบูรณ์ คือ สิ่งท่ีไม่เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง

การบริหารเชิงกลยทุธที่มีประสทิธิผล 
ต้องเร่ิมที่ความเชื่อวา่

“สรรพสิ่งย่อมเปล่ียนแปลงเป็นธรรมดา”
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กระบวนทศัน์การบริหารเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิผลต่อเน่ือง

1. กระบวนทศัน์การเปล่ียนแปลง (CP)

 สรรพส่ิงท้ังปัจจัยภายใน ภายนอก ย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นธรรมดา
2. ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ร่วมก าหนดกลยุทธ์ (SP)

3. การเป็นผู้ช านาญในการบริหารเชงิกลยุทธ์ (AE)

ท าการวิเคราะห์องค์การ (SWOT Analysis) เพื่อน าผลไปก าหนด
วสัิยทศัน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ และเทคนิคการน าแผนกลยุทธ์ไปใช้
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กระบวนทัศน์การบริหารเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิผลต่อเน่ือง (ต่อ)

4.การมีภาวะผู้น าและเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (CA) 
มี 4 ทกัษะ  การคิดเป็น คิดอย่างเป็นระบบ

 การท าเป็น หรือมีเทคนิคการปฏิบัติงาน 
 การมีมนุษยสัมพันธ์
 การมีความคดิสร้างสรรค์

5. มีความสามารถในการจูงใจให้บุคคลปฏบิตังิานตาม
แผนกลยุทธ์ที่ก าหนด
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การก าหนดกลยุทธ์อย่างรอบคอบ
Micheal E. Porter เสนอ พลงัอ านาจทีมีผลตอ่การก าหนด  

กลยทุธ์ มี 5 พลงั (5 Force Model) Robert S.Kaplan and 
David P.Norton เสนอประเดน็ให้พิจาณา 4 รอบด้านอยา่งสมดลุ 
(Balance score card) ได้แก่ การเงิน การบริหารภายในองค์การ 
ความพงึพอใจของลกูค้า และนวตักรรมหรือความเจริญก้าวหน้า  
5 Force Model ->  + การแข่งขนัหรือการเปลี่ยนแปลงจากอ านาจ
ระดบัมหภาค ซึง่ประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี
(PEST)
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21
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1. ทักษะการรู้เนื้อหา (Knowledge-Based Skill)
- พื้นฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ได้แก่ Reading], Writing,  & Arithmetic หรือ 3R
- ความรู้เชิงบูรณาการส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Global Awareness, Civil Literacy, Health 

Literacy, Environment Literacy

2. ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving, 

Communication and Collaboration, Creativity and Innovation
- ทักษะชีวิตและงานอาชีพ ได้แก่ Social and Cross Culture Skill, Flexible and 

Adaptability, Leadership and Responsibility 
- ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ Information Literacy, ICT, Media 

Literacy
19



ทกัษะหลัก ท่ีทกุคนควรมี ในศตวรรษท่ี 21
1. Growth mindset
2.Digital Awareness
3. Complex Problems Solving
4. Data storytelling
5. Human-centered design
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ทฤษฏีหงส์ด า (Black swan)

• เหตุการณ์ไม่คาดคิดว่า
จะเกดิ
• มีผลกระทบที่รุนแรง
• หาเหตุผลปะตดิปะต่อ
แล้วประเมินอนาคต
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ท่ีมา: https://ex-im4u.com/Dragon/blog/2019/03/17/การลงทุนในกองทุนดชันี/
ท่ีมา : https://pantip.com/topic/35756593

https://pantip.com/topic/35756593

