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    ชุดคู่มือและขอ้สอบ  สําหรบัตําแหน่งนกับริหารงานทวัไป การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โดยทางสถาบนั THE BEST CENTER และคณะไดเ้รียบเรียงขึน ในเล่มเป็นการ

เจาะเนือหาและระเบียบ พ.ร.บ. ทีครอบคลุมในการสอบใหม้ากทีสุด พรอ้มแนวขอ้สอบ

และมีคําอธิบายอย่างละเอียดพรอ้ม เพือใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ําหรบัเตรียมตวัสอบในการ

สอบแข่งขนัฯ ในครงันี 

 

   ดงันนัทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัจึงได ้

จดัทําหนงัสือเล่มนีขึนมา โดยไดร้วบรวมขึนจากประสบการณต์รงของคณะทีมของสถาบนั  

THE BEST CENTER  ทีมีประสบการณ ์มาจดัทําเป็นหนงัสือชดุนีขึน เพือใหผู้ที้สอบได ้

เตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพรอ้มในการทําขอ้สอบ  

 

  ทา้ยนี คณะผูจ้ัดทําขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ทีไดใ้ห้

การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทําตน้ฉบบันี ทําใหห้นงัสือเล่มนีสามารถสาํเร็จขึนมา

เป็นเล่มได ้พรอ้มกนันีคณะผูจ้ดัทําขอนอ้มรบัขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดขึนและยินดีรบัฟัง

ความคิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพือทีจะนํามาปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ยิงขึน  

 

 

 

 

 

ขอให้โชคดใีนการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 

สถาบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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การบริหารจดัการงานทวัไป 
                                                                                                                                          
                       
        ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจดัการ ควรทาํความเขา้ใจแนวคิดเกียวกบัการ

บริหารเป็นเบืองตน้ก่อน กล่าวคือ สืบเนืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ซึงหมายถึง มนุษยโ์ดยธรรมชาติย่อม

อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไม่อยูอ่ยา่งโดยเดียว แต่อาจมีขอ้ยกเวน้นอ้ยมากทีมนุษยอ์ยู่โดดเดียวตามลาํพงั เช่น ฤษี 

การอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มของมนุษยอ์าจมีไดห้ลายลกัษณะและเรียกต่างกนั เป็นตน้ว่า ครอบครัว (family) 

เผ่าพนัธุ์ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ (country) เมือมนุษยอ์ยู่รวมกนั

เป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกทีในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้นํากลุ่ม” รวมทังมี “แนวทางหรือวิธีการ

ควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่ม” เพือใหเ้กิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนีไดมี้วิวฒันาการตลอด

มา โดยผูน้าํกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดบัประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบนัอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะทีการ

ควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่มนนั เรียกว่า การบริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public 

administration) ดว้ยเหตุผลเช่นนี มนุษยจึ์งไม่อาจหลีกเลียงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้

ง่าย และทาํใหก้ล่าวไดอ้ยา่งมนัใจว่า "ทีใดมีประเทศ ทีนนัยอ่มมีการบริหาร" 

          คาํว่า การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 

ช่วยเหลือ (assist) หรืออาํนวยการ (direct) การบริหารมีความสมัพนัธห์รือมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํว่า 

“minister” ซึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี สาํหรับความหมายดงัเดิมของ

คาํว่า administer หมายถึง การติดตามดแูลสิงต่าง  ๆ 

          ส่วนคาํว่า การจดัการ (management) นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึงมีวตัถุประสงค์ใน

การจดัตงัเพือมุ่งแสวงหากาํไร (profits) หรือกาํไรสูงสุด (maximum profits) สาํหรับผลประโยชน์ทีจะ

ตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้(by product) เมือเป็นเช่นนี จึงแตกต่างจาก

วตัถุประสงคใ์นการจดัตงัหน่วยงานภาครัฐทีจดัตงัขึนเพือใหบ้ริการสาธารณะทงัหลาย (public services) 

แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนีหรืออาจเรียกว่า  การบริหารจัดการ (management 

administration) เกียวขอ้งกบัภาคธุรกิจมากขึน เช่น การนาํแนวคิดผูบ้ริหารสูงสุด (Chief Executive 

Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชใ้นวงราชการ การบริหารราชการดว้ยความรวดเร็ว การลดพิธีการ

ทีไม่จ ําเป็น การลดขันตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางว ัลตอบแทน เป็นต้น 

นอกเหนือจากการทีภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มารับสมัปทานจากภาครัฐ เช่น ให้

สมัปทานโทรศพัทมื์อถือ การขนส่ง เหลา้ บุหรี อยา่งไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดท้าํประโยชน์ใหแ้ก่สาธารณะหรือ

ประชาชนไดเ้ช่นกนั เช่น จดัโครงการคืนกาํไรใหส้งัคมดว้ยการลดราคาสินคา้ ขายสินคา้ราคาถูก หรือการ

บริจาคเงินช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้  
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          การบริหาร บางครังเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน

ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของ

หน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ทีเกียวขอ้งกบัคน สิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรืองต่าง ๆ เช่น. 

(1) การบริหารนโยบาย (Policy)  

(2) การบริหารอาํนาจหนา้ที (Authority)  

(3) การบริหารคุณธรรม (Morality)  

(4) การบริหารทีเกียวขอ้งกบัสงัคม (Society)  

(5) การวางแผน (Planning)  

(6) การจดัองคก์าร (Organizing)  

(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing)  

(8) การอาํนวยการ (Directing)  

(9) การประสานงาน (Coordinating)  

(10) การรายงาน (Reporting)  

(11) การงประมาณ (Budgeting)  

เป็นการนาํ “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัทีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร” ทีเรียกว่า แพ็มส์-

โพสคอร์บ  (PAMS-POSDCORB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย  

          พร้อมกนันี อาจใหค้วามหมายไดอี้กว่า การบริหาร หมายถึง การดาํเนินงาน หรือการปฏิบติังานใด ๆ 

ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ทีของรัฐ ทีเกียวขอ้งกบั คน สิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุม

เรืองต่าง ๆ เช่น  

(1) การบริหารคน (Man)  

(2) การบริหารเงิน (Money)  

(3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ (Material)  

(4) การบริหารงานทวัไป (Management)  

(5) การบริหารการใหบ้ริการประชาชน (Market)  

( ) การบริหารคุณธรรม (Morality)  

( ) การบริหารขอ้มลูข่าวสาร (Message)  

(8) การบริหารเวลา (Minute) และ  

( ) และการบริหารการวดัผล (Measurement) เช่นนี เป็นการนาํ “ปัจจัยทีมีส่วนสําคัญต่อการ

บริหาร” ทีเรียกว่า M แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย 

          การให้ความหมายทัง 2 ตัวอย่างทีผ่านมานี เป็นการนําหลกัวิชาการด้านการบริหาร คือ 

“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจยัทีมส่ีวนสําคญัต่อการบริหาร” มาใชเ้ป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดใน
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การให้ความหมายซึงน่าจะมีส่วนทําให้การให้ความหมายคําว่าการบริหารเช่นนีครอบคลุมเนือหา

สาระสาํคญัทีเกียวกบัการบริหาร ชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดว้ย นอกจาก 2 

ตวัอย่างนีแลว้ ยงัอาจนําปัจจัยอืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึง

ประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั วไป 

(Management) และ 5ป ซึงประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั ประสานงาน และ

ประชาสมัพนัธ ์

          เพือช่วยเพิมความเขา้ใจการบริหารมากขึน จึงขอนาํความหมายคาํว่า การบริหาร การจดัการ และการ

บริหารจดัการ มาแสดงไวด้ว้ย เช่น 

               สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2514 มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์

นาํเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วสัดุสิงของ และการจัดการ มา

ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCoRB Model ให้

บรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพค์รังที 3, 

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพเ์กษมสุวรรณ, 2514), หนา้ 13-14.) 

             สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2523 กล่าวไวว้่า คาํว่า การบริหารนิยมใชก้บัการบริหารราชการ 

หรือการจดัการเกียวกบันโยบาย ซึงมีศพัทบ์ญัญติั ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) และ

คาํว่า การจดัการ (management) นิยมใชก้บัการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดาํเนินการตามนโยบายที

กาํหนดไว ้สมพงศ ์เกษมสิน ยงัใหค้วามหมายการบริหารไวว้่า การบริหารมีลกัษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลาย

ประการ ดงันี  

                      1) การบริหารยอ่มมีวตัถุประสงค ์

                      2) การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบ  

                      3) การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรการบริหารเป็นองคป์ระกอบพืนฐาน  

                      4) การบริหารมีลกัษณะการดาํเนินการเป็นกระบวนการ  

                      5) การบริหารเป็นการดาํเนินการร่วมกนัของกลุ่มบุคคล  

                     6) การบริหารอาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective 

mind) จะก่อใหเ้กิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อนัจะนาํไปสู่พลงัของกลุ่ม (group 

effort) ทีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

                      7) การบริหารมีลกัษณะการร่วมมือกนัดาํเนินการอยา่งมีเหตุผล 

                      8) การบริหารมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงค ์

                     9) การบริหารไม่มีตวัตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์          

           (สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร (พิมพค์รังที 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2523), หน้า 

5-6.) 
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               อนันต์ เกตุวงศ์ ในปี พ.ศ. 2523 ใหค้วามหมายการบริหาร ว่า เป็นการประสานความพยายาม

ของมนุษย ์(อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพือทาํให้เกิดผลตามตอ้งการ (อนันต์ เกตุวงศ,์ การ

บริหารการพฒันา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2523 หนา้ 27.) 

               ไพบูลย์ ช่างเรียน ในปี พ.ศ. 2532 ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบทีประกอบไป

ดว้ยกระบวนการในการนาํทรัพยากรทางการบริหารทงัทางวตัถุและคนมาดาํเนินการเพือบรรลุวตัถุประสงค์

ทีก ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (ไพบูลย์ ช่างเรียน , วัฒนธรรมการบริหาร 

(กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน,์ 2532), หนา้ 17.) 

               ตนิ ปรัชญพฤทธิ ในปี พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลกัษณะทีเป็นกระบวนการโดยหมายถึง

กระบวนการนาํเอาการตดัสินใจ และนโยบายไปปฏิบติั ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกียวขอ้งกบัการ

นาํเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบติั (ติน ปรัชญพฤทธิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535), หนา้ 8.) 

              บุญทัน ดอกไธสง ในปี พ.ศ.  ใหค้วามหมายว่า การบริหาร คือ การจดัการทรัพยากรทีมีอยู่

ใหมี้ประสิทธิภาพมากทีสุดเพือตอบสนองความตอ้งการของบุคคล องคก์าร หรือประเทศ หรือการจดัการ

เพือผลกาํไรของทุกคนในองคก์าร (บุญทนั ดอกไธสง, การจดัองค์การ (พิมพค์รังที , กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, , หนา้ .) 

               วรัิช วรัิชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2545 แบ่งการบริหาร ตามวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตงั

หน่วยงานไว ้6 ส่วน ดงันี  

                         ส่วนทีหนึง การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึงเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (public 

administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวตัถุประสงค์หลกัในการจดัตงั คือ การให้บริการสาธารณะ 

(public services) ซึงครอบคลุมถึงการอาํนวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการ

พฒันาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนีเป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ 

(public or governmental organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทงัในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนทอ้งถิน เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท่า การ

บริหารงานของจงัหวดัและอาํเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารทอ้งถิน หน่วยงานบริหารเมืองหลวง 

รวมตลอดทงัการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ 

                        ส่วนทีสอง การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึงเรียกว่า การบริหาร ธุรกิจ 

(business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน ซึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตงัเพือการแสวงหากาํไร หรือการแสวงหากาํไรสูงสุด (maximum profits) 

ในการทาํธุรกิจ การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็นตัวอย่างไดอ้ย่างชดัเจนจากการ

บริหารงานของ บริษทั หา้งร้าน และหา้งหุน้ส่วนทงัหลาย 
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                         ส่วนทีสาม การบริหารของหน่วยงานทีไม่สังกัดภาครัฐ (non-governmental 

organization) ซึงเรียกยอ่ว่า หน่วยงาน เอน็จีโอ (NGO.) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานทีไม่แสวงหา

ผลกาํไร (non-profit administration) มีวตัถุประสงค์หลกัในการจดัตัง คือการไม่แสวงหาผลกาํไร 

(non-profit) เช่น การบริหารของมลูนิธิ และสมาคม 

                           ส่ ว น ที สี  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

(international organization) มีวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตงั คือ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เช่น 

การบริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ 

(World Trade Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 

                           ส่วนทีห้า การบริหารงานขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคก์รส่วนนี

เกิดขึนหลงัจากประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ

ได้ก ําหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึน เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตงั และผูต้รวจการแผน่ดิน

ของรัฐสภา เป็นตน้ องคก์รดงักล่าวนีถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกนั แต่มีลกัษณะพิเศษ เช่น เกิดขึนตาม

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าว และมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตงัเพือปกป้องคุม้ครองและรักษาสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ทีของรัฐ 

                           ส่วนทีหก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวตัถุประสงค์หลกัในการ

จดัตงัเพือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและ

ถกูเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน และกลุ่มผู ้

ให้บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรังเศส ญีปุ่น และไทย (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์ฟร์เพซ, 2545), หนา้ 36-38.) 

                วรัิช วรัิชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ.  มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะทีเป็นกระบวนการ หรือ

กระบวนการบริหาร เกิดไดจ้ากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร์ 

กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบดว้ยขนัตอนการบริหาร  

ประการ ไดแ้ก่  

การวางแผน (Planning)  

การจดัองคก์าร (Organizing)  

การบริหารงานบุคคล (Staffing)  

การอาํนวยการ (Directing)  

การประสานงาน (Coordinating)  

การรายงาน (Reporting)  

การงบประมาณ (Budgeting)  
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ขณะทีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดว้ย  ประการ 

ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การบงัคบัการ (Commanding) การ

ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC) 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมอืงหลวงและการบริหารท้องถิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรังเศส ญีปุ่น 

และไทย (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์ฟร์เพซ, 2545), หนา้ 39.) 

                     เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง กิจกรรมที

บุคคลตังแต่ 2 คนขึนไป ร่วมกันดาํเนินการเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ (Herbert A. Simon, 

Administrative Behvior (New york: Macmillian, 1947), p. 3.) 

                    เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้

ว่า งานบริหารทุกอยา่งจาํเป็นตอ้งกระทาํโดยมีหลกัเกณฑ์ ซึงกาํหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 

ทงันี เพือใหมี้วิธีทีดีทีสุดในอนัทีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิงขึนเพือประโยชน์สาํหรับทุก

ฝ่ายทีเกียวข้อง (Frederick W. Taylor อา้งถึงใน สมพงศ ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพค์รังที 7, 

กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ), หนา้ 27.) 

                ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการทาํงานให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอื้น การทาํงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอืนเป็นผูท้าํภายในสภาพองค์การที

กล่าวนนั ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององค์การทีเขา้มาร่วมกนัทาํงานในองค์การ ซึงคน

เหล่านีจะเป็นผูใ้ชท้รัพยากรดา้นวตัถุอืน ๆ เครืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทงัขอ้มูลสนเทศต่าง ๆ 

เพือผลิตสินคา้หรือบริการออกจาํหน่ายและตอบสนองความพอใจใหก้บัสังคม (Peter F. Drucker อา้งถึง

ใน สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร (พิมพค์รังที 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ), หนา้ 6.)  

                  แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ใหค้วามหมายของการจดัการ หมายถึง การดาํเนินงาน

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์ตงัไวโ้ดยอาศยัปัจจยัทงัหลาย ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุสิงของ เป็นอุปกรณ์การจดัการนัน 

(Harold Koontz อา้งถึงใน สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร (พิมพค์รังที 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช, ), หนา้ 6.) 

                  ธงชัย สันติวงษ์ ในปี พ.ศ. 2543 กล่าวถึงลกัษณะของงานบริหารจดัการไว ้3 ด้าน คือ  

                   1) ในดา้นทีเป็นผูน้าํหรือหวัหนา้งาน งานบริหารจดัการ หมายถึง ภาระหน้าทีของบุคคลใด

บุคคลหนึงทีปฏิบติัตนเป็นผูน้าํภายในองคก์าร 

                        2) ในดา้นของภารกิจหรือสิงทีต้องทาํ งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ

ทรัพยากรต่าง ๆ ในองคก์าร และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

                         3) ในดา้นของความรับผิดชอบ งานบริหารจดัการ หมายถึง การตอ้งทาํให้งานต่าง ๆ 

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการอาศยับุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั (ธงชยั สนัติวงษ,์ องค์การและการบริหาร (พิมพ์

ครังที 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2543), หนา้ 21-22.) 
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                  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2548 กล่าวไวว้่า การบริหารจดัการ (management 

administration) การบริหารการพฒันา (development administration) แมก้ระทงัการบริหารการ

บริการ (service administration) แต่ละคาํมีความหมายคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัทีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน

มีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ หนึง ลว้นเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐทีหน่วยงานของรัฐ และ/

หรือ เจา้หนา้ทีของรัฐ นาํมาใชใ้นการปฏิบติัราชการเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มี

กระบวนการบริหารงานทีประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) 

การดาํเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพฒันา

ประเทศไปในทิศทางทีทาํใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน รวมทงัประเทศชาติมีความเจริญกา้วหน้าและ

มนัคงเพิมขึน สาํหรับส่วนทีแตกต่างกนั คือ แต่ละคาํมีจุดเน้นต่างกนั กล่าวคือ การบริหารจดัการเน้นเรือง

การนาํแนวคิดการจดัการของภาคเอกชนเขา้มาใชใ้นการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวงัผลกาํไร การแข่งขนั 

ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพนัธ์ การจูงใจดว้ยค่าตอบแทน การลดขนัตอน และการลดพิธีการ 

เป็นตน้ ในขณะทีการบริหารการพฒันาให้ความสําคญัเรืองการบริหารรวมทงัการพฒันานโยบาย แผน 

แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการ

บริหารการบริการเน้นเรืองการอาํนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2548), หนา้ 5.) 
 
สรุป  

         การบริหารและการบริหารจดัการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยที์เป็นสัตวส์ังคมซึงจะตอ้งอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่ม โดยจะตอ้งมีผูน้ ํากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพือให้เกิด

ความสุขและความสงบเรียบร้อย  ซึงอาจเรียกว่าผูบ้ริหารและการบริหาร ตามลาํดบั ดงันัน ทีใดมีกลุ่มทีนั น

ยอ่มมีการบริหาร. 

         คําว่า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมทังคําอืน ๆ อีก   เป็นต้นว่า การปกครอง 

(government) การบริหารการพฒันา การจดัการ และการพฒันา (development) หรือแม้กระทังคําว่า 

การบริหารการบริการ (service administration) การบริหารจติสํานึกหรือการบริหารความรู้ผิดรู้ชอบ 

(consciousness administration) การบริหารคุณธรรม (morality administration) และการ

บริหารการเมือง (politics administration) ทีเป็นคําในอนาคตทีอาจถูกนํามาใช้ได้ คําเหล่านีล้วนมี

ความหมายใกล้เคยีงกนั ขึนอยู่กบัผู้มอีาํนาจในแต่ละยุคสมยัจะนําคาํใดมาใช้โดยอาจมจุีดเน้นแตกต่างกนัไป

บ้าง อย่างไรกต็าม ทุกคาํทีกล่าวมานีเฉพาะในภาครัฐ ล้วนหมายถึง  

(1) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ (method) หรือมรรควิธี 

(means) ใด ๆ  
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(2) ทีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐนํามาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัตงิาน  

( ) ตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว้  

( ) เพอืนําไปสู่จุดหมายปลายทาง (end หรือ goal) หรือการเปลยีนแปลงในทศิทางทีดีขึนกว่าเดิม 

เช่น มวีตัถุประสงค์เพอืนําไปสู่จุดหมายปลายทางเบืองต้น (primary goal) คอื ช่วยเพมิประสิทธิภาพใน

การบริหารราชการ หรือช่วยเปลียนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางทีดีกว่าเดิม หรือมี

วตัถุประสงค์เพอืนําไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คอื การพฒันาประเทศทีประเทศชาติ

และประชาชนอยู่เยน็เป็นสุขอย่างยงัยนื เป็นต้น และทุกคาํดังกล่าวนี อาจมองในลกัษณะทีเป็นกระบวนการ 

(process) ทีมรีะบบและมหีลายขันตอนในการดําเนินงานกไ็ด้  
 

บทบาทการบริหารงานสํานักงาน 
 
           บทบาทการบริหารงานสาํนกังานนี จะเป็นเรืองของการจดัการเกียวกบัการบริหารข่าวสารขอ้มลู

ทีเกิดขึนในองคก์ารว่าขอ้มลูข่าวสารทีเราไดรั้บมาอยูใ่นรูปแบบใดบา้ง เป็นจุดทีมาจากไหน และเราสามารถ

ทีจะแปลงขอ้มลูข่าวสารนนัมาใชป้ระโยชน์อยา่งไร สาํนกังานจึงเป็นศนูยข่์าวสารขอ้มลูขององค์การซึงอาจ

เปรียบประดุจศนูยป์ระสาทของมนุษยน์นัเอง 
 
การบริหารข่าวสารข้อมูลและการบริหารงานสํานักงาน 

   * การดาํเนินงานโดยทวัไปแลว้มกัจะมีความจาํเป็นตอ้งเกียวขอ้งกบังานข่าวสารขอ้มูลอยู่เสมอ 

เช่น การซือ การขาย การใหบ้ริการ การผลิต บุคลากร การวางแผน การควบคุมงาน เป็นตน้ ดงันันจึงอาจถือ

ว่างานข่าวสารขอ้มลูนนัเป็นสากลเพราะจะปรากฏอยูใ่นองคก์ารทุกประเภท เช่น ในร้านคา้ โรงเรียน ธุรกิจ 

วดั โรงพยาบาล กองทพั และส่วนราชการต่าง ๆ เป็นตน้ 

  * งานข่าวสารข้อมูล (Information) นี อาจเรียกว่า งานหนังสือหรืองานกระดาษ (Paper 

Work) ทงันีเพราะมกัจะใชก้ระดาษเป็นสือกลาง ซึงตามความเป็นจริงนันอาจใชสิ้งอืนนอกเหนือไปจาก

กระดาษ เช่น บตัร เทป ดิสก์ ไมโครฟิลม์ เป็นตน้ ดงันันจึงควรเรียกว่า งานข่าวสารขอ้มูลหรืองาน

สารสนเทศมากกว่างานหนงัสือ 

  * สํานักงาน (Office) หมายถึง สถานทีทีใชด้าํเนินงานหนังสือหรืองานข่าวสารขอ้มูล ดงันัน

ตาํราบางเล่มจึงใชค้าํว่าการบริหารงานข่าวสารขอ้มูลและการบริหารงานสาํนักงานในความหมายเดียวกนั 

คือ อาจใชส้บัเปลียนแทนกนัได ้แต่ในทีนีเราจะใชค้าํว่าการบริหารงานสาํนกังานโดยตลอด 

  * ข้อสังเกต ในปัจจุบนัการเก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มลู มกัจะเก็บลงในแผ่นดิสก์ ไมโครฟิลม์

และอืน ๆ แทนการเก็บลงบนกระดาษ ดงันนักระดาษจึงมีความสาํคญัน้อยลง และสาํนักงานในอนาคตก็มี

แนวโนม้ทีจะเป็น IT Office  (Information Technology Office) คือ ใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ใน

ตวั
อย
่าง



คู่มอื + ข้อสอบ นักบริหารงานทัวไป   

การเก็บขอ้มูลมากขึน ซึงก็เป็นแนวโน้มของสาํนักงานแบบ Paper Less (สาํนักงานทีไร้กระดาษ) 

นนัเอง 
 
ลกัษณะของงานสํานักงาน 

  * งานสาํนกังานนนัเป็นงานประเภทให้บริการแก่หน่วยงานอืน ๆ ในองค์การ (Staff ประเภท 

Service) เพือช่วยให้หน่วยงานเหล่านันไดด้าํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน เช่น ช่วยป้อนข่าวสาร

ขอ้มูลให้กบัผูบ้ริหารสูงสุด ช่วยฝ่ายผลิตในดา้นการเก็บบนัทึกข้อมูล ซึงจะนาํไปใช้ประโยชน์ในการ

พิจารณาลดตน้ทุนการผลิตและหาวิธีปรับปรุงการผลิต ช่วยฝ่ายขายในการเก็บบนัทึกขอ้มลูเกียวกบัการขาย 

เป็นตน้   

 **  ลกัษณะสําคญัของงานสํานักงาน อาจสรุปไดด้งันี 

   * 1. เป็นงานประเภทให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพราะงานบริการนันถือว่าเป็น

วตัถุประสงคห์ลกัของการบริหารงานสาํนกังาน 

   * 2. ขนาดของงานให้บริการในสํานักงานนันขึนอยู่กบัปัจจยัภายนอกองค์การ ซึงไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น จาํนวนการส่งของ จาํนวนลูกหนีทีจะเรียกเก็บได ้จาํนวนจดหมาย

ติดต่อดา้นการขาย เป็นตน้ 

   * 3. ไม่อาจคาํนวณหากาํไรได้โดยตรง เนืองจากงานสาํนักงานนันเป็นการให้บริการแก่

หน่วยงานหลกั เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายการเงิน จึงอาจกล่าวว่า งาน

สาํนกังานมีส่วนร่วมทางออ้มในการทาํกาํไร   ใหธุ้รกิจ 

   * 4. มลีกัษณะแตกต่างจากงานอืน ๆ คือ เป็นงานเกียวกบัเอกสารต่าง ๆ การบนัทึกขีด

เขียนหรืองานหนงัสือ หรืองานข่าวสารขอ้มลู หรืองานสารสนเทศ 

   * 5. เป็นงานส่วนใหญ่ในองค์การบางประเภท เช่น ในธนาคาร ส่วนราชการ บริษทั

ประกนัภยั บริษทัรับทาํการโฆษณาต่าง ๆ  
 

วตัถุประสงค์ของการบริหารงานสํานักงาน 

 *จุดประสงค์พืนฐานของการบริหารงานสาํนักงาน ก็เพือทีจะจดัให้มีการรวมอาํนาจควบคุมงาน

สาํนกังาน ตลอดจนงานดา้นบริการต่าง ๆ ไวใ้นส่วนกลาง ส่วนวตัถุประสงคโ์ดยทวัไปมีดงันี 

  * 1. ประสานกิจกรรมอนัเป็นงานสาํนกังานซึงปฏิบติัอยูใ่นหน่วยงานต่าง ๆ  

  * 2. รักษามาตรฐานดา้นปริมาณและคุณภาพของการผลิต 

  * 3. จดัระบบและวิธีปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ซึงจะช่วยใหผ้ลกาํไรสูงขึน 

  * 4. จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานทังดา้นปัจจัยทางวตัถุและทางจิตใจให้เป็นทีพอใจของ

พนกังาน 

5. จดัใหมี้การควบคุมพนกังานสาํนกังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6. จดัใหมี้ขอ้มลูทีจาํเป็นอยา่งครบถว้นทนัท่วงทีตามตอ้งการ 

7. กาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบของพนกังาน สาํนกังาน และจดัสายการ 

ติดต่อสือสารใหเ้หมาะสม 

8. กาํหนดตารางเวลาการทาํงานเพือใหส้าํเร็จตามเวลา 

9. กาํหนดวิธีปฏิบติัไวเ้พือจะไดเ้ลือกบุคคลทีเหมาะสมกบังาน 

  10. ช่วยใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

  11. ใหมี้การใชเ้ครืองจกัรเครืองมืออยา่งถกูวิธีและเหมาะสม 

12. เก็บรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูทีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
 
งานสํานักงานเป็นหน้าทีอย่างหนึง 

 งานสาํนกังานนนัถือว่าเป็นหนา้ทีเฉพาะอยา่งหนึง  ซึงประกอบดว้ยสือกลางต่าง ๆ  ทีจะใชใ้น

การติดต่อสือสาร (Communication) ทังด้วยวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษรอนัจาํเป็นสําหรับทุก

หน่วยงานโดยตลอดทวัทงัองคก์าร 

 * ตามความเขา้ใจโดยทวั ๆ ไปนัน มกัจะถือกนัว่างานสาํนักงานก็คือการจดบนัทึกในเอกสาร 

การพิมพห์นงัสือ การเขียนจดหมายโตต้อบ และการจดัทาํรายงานต่าง ๆ ซึงอาจสรุปว่างานสาํนักงานนัน

ประกอบดว้ย 1. งานบัญชี  2. งานพมิพ์ดีดและชวเลข  3. ธุรการ  โดยทวั ๆ ไปงานเหล่านีจะเนน้หนกัไป

ทางดา้นเทคนิค ในการปฏิบติั และเป็นงานประจาํวนัธรรมดาของพนกังานมากกว่าทีจะถือว่าเป็นหน้าที

งานอยา่งหนึง 

  เพราะฉะนนั หากเรายอมรับว่างานสาํนกังานนนัเป็นหน้าทีอย่างหนึงมากกว่าทีจะเน้นในดา้น

เทคนิคการปฏิบติัแลว้ ก็ไม่ควรจะตีความหมายของงานสาํนกังานไปในทางดา้นโครงสร้างทางกายภาพหรือ

ทางวตัถุ อนัไดแ้ก่ ทีตงั (Location) ของสาํนกังาน เพราะว่าทีตงันนัมีความสาํคญัน้อยกว่าการปฏิบติังาน

ให้สาํเร็จ แต่ตามปกติแลว้สาํนักงานจะตงัอยู่ ณ ทีซึงมีการ  ปฏิบติังานสาํนักงานอย่างใดอย่างหนึง เช่น 

พนักงานทีตอ้งเดินทางไปขายสินคา้ในทีต่าง ๆ สาํนักงานของเขาก็จะอยู่ทียานพาหนะทีเขานาํไป หรือ

หอ้งพกัในโรงแรมทีเขาไปพกันนัเอง 
 
กจิกรรมในสํานักงาน  

                * กิจกรรมในสาํนกังานเป็นหนทางนาํไปสู่ความสาํเร็จเท่านัน หาไดเ้ป็นกิจกรรมทีจะทาํ

ใหอ้งคก์ารไดรั้บผลสาํเร็จ   โดยตรงไม่ เช่น งานบนัทึกขอ้มูลและการติดต่อสือสารนัน แมจ้ะเป็นงานทีมี

มลูค่านอ้ย แต่ก็เป็นสือทีจะทาํใหง้านผลิตหรืองานขายประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

 ** กิจกรรมในสาํนกังานนนัมีขอบเขตกวา้งขวาง แต่ผูบ้ริหารสาํนักงานขององค์การใดจะ

ถือเอากิจกรรมใดเป็นหนา้ทีของตนบา้งนนั ยอ่มแลว้แต่นโยบายของธุรกิจนนั อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมต่าง ๆ 

ทีอาจถือเป็นหนา้ทีของผูบ้ริหารงานสาํนกังานนนั พอจะสรุปไดว้่ามงีานหลกั ๆ อยู่ 7 ประการ ดงันี 
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  ** 1. จดัรูปงานในสาํนกังานใหมี้ประสิทธิภาพ (Organizing) ไดแ้ก่ 

    * 1) กาํหนดว่ามีงานอะไรจะตอ้งทาํบา้ง พร้อมทงับรรจุบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม

เขา้ไปทาํงานนนั ๆ 

    * 2) กาํหนดความสมัพนัธภ์ายในองคก์ารไวใ้หแ้น่ชดั 

    * 3) มอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรับผดิชอบ 

    * 4) กาํหนดความรับผดิชอบของพนกังานแต่ละตาํแหน่งไวใ้หแ้น่นอน 

  ** 2. จดัใหมี้สิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพในสาํนกังานใหพ้อเพียง ไดแ้ก่ 

    * 1) จดัแผนผงัสาํนกังาน จดัวางเครืองใชส้าํนกังานและเครืองมือต่าง ๆ  

    * 2) จดัใหมี้แสงสว่างอยา่งพอเพียง 

    * 3) ขจดัเสียงรบกวนต่าง ๆ  

    * 4) จดัใหมี้การถ่ายเทอากาศอยา่งพอเพียง 

   3. กาํหนดรายละเอียดประกอบการจดัหาเครืองมือเครืองใชแ้ละวสัดุสาํนกังาน 

   * 4. จดัใหมี้เครืองมือติดต่อสือสารและการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

   5. รักษาสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างนายจา้งและลกูนอ้ง 

6. วิเคราะห์งานและปรับปรุงวิธีปฏิบติังานในสาํนกังาน 

7. การควบคุมงานต่าง ๆ ในสาํนกังาน 

 ** กล่าวโดยสรุป จาํนวนหรือประเภทกิจกรรมสาํนักงานของแต่ละองค์การย่อมแตกต่างกนัไป

ตามความเหมาะสม ซึงขึนยู่กับนโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงในองค์การนัน ๆ ประกอบกบัความรู้

ความสามารถของผูบ้ริหารสาํนักงานดว้ย อย่างไร      ก็ตาม ผูบ้ริหารสาํนักงานโดยทวัไปย่อมมีสิงที

เหมือนกนัอยูห่ลายประการ ดงันี 

   * 1. ต้องรับผิดชอบในการดําเ นินงานให้สํา เ ร็จ  โดยอาศัยบุคคลอืนอันได้แก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน 

   * 2. ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในงานหลกัขององคก์าร ซึงรวมถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ ดว้ย 

   * 3. ตอ้งรวบรวมทกัษะและเทคนิคในการบริหาร โดยคาํนึงอยูเ่สมอว่า “There is  

always a better way” คือ การทาํงานนนัยอ่มมีวิธีทีดีกว่าเสมอ 

   * 4. อยา่มองหาสูตรมหศัจรรยส์าํหรับทุกปัญหา เพราะว่าการแกปั้ญหาแต่ละเรือง 

นนัยอ่มตอ้งอาศยัวิธีการทีแตกต่างกนัออกไป 
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ผู้บริหารงานสํานักงาน 

  * ผูบ้ริหารงานสาํนักงานจะตอ้งรับผิดชอบในการสนับสนุนให้องค์การธุรกิจนัน ๆ สามารถ

แข่งขนักบัธุรกิจอืน ๆ ได ้แต่เขาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนไดม้ากเพียงใดนันย่อมขึนอยู่กบัฐานะในองค์การ 

(Status) ความสามารถในการจดัการและการกาํหนดนโยบายของเขาเองดว้ย    

ฐานะในองค์การของผู้บริหารสํานักงาน  

  * โดยทวั ๆ ไปแลว้ ผูบ้ริหารงานสาํนกังานยงัไม่ไดรั้บยกยอ่งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง

แต่มกัจะกาํหนดฐานะของผูบ้ริหารงานสาํนักงานให้อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น 

รองผูจ้ดัการ (Vice President) ผูอ้าํนวยการบญัชี (Controller) ผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูบ้ริหารอืน ๆ โดย

ในองคก์ารขนาดเลก็นิยมกาํหนดให้ผูบ้ริหารงานสาํนักงานขึนตรงต่อ   ผูจ้ดัการบริษทัเลย แต่ในองค์การ

ขนาดใหญ่มกัจะกาํหนดใหผู้บ้ริหารงานสาํนกังานขึนตรงต่อหวัหนา้ฝ่าย ซึงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบั-บญัชาของ

รองผูจ้ดัการบริษทั ทงันีแลว้แต่นโยบายขององคก์ารนนั ๆ ว่าจะใหค้วามสาํคญัแก่งานสาํนกังานเพียงใด 

  * เพราะฉะนนั ผูจ้ดัการงานสาํนกังานในฐานะทีเป็นผูบ้ริหารคนหนึงจึงมีหน้าทีทางการบริหาร

เช่นเดียวกบัผูบ้ริหาร     อืน ๆ คือ วางแผน จดัองคก์าร จดัหาบุคคลเขา้ทาํงาน อาํนวยการ และควบคุมงาน 
 
ชือตาํแหน่งของผู้บริหารงานสํานักงาน 

  ผูที้ทาํหนา้ทีบริหารงานสาํนกังานนนัอาจไดรั้บชือตาํแหน่งต่าง ๆ กนั ซึงอาจทาํให้ไม่ทราบว่า

มีหนา้ทีบริหารงานสาํนกังานก็ไดด้งั เช่น ผูจ้ดัการสาํนกังาน (Office Manager) ผูบ้ริหารงานสาํนักงาน 

หรือผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ (Administrative Office Manager) ผูจ้ดัการบริการในสาํนักงาน (Manager 

Office Services) รองผูจ้ดัการ (Vice President) ผูจ้ดัการทวัไป (General Manager) ผูอ้าํนวยการ

บญัชี (Controller) ผูจ้ดัการงานบุคคล (Personnel Manager) เป็นตน้ 
 
หน้าทีบริหารของผู้จดัการงานสํานักงาน 

  * Gulick ไดก้าํหนดหน้าทีพืนฐานในการบริหารเอาไวว้่าประกอบดว้ย การวางแผน การจดั

องค์การ การจดับุคคลเขา้ทาํงาน การอาํนวยการ การประสานงาน การจัดทาํรายงาน และการจดัทาํ

งบประมาณ ส่วน Koontz และ O’Donnell เสนอว่าหน้าทีทางการบริหาร ประกอบดว้ย การวางแผน 

การจดัองคก์าร การจดับุคคลเขา้ทาํงาน การอาํนวยการ และการควบคุม 

 ** ดงันนัผูจ้ดัการสาํนกังานในฐานะทีเป็นผูบ้ริหารคนหนึง จึงมีหนา้ทีทางการบริหารเช่นเดียวกบั

ผูบ้ริหารอืน ๆ ดงันี 

    * 1.  การวางแผน (Planning) ผูบ้ริหารงานสาํนักงานตอ้งวางแผนกิจกรรมสาํนักงานใน

อนาคต โดยมุ่งเนน้ในการปรับปรุงกิจกรรมใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน โดย 
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1) การวางแผนระยะสัน ซึงมีกาํหนดไม่เกิน 1 ปี เช่น วางแผนและกาํหนดเวลา

ฝึกอบรม วางแผนปรับปรุงวิธีปฏิบติังาน และวางแผนการปฏิบติังานประจาํ 

เป็นตน้ 

     * 2) การวางแผนระยะยาว กาํหนดระยะ 5 ปี หรือมากกว่านี เช่น การวางแผน

ปรับปรุงพืนทีทาํงาน ปรับปรุงการจดัแผนผงัสาํนกังาน การนาํวิธีการอตัโนมติั

เขา้มาใชก้ารเพิมอตัรากาํลงัคนและอืน ๆ เพือใหพ้นกังานไดรั้บสนองตอบความ

ตอ้งการดา้นความมนัคงในอาชีพ 

    * 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจดัหมวดหมู่และกาํหนดหน้าทีความ

รับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน 

    * 3. การจดัหาบุคคลเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การกาํหนดวิธีการจดัหา การคดัเลือก 

การฝึกอบรมพนกังานสาํนกังาน ตลอดจนการกาํหนดวิธีการใหป้ระโยชน์ตอบแทน 

    * 4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การเป็นผูน้าํพนักงานซึงอยู่ภายใตก้ารบงัคบั

บญัชาของตน โดยมุ่งในดา้นความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างพนกังานกบัพนกังาน และระหว่างพนักงานกบั

ผูบ้ริหาร 

    * 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามวดัประสิทธิภาพผลงานของกิจกรรม

แต่ละอยา่ง เช่น การรับส่งหนงัสือ การซ่อมแซมเครืองมือเครืองใช ้การใชพื้นทีสาํนกังาน เป็นตน้ 
 
คุณสมบัตขิองผู้บริหารงานสํานักงาน 

  * ผูจ้ดัการสาํนกังานจะตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ทวัไปเกียวกบังานหลกัทุกประเภทในองค์การ กบัทงั

ตอ้งมีความรู้เป็นอยา่งดีในงานบางอยา่ง ตอ้งสามารถแกปั้ญหาในทางปฏิบติังานทุกประเภท คือ ตอ้งเป็นผูรู้้

รอบทุกดา้น การบริหารงานสาํนกังานจึงจะดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ** Johnson and Savage ไดก้าํหนดคุณสมบติัโดยทวัไปของผูจ้ดัการสาํนกังานไว ้ดงันี 

    * 1. ความเป็นผู้นํา (Leadership) คือ ตอ้งมีศิลปในการเป็นผูน้าํทีดี 

    * 2. มีไหวพริบ (Intelligence) คือ ตอ้งมีความสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ สามารถ

ติดต่อสือสารกบัพนกังานโดยทวัไป     

   3. ความมันคง (Stability) คือ ตอ้งเป็นบุคคลทีมีจิตใจมนัคง เพือทีจะพยายามหันเห

พฤติกรรมของผูร่้วมงานใหร่้วมมือร่วมใจปฏิบติังาน 

    * 4. สัมพนัธ์ไมตรี (Liaison Capacity) คือ ตอ้งมีความสามารถในการติดต่อสัมพนัธ์กบั

บุคคลทุกระดบั 
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   5. ความสามารถในการมอบหมายงานให้ผู้อืนทํา (Ability to Delegate) คือ ผูบ้ริหาร

ควรจะมอบหมายงานให้ตรงกบัความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยตนเองเป็น

เพียงผูใ้หค้าํแนะนาํและควบคุมบงัคบับญัชาเท่านนั 

    * 6. ความเป็นผู้มองเห็นเหตุการณ์ไกล (Vision) คือ ตอ้งมองว่าในอนาคตน่าจะมีอะไร

เกิดขึน 

   7. ต้อ ง มีค ว าม เ ข้า ใ จใ น ด้า น ก าร จัดอ ง ค์ก า รเ ป็ นอ ย่ า งดี  (Understanding 

Organization) เพือทีจะไดคิ้ด  แกไ้ขปรับปรุงองคก์ารและระบบงาน 

   8. ต้องเป็นผู้มีความสามารถในงานช่วยบริหาร (Administrative Ability) ซึงอาจ

เรียกว่า งานธุรการไดเ้ป็นอยา่งดี 

   9. การศึกษา (Education) คือ ตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ 

10. อารมณ์ขัน (Humor) เพือช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

11. ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analytical Ability) เพือวิเคราะห์รายงานและ

สถานการณ์ต่าง ๆ 

12. ความสามารถด้านการจัดการ (Management Ability) คือ ตอ้งเป็นผูส้ามารถ

ประสานงานเพือใหง้านดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

   * 13. ความสามารถในการขายความคิด (Selling Ability) เพือชีแจงให้ผูบ้ริหารระดบัสูง

เห็นคลอ้ยตามดว้ยกบัเหตุผลต่าง ๆ 

   14. คุณสมบัติอืน ๆ คือ ผูจ้ดัการสาํนักงานควรมีความสามารถในการปฏิบติังานต่าง ๆ 

เช่นเดียวกบัพนกังาน 
 
การบริหารงานแบบวทิยาศาสตร์ในสํานักงาน 

 ** การบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ คือ การนาํหลกัวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาของธุรกิจ

และรวมถึงการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการบริหาร หรือหมายถึง การบริหารงานทีเป็นรูปธรรม มีหลกัเกณฑ์ มี

เหตุผลและมีขอ้มลูรองรับ เช่น มีสูตรช่วยในการคาํนวณ มีหลกัการทาํงานทีเป็นขนัตอน เป็นมาตรฐานกบั

การทาํงานลกัษณะนนั ๆ เป็นตน้ 

  * Neuner กล่าวว่า การบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์นันอาจสรุปไดว้่า หมายถึง “การกระทํา

อย่างมเีหตุผลโดยใช้สามญัสํานึก” แต่คาํว่า “สามัญสํานึก” (Common Sense) นันยากทีจะใชค้าํนิยาม 

เพราะว่าเราจะไม่ทราบว่าเราไดใ้ชส้ามญัสาํนึกหรือไม่จนกวา่เราจะไดรั้บผลและประเมินผลเสียก่อน โดยใช้

คาํถามต่อไปนี 

   - ทาํไมจึงตอ้งทาํงานนี ? - Why is this job done ? 

   - จะตดัออกไปเสียไดไ้หม ? - Can it be eliminated ? 
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   - รวมเขา้ดว้ยกนัไดไ้หม ? - Can it be combined ? 

   - ทาํใหง่้ายขึนไดไ้หม ? - Can it be simplified ? 

   - ใชบุ้คคลทีเหมาะสมแลว้หรือ ? - Are the right personnel used ? 

  การใชค้าํถามขา้งตน้นี เป็นวิธีทีมีเหตุผลและนาํไปใชไ้ดก้บักิจกรรมทุกประเภท ซึงอาจกล่าว

ว่า เป็นวิธีใชส้ามญัสาํนึกนนัเอง ดงันนัผูบ้ริหารงานสาํนักงานจึงควรปฏิบติังานตามหลกัวิทยาศาสตร์เพือ

ลดตน้ทุนในการปฏิบติังาน และเพือเพิมปริมาณงานใหสู้งขึน 
 
 *** แนวทางการปฏิบัตงิานสํานักงานแบบวทิยาศาสตร์ มีดงันี 

   1.  ผูบ้ริหารสาํนกังานตอ้งมีการวางแผน จดัองค์การ และควบคุมงานสาํนักงาน รวมทงัตอ้ง

นาํพนกังานในสาํนกังานปฏิบติังานใหส้าํเร็จดว้ย 

   * 2. จดัแผนผงัสาํนกังานตามหลกัวิทยาศาสตร์เพือขจดัการเคลือนไหวทีไม่จาํเป็นออกไป 

   * 3. นาํเครืองจกัรเครืองมืออตัโนมติัไปใชใ้นการปฏิบติังานสาํนกังานเพือการประหยดั 

* 4.  ศึกษาเวลาและการเคลือนไหวในการทาํงาน หาวิธีทาํงานให้ง่ายขึน และทาํการวดัผล

งานในสาํนกังาน 

* 5.  ควรศึกษาหาวิธีจดัระบบและวิธีปฏิบติังานสาํนักงานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน และเสีย

ตน้ทุนนอ้ยลง 

    6.  ปรับปรุงระบบการจดัเก็บเอกสารใหส้อดคลอ้งกบัระบบการควบคุมแบบฟอร์ม เพือขจดั

ความสินเปลืองในดา้นการจดัเก็บเอกสาร 

 สมาคมวชิาชีพทางการบริหารสํานักงานในสหรัฐฯ 

 * สหรัฐฯ ได้ตังสมาคมวิชาชีพทางการบริหารขึนตังแต่ ค.ศ. 1919 ชือ Office 

Management Association หรือเรียกย่อ ๆ ว่า NOMA แต่ในปี ค.ศ. 1964 ไดเ้ปลียนชือสมาคมนี

ใหม่เป็น Administrative Management Society (AMS) มีสมาชิกจากทวัโลกในปัจจุบนั การที

ตอ้งเปลียนชือสมาคมเสียใหม่ก็เพือให้สอดคลอ้งกบัการขยายขอบเขตความรับผิดชอบของ  ผูบ้ริหารงาน

สาํนกังานออกไปอยา่งกวา้งขวางนนัเอง 
 
สํานักงานอตัโนมตั ิ(Office Automation หรือ O.A.)     

 *** สํานักงานอตัโนมตั ิหรือ O.A. มผีู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กนั ดงัเช่น 

    * - ณรงค์ องิค์ธเนศ์ ไดใ้หค้วามหมายว่า “โอเอ หมายถึง อุปกรณ์ทุกอย่างทีสาํนักงานใช้

อยูแ่ละสามารถเชือมต่อกนัได ้ใชง้านร่วมกนัไดท้งัหมด หมายรวมถึงอุปกรณ์ในสาํนักงานทีใชไ้ฟฟ้า

ดว้ย โอเอส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทีเกียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ซึงถือเป็นไฮเทคอยูแ่ลว้ ถา้ไม่เป็นอิเลก็ทรอนิกส์

ก็ไม่สามารถปรับเป็นโอเอได ้โอเอ … ตอ้งเชือมต่อกนัได ้   ทุกแบบ”  
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   **-สมภพ อมาตยกุล ไดใ้ห้ความเห็นว่า “ความเป็นสาํนักงานอตัโนมติัมิไดมี้เพียง

เครืองใชที้เป็นไฮ-เทค     เท่านนั ยงัครอบคลุมไปถึงความสะดวกสบายใจ ความปลอดภยัในการทาํงานของ

พนกังานดว้ย นีคือการนาํไฮ-เทคมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัของการทาํงานทีสมบูรณ์แบบ” 

    * - มติสโอะ จมิปุ  มองว่า พฒันาการของ O.A. เป็นการเปลียนจากการเขียนดว้ยมือ (ใช้

มือ) มาเป็นเครืองทุ่นแรง เช่น พิมพดี์ด เครืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ การนาํอุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใชไ้ม่ใช่แค่

ช่วยงานใหส้าํเร็จรวดเร็ว แต่ช่วยใหมี้   ประสิทธิภาพยงิขึนดว้ย การที O.A. เขา้มามากขึนจะช่วยลดภาระ

ของพนกังานใหง้านง่ายยงิขึน มีเวลาในการคิดคน้สร้างสรรคไ์ดม้ากขึน และยงัแยกประเภท O.A. ออกได ้

3 พวก คือ 

      * 1) เครืองใชส้าํนกังานทีเป็นเครืองทุ่นแรง เช่น เครืองพิมพดี์ด เครืองถ่ายเอกสาร 

      * 2) คอมพิวเตอร์ 

      * 3) โทรคมนาคม  

 จากเอกสารชุดวชิางานสํานักงานและการประชาสัมพนัธ์ของ มสธ. อธิบายว่า 

  *1. สาํนกังานอตัโนมติั เกิดจากการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสืีอสารมา

ประยกุตใ์นสาํนกังาน เพือช่วยใหก้ารปฏิบติังานสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึน 

   ** 2. อุปกรณ์และเครืองใชใ้นสาํนักงานอตัโนมติัมีอยู่หลายประเภท แต่อุปกรณ์ทีสาํคญัซึง

จะขาดไม่ไดเ้ลย คือ เครืองคอมพวิเตอร์ 

3. เทคโนโลยสืีอสารทีใชก้นัมากในสาํนกังานอตัโนมติั คือ เทคโนโลยโีทรศพัท ์

ผา่นอุปกรณ์ PABX  

      *** 4. ระบบสาํคญัทีเป็นงานหลกัของสาํนกังานอตัโนมติั ไดแ้ก่ 

- ระบบประมวลค่า สาํหรับใชใ้นการพิมพเ์อกสารรายงาน 

- ระบบแฟ้มอิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับบนัทึกเก็บแฟ้มขอ้มลูต่าง ๆ 

- ระบบไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail) สาํหรับใชสื้อสารส่งข่าว 

- ระบบประชุมทางไกล สาํหรับอาํนวยความสะดวกในการประชุมของผูที้อยู่

ห่างไกลกนั 

    5. การพฒันาสาํนกังานอตัโนมติัควรเริมตน้ดว้ยการวางแผนศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการ

และเป้าหมายทีตอ้งการไดรั้บว่าเป็นอยา่งไร การเปลียนระบบจากทีใชอ้ยูเ่ดิมมาเป็นระบบใหม่มีผลดีผลเสีย

อยา่งไร มีสิงใดตอ้งแกไ้ข       เปลียนแปลงบา้ง เพือปรับปรุงสาํนกังานอตัโนมติัใหดี้ยงิขึนไป 

   *** 6. การทาํสาํนักงานให้เป็นอตัโนมติันันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานได ้

โดยเฉพาะในดา้นการ    จดัการและการว่าจา้ง เพราะการนาํอุปกรณ์อตัโนมติัมาใชย้อ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบ

โดยตรงต่อผูป้ฏิบติังาน เช่น อาจมีการว่าจา้ง  ผูป้ฏิบติังานนอ้ยลง 
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