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หลกัและกระบวนการบริหาร 
 

คาํจํากดัความ 

               การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทาํให้ส่ิงต่าง ๆ ไดรั้บการกระทาํจนเป็น ผลสําเร็จ กล่าวคือ 
ผูบ้ริหารไม่ใช้เป็นผูป้ฏิบติั แต่เป็นผูใ้ช้ศิลปะทาํให้ผูป้ฏิบติัทาํงานจนสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหาร
ตดัสินใจเลือกแลว้ (Simon)  

               การบริหาร คือ กระบวนการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Sergiovanni)  

               การบริหาร คือ การทาํงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั (Barnard)  

การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมทีส่ามารถมองเห็นได้ 3 ทางคอื  

  1.       ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั
ขั้นตอนของสายการบงัคบับญัชา  
  2.       ทางหนา้ท่ี เป็นขั้นตอนของหน่วยงานท่ีระบุหนา้ท่ี บทบาท ความรับผดิชอบและส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใหส้าํเร็จเป้าหมาย  
  3.       ทางปฏิบติั เป็นกระบวนการท่ีบุคคลและบุคคลตอ้งการร่วมทาํปฏิกิริยาซ่ึงกนัและกนั 

(Getzals & Guba)  
 

  ลกัษณะเด่นทีเ่ป็นสากลของการบริหาร คอื  

1.       การบริหารตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  
2.       ตอ้งอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญั  

3.       ตอ้งใชท้รัพยากรบริหารเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน  

4.       ตอ้งมีลกัษณะการดาํเนินการเป็นกระบวนการทางสงัคม  

5.       ตอ้งเป็นการดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบุคคล 2 คนข้ึนไป  

6.       ตอ้งอาศยัร่วมมือร่วมใจเพื่อใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์ 

7.       เป็นการร่วมมือดาํเนินการอยา่งมีเหตุผล  

8.       มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 

9.       การบริหารไม่มีตวัตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์ 
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 การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  

การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจดัการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลกัเกณฑ์และทฤษฎีท่ีพึง
เช่ือถือได ้อนัเกิดจาการคน้ควา้เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลกัษณะน้ี การบริหารจึง
เป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซ่ึงอยูก่ลุ่มเดียวกบัวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถา้
พิจารณาการบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน ท่ีจะ ทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการประยกุตเ์อาความรู้ หลกัการและทฤษฎีไปรับ
ใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม การบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ 
(Arts)  
 

ปัจจัยการบริหาร  
    ปัจจยัพื้นฐานทางการบริหารมี 4 อยา่ง ท่ีเรียกวา่ 4Ms ไดแ้ก่  

1.       คน (Man)  

2.       เงิน (Money)  

3.       วสัดุส่ิงของ (Materials)  

4.       การจดัการ (Management)  

  ข้อจํากดัทางการบริหาร  

1.       สถานภาพทางภูมิศาสตร์  
2.       ประชากร  
3.       ทรัพยากร  
4.       ลกัษณะนิสยั และความสามารถของคนในชาติ  

5.       ความเช่ือถือและความศรัทธา  
6.       ขนมธรรมเนียมและประเพณี  

7.       ค่านิยมและอุดมการณ์ทางสงัคม  

 

ความหมายของทฤษฎแีละทฤษฎทีางการบริหาร  

         ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีหลกัเกณฑ ์มีการทดสอบและการสงัเกตจน
เป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซทของมโนทศัน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เป็นขอ้สรุปอย่างกวา้งท่ีพรรณนาและ
อธิบายพฤติกรรมการบริหารองคก์รการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถา้ทฤษฎีไดรั้บการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะ
กลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถนาํไปประยุกต ์และปฏิบติัได ้ทฤษฎีมี
บทบาทในการใหค้าํอธิบายเก่ียวกบัปรากฏทัว่ไปและช้ีแนะการวิจยั  
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  ประโยชน์ของทฤษฎ ี 

1.       ทาํให้เกิดความรู้ ความคิดใหม่ ๆ เกิดความกา้วหนา้ทางวิทยาการ คือถา้มีทฤษฎีก็มีการ
พิสูจน์คน้ควา้ เพื่อทดสอบหรือพิสูจน์ทฤษฎีอ่ืน  

2.       สามารถใชป้ระกอบการทาํนายเหตุการณ์ พฤติกรรม และใชแ้กไ้ขปัญหาได ้ 

3.       ทฤษฎีจะช่วยขยายประสิทธิภาพของการทาํงาน กล่าวคือ ผูบ้ริหารท่ีรู้ทฤษฎีจะมีทางเลือก 
และเลือกทางท่ีเหมาะสมได ้ 

4.       ทฤษฎีเป็นหลกัยดึในการปฏิบติั ดงันั้น ผูท่ี้ทาํงานแนวคิดหรือทฤษฎีก็จะเกิดความมัน่ใจใน
การทาํงานมากกวา่ทาํไป อยา่งเล่ือนลอย ทฤษฎีจะช่วยช้ีแนะนาํการปฏิบติั  

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎกีบัการปฏิบัติ  
               ในการบริหารการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีและปฏิบติั ยงัไม่เป็นท่ียอมรับกนัเท่าใดนัก 
ถึงแมว้่าทฤษฎีจะเป็นตวักาํหนดกรอบ สาํหรับผูป้ฏิบติั และเป็นตวักาํหนดความรู้เพ่ือช่วยให้การตดัสินใจ
กระทาํไปอยา่งมีเหตุผลและสามารถปฏิบติัไดจ้ริงก็ตาม การปฏิบติัท่ีอยูบ่นพื้นฐานของวิธีการไดไ้ตร่ตรอง
แลว้เท่านั้นจึงจะเป็นการปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีและวิจยัไม่ใช่เป็นการปฏิบติัท่ีเกิด จากการหยัง่รู้อคติ 
ความศรัทธาหรืออาํนาจหน้าท่ี นักทฤษฎีและนักวิจยั จะใชว้ิธีการเชิงวิจยั จะใชว้ิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ท่ี
เขม้งวดกว่า นักปฏิบติั เพื่อความมีเหตุผล ส่วนนักปฏิบติัจะถูกบงัคบัโดยตาํแหน่ง ความรับผิดชอบและ
อาํนาจหน้าท่ีถึงแมจ้ะไม่ใช่วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ ครบทุกขั้นตอน แต่ก็ยงัถูกบงัคบัให้ปรับรับวิธีการให้
เหมาะสม โดยมีการยดืหยุน่ไดม้ากข้ึน  

ทฤษฎีจะเป็นตวักาํหนดทิศทางสาํหรับการวิจยั และการช้ีแนะท่ีมีเหตุผลต่อการปฏิบติั ทฤษฎีจะถูก
ทดสอบขดัเกลาโดยการวิจยั เม่ือทฤษฎีผ่านการวิจยัแลว้ จึงนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติั ไม่มีการปฏิบติั
ใด ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี ในเม่ือทฤษฎี อยู่บนพื้นฐานของตรรกวิทยามีเหตุผลแม่นยาํถูกตอ้ง
แลว้ การปฏิบติัก็จะมีเหตุผลและถูกตอ้งเช่นเดียวกนั การปฏิบติัจึงสร้างมาให้เห็น ทฤษฎีเป็นเหตุผลท่ีว่า
ทาํไมตอ้งศึกษาทฤษฎี การศึกษาทฤษฎีกเ็พราะจะใหก้ารปฏิบติัไดผ้ลจริง  
 

    การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ 
(Contingency Theory)  
                การบริหารในยุคน้ีค่อนขา้งเป็นปัจจุบนั ปรัชญาของการบริหารเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากการมอง
การบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู่การมอง การบริหารในเชิงสภาพขอ้เท็จจริง เน่ืองจากในปัจจุบนัมนุษยต์อ้ง
ประสบกบัปัญหาอยูเ่สมอ  
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 แนวความคดิ  

              เน่ืองจากปัจจุบนัมนุษยต์อ้งประสบกบัปัญหาอยู่เสมอ การเลือกทางออกท่ีจะไปสู่การแกปั้ญหา
ทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด There is one best way สถานการณ์ต่างหากท่ีจะเป็นตวักาํหนด
ว่าควรจะใช้การบริการบริหารแบบใด การบริหารในยุคน้ีมุ่งเน้น ความสัมพนัธ์ระหว่าง องค์การกับ
สภาพแวดล้อมขององค์การ และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่า ทุก ๆ ส่วนจะต้องสัมพันธ์กัน 
สถานการณ์บางคร้ังจะตอ้งใชก้ารตดัสินใจอยา่งเฉียบขาด บางสถานการณ์ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ บางคร้ังก็ตอ้งคาํนึงถึง หลกัมนุษยแ์ละแรงจูงใจ บางคร้ังก็ตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตของ
องคก์รเป็นหลกั การบริหารจึงตอ้งอาศยัสถานการณ์เป็นตวักาํหนดในการตดัสินใจ  

 

หลกัการของการบริหารโดยสถานการณ์  

1.       ถือวา่การบริหารจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  

2.       ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ใหดี้ท่ีสุด  

3.       เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด และยอมรับหลกัการของทฤษฎี
ระหวา่งทุกส่วนของระบบจะตอ้ง สมัพนัธ์ และมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  

4.       สถานการณ์จะเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจ และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม  

5.       คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลกัมากกว่าท่ีจะ
แสวงหาวิธีการอนัดีเลิศมาใชใ้นการทาํงาน โดยใชปั้จจยัทางดา้นจิตวิทยาในการพิจารณาดว้ย  

6.       เนน้ใหผู้บ้ริหารรู้จกัใชก้ารพิจารณาความแตกต่างท่ีมีอยูใ่นหน่วยงาน เช่น  

-    ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

-    ความแตกต่างระหวา่งระเบียบกฎเกณฑ ์วิธีการ กระบวนการ และการควบคุม 

งาน เป็นตน้  

-   ความแตกต่างระหวา่งความสมัพนัธ์ของบุคคลในองคก์ร  
-   ความแตกต่างระหวา่งเป้าหมายการดาํเนินงานขององคก์าร เป็นตน้  

นกับริหารท่ีเป็นผูเ้สนอแนวความคิดทางการบริหารน้ี คือ Fred E. Fiedler (1967)  

 

  ทฤษฎรีะบบ  

              การเอาแนวความคิดเชิงระบบเขา้มาใชใ้นการบริหา กด็ว้ยเหตุผลท่ีวา่ในปัจจุบนัองคก์รการขยายตวั
สลบัซับซ้อนมากข้ึน จึงเป็นการยากท่ีพิจารณาถึงพฤติกรรมขององค์กรได้หมดทุกแง่ทุกมุม นักทฤษฎี
บริหารสมยัใหม่ จึงหนัมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมขององคก์าร เพราะคนเป็นส่วนหน่ึงของระบบองคก์าร 
องคก์ารเป็นส่วนหน่ึงของระบบสงัคม  
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ความหมาย  

              ระบบในเชิงบริหารหมายถึงองค์กรประกอบหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กันและมีส่วน
กระทบต่อปัจจยัระหว่างกนัในการดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  องคป์ระกอบพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีระบบ ไดแ้ก่  

1.       ปัจจยัการนาํเขา้ Input  

2.       กระบวนการ Process  

3.       ผลผลิต Output  

4.      ผลกระทบ Impact  

 
วิธีการระบบเป็นวิธีการท่ีใชห้ลกัตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์อยา่งมีเหตุผล และมีความสัมพนัธ์กนัไป

ตามขั้นตอนช่วยให้กระบวนการทั้งหลายดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองและสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ปดว้ยวิธีทางวิทยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้งและไม่ลาํเอียง  
 

  ทฤษฎบีริหารของ McGreger  

      ทฤษฎ ีX (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมติฐานท่ีวา่  
1.       คนไม่อยากทาํงาน และหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ  

2.       คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสัง่  
3.       คนเห็นแก่ตนเองมากวา่องคก์าร  
4.       คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  
5.       คนมกัโง่ และหลอกง่าย  

 
 

ทฤษฎTีhe integration of Individual and Organization Goal)  

ทฤษฎีขอ้น้ีเกิดจากขอ้สมติฐานท่ีวา่  
1.       คนจะไม่ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั  

2.       คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้ 

3.       คนมีความคิดริเร่ิมทาํงานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง  
4.       คนมกัจะพฒันาวิธีการทาํงาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

       ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเขม้งวด แต่จะส่งเสริมใหรู้้จกัควบคุมตนเองมากข้ึน 
วิธีการบริหารตามแนวน้ี จะเป็นการรวบรวมบุคคลและเป้าหมายโครงการเขา้ไวด้ว้ยกนั การจูงใจตอ้งใช้
วิธีการจูงใจในระดบัสูง  
  ทฤษฎ ีZ (Z Theory) (William G. Ouchl) ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยั UXLA of 

California t Los Angeles)  
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      ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของทฤษฎี X , Y เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องคก์ารตอ้งมีหลกัเกณฑ์
ท่ีควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก์็รักความเป็นอิสระ และมีความตอ้งการหนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมาย
ขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์าร ทฤษฎี มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการคือ  

1.       การทาํใหป้รัชญาท่ีกาํหนดไวบ้รรลุ  

2.       การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.       การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
4.       การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

 

ทฤษฎนีีใ้ช้หลกัการ 3 ประการ คอื  

1.       คนในองคก์รตอ้งซ่ือสตัยต่์อกนั  

2.       คนในองคก์ารตอ้งมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

3.       คนในองคก์ารตอ้งมีความใกลชิ้ดเป็นกนัเอง  
หลกัการบริหารทีมี่ประสิทธิภาพ (Edgar L Morphet )  

1.       การบริหารท่ีมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวในองคก์าร (Division Of Labor)  

2.       มีการกาํหนดมาตรฐานทาํงานท่ีชดัเจน (Standardization)  

3.       มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of command)  

4.       มีการกระจายอาํนาจและความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูร่้วมงาน (Delegation of Authority 

and Responsibility)  
5.       มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผูรั้บผดิชอบใหแ้ก่ผูร่้วมงานใหเ้ฉพาะเจาะจงข้ึน (Division 

of Labor)  
6.       มีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน ท่ีชดัเจน (Span of control)  

7.       มีการมอบหมายการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม (Stability)  

8.       เปิดโอกาสใหมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในองคก์ารได ้(Flexibility)  

9.       สามารถทาํใหค้นในองคก์ารเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั (Security)  

10.    มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถ (Personnel Policy)  

11.    มีการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งส่วนบุคคลและองคก์าร (Evaluation)  

 

  บทบาทและสมรรถภาพของผู้บริหาร (Spepgen J . Knezevich แห่ง USC. 1984 )  

1.       เป็นผูก้าํหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter ) เช่น รู้เทคนิคต่าง ๆ ของการบริหาร 
PPBS .MBO QCC เป็นตน้  

2.       มีความสามารถกระตุน้คน (Leader Catalyst)  

3.       ตอ้งเป็นนกัวางแผน (Planner)  

4.       ตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการตดัสินใจ (Decision Maker)  
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5.       ตอ้งมีความสามารถในการจดัองคก์าร (Organizer)  

6.       ตอ้งเป็นผูก่้อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง (Change Manager)  

7.       ตอ้งเป็นผูใ้หค้วามร่วมมือ (Coordinator)  

8.       ตอ้งเป็นผูติ้ดต่อส่ือสารท่ีดี (Communicator)  

9.       ตอ้งเป็นผูแ้กปั้ญหาขดัแยง้ในองคก์ารได ้(Conflict Manager)  

10.    ตอ้งสามารถบริหารปัญหาต่าง ๆ ได ้(Problem Manager)  

11.    ตอ้งรู้จกัวิเคราะห์และจดัระบบงาน (System Manager)  

12.    ตอ้งมีความสามารถในดา้นวิชาการทั้งการเรียนและการสอน (Instructional Manager)  

13.    ตอ้งมีความสามรถในการบริหารบุคคล (Personnel Manager)  

14.    ตอ้งมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager)  

15.    ตอ้งมีความสามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser)  

16.    ตอ้งมีความสามารถในการประชาสมัพนัธ์ (Public Relation)  

17.    ตอ้งสามารถเป็นผูน้าํในสงัคมได ้(Ceremonial Head)  

 

  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

ความหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจใหผู้ร่้วมปฏิบติังานในองคก์ารไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ ความรับผดิชอบ และร่วมมือใน องคพ์ฒันาปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจ  
แนวความคดิพืน้ฐาน(Basic Assumption) จากทฤษฎี การจูงใจของ Motivation Theory เช่ือวา่  
  1.       มนุษยย์อ่มมีความตอ้งการเหมือน ๆ กนัตราบใดท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้
แลว้ กจ็ะเกิดปัญหาความตอ้งการอยูเ่ร่ือยไป แต่ถา้ความตอ้งการไดรั้บความตอบสนอง กจ็ะเลิกสนใจ  
  2.       มนุษยต์อบความสนองความตอ้งการแตกต่างกนัทางดา้นปริมาณ ความตอ้งการระดบัตํ่า
ค่อนขา้งมีขอบเขตจาํกดั แต่ความตอ้งการระดบัสูงมกัจะไม่มีขอบขีดจาํกดั  

  จากทฤษฎีการจูงใจของ Harzberh (Motivation Hygiene Theory) เช่ือว่าปัจจยัท่ีจูงใจให้
คนทาํงาน คือ  

  1.       ความสาํเร็จ  

  2.       การยกยอ่ง  
3.       ความกา้วหนา้  
4.       ลกัษณะงาน  

5.       ความรับผดิชอบ  

6.       ความเจริญเติบโต  

  จากการศึกษาจากพฤติกรรมของมนุษย ์ของ Aravris ไดเ้ผยว่า บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ จะมีบุคลิกภาพ
ท่ีตอ้งการเป็นของตนเอง การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บุคคลไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนในดา้นการ
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ตัดสินใจ และการควบคุมการทาํงาน การแสดงออก ทัศนคติ และการใช้ความสามารถท่ีจะประสบ
ความสาํเร็จได ้ 

องค์การต้องใช้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มท่ี เพื่อกระจายอาํนาจในการตัดสินใจ และเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีความไม่แน่นอน และแตกต่างกนัอยา่งรวดเร็ว  

 

เทคนิคการใช้บริหารแบบมีส่วนร่วม  

1.       การใชก้ลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ (Special Task Forces and Committee)  

2.       กรรมการใหค้าํแนะนาํ  
  3.       การใชแ้นวความของหมุดเช่ือมโยง (Linking Pin)  

  4.       การติดต่อส่ือสารแบบประตู  

5.       การระดมความคิด  

6.       การฝึกอบรมแบต่าง ๆ  

7.       การบริหารโดยมีวตัถุประสงค ์(MBO)  

 

  วธีิการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสมัยใหม่  
1. ระดับบุคคล เป็นวิธีการพิจารณาและปรับปรุงบุคคลใหไ้ดดี้ข้ึน 3 แบบ คือ  

1.1 การฝึกอบรมใหมี้ความรู้สึกไว (Sensitivity Training) เพื่อ  

1.       ใหเ้ขา้ใจ และยอมรับธรรมชาติของมนุษย ์ 
2.       ใหรู้้จกัยอมรับ และพฒันาตนเอง  
3.       ไดเ้ขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้นใหม้ากข้ึน  

4.       ใหมี้มนุษยส์มัพนัธ์ดีข้ึน 

5.       เพื่อใหมี้ความสุข มีขวญั และกาํลงัใจดีข้ึน  

6.       เพื่อใหมี้การงานดีข้ึน  

  1.2 การวิเคราะห์การติดต่อ (Transactional Analysis )เป็นวิธีการติดต่อท่ีแลกเปล่ียนดว้ย
ภาษาและไม่ใช่ภาษาระหวา่งบุคคล Erio Berne ช้ีใหเ้ห็นวา่ การติดต่อระหวา่งบุคคลมี3 แบบ คือ แบบพอ่
แม่ (Parent ) ผูป้กครอง ผูใ้หญ่ (Adult) เดก็ (Child)  

  1.3 การนัง่สมาธิแบบควบคุมจิต (Transcendental Meditation) คือ การนัง่สมาธิเพื่อลด
ความเครียด และเพื่อความคิดสร้างสรรค ์ 

  

2. ระดับกลุ่ม  

-      การรวมกลุ่มแบบครอบครัว (Family Grouping)  
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