
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมหลกัสตูรนกับรหิารมหานครระดบัสงู รุน่ที ่14 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลกัการบรหิารและประสบการณข์องนกับรหิาร 
วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ หอ้งศภุมติร ช ัน้ 7 โรงแรมรอยลัปริน้เซส กรงุเทพฯ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค. ประธานที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์   
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

การบรหิาร คอือะไร? 

การบรหิาร (administration) หมายถงึ ช่วยเหลอื (assist) หรอือ านวยการ (direct)  โดยบางคร ัง้เรยีกวา่ 
การบรหิารจดัการ หมายถงึ การด าเนนิงาน หรอืการปฏบิตังิานใด ๆ ของหนว่ยงานของรฐั และ/หรอื เจา้หนา้ทีข่องรฐั    

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน สิง่ของ และหนว่ยงานโดยครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ ไดแ้ก ่
 

การบรหิาร
นโยบาย 
(Policy)

การบรหิาร
อ านาจหนา้ที ่
(Authority)

การบรหิาร
คณุธรรม 
(Morality)

การบรหิารที่
เกีย่วขอ้งกบั

สงัคม (Society)

การวางแผน 
(Planning)

การจดัการ
องคก์ร 

(Organizing)

การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์
(Staffing)

การอ านวยการ 
(Directing)

การประสานงาน 
(Coordinating)

การรายงาน 
(Reporting)

งบประมาณ 
(Budgeting)

ความคดิใน
มุมมองขององค์
รวม (Holistic 
thinking) และ
ความคดิในเชงิ
บรบิท (Context 

thinking)

การปรบั    
กระบวนทศัน ์
(Paradigm 

shift) และการคดิ
ลว่งหนา้ 
(Forward 
thinking)

การมวีสิยัทศัน์
(Vision) และ 

พนัธกจิ 
(Mission)

การมคีวามคดิ  

ในเชงินวตักรรม

(Innovative 
thinking) 

การวางแผน      
ในอนาคต 
(Scenario 
Planning)           

และ การบรหิาร
ความเสีย่ง (Risk 
management)

ทฤษฎเีกม
(Game theory)

รปูแบบแนวคดิเชงิกลยทุธ ์

ทีม่า: https://sites.google.com/site/salesstrategythai/home/6-naewkhid-cheingkl-yuthth 

ent 

ท าไมตอ้งบรหิารเชงิกลยทุธ.์.? 

การบรหิารเชงิกลยุทธไ์ดก้ลายเป็นหัวใจส าคัญต่อความส าเร็จ เนื่องจากองคก์รต่าง ๆ ที่ตอ้งเผชญิกับการ
เปลีย่นแปลงทัง้จากสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร สง่ผลใหผู้บ้รหิารองคก์รจะตอ้งมวีธิบีรหิารทีป่รับตัวให ้
ทันตอ่การเปลีย่นแปลง เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานขององคก์รบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยสรปุความส าคัญ ดังนี้  

 

1. ช่วยใหผู้บ้ริหารมีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง       
ท าใหอ้งค์กรสามารถปรับตัวเขา้กับการเปลี่ยนแปลง
ไดด้กีวา่คูแ่ขง่

2. ช่วยใหอ้งค์กรมีทศิทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน    
ท าใหอ้งคก์รแข็งแกรง่ 

3. เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารในระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การบรหิาร ท าใหไ้ดพั้ฒนาความคดิ

4. ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ขึน้มาได ้ท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุทัง้ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือ ระบบการบรหิารงานและประเมนิผลทั่วทัง้องค์กร และไม่ใช่เฉพาะระบบการ

วัดผลเพยีงอยา่งเดยีว ผา่นมมุมองทัง้ 4 ไดแ้ก ่

 

 

 

 

 

 
 

ส าหรับการควบคมุ (Controlling) ไดม้กีารพัฒนามาสูก่ารก ากับดแูล (Monitoring) 

 ทีใ่หค้วามเป็นอสิระในการท างาน 

คอืกระบวนการบรหิารจัดการทีเ่ป็นสากล ซึง่สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับองคก์รทุกรูปแบบ

และทกุระดับขององคก์ร แตล่ าดับการท าหนา้ทีท่างการจัดการจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะองคก์ร 
POLC 

การแลกเปลีย่นประสบการณ์ทางการบรหิารในมติเิชงิกลยทุธ ์

 องคก์รทีด่เีลศิมคีวามแตกตา่งจากองคก์รทีด่เีดน่ท่ัวๆ ไป ดังนัน้กลยทุธใ์นการบรหิารจงึมคีวามส าคัญ
ยิง่ในการชีใ้หเ้ห็นถึงความแตกต่างเมื่อเทียบเคียงองค์กรอื่น ๆ ปัจจุบันมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
มากมาย แต่ไม่มเีครื่องมอืชนิดใดเหมาะสมกับทุกสถานการณ์หรือทุกองคก์ร ดังนั้นผูบ้รหิารตอ้งรูจั้กที่จะ

เลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีม่คีวามเหมาะสมทัง้กับองคก์รและเวลาทีใ่ช ้ 

เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการทีไ่มค่วรมองขา้ม... 

Balanced 

Scorecard 

คอื การบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธิห์รอืผลการปฏบิัตงิานเป็นหลัก โดยมกีารวัดผล
การปฏบิตังิานดว้ยตัวชีว้ัดอยา่งเป็นรปูธรรม เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้ 

Result Based 

Management - 

RBM 

การเลอืกเครือ่งมอืมาใชใ้นการบรหิารจัดการองคก์รในปัจจุบัน มักตอ้งใชเ้ครือ่งมอืในการบรหิารจัดการมากกว่า    

1 อยา่ง ดังนัน้ผูบ้รหิารตอ้งสรา้งความเชือ่มโยงของเครือ่งมอืเหลา่นัน้ โดยพจิารณาจากการใชจ้ดุเดน่ของเครือ่งมอืแต่ละ

อยา่ง เพือ่แกไ้ขจดุออ่นของเครือ่งมอือยา่งอืน่ เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลทุัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 
คือ การวางแผนรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ จัดเป็นเครื่องมอืในขัน้ของการวางแผน 

เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถประเมนิถงึภาพอนาคตทีส่ามารถเกดิขึน้ไดใ้นหลาย ๆ ทาง ซึง่เป็นส่วนตัง้ตน้

ของการสรา้งระบบภมูคิุม้กนัในตัวทีด่ ี

Scenario 

Planning 

ผลผลติ
(OUTPUTS)

ผลลพัธ์
(OUTCOMES)

ผลสมัฤทธิ ์
(RESULTS)

การวางแผน 
(Planning) 

การจดัองคก์ร 
(Organizing)

การน า (Leading)
การควบคมุ 

(Controlling) 

มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต                 
(The Learnning and Growth Perspective)

มมุมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ร       
(The Business Process Perspective)

มมุมองดา้นลกูคา้                                                                
(The Customer Perspective)

มมุมองดา้นการเงนิ                                         
(The Financial Perspective)



 

 

ความเป็นธรรมและความเคารพ 
(Fairness & Respect) 

คณุคา่และการเป็นเจา้ของ 
(Value & Belonging) 

ความม ัน่ใจและแรงบนัดาลใจ
(Confidence & Inspiration) 

 

 

6 
คณุลกัษณะ 

1 2 3 4 5 6 

ความผกูพัน 

(Commitment) 

ความกลา้ 

(Courage) 

ความเขา้ใจ 
เรือ่งอคต ิ

(Cognizance       
of Bias) 

ความอยากรู ้
อยากเห็น 

(Curiosity) 

ความฉลาดทาง
วฒันธรรม 

(Cultural 
Intelligence) 

ความร่วมมอื 

(Collaboration) 

15 
องคป์ระกอบ 

คณุคา่ของแตล่ะ

บคุคล 
(Personal 

Values) 

ความ 

ออ่นนอ้ม 

(Humility) 

การมวีนัิย 

ในตนเอง 
  (Self-

Regulation) 

การเปิดเผย 
(Openness) 

แรงขบัเคลือ่น 
(Drive) 

  การมอบอ านาจ 
    (Empowerment) 

ความเชือ่ใน
กรณีศกึษา  

(Belief in the 
Business Case) 

ความ 
กลา้หาญ 

(Bravery) 

เลน่อยา่งเป็น
ธรรม 

(Fair Play) 

การมมีมุมอง 
(Perspective-

Taking) 

ความรู ้

(Knowledge) 

การท างาน     
เป็นทมี 

(Teaming) 

 

การจัดการ 
ความคลมุเครอื 

(Coping with 
Ambiguity) 

ความสามารถ   

ในการปรับตวั 
(Adaptability) 

การรอ้งเรยีน

(Voice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จาก “ผูบ้รหิาร” สู ่“ผูน้ า” ปจัจยัแหง่ความส าเร็จขององคก์ร 

ที่มา : Dillon, B. and Bourke, J. 2016. The six signature traits of inclusive leadership: Thriving in a diverse new world. [Online]. Available: 

http://dupress.com/articles/six-signature-traits-of-inclusive-leadership/Retrieved 10  March 2018. 

คณุลกัษณะของผูน้ าแบบวงจร (Inclusive Leader) 

องคป์ระกอบผูน้ าแบบครบวงจร (Inclusive Leadership) 

สมรรถนะ (Competencies) หลกัทีส่ าคญั 10 ประการของผูน้ าแบบครบวงจร 

สามารถคดิในสิง่ทีค่นอืน่

คดิไมถ่งึ (คดินอกกรอบ)

(Thinking the 
Unthinkable)

สามารถครองสตไิดด้แีละ
มั่นคง ในทกุสถานการณ์

(Feeling the Numbness) 

สามารถท าในสิง่ทีเ่ป็นไป
ไมไ่ด ้

(Doing the Impossible)

สามารถเขา้ถงึในสิง่ทีค่นอืน่
เขา้ถงึใหไ้ด ้ 

(Touching the 
Untouchables)

สามารถมองเห็นในสิง่ที ่   
คนอืน่มองไมเ่ห็น 

(Seeing the Invisible)

สามารถไดย้นิทา่มกลาง

ความเงยีบสงัด

(Listening to Silence)              

ลงมอืท ากอ่นมสีญัญาณ

บอกเหต ุ

(Smelling the Scentless)

สามารถเขา้ใจถงึความ
ตอ้งการของลกูคา้

(Understanding 

Unarticulated Needs)

สรา้งความกลา้ขึน้มา

จากความกลวั

(Surfacing Courage 

from Fear)

สรา้งอนาคตทีส่ดใสขึน้

จากความลม้เหลวสิน้หวงั

(Creating a Positive 
Future

from Despair)

ทีม่า : สเุทพ  พงศศ์รวัีฒน.์ ภาวะผูน้ าแบบเหนอืช ัน้  (The Transcendental Leadership). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลู โครงสรา้ง ผลประโยชน ์

 อธบิายหรอืใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง 
 วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเชงิ
โครงสรา้ง 

 วเิคราะหห์าผลประโยชน์
ทัง้หมด 

 วเิคราะหแ์ยกแยะขอ้สนันษิฐาน 
 ระดมความคดิเห็นเพือ่หาทาง
ออกรว่มกัน 

 มุง่ทีผ่ลประโยชนร์ว่มกนั 

 รวบรวมขอ้มลูของแตล่ะฝ่าย  ใชเ้ทคนคิการเจรจาตอ่รอง 
 หาทางออกทีไ่ดผ้ลประโยชน์
สงูสดุ 

 

 ประเมนิขอ้มลูทีไ่ดรั้บของแตล่ะ
ฝ่าย 

  ก าหนดผูเ้ขา้ร่วมเจรจาตอ่รอง 

 

 ล าดับความส าคัญระหวา่ง
ผลประโยชนต์ า่สดุกับสงูสดุทีจ่ะ
ไดรั้บ 

 ล าดับความส าคัญในการเจรจา
ตอ่รองใหม ่

 ระดมความคดิเห็นเพือ่ใช ้

ทรัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
 

“ความขดัแยง้” ปจัจยัทีเ่ป็นปญัหา...อปุสรรคในการท างาน 

1. วฏัจกัรของความขดัแยง้ 

(Circle of Conflict) 

 

ความสมัพนัธ ์

(Relationships) 

คา่นยิม

(Values) 

ขอ้มลู

(Data) 

สิง่เรา้ภายนอก 
อารมณ์
(Moods) 

โครงสรา้ง
(Structure) 

ผลประโยชน์
(Interests) 

ทีม่าของความขดัแยง้ 

ทีม่า : https://www.slideshare.net/djwilliamson2/conflict-resolution-tools-for-analyzing-diagnoz 

กลยทุธก์ารจดัการความขดัแยง้...เร ือ่งที ่“ผูน้ า” ตอ้งรู.้.!! 

ความสมัพนัธ ์
 ประสบการณ์เชงิลบในอดตี 

 คตนิยิม 

 การสือ่สารทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 

 พฤตกิรรมทีไ่มด่ ี

คา่นยิม 

 ความเชือ่ 

 ถกูหรอืผดิ 
 ดหีรอืไมด่ ี

สิง่เรา้ภายนอก / อารมณ์ 
 กายภาพ 

 จติวทิยา 

 ปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มลู 
 ไมค่รบ 
 ไมถ่กูตอ้ง 
 มากเกนิไป 

โครงสรา้ง 
 มทีรัพยากรจ ากัด (เวลา เงนิ) 
 อ านาจหนา้ที ่
 ขอ้จ ากัดทางภมูศิาสตร ์
 โครงสรา้งองคก์ร 



 

 

                                                  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ผลการส ารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จในการท างานใน
อนาคตของส านักวจัิย Pew Research Center เมือ่ปี 2016 (2559) พบวา่ 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคดิในการท างานขององคก์รทีป่ระสบความส าเร็จ 

ทีม่า: วันชยั มชีาต.ิ ม.ป.ป. พัฒนาการของแนวคดิการบรหิาร. [ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก:  
https://www.slideshare.net/sikkha/development-of-management-theory?qid=7b1a24cc-728a-4534-bfe8-

663ab44c832c&v=&b=&from_search=30 วันทีส่บืคน้ 30 มกราคม 2562. 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัปจัจยัความส าเร็จของการท างานในสงัคมอนาคต 

ทีม่า: Pew Research Center. 2017. 10 Facts about jobs in the future. [ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก:  
https://www.slideshare.net/PewInternet/10-facts-about-jobs-in-the-future/12-

403537332223101045494849474127251212131626264043ExtremelyimportantHaving_a_detailed_understanding_ofhow  
วันทีส่บืคน้ 30 มกราคม 2562. 
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2 

3 

4

5

6

7

8

เนน้การลงมอืปฏบิตั ิ

เขา้ถงึผูร้บับรกิาร 

ใหอ้สิระและอ านาจตดัสนิใจ 
ในการท างาน 

เนน้การสรา้งผลงาน

โดยอาศยัผูป้ฏบิตังิาน 

ปลกูฝงัและใชค้า่นยิม

เป็นเครือ่งผลกัดนั 

ท างานทีถ่นดัหรอืคุน้เคย 

จดัโครงสรา้งองคก์รให ้
เรยีบงา่ยและใชบ้คุคลนอ้ย 

มคีวามผอ่นปรนและ
เขม้งวดพรอ้ม ๆ กนั 

85% 

*
(ส าคhัttps://www.slideshare.net/PewInternet/

10-facts-about-jobs-in-the-future/12-
40353733222310104549484947412725121213
1626264043ExtremelyimportantHaving_a_deta

iled_understanding_ofhow  
วันทีส่บืคน้ 30 มกราคม 2562. 

ญมากทีส่ดุ 40% + ส าคญัมาก 45%) 

ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีด่ ีเกีย่วกบั 
การใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
 

84% 

*(ส าคญัมากทีส่ดุ 35% + ส าคญัมาก 49%) 

สามารถท างานรว่มกบับคุคลตา่ง ๆ   
ทีม่ภีมูหิลงัหลากหลายได ้
 

85% 

*(ส าคญัมากทีส่ดุ 37% + ส าคญัมาก 48%) 

มทีกัษะการสือ่สารทีด่ ีโดยเฉพาะ
ทกัษะการเขยีน 
 

82% 

*(ส าคญัมากทีส่ดุ 33% + ส าคญัมาก 49%) 

ฝึกอบรมอยา่งสม า่เสมอ เพือ่พฒันา
ทกัษะการท างานทีม่อียูใ้หท้นัสมยั 
 

69% (ส าคญัมากทีส่ดุ 22% + ส าคญัมาก 47%) ฝึกอบรมดา้นคณติและวทิย ์

64% (ส าคญัมากทีส่ดุ 23% + ส าคญัมาก 41%) ตอ้งรูภ้าษาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

37% (ส าคญัมากทีส่ดุ 10% + ส าคญัมาก 27%) เชีย่วชาญเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์
 

35% (ส าคญัมากทีส่ดุ 10% + ส าคญัมาก 25%) มคีวามรูภ้าษาตา่ประเทศ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: หลกัการบรหิารและประสบการณ์ของนกับรหิารในมติขิองทา่น 

หลกัการบรหิารองคก์ร 

ในทศันะของทา่น 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................. 

.............................................. 

 

การแลกเปลีย่นประสบการณ์   

การบรหิารทา่น 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................. 

.............................................. 

 
 

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ/ลม้เหลว

ในการท างาน                           

ในทศันะของทา่น 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................. 

.............................................. 

 

 
 

ปจัจยัทีเ่ป็นปญัหา...อปุสรรค 

ในการท างาน  

ในทศันะของทา่น 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................. 

.............................................. 

 
 

แนวคดิในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ  
ในทศันะของทา่น 

........................................................................................................ 

......................................................................................................... 

....................................................................................................... 

......................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 


