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วิวัฒนาการของทฤษฎกีารบริหาร

Massie,J.L.&Douglas,J.1981.Management:A Contemporary Introduction. 
(3rd ed.) New Jersey: Prentice-Hall ได้แบ่งวิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร
ออกเป็น  3 ยุค (+1) คือ 
1.  ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Era) หรือ ยุค 

Classical (ปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 18)
2. ยุคการบริหารแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Era) ค.ศ ที่ 18 >
3. ยุคทฤษฎีการบริหาร (The Era of Administrative Theory/ Behavioral 

Science) ผสมผสานสองยุคแรกเข้าด้วยกัน เป็นยุคบริหารเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ / ค.ศ ที่ 19>

4. ยุคทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ( Modern Management Approaches)
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1.ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Era) หรือ 
ยุค Classical Theory (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18)
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• เป็นยุคที่น าเครื่องจักร เครื่องมือทุ่นแรงเข้าไปใช้แทนก าลังคน 
จนกระทั่งได้เกิดแนวคิดในเรื่อง การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

• เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการผลิต หรือ ให้ความส าคัญต่องานมาก 
ระบบการท างานถือเป็นสิ่งส าคัญ 
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1) Frederick W. Taylor 
(1856-1915), Developer of 

Scientific Management
(German Engineering)

• หลัก เกี่ ยวกับความเชี่ ยวชาญหรือช านาญเฉพาะอย่ าง 
(Specialization) อันเป็นสิ่งส าคัญเบื้องต้นในการเข้าใจองค์กร

• ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (Time and Motion Study) 
เพื่อออกแบบการท างานและระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

• The 4 Principles of Scientific Management
1. งานทุกงานจะต้องท างานตามวิธีท างาน 

   2. มีหลักเกณฑ์ในคัดเลือกคนงานชัดเจน 
   3. คนงานต้องได้รับการอบรมก่อนท างาน 
   4. ฝ่ายบริหารต้องควบคุมดูแลและร่วมมือกับพนักงาน  

ปฏิบัติงาน

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frederick_Winslow_Taylor_crop.jpg
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เสนอ แนวคิดที่มีลักษณะเป็นสากลส าหรับนักบริหาร 
โดยกล่าวถึงองค์ประกอบขั้นมูลฐานของการบริหาร 
(Primary functions of Management )ได้แก่ 

1) การวางแผน (Planning) 
2) การจัดองค์การ (Organizing) 
3) การบังคับบญัชา (Commanding) 
4) การประสานงาน (Coordinating) 
5) การควบคมุ ( Controlling) 

2) Henri Fayol (1841) 
French mining engineer,

 วิศวกรและนัก
อุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส
+      Henry L. Gantt
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Henri Fayol 14 principles of management
1. Division of work.  'division of labour'. Specialisation increases output by making 

employees more efficient.
2. Authority. Managers must be able to give orders
3. Discipline. Employees must obey and respect the rules that govern the organisation. 

Good discipline is the result of effective leadership, a clear understanding between 
management and workers regarding the organisation's rules, and the judicious use of 
penalties for infractions of the rules.

4. Unity of command. Every employee should receive orders from only one superior.
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Henri Fayol 14 principles of management
5. Unity of direction. Each group of organisational activities that have the 

same objective should be directed by one manager using one plan.
6. Subordination of individual interests to the general interest. The 

interests of any one employee or group of employees should not take 
precedence over the interests of the organisation as a whole.

7. Remuneration. Workers must be paid a fair wage for their services.
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Henri Fayol 14 principles of management
8.Centralisation. Centralisation refers to the degree to which subordinates are involved 

in decision making. Whether decision making is centralised (to management) or 
decentralised (to subordinates) is a question of proper proportion. The task is to find 
the optimum degree of centralisation for each situation.

9. Scalar chain. The line of authority from top management to the lowest ranks 
represents the scalar chain. Communications should follow this chain. However, if 
following the chain creates delays, cross-communications can be allowed if agreed to 
by all parties and superiors are kept informed.
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Henri Fayol 14 principles of management
10.Order. People and materials should be in the right place at the right time.
11.Equity. Managers should be kind and fair to their subordinates.
12.Stability of tenure of personnel. High employee turnover is inefficient. Management 

should provide orderly personnel planning and ensure that replacements are 
available to fill vacancies.

13.Initiative. Employees who are allowed to originate and carry out plans will exert 
high levels of effort.

14.Esprit de corps. Promoting team spirit will build harmony and unity within the 
organisation
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Luthur Gulick 1892-1993

Lyndall Urwick 1891-1983

  ผลงานของทั้งสองเป็นที่โด่งดังในเรื่อง  
ทฤษฎีองค์กร หรือ Organization Theory 
เป็นนักบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ 
บริหารงานโดยหวังผลงานเป็นใหญ่ 
(Task Centered) เขาได้แสดงความ
คิด เห็น เกี่ ยวกับกระบวนการบริหาร 
POSDCoRB

 (M/E :Monitoting&Evaluating) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Luther_Gulick_(social_scientist).jpg
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 ผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารราชการ (Bureaucracy) 
 พัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบโครงสร้างอ านาจหน้าที่ภายใน

องค์การ 
 ถือว่าเป็นบิดาทางด้านบริหารราชการ
  มีแนวคิดของหลักการบริหารที่มีเหตุผล 
 มีการแบ่งงานกันท า
  มีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นลงมา
  มีผู้ช านาญการในสายงานต่าง ๆ การปฏิบัติงานต้อง
 มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

Max Weber (1864 –1920)
นักเศรษฐศาสตร์การเมือง

และนักสังคมวิทยา
ชาวเยอรมัน
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2. ยุคการบริหารแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Era)
 เป็นยุคที่มีความเชื่อว่างานใด ๆ จะบรรลุผลส าเร็จได้จะต้องอาศัยคนเป็นหลัก 
 นักบริหารกลุ่มนี้จึงหันมาสนใจศึกษาพัฒนาทฤษฎี วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ 
ทางด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมและกลุ่มคนในองค์การ
 สนใจศึกษาแนวทางประสานงานให้คนเข้ากับสิ่งแวดล้อมของงาน เพื่อหวังผล
ในด้านความร่วมมือ ความคิด ริเริ่มและการเพิ่มผลผลิต 
 มีพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า "มนุษยสัมพันธ์" จะน าไปสู่ความพอใจและ
สะท้อนถึงผลของการปฏิบัติงาน 
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 Elton Mayo  มีผลงานมากในแง่ปัญหาบุคคลกับสังคมของ
อุตสาหกรรม และพฤติกรรมของบุคคลในสภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

 สรุปการทดลองที่ Hawthorne ได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลผลิตของคนงาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่เกิด
ขึ้นมาจากการที่คนมาท างานร่วมกันโดยก่อรูปไม่เป็นทางการ 

 การให้รางวัลและลงโทษเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกท างานได้ดี
ที่สุด 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิก จะมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน 
และความก้าวหน้าขององค์การ 

Elton Mayo (1880-1949)
ชาวออสเตรีย 

นักวิชาการอุตสาหกรรม

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_pxZJzue_dpc/RwBJdwYCU7I/AAAAAAAAACI/6XY0pmsjwcE/s320/mayo.jpg&imgrefurl=http://shinesilvergirl.blogspot.com/2007/09/human-relations-vs-human-resources.html&h=272&w=217&sz=24&tbnid=mHF74FNz7fRcFM:&tbnh=113&tbnw=90&prev=/images?q=Elton+Mayo&hl=th&usg=__aAvkIQDNnqKGKno6JVb-ko33cEY=&sa=X&ei=eHVgTLjmOMvJcZDJudoO&ved=0CDMQ9QEwBQ
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Mary Follette ชาวอเมริกัน ได้เขียนต าราที่มีแนวคิดในเชิงมนุษย
สัมพันธ์ เช่น  ความขัดแย้ง การประสานความขัดแย้ง กฎที่อาศัย
สถานการณ์ และความรับผิดชอบ เป็นต้น
Likert เป็นผู้ที่สนใจด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ผลงานที่มี
ชื่อ เสียงมาก คือ The Human Organization : Its management and 
Value และหนังสือ New Patterns of Management / Likert Scale of 
Measurement



3. ยุคทฤษฎีการบริหาร (The Era of Administrative Theory/ 
Behavioral Science)  หรือ ยุคการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์
 สนใจด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ 
 เน้นความมีมนุษย์สัมพันธ์ มุ่งสร้างความพึงพอใจในการท างานให้แก่คนงาน 
ให้ความเป็นอิสระที่จะริเริ่มเพื่อการสร้างสรรค์  มีสิทธิที่จะเลือกวิธีการ
ท างาน ผู้บริหารจะเป็นฝ่ายพิจารณาปรับหรือจัดงานให้เหมาะสมหรือเป็นที่
พึงพอใจแก่คนงานที่จะท านั้น เป็นการยึดถือคนเป็นศูนย์กลาง (human-
centered) มองคนเป็นมนุษย์สังคม (social man) มากกว่าการเป็นมนุษย์
เศรษฐกิจ (economic man) 
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ทฤษฎีล าดับขัน้ความตอ้งการ
Abraham Maslow’s Need theory

1908-1970
American psychologist

วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร
3. ยุคทฤษฎีการบริหาร/พฤติกรรมศาสตร์ 

(The Era of Administrative /Behavioral Science Theory)
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ความต้องการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในองค์การ

ความส าเร็จ
(self-actualization)

1. งานท่ีท้าทาย 2. ความริเริ่มสร้างสรรค์
3. ความก้าวหน้า 4. ความส าเร็จในงาน

การยอมรับนับถือ
(self-esteem/self-respect)

1. ชื่องาน 2. เนื้องาน 3. การเพิ่มค่าจา้งท่ีเป็นธรรม
4. การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรือผู้บริหาร 5. ความรับผิดชอบ

สังคมหรือความรัก
(social or love)

1. คุณภาพของการนิเทศ        2. กลุ่มท างานที่เข้ากันได้
3. ความเป็นเพื่อนในอาชพี

ความปลอดภัยและมั่นคง
(safety & security) 

1. สภาพการท างานทีป่ลอดภัย 2. ผลประโยชน์พิเศษท่ีได้รับ
3. การเพิ่มเงินเดือน 4. ความมั่นคงในการท างาน

ทางร่างกายและความอยู่รอด
(physiological & survival)

1. สภาพอุณหภูมิ 2. เงินเดือนท่ีเป็นธรรม
3. อาหารและเครื่องดื่ม 4. สภาพการท างาน
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Douglas McGregor 
(1906 – 1964) Psychologists 
Professor at the MIT Sloan 

School of Management 
Theory X & Theory Y
This book, he identified an
approach of creating an
environment within which
employees are motivated via
authoritative, direction and
control or integration and
self-control
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ทฤษฎี X ทฤษฎี Y

1. ธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปมักเกียจคร้านไม่ชอบท างาน 1. มนุษย์จะขยันขันแข็ง ชอบท างาน

2. มนุษย์ชอบหลีกเลี่ยงงาน บิดพลิ้ว เมื่อมีโอกาส 2. การท างานของมนุษย์ก็เหมือนกับการเล่น การพักผ่อนตาม
ธรรมชาติ

3. มนุษย์ชอบท างานตามค าส่ังและ  ต้องการให้มีผู้ควบคุม 3. มนุษย์รู้จักกระตุ้นตนเองให้อยากท างาน

4. ต้องใช้วินัยของหมู่คณะบังคับ 4. มนุษย์มีวินัยในตนเอง

5. มนุษย์มักหลีกเลี่ยงไม่อยากรับผิดชอบ 5. มนุษย์มักแสวงหาความรับผิดชอบ

6. มนุษย์ไม่เฉลียวฉลาด ขาดความรับผิดชอบ 6. มนุษย์มีสมรรถภาพในการท างานและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

สมมติฐานของมนุษย์ในทฤษฎี X และ Y



 การจัดการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Approaches to Management)
 วิทยาการจัดการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

(Management Scienceหรือ Operation Research)
 การจัดการด้านการด าเนินงาน (Operation Management)
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 

Information System) ฯลฯ 

วิวัฒนาการของทฤษฎกีารบริหาร (เพิ่มเติม)

รศ.ดร.สรุพล เศรษฐบตุร รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การจัดการสมัยใหม่ (Modern Approaches to Management)
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 การจัดการและการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking and 

Management)
 การจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency Management) 
 การรื้อปรับระบบ (Reengineering) 
 องค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ (Learning Organization 

and Knowledge Management) ฯลฯ
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ขอให้ทา่นน าไปพิจารณา ปรบัใช้ในการบรหิารฯ

อย่างมีความสุข และเกิดความสมดุลในมิติของ 

“องคก์ร งาน และ คน “
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บทสง่ท้าย


