บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ตลาดที่อยูอาศัยของไทยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในชวงที่ผาน
มา มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว แตก็มีการชะลอตัวและแมกระทั่งตกต่ําในบางชวงซึ่งเปนไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดวยดังแสดงในตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.1 ซึ่งแสดงภาวะการเขามาลงทุน
ของผูป ระกอบการพัฒ นาธุรกิ จ ที่ อยู อาศั ย ในช วงวิ ก ฤติเ ศรษฐกิ จ แมว าธรรมชาติของธุ รกิ จ
อสั ง หาริ มทรั พย จ ะเป น ธุร กิ จ ที่ ก ารลงทุน ในแต ละโครงการค อนข างมี ความเสี่ ย งสู ง แต ก็ ใ ห
ผลตอบแทนสูงเชนกันเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น จึงสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการและสงผลใหมีการ
เขามาลงทุนของผูประกอบการรายใหมในธุรกิจเกิดขึ้นอยางมากมาย กอใหเกิด การแขงขันอยาง
รุนแรงในการแยงชิงลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันในเรื่องของราคา ซึ่งรวมถึงการสงเสริม
การขายในรูปแบบตาง ๆ แตคงไวซึ่งความเหมือนกัน ในสิน คาและบริก าร นอกจากนั้น การที่
ผูบริโภคที่ไมภักดีกับตราสินคาเนื่องจากมีทางเลือกมากขึ้น ยิ่งสงผลใหการทําการตลาดเพื่อคงไว
ซึ่งความภักดียุงยากมากขึ้นตามไปดวย และไมวาจะใชการสงเสริมการขายอยางไรก็ไมสามารถ
สรางความภักดีกับตราสินคาไดในสภาพการแขงขันปจจุบัน (เสรี วงษมณฑา, 2550) สภาพเชนนี้
ทําใหบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กตองประสบปญหาความอยูรอดขององคกร และยังทําใหไม
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอยางหลากหลาย ซึ่งสงผลตอการที่ผูประกอบการแตละรายจําเปนตองมี
การพัฒนาสินคาและบริการของตนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หมายถึง การที่
ผูประกอบการแตละรายตองพยายามจัดหาหรือพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในโครงการที่อยูอาศัยเพื่อ
ตอบสนองกับ ความตองการของผูซื้อที่อยูอาศัย (demands) และเปน การเพิ่มศัก ยภาพในการ
แขงขันของตนในตลาด
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ตารางที่ 1.1
ภาวะการณของบริษัทพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรชวงวิกฤติเศรษฐกิจ
Experience of Housing developers in the BMR in Years
Period of Entry

Prior to the boom (before 1986)
During to the boom (1986-1992)
5 years before the Burst
(1993-1997)
After the Burst (after 1997)

Small Developers
(Total value of project
<400 million Baht)
No.
%
2
5
14
32
27
63

Large Developers
(Total value of project
<800 million Baht)
No.
%
25
40
34
54
4
6

-

-

ที่มา: Pornchokchai, 2004, p. 101.
ภาพที่ 1.1
ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2551.
ดังนั้น การสรางนวัตกรรมเชิงคุณ คาจึงเปน ความจําเปนอยางหนึ่งในกระบวนการ
ปรับตัว เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถสรางสรรคและพัฒนา
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ผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีทั้งความแตกตาง และการสรางความสมดุลของประโยชนใชสอย ราคา และ
ตนทุน รวมถึงการนําไปใชงาน ตามหลักกลยุทธนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy) ของ คิม
และ โมบอรค (Kim and Mauborgne) ซึ่งเปนแนวความคิดเชิงบูรณาการ ที่มุงสรางใหองคกรได
ประโยชนและกอใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง จนสามารถกาวพนสภาพการแขงขันที่รุนแรงใน
ปจจุบัน ที่เปรียบไดกับนานน้ําสีแดง อยางไรก็ตาม การสรางนวัตกรรมเชิงคุณคาจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อองค กรมีการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการบริห ารจัดการดานตาง ๆ ที่เ หมาะสม และสิ่งที่
สําคัญคือ วิสัยทัศนของผูบริหารองคกร (คิมและโมบอรค, 2005/2550)
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผลการสํ า รวจความต อ งการซื้ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ในป พ.ศ. 2550 ของ
ประชาชนที่ ต อ งการซื้ อ บ า นและมี กํ า ลั ง ซื้ อ ในกรุ ง เทพเขตและปริ ม ณฑลของศู น ย ข อ มู ล
อสังหาริมทรัพยระบุวา ความตองการซื้อที่อยูอาศัยในป พ.ศ. 2550 นั้น สวนใหญ คือ รอยละ 65
ตองการที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว และรอยละ 48 ของประชาชนกลุมดังกลาวตองการซื้อที่อยู
อาศัยในโครงการจัดสรร (สัมมา คีตสิน, 2550, น. 6-9) สวนในป 2552 การเติบโตของตลาดที่อยู
อาศัยจะชะลอตัวลงจากหลายปจจัย เชน ความไมมั่นคงทางการเมือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก สงผลใหกําลังซื้อในตลาดไมมีความมั่นใจและชะลอการ
ตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย สวนทางดานอุปทานโครงการที่อยูอาศัยเปดตัวใหมจะลดลงจากการระดม
ทุนที่ยากขึ้นของผูประกอบการ สถาบันการเงินจะเขมงวดในการปลอยสินเชื่อโครงการและราย
ยอยมากขึ้น สําหรับผูประกอบการควรมีก ารปรับตัวใหสอดคลองกับ สถานการณ (ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2551) ผูวิจยั จึงตั้งคําถามวาการบริหารจัดการที่เอื้อตอ
การสรางนวัตกรรมเชิงคุณคาอันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์สําหรับการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรนั้น
ควรมีแนวทางอยางไร
ในการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมาผูวิจัยพบวาในทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมนั้นมี
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมมากมาย เชน ดานสถาปตยกรรมยั่งยืน โดยสุนทร บุญญาธิการ ไดศึกษา
เรื่องนวัตกรรมที่อยูอาศัยในยุคอนาคต ซึ่งเปนการวิจัยที่ชัดเจนวาเปนที่อยูอาศัยคุณภาพสูง และ
สามารถสรางไดจริงในเทคโนโลยีปจจุบัน (ธนภณ พันธเสน, 2549, น. 605) แตผลงานเหลานั้น
ไมไดถูกนํามาเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ และยังไมไดมีการศึกษาเพื่อนํานวัตกรรมดังกลาวไป
ใชในเชิงพาณิชย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการที่
เอื้อตอการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคาสําหรับการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร” มีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากแนวทางดังกลาวชวยใหผูประกอบการทั้งหลายตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจัดการ และการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคา ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยให
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เกิดการพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอทั้งบริษัทของผูประกอบการ และตอเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมไดในระยะยาว
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อที่จะตอบคําถามในการวิจัย จึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. ศึก ษานวัต กรรมเชิ งคุณ คา ผา นการบริ ห ารจัดการของบริ ษัท ผูพัฒนาโครงการ
หมูบานจัดสรร
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการเกิดนวัตกรรมเชิงคุณคา
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางการมีนวัตกรรมเชิงคุณคาของโครงการหมูบานจัดสรร
กับผลสัมฤทธิ์ของบริษัทผูพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร
4. นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคาสําหรับ
การพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย
1.1 ศึก ษาบริษั ท ผู พั ฒนาโครงการบา นจั ด สรรประเภทบ านเดี่ ย ว ที่ค าดว า มี
แนวโนมในการสรางนวัตกรรม ซึ่งมีพื้นที่ตั้งโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยแต
ละบริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนบริษัทที่มีแนวโนมวามีการสรางนวัตกรรม
2) มีการดําเนินการกอสรางโครงการอยูในขณะนี้
1.2 กลุมผูบริหารโครงการหมูบานจัดสรรที่เขาเกณฑตามขอ 1.1
1.3 เจาบานที่อาศัยอยูในโครงการหมูบานจัดสรรที่เขาเกณฑตามขอ 1.1
2. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย
2.1 ตัวแปรชุดที่ 1 คือ การบริหารจัดการที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคา ซึ่ง
มีทั้งการบริหารจัดการทางดานการวิจัยและพัฒนา การเงิน การตลาด และทรัพยากรบุคคล
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2.2 ตัวแปรชุดที่ 2 คือ นวัตกรรมเชิงคุณ คา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย สถานที่ตั้ง รูปแบบบาน พื้นที่ใชสอยและการจัดวางผัง การ
กอสราง วัสดุ สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งนวัตกรรมเชิงคุณคานี้เปนตัวแปรที่
ผูวิจัยศึกษาในการศึกษานํารอง
2.3 ตัวแปรชุดที่ 3 คือ ผลสัมฤทธิ์ของบริษัท ซึ่ง ศึก ษาเฉพาะมุมมองทางดา น
การเงินและมุมมองทางดานลูกคา ไดแก ความเติบโตของบริษัทซึ่งประกอบดวยการเติบโตของ
ยอดขาย ภาพลักษณขององคกร และความพึงพอใจของลูกคา
ในการนี้ผูวิจัยไดรวบรวมตัวแปรตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 1.2 แลวจัดเปนความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร ดังแสดงในภาพที่ 1.3 ซึ่งสามารถนําไปใชในการศึกษาตามกระบวนการที่กําหนดใน
วัตถุประสงคของการวิจัยและกรอบคิดการวิจัยไดตอไป
ภาพที่ 1.2
แผนภูมิแสดงการจัดกระบวนการคิด

แนวทางการบริหาร
จัดการที่เอื้อตอการ
สรางนวัตกรรมใน
โครงการหมูบาน
จัดสรร

การบริหาร
จัดการ

การเงิน
การวิจัยพัฒนา
การตลาด
ทรัพยากรบุคคล

นวัตกรรมเชิงคุณคา

ผลสัมฤทธิ์
ของบริษัท

ความเติ บ โตของบริ ษั ท
ภาพลักษณบริษัท
ความพึงพอใจของลูกคา

คุณลักษณะ
- สร า งความแปลกใหม แ ละ
แตกตาง
- สรางมาตรฐานใหม
- ก อ ใ ห เ กิ ดป ระ โ ยชน แ ก
ผูประกอบการ
- กอใหเกิดประโยชนแกผูซื้อ
ประเภท
- สถานที่ตั้ง
- รูปแบบบาน
- พื้นที่ใชสอย
- วัสดุ
- การกอสราง
- สาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
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ภาพที่ 1.3
กรอบความคิดเชิงทฤษฎี
V1
การบริหารจัดการ
การเงิน
การวิจัยและพัฒนา
การตลาด
ทรัพยากรบุคคล

V2
นวัตกรรมเชิงคุณคา
คุณลักษณะ
- สร า งความแปลกใหม แ ละ
แตกตาง
- สรางมาตรฐานใหม
- ก อ ใ ห เ กิ ดป ระ โ ยชน แ ก
ผูประกอบการ
- กอใหเกิดประโยชนแกผูซื้อ
ประเภท
- สถานที่ตั้ง
- รูปแบบบาน
- พื้นที่ใชสอย
- วัสดุ
- การกอสราง
- สาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก

V3
ผลสัมฤทธิ์ของบริษัท
ค ว า ม เ ติ บ โ ต ข อ ง บ ริ ษั ท
ภาพลักษณของบริษัท
ความพึงพอใจของลูกคา
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1.4 ขอจํากัดของการวิจัย
1. ขอจํากัดในการเก็บขอมูล จากการสัมภาษณและสอบถามผูประกอบการในแตละ
บริษัท ผูวิจัยไมสามารถดําเนินการสัมภาษณและสอบถามไดครบทุกฝายเนื่องจากความไมสะดวก
ของบริษัท ประกอบกับบางฝายมีเจาหนาที่ในจํานวนนอยจึงทําใหเก็บขอมูลได ไมมากนัก ทั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ไดจึงมีความ
นาเชื่อถือ
2. ขอจํากัดทางดานตัวแปรที่ศึกษา
2.1 คุณลักษณะของนวัตกรรมเชิงคุณคา ในการศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรรม
เชิ ง คุ ณ ค า ในโครงการหมู บ า นจั ด สรรครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาตามแนวคิ ด น า นน้ํ า สี ค ราม ซึ่ ง
ประกอบดวยการสรางความแปลกใหมและแตกตางใหกับ องคป ระกอบตาง ๆ ที่อุตสาหกรรม
แขงขันกันอยู การสรางมาตรฐานใหมใ นตลาด กอใหเกิดประโยชนแกผูประกอบการทางดาน
ชื่อเสียง ความเปนผูนํา และความเชื่อมั่น กอใหเกิดประโยชนแกผูซื้อทางดานการใชสอยและความ
พึงพอใจ ซึ่งไมพิจารณารวมถึงคุณคาในดานสังคมและสิ่งแวดลอม
2.2 ประเภทของนวัตกรรมเชิงคุณ คา ในการศึกษาประเภทของนวัตกรรมเชิง
คุณคาในโครงการหมูบานจัดสรรครั้งนี้ ไมรวมถึงนวัตกรรมดานราคาและสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในละแวกบาน เนื่องจากกลยุทธทางดานราคาเพียงอยางเดียวนั้น ไมสอดคลองกับ
คุณลักษณะที่ตองพิจารณาสรางสมดุลระหวางคุณคาของผลิตภัณฑและตนทุน สวนการที่ผูวิจัย
ตัดตัวแปรสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในละแวกบานเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาใน
การวิจัย
1.5 สมมติฐานของการวิจัย
การบริหารจัดการที่เนนการวิจัยและพัฒนาโดยใช กลไกดานการเงิน การตลาด และ
ทรัพยากรบุคคล เปน เครื่องมือสนับสนุนสําคัญ ในการขับเคลื่อนการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคา
สามารถกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์สําหรับการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรได
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ภาพที่ 1.4
กรอบคิดการวิจัย
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1.6 แนวทางการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชแบบแผนการการวิจัยเชิงสํารวจ โดยทําการศึกษาการบริหารจัดการของ
บริ ษั ท ผู พั ฒ นาโครงการบ า นจั ดสรรในเขตกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี ก ระบวนการ
ดําเนินการวิจัยเริ่มจาก ศึกษานวัตกรรมเชิงคุณคาและสภาพการณบริหารจัดการดานการเงิน การ
วิจัยและพัฒนา การตลาด ทรัพยากรบุคคล ของบริษทั ผูพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร ดวยวิธีการ
สังเกตสภาพและรายละเอีย ดโครงการ สัมภาษณและสอบถามผูที่เกี่ย วของในบริษัทผูพัฒนา
โครงการ และใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูซื้อบานในแตละโครงการ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการบริหารจัดการกับการเกิดนวัตกรรมเชิงคุณคา และความสัมพันธระหวางนวัตกรรมเชิง
คุณ คา กับ ผลสัม ฤทธิ์ข องบริษัท ดวยการวิเ คราะห ดวยวิธีก ารทางสถิ ติ การวิเ คราะหเ นื้อหา
ประกอบกับการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ตอจากนั้นเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่
เอื้อตอการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคาสําหรับการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร ในการศึกษาครั้งนี้
จะมีการสํารวจบริษัทอสังหาริมทรัพยดังกลาวจํานวน 4 แหง ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถกําหนดกรอบคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1.4
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. สามารถสรุป แนวทางการบริห ารจัดการที่เ อื้อตอการสรางนวัตกรรมเชิงคุณ คา
สําหรับโครงการหมูบานจัดสรรในประเทศไทย
2. ไดทราบถึงผลการทดสอบความเหมาะสมของแนวคิดกลยุทธนานน้ําสีครามวาจะ
ใชในการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรไดมากนอยเพียงใด
3. ผลการศึกษาชวยใหผูประกอบการไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการ
และการสรางนวัตกรรมเชิงคุณคา รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา องคกร
วิชาชีพ และรัฐบาล ใหความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยที่เชื่อมโยงมิติ
การบริหารจัดการกับมิติดานเทคโนโลยีในดานการสรางสรรคนวัตกรรมใหมากขึ้น ตามเปาหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
4. สามารถนําขอคนพบและจัดทําขอเสนอแนะเพื่อนําไปประยุกตใชกับแนวทางในการ
บริหารจัดการสําหรับผูประกอบการโครงการประเภทอื่น ๆ ตอไป
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5. สําหรับสถาปนิกนั้น ประโยชนที่จะไดรับมี 2 ดานคือ
5.1 ด านการบริห ารจั ด การ สถาปนิก จะมี ค วามเข าใจวิธี ก ารบริห ารจั ด การที่
สนับ สนุน ใหเกิดนวัตกรรม เมื่อเขาใจแลวก็ยอมสามารถประเมิน ตนเองไดวาจะมีสวนในการ
สรางสรรคนวัตกรรมไดอยางไรเพื่อใหเปนประโยชนกับการพัฒนาโครงการมากที่สุด
5.2 ดานการออกแบบ เนื่องจากนวัตกรรมที่ศึก ษาครอบคลุมนวัตกรรมประเภท
สถานที่ตั้ง รูปแบบบาน พื้นที่ใชสอยและการจัดวางผัง การกอสราง วัสดุ สาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก จะเห็นไดวาสถาปนิกมีบทบาทสําคัญโดยตรงในการออกแบบนวัตกรรมทุก
ประเภท ยกเวนนวัตกรรมดานสถานที่ตั้งซึ่งสถาปนิกอาจมีบทบาทไมมากนัก ดังนั้น การศึกษาถึง
นวัตกรรมในครั้งนี้ ยอมจะชวยใหสถาปนิกผูออกแบบทราบถึงคุณลักษณะของนวัตกรรม ตลอดจน
เงื่อนไขการออกแบบนวัตกรรมของบริษัท ที่ศึกษา ซึ่งจะชวยสนับ สนุน การพัฒนากลยุท ธก าร
ออกแบบและการสราง “จุดขาย” ทางการออกแบบไดตอไปในอนาคต
1.8 นิยามศัพท
1. นวัตกรรม หมายถึง การประดิษฐสิ่งใหมหรือแนวความคิดใหมที่แตกตางไปจากเดิม
หรือผสมผสานสิ่ง ตาง ๆ ในแนวใหม เพื่อประโยชนก ารใชสอยและนําไปสูผลประโยชนท าง
เศรษฐกิจและสังคมในที่สุด
2. นวั ต กรรมเชิ ง คุ ณ ค า หมายถึ ง การผลิ ต หรื อ การสร า งความแตกต า งให กั บ
องคประกอบตาง ๆ ที่อุตสาหกรรมแขงขันกันอยูเพื่อใหคุณสมบัติของสินคาที่ผูซื้อไดรับสูงขึ้น จน
สามารถถือเปนมาตรฐานใหมใหแกตลาด ที่ตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจ
ของผูซื้อ จึงเปนการกอใหเกิดประโยชนแกทั้งผูซื้อและผูประกอบการ
3. นวัตกรรมเชิงคุณคาในโครงการหมูบานจัดสรร หมายถึง สถานที่ตั้ง รูปแบบบาน
พื้นที่ใชสอยและการจัดวางผัง วัสดุ การกอสราง สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลลัพธที่สามารถสรางออกมาไดเมื่อเทียบกับเปาหมายหรือ
จุดมุงหมาย ไดแก ความเติบโตของบริษัทซึ่งประกอบดวยการเติบโตของยอดขาย ภาพลักษณของ
องคกร และความพึงพอใจของลูกคา
5. การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ปฎิบัติเพื่อนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร

