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ประวัติผเู้ ขียน
ศาสตราจารย์ดาฟต์ ได้รบั ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยนาบราสก้า และ
ปริญ ญาบริห ารธุ ร กิจ มหาบั ณ ฑิต และปรัช ญาดุ ษ ฎีบ ัณ ฑิต จากมหาวิท ยาลัย ชิค าโก
ศาสตราจารย์ดาฟต์ สนใจศึกษาทางด้านพฤติกรรมองค์การและการออกแบบองค์การพร้อม
กับได้ประพันธ์ตําราในด้านดังกล่าวไว้เป็นจํานวนมาก ศาสตราจารย์ดาฟต์ ร่วมกับ โรเบิร์ต
เลงเกล ได้พฒ
ั นา Media Richness Theory ทีอธิบายว่า การสือสารทีมีประสิทธิผล ผู้ส่ง
สารจําเป็ นต้องคํานึงถึงปริมาณและลักษณะของสารทีสอดคล้องกับช่องทางในการสือสาร
นัน คือช่องทางบางอย่างเหมาะกับสารบางประเภท สารยิงกํากวมและซับซ้อนมาก ยิงต้อง
ใช้สอที
ื เห็นหน้าค่าตากันมากเท่านัน สําหรับในวงวิชาการด้านการจัดการมีนักวิชาการเป็ น
จํานวนมากได้นําเอาผลงานทางด้านการจัดการของศาตราจารย์ ดาฟต์ ไปใช้อ้างอิงอย่าง
กว้างขวาง นอกจากนียัง ได้จดั ตังและดําเนินงาน Center for Change Leadership ที Owen Graduate School of
Management มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ และยังเป็ นสมาชิกของ Academy of Management อีกด้วยสําหรับผลงานทาง
วิชาการศาสตราจารย์ดาฟต์ (บางส่ วน) ได้แก่ Leadership (2011), Leadership and Management (2010), The
Executive and the elephant (2010), Management: The New Workplace (2009), Principles of Management (2009),
Understanding the Theory and Design of Organizations (2007), The Leadership Experience (2006),
Organizational Behaviors (2001), Talking about Organization (2000), Fusion Leadership (1998)
ดร.โดโรธี มาร์ซิ ก สํา เร็จ การศึก ษาวิทยาศาสตรบัณ ฑิต ทางด้านวิท ยุ โทรทัศ น์ แ ละ
ภาพยนตร์มหาบัณฑิตทางด้านการสือสารเพือการศึกษาและด้านการสาธารณสุข และ
ปรัชญาดุ ษฎีบ ัณ ฑิต ทางด้า นพฤติก รรมองค์การ รวมทังได้รบั ทุนฟุ ลไบรท์ไ ปศึกษาที
University of Economics กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค มากว่า 4 ปี นอกจากเป็ น
นักเขียนบทภาพยนตร์ทมีี ชอเสี
ื ยงแล้ว ยังเป็นศาสตราจารย์ทมหาวิ
ี
ทยาลัยโคลัมเบีย และ
เคยเป็ นศาสตราจารย์ที Owen Graduate School of Management มหาวิทยาลัยแวน
เดอร์บิลต์ ศาสตราจารย์มาร์ซิก ทํางานในวงวิชาการมากว่า 25 ปี โดยเป็ นผู้ส อนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ ไปพร้อมๆ กับการเป็ น
นักบริหาร ก่อนหน้านีเธอเคยเป็นทีปรึกษาทูตสหรัฐประจําใน สาธารณรัฐเชค และยังเป็ น
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ทังตัว แทนขององค์ก ารในการประชุม สุ ด ยอดระดับ โลกว่ า ด้ว ยการพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง สหประชาชาติใ น
โคเปนเฮเกน และเป็นตัวแทนในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีขององค์การสหประชาชาติ
ศาสตราจารย์มาร์ซกิ ได้ประพันธ์หนังสือไว้มากกว่า 15 เล่ม สําหรับหนังสือเล่มทีติดอันดับหนังสือขายดีทสุี ดได้แก่
หนังสือ Understanding Management, Managing with the Wisdom of Love, RESPECT: Women and Popular Music,
และ Love Lift Me Higher นอกจากนีเธอยังได้เขียนบทความทางวิชาการและรายงานการวิจยั ไว้อีกเป็ นจํานวนมากในส่วน
ของการประพันธ์เพลงนัน มีบทเพลงของ ดร.มาร์ซกิ ทีถือได้ว่าเป็ นผลงานทีได้รบั ความนิยมสูงสุดได้แก่เพลง RESPECT
ซึงได้รบั การนําไปแสดงกว่า 220 ครังใน 20 เมือง โดยเฉพาะการแสดงทีโรงละครบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์กในขณะที
ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรีทางด้านวิท ยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ดร.มาร์ซกิ ยังเป็ นเคยผู้ช่วยผู้ผลิต รายการโทรทัศน์
Mister Rogers’ Neighborhood อีกด้วย
ลักษณะของหนังสือ
หนัง สือ เล่ ม นี ดาฟต์แ ละมาร์ซิก ได้ก ล่ าวถึง การ
จัดการทีเน้นหน้าทีของผู้บริหารหรือ ผู้จดั การองค์การครบ
ทุ ก ด้ า นโดยเริ มจากนวั ต กรรมการจั ด การเพื อการ
เปลียนแปลงโลก สภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการจัดการ
ในสถานการณ์ปจั จุบนั หน้าทีทางด้านการวางแผน การจัด
องค์การ การนําและการควบคุมการดําเนินงานขององค์การ
โดยนําเสนอทังส่วนทีเป็นองค์ความรูแ้ ละวิธกี ารและเทคนิค
ทางการบริหารหรือการจัดการโดยการรวมกันเข้าไว้ทงใน
ั
ส่ว นของการวิจยั ด้านการจัดการและลักษณะเฉพาะของ
งานทีผู้ บ ริห าร/ผู้ จ ัด การต้ อ งดํ า เนิ น การเอง ทัง 4 ด้า น
ดังกล่าวข้างต้น
องค์ประกอบของหนังสือ
หนังสือเล่มนีได้แบ่งเนือหาออกเป็น 6 ส่วน
ส่ ว นแรก เป็ นบทนํ าทีผู้เ ขีย นกล่าวถึง โลกของ
การจัดการทังมวลทีประกอบด้วยลักษณะของการบริหาร
หรือการจัดการทีผู้จดั การพึงทราบเพือยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการบริหารหรือการจัดการเพือความสําเร็จขององค์การ
นอกจากนียังได้กล่าวถึง ประเด็นต่างๆทีเกิดขึนในปจั จุบนั
เช่น การก้าวกระโดดของพัฒ นาการทางด้านเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการแขนงต่ างๆ พฤติกรรม
การปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรและความต้ อ งการของ
ผู้รบั บริก ารทีมีความหลากหลาย ฯลฯ ซึงเกียวข้อ งและ
ความเชือมโยงกับความสับสนวุ่นวายและความผันแปรของ
สภาพแวดล้อมในปจั จุบนั มุมมองทางด้านการจัดการตังแต่

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปี ที 1 ฉบับที เดือน มกราคม – มิถุนายน

อดีตมาจนถึงปจั จุบนั ตลอดจนแรงผลักดันของการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีทมีี ต่อการดําเนินงานขององค์การ
ส่วนที 2 เป็นส่วนทีว่าด้วยการพินิจพิเคราะห์ และ
การตรวจสอบอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของการจัดการ
และ อง ค์ ก าร โดยเ ฉพ าะสิ งต่ าง ๆ ที เกี ยว ข้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อ มของธุ ร กิจ และวัฒ นธรรมขององค์ ก าร
สภาพแวดล้อ มจากโลกภายนอกของวิสาหกิจโดยเฉพาะ
โลกาภิว ตั น์ จริย ธรรมและความรับ ผิดชอบต่ อสัง คมของ
องค์ก ารและบุ ค ลากร นอกจากนี ยัง ได้แ สดงให้เ ห็น ถึ ง
ความสําคัญของสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกของ
ธุรกิจขนาดย่อมและผูป้ ระกอบการ
ส่ ว นที 3 ว่ า ด้ ว ยการวางแผน โดยให้ ล ะเอี ย ด
เกียวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการและเทคนิค
ต่างๆ เกียวกับ การวางแผนในทุกระดับขององค์การ เช่น
การกําหนดเป้ าหมายขององค์การและการวางแผน การ
กําหนดกลยุทธ์และการบริหารกลยุทธ์ข ององค์การ การ
ตัดสินในทางการบริหาร
ส่วนที 4 ว่าด้ว ยกระบวนการทางด้านการจัดการ
องค์ก าร โดยเริมจากการอธิบ ายถึง มิติต่ า งๆ ของการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การ ทางเลือก วิธกี ารและเทคนิค
ในการออกแบบทางเลือ กจะใช้ในการจัดองค์การเพือให้
สามารถวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง กลยุทธ์ข ององค์การสัมฤทธิผล
การออกแบบโครงสร้ า งองค์ ก ารเพื อสนั บ สนุ นการ
สร้างสรรค์นวัต กรรมและการเปลียนแปลง การออกแบบ
การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท งทางด้
ั
า นการจัด หา การ
พัฒนา การใช้ประโยชน์และการธํารงรักษาบุคลากร และ
แนวทางการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ทีมีความแตกต่ า ง
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หลากหลายเพือเกือหนุ นการดําเนินงานขององค์การในมิติ
ต่าง ๆ
ส่ ว นที 5 ว่ าด้ว ยการเสริม สร้า งความน่ า เลือมใส
ศรั ท ธาต่ อ ผู้ นํ า และภาวะผู้ นํ า ของผู้ จ ัด การ เนื อหา
สาระสําคัญของหนังสือในส่วนนีจะเริมจากการสร้างความ
เข้าใจในพฤติกรรมของบุคลากรเป็ นรายบุคคลทีผู้จดั การ
พึงมีในเบืองต้น เช่น การรู้จกั ตนเองและการเข้าใจตนเอง
ของผู้จ ัดการ การปูท างทีเป็ นพืนฐานในการสร้า งความ
เข้าใจในเรืองของภาวะผูน้ ํา การสร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบตั ิงาน
การสือสารและการบริหารทีมงาน
ส่วนที 6 ว่าด้วยเรืองของการควบคุมทางด้านการ
จัด การ ประกอบด้ว ยหลัก การพืนฐานของการบริห าร
คุณ ภาพทังองค์การซึงเป็ นระบบทีมองภาพรวมของทัง
องค์กร ระบบนีลูกค้า/ผูร้ บั บริการจะเป็นผูก้ าํ หนดมาตรฐาน
หรือความต้องการ เป็ นระบบทีพัฒนาขึนเพือปรับปรุงการ
วางแผน การจัดองค์กร และการทําความเข้าใจในกิจกรรม
ทีเกียวข้อ งกับ บุ ค ลากรแต่ ล ะบุ ค คลในแต่ ล ะระดับ ของ
องค์ก ารเพือปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภาพการดํา เนิ นงานให้มี
ความยื ด หยุ่ น เพื อที องค์ ก ารจะส ามารถแข่ ง ขั น ได้
นอกจากนียังกล่าวถึง การออกแบบระบบการควบคุม และ
ความแตกต่างระหว่างการควบคุมตามระดับชันการบังคับ
บัญชากับการควบคุมการกระจายอํานาจภายในองค์การ
โดยจําแนกเนื อหาออกเป็ น 15 บท พร้อ มกับ มี
กรณีศกึ ษาและแบบฝึ กปฏิบ ัติทุกบท เพือให้ผู้จดั การ ได้
ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการใช้หน้าทีทางด้าน
การจัดการเพือการจัด การทังองค์ก ารในภาคธุ รกิจ และ
องค์ก ารสาธารณะ(องค์ก รทีไม่ แ สวงหากํา ไร)ได้ อ ย่ า ง
สัมฤทธิผล ส่วนทีสําคัญอีกส่วนหนึงของหนังสือเล่มนีก็คอื
การนํ า เสนอถึง การพัฒ นาขององค์ ความรู้ท างด้า นการ
จัดการตังแต่อดีตมาจนถึงปจั จุบนั ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร
มีส ถานการณ์ ใ ดที ส่ ง ผลให้ เ กิด การเปลียนผ่ า นแนวคิด
ทางด้านการจัดการจากยุคสู่ยุค จากกระบวนทัศน์เดิมไปสู่
กระบวนทัศน์ ใหม่ต ลอดจนค่านิย มหลักและจริยธรรมใน
การจัดการ ทังนีในแต่ละบทของหนังสือเล่มนีมีสาระสําคัญ
โดยสรุปดังนี

ส่วนที 1 บทนํา (INTRODUCTION)
บทที 1 นวัตกรรมการจัดการเพือการเปลียนแปลง
โลก (Innovative Management for a Changing World) ในบทนี
ผู้เ ขีย นได้อ ธิบ ายถึง เหตุ การณ์ การเปลียนแปลงต่ างๆ ที
เกิดขึนว่ามีอะไรบ้างทีมีผลกระทบโดยตรงต่อ การจัดการ
และเป็ นสาเหตุ สําคัญทีทําให้ต้อ งมีการจัดการนวัต กรรม
เพือสนั บ สนุ น ให้ ก ารดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารประสบ
ความสําเร็จทังในปจั จุบนั และอนาคต ในบทนํานีผู้เขียนยัง
ได้กล่าวถึง วิธกี ารทีจะทําให้ผู้ป ฏิบตั ิงานสามารถทีจะก้าว
กระโดดไปเป็ นผู้ บ ริ ห ารหน้ า ใหม่ โ ดยใช้ ท ั ก ษะและ
สมรรถนะทีจะทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารเกิ ด
ประสิทธิผลโดยเฉพาะวิธีการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษย์ให้
เหมาะสมกับ สถานการณ์ การธํ า รงรัก ษาบุ ค ลากรทีมี
ความรู้ความสามารถ การควบคุมทีมีความพอเหมาะพอดี
และการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชือถือ
นอกจากนีผูเ้ ขียนยังได้กล่าวถึง การบริหารองค์การ
โดยใช้แ นวคิด ของระบบราชการทังแง่ บ วกและแง่ ล บ
รวมทังยัง ได้ เ สนอการนํ า วิท ยาการจัด การมาใช้ เ ป็ น
เครืองมือ ในการบริหารองค์การในช่วงเวลาหลายปี ทผ่ี าน
มา ในตอนท้ายของบทนี ผู้เ ขีย นยัง ได้ชีให้เ ห็น ถึง การที
เทคโนโลยีทเป็
ี นพลังขับเคลือนการดําเนินงานขององค์การ
ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น สังคมระบบออนไลน์ ระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลกู ค้า และการจัดการสายโซ่อุปทาน
ส่ วนที 2 สภาพแวดล้ อ มทางด้ านการจัดการ
(THE ENVIRONMENT)
บทที 2 สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ (The
Environment and Corporate Culture) ในบทนีผู้เ ขีย นได้
กล่ า วถึ ง ความจํ า เป็ น ทีต้ อ งเปลียนมุ ม มองใหม่ ทีมีต่ อ
ประเด็นการจัดการในด้านต่ างๆ ทีสัมพันธ์กบั วัฒ นธรรม
องค์ ก ารให้ ท ัน สมัย และสอดคล้ อ งกั น กับ สถานการณ์
ปจั จุบ ันทีสภาพแวดล้อมมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
สรรพสิงทีมีการเปลียนแปลงดัง กล่าวประกอบด้ว ยระบบ
นิเวศขององค์การ การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
ระดับ นานาชาติ แนวโน้ ม ทางด้ า นสัง คมวัฒ นธรรม
โดยเฉพาะการเพิมขึนของของประชากรกลุ่ ม น้ อ ยและ
เทคโนโลยีทองค์
ี การใช้เชือมโยงระหว่างลูกค้า/ผู้รบั บริการ
กับ องค์ก าร หรือ ระหว่ า งลู ก ค้า ด้ว ยกัน เอง นอกจากนี
ผูเ้ ขียนยังได้อธิบายให้ตระหนักถึงความสําคัญของประเด็น
แนวคิ ด ทางกลยุ ท ธ์ แ ละบทบาทของผู้ จ ัด การในการ
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สร้า งสรรค์ว ฒ
ั นธรรมองค์ก ารทีมุ่ ง เน้ น ศักยภาพในการ
ดําเนินงานโดยการใช้นวัตกรรมการจัดการทีตอบสนองต่อ
การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้าน
บทที 3 ลักษณะของการจัดการสภาพแวดล้อม
ที เป็ นสากล (Managing in a Global Environment)
ผู้เ ขีย นได้กล่าวถึง การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อ มที
เกิด ขึนอย่ า งต่ อ เนืองและการเชือมโยงระหว่ า งกัน ของ
นานาชาติทมีี ผลต่ อการบริหารองค์การและการจัดการใน
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีอทิ ธิพลทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน อินเดีย และบราซิลทีมีอตั ราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ในอัต ราที สู ง ซึงเป็ น ผลจากการพัฒ นา
ประสิทธิภาพทางด้า นการจัดการขององค์ก ารต่ างๆ ใน
ประเทศดัง กล่าวนีเช่นเดียวกับ การเปลียนแปลงแนวทาง
และรูป แบบทางด้านการจัด การของผู้บ ริห ารองค์การใน
ประเทศต่างๆ ทัวโลกทีมุ่งเน้นประสิทธิผลการดําเนินงาน
ขององค์การทีส่งผลต่อการจัดการและการบริหารองค์ก าร
ในทุ ก ภาคส่ ว น นอกจากนี ผู้ เ ขี ย นยัง ได้ ชี ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสํ า คัญ ของความเชือของผู้จ ัด การทีมีผ ลต่ อ พฤติ
กรรมการบริหารขององค์การทัวทังโลกโดยเฉพาะความ
เชือในเรืองของประสิทธิผลการดําเนินงานขององค์การ ใน
ขณะเดียวกันผูเ้ ขียนก็ได้ชให้
ี เห็นอีกด้วยเช่นกันว่าปฏิกริ ยิ า
ทีรุนแรงและไม่เอือประโยชน์ต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวของโลก
มีผลอย่างไรต่อ การเปลียนแปลงทางด้านการจัดการและ
การบริหารองค์การ พร้อมกันนีผู้เขียนก็ยงั ชีให้เห็นอีกด้วย
ว่าแนวคิดการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในระดับปฏิบตั ิการที
มุ่ง เน้ นความสําเร็จในการปฏิ บ ัติง านมีความเกียวพันกับ
การบริห ารองค์ก ารอย่า งไรและประกอบด้ว ยอะไรบ้ า ง
สําหรับทัศนะของผู้เขีย นทีมีต่อความเกียวพันกันระหว่าง
เศรษฐกิจของประเทศและภูมภิ าคต่างๆ กับการจัดการและ
การดําเนินงานขององค์การโดยชีให้เ ห็นถึง ความยุ่ง ยาก
ทางเศรษฐกิจของประชาคมยุโรปทีมีผลต่อ เศรษฐกิจของ
โลกและผลกระทบทีมีต่อการจัดการและการบริหารองค์การ
บ ท ที 4 ก าร จั ด ก าร จ ริ ย ธร ร ม แ ล ะค ว า ม
รับ ผิ ดชอบต่ อสังคม (Managing Ethics and Social
Responsibility) ในบทนี ผู้เ ขียนได้กล่าวถึง การผสมผสาน
ระหว่างค่านิย มทางจริย ธรรมในองค์การกับ บทบาทของ
ผูจ้ ดั การ ในการสรรสร้างจริยธรรมองค์การเพือสนับสนุ น
การจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารองค์การ
พร้อมกันนีผูเ้ ขียนยังได้กล่าวถึงความทันสมัยของจริยธรรม
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ทางด้านการจัดการในสถานการณ์ปจั จุบนั แรงกดดันทีเกิด
ขึนกับ พฤติกรรมทีไม่มีจริยธรรมของบุ คลากรในองค์การ
และเกณฑ์ทผูี จ้ ดั การใช้แก้ไขปญั หาจริยธรรมทีอยู่ในภาวะ
ี ตระหนักถึงความ
ทียุ่ง ยากใจ นอกจากนีผู้เขีย นยัง ได้ชให้
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาคธุรกิจและผู้จดั การและ
การบริหารองค์การไปพร้อ มๆกับการท้าทายของอิทธิพ ล
ของโซ่ อุ ปทานในระดับโลกต่ อ การจัดการและการบริหาร
องค์การในภาคส่วนต่างๆ แนวคิดการสร้างความสมดุลกับ
มุมมองทังสามด้าน คือ เศรษฐกิจ สัง คม และสิงแวดล้อ ม
กล่ า วคือ การสร้า งการเติบ โตของธุ ร กิจ การดูแ ลรัก ษา
สิงแวดล้อม และการเกือกูลต่อสังคมรอบข้าง รวมถึง การ
ดําเนินกิจการด้ว ยความโปร่ง ใส มีธรรมาภิบาล และการ
จัด ทํา แผนทีผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย กับ การดํา เนิ น งานของ
องค์การ
บทที 5 การจัดการการวางแผนและการกําหนด
จุดมุ่งหมาย (Managerial Planning and Goal Setting)
บทนีมีเ นือหาเกียวกับ การวางแผนทุ ก ประเภทและการ
กําหนดเป้าหมายขององค์การ การใช้แผนทีกลยุทธ์สําหรับ
การกําหนดเป้าหมายให้เหมาะสม พร้อมกันนีผู้เขียนยังได้
อธิบายถึงลักษณะของเป้าหมายองค์การทีเหมาะสมใน
ส่วนที 3 การวางแผน (PLANNING)
สถานการณ์ต่างๆ และวิธกี ารทีผู้จดั การพึงเลือกใช้
ในการดําเนินการให้เป้าหมายสัมฤทธิผล นอกจากนีผู้เขียน
ยังได้ชให้
ี เห็นถึงประโยชน์และข้อจํากัดของเป้าหมายและ
การวางแผนประเภทต่างๆ ในองค์การ สิงทีสําคัญอีกส่วน
หนึงของบทนีก็คอื การจัดการทีมุ่งเน้นผสมกลมกลืนระว่าง
วิธกี ารดําเนินงานเพือบรรลุเป้าหมายซึงเป็ นแนวทางใหม่
ในการจัด การในสถานการณ์ ป จั จุ บ ัน การวางแผนใน
สถานการณ์ ว ิ ก ฤตและวิ ธี ก ารใช้ ก าร วางแผนด้ ว ย
ส ถ า น ก า ร ณ์ ซึ ง เ ป็ นวิ ธี ห นึ ง ข อ ง ก า ร มอ ง อ น า ค ต
สถานการณ์ นันสร้างขึนมาโดยอาศัย โครงเรืองทีมาจาก
แนวโน้ ม ทีเห็น อยู่ในป จั จุบ ัน และความไม่ แน่ น อนทีอาจ
เกิดขึนได้ในอนาคต ในตอนท้ายของบทนีได้กล่าวถึงการ
ใช้ป ระโยชน์ ของส่ว นทีใช้แสดงข้อมูลภาพรวมหรือส่ วนที
แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลทีได้จากการประมวลผลร่วมกันทัง
ระบบระหว่างทีมวางแผนและผลการดําเนินงานตามแผน
ขององค์การโดยนําเสนอในรูปแบบแผนภาพ และสถานะ
ของดัชนีบ่ ง ชีหลัก ต่ างๆ โดยในส่ ว นทีแสดงผลลัพ ธ์ข อง
ข้อมูลทีได้จากการประมวลผลร่ว มกัน นีจะใช้ในการแสดง
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ข้อมูลต่ าง ๆ ทีสําคัญเพือให้ผู้บ ริหารหรือผู้ ปฏิบตั ิงานได้
เห็น ข้อ มูล อย่ างชัด เจนแต่ ไ ม่ใช่ ร ายละเอีย ดทีลึก เกินไป
ทําให้ทราบถึงสถานภาพในเวลานันว่าผลงานหรือค่าตัววัด
สําคัญ ๆ อยู่ในระดับอย่างไรทังนีเพือให้ผู้จดั การสามารถ
วางแผนการดําเนินงานขององค์การให้ส อดคล้องกับการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของสิงแวดล้อม
บทที 6 การตัด สิ นใจทางด้ า นการจัด การ
(Managerial Decision Making) บทนีผู้เขียนได้เสนอถึง
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ท า ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ประกอบด้ว ยตัว แบบการตัดสิน ใจทางด้านการจัด การ
รูปแบบและวิธกี ารตัดสินใจของบุคคล พร้อมทังอธิบายถึง
อคติข องผู้ทําการตัดสินใจทีมีผลต่ อ การใช้ดุลยพินิจการ
ตัด สิ น ใจของผู้ จ ัด การซึ งอาจนํ า ไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจที
ผิดพลาดได้ ในตอนท้ายของบทนี ผู้เ ขีย นได้ชให้
ี เห็นถึง
นวัต กรรมการตัด สิ น เป็ น กลุ่ ม ทีให้ ผ ลการตัด สิ น ใจที
เหมาะสมกว่ า การตั ด สิ น ใจที ตังอยู่ บ นพื นฐานของ
ข้อเท็จจริง และการใช้การทบทวนหลังปฏิบตั ิงานซึงเป็ น
ขันตอนหนึงในวงจรการทํางานทีเป็ นการทบทวนวิธกี าร
ทํางานทังด้านความสําเร็จและปญั หาทีเกิดขึน ทําให้เกิด
การเรีย นรู้ระหว่างทํางาน วิธีนีไม่ใช้เ พือค้นหาคนทีทํา
ผิดพลาด ไม่ใช้ในการกล่าวโทษบุคคล แต่เป็นการทบทวน
เพือแลกเปลียนประสบการณ์การทํางาน เพือแก้ปญั หาที
เกิดขึน ไม่ให้เกิดปญั หานีขึนอีกในขณะเดียวกันก็คงไว้ซงึ
วิธกี ารทีดีอยู่แล้ว
ส่วนที 4 การจัดองค์การ (ORGANIZING)
บทที 7 การออกแบบองค์ก ารเพื อการปรับตัว
(Designing Adaptive Organizations) ในบทนีได้กล่าวถึง
หลัก การขันพืนฐานในการจัด องค์ก ารพร้อ มทังอธิบ าย
รายละเอียดเกียวกับโครงสร้างองค์การในรูปแบบดังเดิมกับ
องค์การร่วมสมัย การเปลียนแปลงโครงสร้างองค์การเพือ
ความทัน สมัย พร้อ มกัน นี ก็ไ ด้ก ล่ า วถึง แนวทางการจัด
โครงสร้างองค์การในรูปแบบต่างๆและจุดแข็งและจุดอ่อน
ของโครงสร้างองค์การในแต่ ละรูป แบบ นอกจากนียัง ได้
กล่าวถึง ความสัมพันธ์การประสานงานในแนวทางต่ างๆ
เพือสร้างความร่วมมือในแนวระนาบระหว่างหน่ วยงานและ

ระหว่ า งบุ ค ลากรระดับ การปฏิบ ัติง านในสายงานต่ า งๆ
อธิบายถึงปจั จัยต่างๆ ตามสถานการณ์ทกํี าหนดโครงสร้าง
องค์ ก ารสมั ย ใหม่ เช่ น ป จั จั ย ทางด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละ
เทคโนโลยี โลกาภิวตั น์
บทที การจัด การการเปลี ยนแปลงและ
นวัตกรรม (Managing Change and Innovation) บทนี
เป็นเรืองของการจัดการเปลียนแปลงทีผู้จดั การต้องทราบ
โดยตอนแรกของบทผู้ เ ขีย นได้ เ ริมจากการอธิบ ายถึ ง
บทบาทของผู้จดั การในการเปลียนแปลงองค์การและการ
สรรค์ ส ร้ า งนวัต กรรมเพือการพัฒ นาองค์ ก ารภายใต้
สถานการณ์ ว ิกฤต โดยการเพิมเติมในส่ ว นของการแนว
ทางการสรรค์สร้างนวัตกรรมจากบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ
สู่ผจู้ ดั การระดับสูงขององค์การพร้อมกับการโต้แย้งแนวคิด
ทีมุ่ ง เน้ น การใช้ น วัต กรรมแนวทางหลัก ในการพัฒ นา
องค์การโดยไม่ให้ความสําคัญกับ ป จั จัย สําคัญอืนๆ ของ
องค์ก าร นอกจากนี ผู้เ ขีย นยัง ได้ ก ล่ า วถึง ตัว แบบการ
เชือมโยงการทํางานในระดับแนวนอนระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน
ในระดับเดียวกันทีต่างสายงานกันเพือสรรสร้างผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารใหม่ ๆ ที ช่ ว ยให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ในการ
ดําเนินงานขององค์การ ในส่วนของนวัตกรรมนันผู้เขียนได้
ชี ให้ เ ห็ น ถึ ง การที องค์ ก ารใช้ น วัต กรรมที ขัด แย้ ง กั น
นวัตกรรมทีตรงกันข้าม นวัตกรรม นวัตกรรมแบบเปิ ดซึง
เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ทสร้
ี างให้องค์การมีการแลกเปลียน
แนวคิด และพร้อ มเปิ ด ใจรับ แนวคิด ใหม่ ๆ จากองค์ก าร
ภายนอก โดยทีองค์การไม่จําเป็ นต้อ งดําเนินการเริมต้น
ตังแต่ ง านวิจยั การตกผลึกความคิด จวบจนการผลักดัน
นวัตกรรมสู่เ ชิงพาณิชย์ด้วยตนเองทังหมด เพียงแต่หยิบ
ยืมองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ จาก
ภายนอกทีแตกต่ างจากสิงทีองค์การมีอยู่มารวมกัน หรือ
อ าศั ย คว าม ร่ ว ม มื อ ร ะ หว่ า ง อ ง ค์ ก าร ที มี ธุ ร กิ จ ที มี
ความสัมพันธ์เกียวเนืองกันมาสร้างสรรค์ร่ว มกันระหว่าง
การวิจยั และพัฒนาจากภายในและภายนอกองค์การซึงเป็ น
การเติมเต็มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพือสร้าง
เทคโนโลยี ผลิต ภัณ ฑ์ และกระบวนการผลิต ใหม่ ๆ ที
สามารถลดระยะเวลาในการคิดค้น ทําให้องค์การสามารถ
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดหา "รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม" ซึง
จะเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จรวมถึง โอกาสทีจะได้เ ปรีย บ
เหนื อ คู่แ ข่ ง อัน จะส่ ง ผลให้เ กิด การสร้า งมูล ค่ า เพิมทาง
เศรษฐกิจ รวมทังแรงผลักดันจากมวลชนทีมีต่ อ องค์การ
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สํ า หรั บ ตั ว อย่ า งของการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่เครืองเล่นเพลง
ดิจติ อล ไอพอตของ แอปเปิลทีเป็นผลผลิตจากการร่วมกัน
สร้างสรรค์ระหว่างวิศวกร คนจากหลากหลายองค์การ
เช่น Philips, IDEC, General Magic, Apple, Connextix
และWebTVในการแลกเปลียนแนวคิดระหว่างหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ รวมถึงความรวดเร็วในการตัดสินใจและความโปร่งใส
ในกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้สามารถดําเนินการพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์ ไ อพอตได้ใ นระยะเวลาเพีย ง เดื อ น และ
สามารถสร้างรูปแบบใหม่ของไฟล์เพลงดิจติ อล ซึงเป็ นการ
สร้างความแตกต่างจากเครืองเล่นเพลงดิจิตอลทัวไป และ
สร้างรายได้ใ ห้แ ก่ Apple Inc, จํานวนมหาศาล ทังนี
จุ ด เริมต้ น ของการพัฒ นานวัต กรรมแบบเปิ ด จะอาศัย
หลักการ แนวทาง คือ "การเปิดใจเพือให้องค์กรพร้อมใน
การรับ รู้ ส ิงใหม่ ๆ และ "การแบ่ ง ป นั หรื อ แลกเปลียน
แนวคิด”ระหว่างหุ้นส่ว นในธุรกิจนวัตกรรม รวมทัง "การ
ตัด สิน ใจ" เพือการดํา เนิ น การก่ อ นในการสร้า งความ
ได้เ ปรีย บเหนือ คู่แข่ ง อนึ ง ในบทนี ผู้เ ขีย นยัง ได้จดั ให้มี
สารสนเทศในส่ ว นที เกี ยวกับ การเปลี ยนแปลงของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวั ต กรรม ตลอดจนอิ ท ธิ พ ลของการ
เปลียนแปลงของทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์การที
มีต่อการดําเนินงานขององค์การอีกด้วย
บทที 9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความ
หลากหลายของทรัพยากรมนุ ษย์ (Managing Human
Resources and Diversity) บทนีผู้เขียนได้กล่าวถึง การ
เปลียนแปลงบทบาทของบุคคลและหน่ ว ยงานทีทําหน้าที
ทางด้า นการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษย์ ทเกิ
ี ด จากความผัน
ผวนของสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนียังได้
กล่าวถึง บทบาทของการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษย์เ ชิง กล
ยุทธ์ทมีี ผลต่ อ ความสําเร็จในการดําเนินงานขององค์การ
โดยเฉพาะในส่ ว นที เกียวกับ การจัด การทุ นมนุ ษ ย์ การ
ดําเนินกิจกรรมตามหน้ าทีหลัก(Core functions)ในการ
จัด การทรัพ ยากรมนุ ษย์ท งด้
ั า นการจัดหา การพัฒ นาที
มุ่ ง เน้ น การใช้ ส ือสัง คมออนไลน์ ( social media)เพื อ
สนั บ สนุ นการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษย์ ข ององค์ ก าร
โดยเฉพาะทางด้านการสรรหาบุคลากร และการเลือกสรร
กําลังคนโดยการสัมภาษณ์ผสู้ มัครผ่านเครือข่ายออนไลน์ที
จะช่วยให้องค์การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ทรัพยากรมนุ ษย์การใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากร
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มนุ ษย์ทมีี คุณ ค่าขององค์การทีจะต้องสอดคล้องกับบริบ ท
ขององค์การ พร้อมกัน นีผู้เขียนยัง ได้กล่าวถึง กลยุท ธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในระดับสากล และการนําเมตริกซ์
BCG มาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ ใน
ตอนท้ายของบทนีผู้เ ขีย นยัง ได้กล่าวถึง แนวคิดเกียวกับ
ประเด็น ความหลากหลายของทรัพ ยากรบุ ค คลภายใน
องค์การทีเผชิญหน้าผู้จดั การอยู่ในปจั จุบนั โดยเฉพาะการ
เปลียนแปลงโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ของกําลังคนใน
องค์การและในระดับนานาชาติ รวมทังความท้าทายใหม่ๆ
ทีเกิดขึนในองค์การเช่น ผู้จดั การทีเป็ นสตรีและผู้ จดั การที
เป็นชนกลุ่มน้อยเพิมมากขึนในองค์การ
ส่วนที 5 การนํา (LEADING)
บทที 10 การทําความเข้ าใจพฤติ กรรมปั จเจกชน
(Understanding Individual Behavior) ในบทนีมีเนือหาที
ประกอบด้วยการทําความเข้าใจของผู้จดั การต่อพฤติกรรม
ของบุคลากรเป็ นรายบุคคลทังในด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ
การรับรู้ และอารมณ์ของพนักงาน นอกจากนียังได้กล่าวถึง
ค่า นิย มและความยุ่ง ยากในการรับ รู้ล ัก ษณะเฉพาะของ
บุคลากรในองค์การทีเป็ นรายบุ คคล การจัดการองค์การ
ด้ว ยตนเองและการให้คําแนะนําถึง ขันตอนในการบริหาร
เวลาทีมีป ระสิท ธิผ ลของผู้จ ัดการ ในตอนท้า ยของบทนี
ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงภัยทีอาจเกิดจากความเครียดในการ
ทํ า งานของพนั ก งานและการจัด การความเครี ย ดที มี
ประสิทธิผล
บทที 11 ภาวะผู้นํ า (Leadership) โดยในบทนี
ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงภาวะผู้นําร่วมสมัยทีประกอบด้วยภาวะ
แบบ Authentic Leader ซึงเป็ นผู้ทมีี ความมุ่งมันต่อการ
บรรลุเป้าหมาย เป็นผู้ทปฏิ
ี บตั ิตนตามค่านิยมขององค์การ
และตนเองอย่างชัดเจน มีการนําทังด้วยสมองและหัวใจ ใน
ี
างความสัมพันธ์ระยะ
ขณะเดียวกัน ก็เป็นทังผูท้ สามารถสร้
ยาวกับผู้ททํี างานด้วย และมีว ินัยในการทํางานเพือบรรลุ
เป้ าหมาย สุดท้ายสําคัญสุด คือ จะต้อ งรู้จกั ตนเอง ผู้นํา
แบบ Servant leadership ซึงเป็นผูน้ ําทีให้ความสําคัญต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และบุคคลทุกคนในองค์การและผู้นําแบบ
Level 5 leadership หรือ ผู้นําระดับ 5 ตามแนวคิดของ
John C. Maxwell ทีเสนอไว้ในหนังสือ The Levels of
Leadership ซึงเป็ นผู้นําระดับ สูง สุดและไปถึงได้ย ากทีสุ ด
คือ สุ ดยอด ผู้นําทีคนทําตาม เพราะศรัทธาในตัว ตนของ
ผู้ นํ า และคุ ณ ค่ า ในตั ว ผู้ นํ า (ผู้ นํ า มี 5 ระดับ ได้ แ ก่ 1)
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Position ระดับ ตําสุ ดของความเป็ นผู้นํา คนทีได้เ ป็ นผู้ นํา
เพราะตําแหน่ ง คนอืน ๆ ทําตามคุณ เพราะต้อ งทําตาม
คํา สัง 2) Permission เป็ น ผู้ นํ า ทีคนทํา ตาม เพราะเขา
ต้องการจะทํา 3) Production เป็ นผู้นําทีคนทําตาม เพราะ
ยอมรับ นับ ถือ ในความเป็ นคนดีมีฝี มือ ทีแท้จ ริง ของผู้นํ า
และเห็ น ผลงานที ผู้ นํ า ทํ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก รและส่ ว นรวม
) People Development เป็นผูน้ ําทีคนทําตาม เพราะเป็ น
ผู้นําทีช่วยสร้างคนอืนให้เป็ นผู้นํา และ 5) Pinnacle ผู้นํา
ระดับสูงสุดทีคนทําตาม เพราะเชือมันและศรัทธาในตัวตน
ของผู้ นํ า และคุ ณ ค่ า ในตัว ผู้นํ า นอกจากนี ผู้เ ขีย นยัง ได้
กล่ า วถึ ง ภาวะผู้ นํ า แบบมี บ ารมี แ ละภาวะผู้ นํ า แบบ
เปลียนแปลงรูป แบบการนํ าได้ต ามสถานการณ์ รวมทัง
ภาวะผู้นํ า ด้า นการแสดงพฤติก รรม ฯลฯ ทีมีผ ลต่ อ การ
จัดการและการบริหารองค์การ
บทที 12 การจูงใจบุคลากร (Motivating Employees)
บทนีครอบคลุมในเรืองการจูงใจและวิธกี ารจูงใจบุคลากรทัง
ด้านลบและด้านบวก การจูง ใจแรงงานทีหลากหลายใน
องค์การและยังได้กล่าวถึงปจั จัยทีผู้จดั การสามารถเลือกใช้
จูงใจพนักงานให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน วิธกี าร
เสริมสร้างศักยภาพในตัวพนักงานให้มคี วามรู้ความสามรถ
และสมรรถนะเพือรองรับการดําเนินงานขององค์การ
บทที 13 การจัด การการสื อสาร (Managing
Communication) สาระสําคัญของบทนี พืนฐานของสือสาร
ทีดีและการสือสารทีมีประสิทธิผล ศิลปะของการตังคําถาม
และการสื อสารอย่ า งตรงไปตรงมา การเสริ ม สร้ า ง
บรรยากาศทีเอื อต่ อ การสือสาร การสือสารเพือสร้ า ง
อิทธิพ ลและการยอมรับ ต่ อ พนักงาน การขยายเครือ ข่าย
สือสารระหว่ า งบุ ค ลากร ระหว่ า งมีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย กับ
องค์การโดยผ่านสือสังคมออนไลน์
บทที 14 การนํ า ที ม งาน (Leading Teams)
ผู้เ ขียนอธิบายถึง แนวทางการสร้างทีมทีมีป ระสิทธิผลใน
องค์การ การแก้ไขปญั หาทีมงานทีขาดประสิทธิผลในการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน สมาชิ ก ที ม งานที อาศัย ที ม งานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่มสี ่วนช่วยการทํางานของทีมและ
การขาดความไว้วางใจระหว่างสมาชิกทีมงาน พร้อมกันนีก็
ได้นําเสนอเนือหาในส่วนทีเป็ นการจัดประเภทของทีมงาน
ต่ างๆ ในองค์ก าร การใช้เ ทคโนโลยีในการสร้างทีมงาน
ป จั จัย ทีสร้า งความหลากหลายในหมู่ส มาชิก ของทีมงาน
บรรทัดฐานและบทบาทของสมาชิกในทีมงาน อิท ธิพ ล

ต่างๆ ทีสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของสมาชิกในทีมงาน ใน
ส่ว นท้ายของบทนีผู้เขียนยัง ได้กล่าวถึงการเจรจาต่ อรอง
และการจัดการความขัดแย้ง ระหว่างสมาชิกในทีมงานอีก
ด้วย
ส่วนที 5 การควบคุม (CONTROLLING)
บทที 15 การจัดการคุณภาพและการจัดการผล
การปฏิ บตั ิ งาน (Managing Quality and Performance.)
ในบทนีผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดการการเงิน
และการควบคุมองค์การโดยใช้เทคนิคการควบคุมโดยตัว
แบบการควบคุมปจั จัยป้อนกลับ (feedback model) ซิกซ์
ซิ ก มา มาตรฐานสากลระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการ
มาตรฐาน บาลานซ์ สกอร์ก าร์ด ฯลฯ นอกจากนียัง ได้
กล่าวถึง ระบบงบประมาณฐานศูนย์ทกํี าลังกลับมาเป็ นที
ยอมรับขององค์การต่างๆ อีกครังหนึง การสร้างพันธมิตร
เพือการควบคุม ขันตอนต่ างๆ ของกระบวนการวัดและ
เปรี ย บเที ย บสมรรถนะขององค์ ก าร บรรษั ท ภิ บ าล
กฎหมายและข้อกําหนดของภาครัฐทีองค์การต้องปฏิบตั ิ
ความคิ ดเห็นของผู้แนะนําหนังสือ
หนังสือ Understanding Management 8th edition
เป็ นหนังสือทีได้รบั การยอมรับในแวดวงวิชาการทางด้าน
การจัดการอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในฉบับพิมพ์ครังที
8 นี เป็นหนังสือด้านการจัดการทีติดอันดับหนังสือทีขายดี
ทีสุดของบริษัทขายหนังสือ ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท
อเมซอน เบสท์ หนังสือเล่มนีผูเ้ ขียนได้ทาํ การปรับปรุงและ
เติมเนือหาใหม่ททัี นสมัย อย่างต่อ เนือง สิงนีได้ส ะท้อ นให้
เห็นว่าเป็นหนังสือทีได้รบั การยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
หมู่นัก ศึก ษาทางด้า นการจัด การ การเรีย นการสอนใน
ระดับ อุ ดมศึกษา และในระดับ บัณ ฑิต ศึกษา และในการ
จัดการธุรกิจของประเทศสหรัฐ อเมริกา อย่างไรก็ตามใน
ทัศ นะของผู้ว ิจ ารณ์ เ ห็น ว่า หนัง สือ เล่ มนี เป็ น หนัง สือ
ทางด้านการการจัดการทีให้ความรูท้ างด้านหลักการจัดการ
ทัวไปทีมีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยเล่มหนึง โดย
ผูเ้ ขียนได้นําเสนอหลักการจัดการและภารกิจของผู้จดั การ
ทังทางด้านการวางแผน การจัดองค์การ การนําองค์ การ
และการควบคุ ม ที ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด ทฤษฎี และ
หลักการด้านการจัดการทีทีผูจ้ ดั การจําเป็นต้องทราบพร้อม
กับ นํ าเสนอวิธีการนํ าเอาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ
ดัง กล่ า วไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจัด การองค์ก ารและแนว
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ทางการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะทางด้านการจัดการ
ของผู้จ ัดการสมัย ใหม่ ได้เ ป็ น อย่ างดี นัก ศึก ษาและผู ้ที
สนใจ คว ร ที จ ะ ได้อ ่ า นและ ศึก ษาอย่ า ง จริง จัง เ พื อ
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นํา ไปใช้ใ นเสริม สร้า งความรู้ท างด้า นการจัด การและ
ก า ร บ ร ิห า ร อ ง ค ์ก า ร ใ ห ้ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร ็จ

