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คํานํา 

 
 ผูเขียนไดเห็นความสําคัญของการมีตําราทางดานการจัดการที่มีคุณภาพ จึงมีความตั้งใจที่จะผลิต
ตํารา “การจัดการ” เลมนี้ขึ้น เพื่อถายทอดความรูแนวความคิดและประสบการณ จากการเปนผูสอนดานการจัดการ
ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเปนที่ปรึกษาธุรกิจภายนอก โดยไดรวบรวมและเรียบเรียงขอมูล
จากตําราทั้งไทยและตางประเทศ รวมทั้งมีกรณีศึกษาและตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใหตําราเลมนี้มีความทันสมัยและ
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยประจวบ เพ่ิมสุวรรณ รองศาสตราจารยวัฒนา 
สุนทรธัย และ ดร.ประภาศรี  พรหมประกาย เปนอยางยิ่ง ที่กรุณาเปนผูอาน  ตรวจสอบ  เสนอแนะ  แกไข  
และเพิ่มเติม เพื่อใหตํารามีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงหวังเปนอยางยิ่งวาตําราการจัดการเลมนี้ จะมี
ประโยชนตอนักศึกษา ผูบริหาร และผูสนใจทั่วไป เพื่อนําเนื้อหาและหลักการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสําเร็จขององคการ อันจะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาสืบไป 
 
 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูอานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุง
คุณภาพของตําราเลมนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ผูเขียนขอนอมรับดวยความยินดี และจะพยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น   
ในโอกาสตอไป 
 

อาจารยจรินทร  อาสาทรงธรรม 
ภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม 

 การจัดการ (3) 



 สารบัญ 

 
บทที่  1 การจัดการและแนวคิดทางการจัดการ 1 
 
บทที่  2 แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการ 19 
 
บทที่  3 การวางแผน 38 
 
บทที่  4 การตัดสินใจ 55 
 
บทที่  5 การจัดองคการ 72 
 
บทที่  6 การบริหารทรพัยากรมนุษย 89 
 
บทที่  7 การสั่งการ 107 
 
บทที่  8 การควบคุม 137 
 
บทที่  9 การบริหารทีมในองคการ 155 
 
บทที่  10 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 170 
 
บทที่  11 เทคนิคการจัดการสมัยใหม 192 
 
บทที่  12 จริยธรรมทางธรุกิจ 212 
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