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หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่เรียงร้อย
ทฤษฎีทางการบริหารและการนำ�ไปปรับประยุกต์
ใช้ในองค์กรต่างๆ โดยหนังสือได้แบ่งออกเป็น 10
ส่วน ทัง้ นี้ 9 ส่วนแรกเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการบริหาร
จั ด การเฉพาะด้ า น ส่ ว นสุ ด ท้ า ยประกอบด้ ว ย
เรื่องจิปาถะของการนำ�ทฤษฎีไปใช้ ซึ่งแต่ละส่วน
มีการนำ�เสนอทฤษฎีทางการบริหารคน บริหาร
องค์กรที่หลากหลายสถานการณ์ แต่ละส่วนของ
หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำ�เนื้อหา
ของการแต่ละส่วน เมื่อไร ที่ไหน ที่สามารถนำ�
ทฤษฎีไปใช้ได้
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หนังสือมีทั้งหมด 10 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วน
ประกอบไปด้วยการเรียบเรียงและนำ�เสนอ 89
ทฤษฎี ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักในการบริหารทั้ง
ในแง่ของการพัฒนาองค์กรและวิธกี ารร่วมงานกับ
บุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ หนังสือเล่มนี้
ได้อธิบายและวิเคราะห์หลักการบริหารทีค่ วรรูแ้ ละ
จำ�เป็นต้องรู้ไว้ เนื้อหาอ่านง่ายไม่อัดแน่น พร้อม
ตารางและภาพที่จะทำ�ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
ส่วนที่ 1 การบริหารคน ส่วนที่ 2 เป็น
ผู้นำ�คนได้อย่างไร ส่วนที่ 3 จะจูงใจพนักงาน
อย่างไร ส่วนที่ 4 จะสร้างและจัดการทีมได้อย่างไร
ส่วนที่ 5 จะวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร
ส่วนที่ 6 จะจัดการกับความเปลีย่ นแปลงได้อย่างไร
ส่วนที่ 7 การบริหารจัดการกลยุทธ์ ส่วนที่ 8
บริ ห ารจั ด การเรื่ อ งคุ ณ ภาพได้ อ ย่ า งไร ส่ ว น
ที่ 9 จะใช้อำ�นาจ พลัง และอิทธิพลได้อย่างไร
ส่วนที่ 10 สิ่งที่ดีท่ีสุดของสิ่งที่เหลืออยู่–เรื่อง
จิปาถะของไอเดียที่ยอดเยี่ยมของผู้บริหาร
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ หมาะสำ � หรั บ นั ก อ่ า นที่
ต้องการทำ�ความเข้าใจหลักการบริหารองค์กรและ
การทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่น เมื่ออ่านแล้วจะเกิด
แรงจูงใจในการทำ�งาน เข้าใจหลักจิตวิทยาและ
การทฤษฎีการบริหารองค์กรได้เท่าทันกับยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลง แม้ว่าบางทฤษฎีค่อนข้างเก่าแต่
ยังคงความทันสมัยในการนำ�มาปรับใช้ เช่น กฎพา
เรโตที่มีประโยชน์ในการนำ�ไปใช้จัดการกับปัญหา
ของบุคลากรในองค์กร และช่วยในการวิเคราะห์วา่
ใครคือคนสำ�คัญขององค์กร และควรบริหารจัดการ
อย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพ และทีส่ �ำ คัญหนังสือเล่ม
นี้ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักวิเคราะห์และเข้าใจการทำ�งาน
มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีใ้ นบทส่งท้ายผูเ้ ขียนได้สรุปประเด็น
การบริหารอย่างน่าสนใจไว้ด้วยกัน 7 ประเด็น
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1. ผู้บริหารทุกคนต้องจริงใจต่อตนเอง
และต้ อ งรู้ จั ก จิ ต วิ ญ ญาณของการเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
อย่างแท้จริง
2. ผูบ้ ริหารต้องรูจ้ กั รักใคร่ดแู ลเพือ่ นร่วม
งาน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน
3. ผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงานต้องรูจ้ กั ไว้
วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน
4. ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานต้องมีวิสัย
ทัศน์และเป้าหมายการทำ�งานที่ชัดเจน
5. เพื่ อ นร่ ว มงานต้ อ งได้ รั บ การปลู ก
ฝังว่าเขามีความหมายต่อองค์กร และเติบโตใน
หน้าที่การงาน ด้วยการเสริมแรงทางบวก
6. พยายามทำ�ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
เป้ า หมายการทำ � งาน ชื่ น ชมและแบ่ ง ปั น ความ
สำ�เร็จร่วมกัน
7. มองความสำ�เร็จของงานในภาพรวม
ขององค์กร จงมีความสุขและเติบโตกับหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุถงึ ความสำ�เร็จ
ของงานและองค์กรไม่ใช่เพียงแค่การอ่านทฤษฎี
เท่านั้น หากแต่ผู้อ่านต้องนำ�ทฤษฎีเหล่านี้ไปปรับ
ใช้ในสภาพแวดล้อมของการทำ�งานจริง จึงจะเกิด
เป็นประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละเกิดความงอกงาม
ทางจิตใจทีไ่ ด้อา่ นหนังสือดีๆ สักเล่ม และสามารถ
นำ�ไปปรับใช้ได้จริง แม้ว่าบางทฤษฎีอาจไม่ได้นำ�
มาใช้แต่ก็มีความสุขกับอ่านหนังสือและทำ�ความ
เข้าใจโลกอย่างที่ควรจะเป็นไป

