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การวิจัยเอกสารครั้งนี้ พบว่า การจัดการองค์กรธุร กิจ ในปัจ จุบั น ผู้บริหารควรมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
ผู้บริหารจาเป็นต้องทาหน้าที่ในการบริหารเพื่อการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ ต่ างๆ ให้ ส ามารถปรับ ตั ว กั บ สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ต่ างๆที่ จ ะเกิ ดขึ้ น เพื่ อ เป้ า หมายให้ อ งค์ ก รประสบ
ความสาเร็จ วัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่ โดยศึกษาจากตาราและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ผลลัพธ์จากศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่ได้ 5 ข้อได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้นา
การควบคุม การอานวยการ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งส าหรับการจัดการเพื่อให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จต่อไป
คาสาคัญ การจัดการสมัยใหม่, ความสาเร็จขององค์กร
Abstract
This documentary study found that: In today's business management, the administrators must
have the right approach and management style for each organization. The managers need to have the
right work processes as management situations may change. For the organization to succeed. The purpose
of the study was to find out the new management model. To study from textbooks and research
domestic and International that the output from this study we released new the elements of modern
management were planning, organizing, leading, controlling and directing, human resource management,
staffing, communicating, motivating, decision making, reporting, coordinating, budgeting and reporting so
these variables are very impart ant for managing the successful organizations.
Keywords: Modern management, Corporate Success
บทนา
การจัด การธุร กิ จ ในยุ ค ปั จ จุ บัน ผู้บ ริห ารต้อ งมี
แนวทางและรู ป แบบการบริห ารที่ เหมาะสมและทั น การ
เปลี่ ย นแปลงในสภาวะการแข่ ง ขั น ที่ รุน แรง (อมรวรรณ
รังกูล , 2556) ในปัจ จุบันมีการพัฒ นาเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด เป็นกุญแจสาคัญของ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ท าให้ ธุ ร กิ จ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ตามมา ก
ซึ่งองค์กรไหนจะเติบโตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การจัดการธุร กิจ (อารีรัตน์ ภูธรรมะ, 2559) การจัดการ
เป็นหัวใจสาคัญต่อองค์กร จะสาเร็จได้ต้องอาศัยการจัดการ
ซึ่ง การ (สมคิด บางโม, 2557)บริหารเป็ นเป็นศาสตร์และ
ศิลปะเพื่อนาคนและทรัพยากรมารวมกันแล้วอานวยการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) การจัดการมี

ความสาคัญเพราะการบริหารใน ปัจจุบันไม่ง่ายปัญหาเศรฐกิจ
การเมื อ ง การค้ า ระหว่ า งประเทศ เทคโนโลยี ปั ญ หา
แรงงาน การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยชรา ซึ่งเหมือนกับ ที่
ธงชัย สันติวงษ์ (2541) เคยกล่าวว่าทุกวันนี้องค์กรหลาย
แห่งต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน
และสอดคล้ อ งกั บ ไพศาล มะระพฤกษ์ ว รรณและคณะ
(2539) การจัดการมีความซับซ้อนมากขึ้น นักบริหารต้องมี
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท รั พ ยากร ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ผู้ศึกษาสนใจศึกษาตัวแบบหรือองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ที่มีความสาคัญต่ อความส าเร็จขององค์กร
โดยการศึ ก ษาจากต าราและงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
1คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2คณะวิทยาลัยการจัดการ
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องค์ประกอบการจัดการสมัยใหม่
นอกจากนี้ Thomas S. Bateman Scott A. Snell (2007:19)
การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการ
กล่าวว่าการจัดการ คือ กระบวนการงานที่เกี่ยวกับคน และ
ทางานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุค คลในองค์กร ร่วมกันทางาน
ทรัพยากร เพื่อให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งผู้จัดการที่ดี
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กาหนดไว้ อารีรัตน์
นั้นต้องสามารถบริหารทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพไป
ภูธรรมะ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารคือ กระบวนการ
พร้อมกัน สาหรับ Nickels, William G. James M. McHugh
ออกแบบและบูร ณาการสภาพแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
และ Susan M. McHugh (2012) ได้กล่าวว่า การจัดการ คือ
ส่ว นอนิ วั ช แก้ ว จ านง (2557) กล่ า วไว้ ว่า การบริห ารคื อ
ขบวนการทางานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยผ่านขบวนการ
กระบวนการทางานอย่างเป็น ขั้นตอนมี การวางแผน การ
วางแผน การจั ดการโครงสร้ า งองค์ ก ร การชี้ น าและการ
จัด การองค์ ก ร การจั ดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ การน า การ
ควบคุ ม ทั้ ง บุ ค ลากรและทรั พ ยากรต่ า งๆ รวมถึ ง John
ควบคุ ม ประสานงาน เพื่อ ให้ บรรลุ วัตถุป ระสงค์ ส าหรับ
Campling David Poole Retha Wiesner John R.
สมคิด บางโม (2557) กล่าวว่าว่าการจัดการคือกระบวนการ
Schermerhorm. (2006) ได้ให้ ค วามหมายของการจัด การ
ที่ผู้จัดการ ต้องทา การจัดล าดับก่อนหลังตามความส าคัญ
คื อ การวางแผน การจั ด โครงสร้ างองค์ ก ร การควบคุ ม
เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายคล้ายกั บอมรวรรณ รั ง กูล (2556)
ส าหรั บ ภาวะผู้ น านั้ น กุ หลาบ ปุ ริ สาร (2561) ได้ กล่ าวว่ า
กล่าวไว้ว่าผู้บริหารต้องทาหน้าที่บริหารงานองค์กรให้ประสบ
ภาวะผู้นาเปรียบเสมือนพลังของผู้นาที่สามารถส่งแรงกระทา
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึง นงกรณ์ กุณฑลบุตร
อันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนของกลุ่มคน และองค์กรไปสู่ การ
(2557) กล่าวไว้ว่าการบริหารคือการประสานทรัพยากรต่างๆ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ ในการเพิ่ม ประสิทธิภ าพในการใช้
คน เงิน สิ่งของ วิธีการจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ส่งผลต่อความสาเร็จต่อ
มุ่งหวังว่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนวิเชียร วิทยอุดม (2554)
องค์กรนั้นเอง
การจัดการ คือวิถีทางในการปฏิบัติเพื่อที่ จะบรรลุผล โดย
ความสาเร็จขององค์กร ความสาเร็จถือได้ว่าเป็น
การจัดหา พั ฒ นาและประยุกต์ให้ซึ่ ง ทรัพ ยากรต่ างๆเพื่ อ
สิ่งที่ทุ กคนคาดหวัง Eisenberg, Paul (2018); Kaplan and
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร ซึ่งเนตร์พัณณา ยาวิราช (2550)
Norton. (1996) ให้ ค วามหมายไว้ ว่ าความส าเร็ จ หมายถึ ง
การจัดการ หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติเพื่อนาไปสู่
เครื่องมือทางการจัดการที่ช่วยในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
การบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายขององค์ ก รโดยอาศั ย
โดยอาศั ยการวัดหรือการประเมิ นที่ ค รอบคลุม มิ ติในการ
บุคคลากรและทรัพยากรทางการบริห าร มัล ลิ กา ต้น สอน
จัดการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
(2544) การจัด การหมายถึ งกระบวนการในการท างานให้
อันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีค วามสาคัญต่อ ความสาเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผ ล
ขององค์ ก ร นอกจากนี้ Rasha Mahmoud Elkanayati and
สาหรับธงชัย สันติวงษ์ (2543) การทางานต่างๆให้ลุล่วงโดย
Rania Shamah (2018) การวัดความสาเร็จต้องเป็นการวัด
การใช้ บุ ค คลช่ ว ยในการบริ ห ารทรั พ ยากรด้ า นวัต ถุ เช่ น
ที่การประเมินกิจ กรรมโดยรวมขององค์กรจึงจะถือได้ว่ามี
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ความสาเร็จจริงตามเป้าหมายที่กาหนด ดังภาพที่ 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่
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ผลการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ตารางที่1 ตารางแสดงองค์ประกอบของการจัดการจากตาราในประเทศและต่างประเทศ
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษารูปแบบของการ
จัดการสมัยใหม่ที่มีความสาคัญต่อความส าเร็จขององค์กร
จากตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศดังรูปที่1 สามารถกาหนด องค์ ประกอบ
ของการจัด การองค์ การสมัย ใหม่ ได้ 5 ข้อ ดัง ตารางที่ 1
ได้ แ ก่ การวางแผน(Planning) การจั ด องค์ก ร(Organizing)
การชี้ น า (Leading) การควบคุ ม (Controlling) และการ
อานวยการ(Directing) ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือได้
ว่ามีค วามส าคัญ อย่างยิ่งส าหรับการจัดการเพื่อให้องค์ก ร
ประสบ ค วามส าเร็ จ นอกจากนี้ อ งค์ ก รจะมี ตั ว ชี วั ด
ความส าเร็ จ ซึ่ ง แนวคิ ด ตั ว ชี วั ด ความส าเร็ จ (Balanced
Scorecard: BSC) ข อ ง Kaplan แ ล ะ Norton ที่ มี ก าร
พัฒนา BSC ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน ผล
ขององค์กร สาหรับแนวคิดพื้นฐานของ BSC นั้นจะมีตัวชี้วัด
ผลส าเร็ จ ครอบคลุม มุม มอง (Perspectives) 4 มิ ติ ได้แ ก่
1. มิ ติ ด้ า นการเงิ น (Financial Perspective) 2.มิ ติ ด้ า น
ลูกค้า (Customer Perspective) 3. มิติด้ านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) 4. มิ ติ ด้ า นการ
เรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
(Kaplan, Robert S., and David Norton, 1992) ดั ง นั้ น
Balance Scorecard จึงเป็นเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานซึ่งให้ความสาคัญต่อดัชนี 4 ด้านอย่างสมดุลกัน
ซึ่ ง ดั ช นี แ ต่ ล ะด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการเงิ น ด้ า นลู ก ค้ า ด้ า น
กระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนานั้นเอง
ปัจ จัยหลักเหล่านี้ถือเป็นฐานขององค์กรที่หวัง ผลกาไรจะ
ส่ ง ผลถึ ง ด้ านอื่ น ๆโยงกั น เป็ น ระบบผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก ฝ่ า ย
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จะต้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อให้ดาเนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์คล้ายๆกับ พสุ เดชะรินทร์ (2554) กล่าว
ว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน
ท าให้ อ งค์ ก รต่ า งๆ มี ก ารปรั บ ตั ว และแสวงหาเครื่ อ งมื อ
ทางการจั ด การ มาช่ ว ยในการบริ ห ารและพั ฒ นาซึ่ ง
Balance Scorecard เป็นแนวคิดที่จะช่วยในการนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ
อภิปรายผล
จากการศึกษางานบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ ป ระก อบ ของการจั ด ก าร ขอ งแต่ ล ะองค์ ก ร มี
องค์ป ระกอบแตกต่ างกั น ไป ส าหรับ ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการ
บริหารจัดการนั้น Stephen P. Robbins (2014) กาหนด
รูปแบบไว้ 4 องค์ประกอบคือ การวางแผน การจัดองค์กร
การชี้ น า และการควบคุ ม ส าหรั บ ธุ ร กิ จ เล็ ก Jair de
Oliveira, Edmundo Escrivão Filho, Marcelo Seido
Nagano, Antonio Sergio Ferraudo และ Daniela Rosim
(2015) ทาการศึกษาเกี่ยวรูปแบบการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก
( What do small business owner-managers do?
A managerial work perspective) พบว่าการจัดการธุรกิจ
ขนาดเล็กจะมีปัจ จัย 4 ข้อ ได้แก่ 1.การจัดการโครงสร้าง
องค์ ก ร 2.การประสานงานและการสร้ า งความสั ม พั น ธ์
3.การรับ ผิดชอบดูแลและการชี้นา และ 4. การลดความ
ขั ด แย้ ง ในองค์ ก ร ซึ่ ง คล้ า ยๆกั บ การศึ ก ษาของ Fred
Luthans, Stuart A. Rosenkrantz, Harry W. Hennessey
(1985) ศึ กษาเรื่ อง “What do successful managers really
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do? An observation study of managerial activities.
สะสมประการณ์เพิ่มศักยภาพในการจัดการ รวมถึงการนา
บอกว่าวิธีการและกระบวนการนั้นสาคัญมากต่อผู้บริหารธุ รกิจ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร
ขนาดเล็ ก โดยแบ่ ง รู ป แบบการจั ดการ 4 ข้อ 1.กิ จ กรรม
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดต่อไปยิ่งๆ ขึ้น
เกี่ยวกับโครงสร้าง 2.การประชาสัมพันธ์ 3.การดูแล และ
การเป็ นผู้ นา 4.การลดความความขัดแย้ง แต่ส าหรับ การ
เอกสารอ้างอิง
บริ ห ารจั ดการทางเทคนิ ค นั้ น รูป แบบอาจแตกต่ างตามที่
1.
กุหลาบ ปุริสาร. (2561). แนวทางการพัฒ นา
Alan Stretton (2016). ได้ ศึก ษารวบรวมหน้าที่ กิ จ กรรม
ความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นาที่มีประสิทธิผล
ของผู้บริหารด้านเทคนิค ไว้ 5 ประการได้แก่ 1.การวางแผน
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21.วารสารวิทยาลัย
(Planning) 2.การจัดการองค์กร (Organizing) 3. การชี้น า
บั ณ ฑิ ต เอเชี ย ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 (มกราคม(Leading) 4.การจั ดการบุ ค คลเข้ าท างาน (Staffing) และ 5.
มิถุนายน).
การควบคุ ม (Controlling) นอกจากนี้ ส าหรั บ ธุ ร กิ จ การ
2.
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. (2557). หลักการจัดการ.
บริการก็อาจมีรูปแบบแตกต่าง โดยพรรณิภา ซาวคา (2559)
พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกร
ได้ ศึ ก ษ ากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การภายในโรงแรม :
มหาวิทยาลัย.
กรณี ศึ กษาโรงแรมขนาดเล็ ก ในเขตอาเภอเมื อ ง จัง หวั ด
3.
ณั ฏ ฐพั น ธ์ เขจรนั น ท์ . (2548). การพั ฒ นา
เชี ย งราย พบว่ า 1. การวางแผน มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการ
Balanced Scorecard. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ,
ให้ บ ริ ก าร การสร้ า งรายได้ และการตกแต่ ง โรงแรมให้
สานักพิมพ์ Be Bright Books จากัด.
โดดเด่น 2. การจัด การองค์ก ร เป็น ไปในลักษณะท าตาม
4.
ธงชัย สันติวงษ์. (2541). หลักการจัดการ. พิมพ์
คาสั่งของ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมที่
ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิชย์จากัด.
ไม่ ได้ มี ก ารเขี ย นก าหนดไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และ
5.
_________. (2543). องค์การและการบริหาร.
3. การบังคับบัญ ชา มีค วามชัดเจนในแผนผั ง องค์กรการ
พิม พ์ ค รั้ง ที่ 11, กรุง เทพฯ, ไทยวัฒ นาพานิ ช ย์
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ ตลอดจนมี ค วามชั ด เจนใน
จากัด.
หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง 4.การประสานงาน
6.
เนตร์ พั ณ ณา ยาวิ ร าช. (2550). การจั ด การ
องค์ กร เป็ น การติ ดต่ อ กั นด้ ว ยวาจาและสั่ ง งานด้ว ยวาจา
สมัย ใหม่ . พิ มพ์ ค รั้ง ที่ 6, กรุง เทพฯ, ทริป เพิ้ น
ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกั บ พนั ก งานโดยตรง 5. การควบคุ ม
กรุ๊ปจากัด.
กาหนดกรอบหน้าที่ของพนักงานเพื่อควบคุมคุณภาพการ
7.
พสุ เดชะริ นทร์ . (2554). Balanced Scorecard
บริการให้ได้มาตรฐาน ทุกปัจจัยในการบริหารมีความสาคัญ
และ Key Performance Indicators. พิ ม พ์
การทางานตามโครงสร้างก็มีความส าคัญ ศิริพร น้อยวงศ์
ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แห่งจุฬ าลงกรณ์
สุวรรณ ประชา สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์ และ ยิ่งสรรค์ หาพา
มหาวิทยาลัย.
(2560) ได้ กล่าวไว้ว่า ผู้บ ริหารระดับ สูง ต้องให้อ านาจแก่
8.
ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ และคณะ. (2539).
พนักงานตามล าดับขั้นบริหารงาน ตามโครงสร้างองค์กรที่
การจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ, แมคกรอชัดเจนตามสาขาและทุกส่วนประสานงานกันได้ดี ก็ทาให้การ
ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์จากัด.
ดางานประสบความส าเร็จ ส่วนเรื่องภาวะผู้นานั้นเป็ นส่วน
9.
มัล ลิกา ต้นสอน. (2544). การจัด การยุคใหม่ .
สาคัญมาก
กรุงเทพฯ, เอ็กซเปอร์เน็ทจากัด.
10.
วิเชียร วิทยอุดม. (2554). การจัดการสมัยใหม่.
สรุป
กรุงเทพฯ, ธนธัชการพิมพ์จากัด.
การจัด การธุ ร กิ จ ในยุ ค ใหม่ นั้ น ผู้ บ ริห ารต้ องมี
11.
ศิ ริ พ ร น้ อ ยวงศ์ สุ ว รรณ ประชา สุ จิ ต รา
แนวทางและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ
อร่ามพงษ์พั นธ์ และ ยิ่งสรรค์ หาพา. (2560).
ให้ ทั น การเปลี่ ย นแปลงในสภาวะการแข่ ง ขั น เพื่ อ ค วาม
กลยุ ท ธ์ ก ารด า เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ าป ลี ก ไท ย :
ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งองค์ประกอบของการจัดการสมัย
กรณีศึกษาบริบทบริษัท บึ๊กซุปเปอร์ถูก จากัด.
ที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังรูปที่2 ได้แก่ 1. การวางแผน
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(Planning) 2. การจั ด องค์ ก ร (Organizing) 3. การชี้ น า
(มกราคม-มิถุนายน).
(Leading) 4. การควบคุ ม (Controlling) และ5. การ
12.
อนิวัช แก้วจ านงค์ . (2554). การจัดการ. พิมพ์
อานวยการ (Directing) โดยปัจ จัยแต่ละตัวนั้ นมีส าคัญ ต่อ
ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ, นาศิลป์โฆษณาจากัด.
ความสาเร็จขององค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารมีการเรียนรู้เพื่อ
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