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บทคัดยอ 

 หนังสือพฤติกรรมองคการเลมนี้แตงโดย รองศาสตราจารย ดร.นิติพล ภูตะโชค  
เปนการจัดพิมพครั้งท่ี 2 ในป พ.ศ. 2557 จัดพิมพโดยสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย 15 บท ไดแก บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ  
บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมองคการ บทที่ 3 พ้ืนฐาน ความแตกตางสวนบุคคล บทที่ 4  ทัศนคติ บทที่ 5 
การรับรู บทที่ 6 การเรียนรู บทที่ 7 คานิยม บทท่ี 8 บุคลิกภาพ บทที่ 9 วัฒนธรรมองคการ บทที่ 10 
กลุมในองคการ บทที่ 11 ความพึงพอใจในการทำงาน บทท่ี 12 การจูงใจ บทท่ี 13 ขาวสารและ 
การติดตอสื่อสาร บทที่ 14 ภาวะผูนำ และบทที่ 15 ความขัดแยง ในหนังสือเลมนี้ ผูแตงไดรวบรวม
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมองคการไดอยางครบถวน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอที่เก่ียวของ
กับทฤษฎีพฤติกรรมองคการ เพ่ือใหผูอานสามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ 
การปฏิบัติทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูแตงสามารถนำเสนอเน้ือหาท่ีอานเขาใจงาย มีตัวอยาง
ประกอบคำอธิบายชัดเจน ในแตละบทจะมีบทสรุปเพ่ือใหเขาใจเน้ือหาไดดีย่ิงข้ึน และทุกบทจะมี
คำถามทายบทเพ่ือใหผูอานทบทวนความเขาใจของตนเอง ดังน้ันหนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต 
นักศึกษา และอาจารยเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งผูทำงานในหนวยงานตาง ๆ และผูที่
สนใจทั่วไป เพ่ือใหเขาใจถึงพฤติกรรมองคการไดอยางชัดเจน 
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ABSTRACT 

 The book of Organizational Behavior was written by Associate Professor Dr. 
Nitipon Putachote. It was the 2rd edition which was published in 2014 by Chulalongkorn 
University Press. The book consists of fifteen chapters: Chapter 1 Introduction to 
Organizational Behavior, Chapter 2 Organizational Behavior, Chapter 3 Foundations of 
Individual Differences, Chapter 4 Attitudes, Chapter 5 Perception, Chapter 6 Learning, 
Chapter 7 Values, Chapter 8 Personality, Chapter 9 Organizational Culture, Chapter 10 
Organization Groups, Chapter 11 Work Satisfaction, Chapter 12 Motivation, Chapter 13 
Information and Communication, Chapter 14 Leadership, and Chapter 15 Conflict. The 
authors completely compiled the introduction of organizational behavior. The subject 
matters related to organizational behavior theory, the readers can apply their knowledge 
for enhance their work performance. The author composes simply content and illustration. 
In each chapter, there is the summary in order to understand the content and practice 
questions for promoting the readers’ understanding. This book is suitable for undergraduate 
students and instructors using for their learning and teaching. Moreover, the book can be 
used for personnel in others organization and general interested person for understanding 
the organizational behavior clearly. 

 

Keywords: organizational behavior 

 

บทนำ 

 พฤติกรรมองคการ เปนการศึกษาการกระทำของบุคคลในองคการ และผลกระทบของ
พฤติกรรมตอการแสดงออกขององคการ ดังน้ัน พฤติกรรมองคการมักจะเกิดจากวิชาตาง ๆ โดยมี
พ้ืนฐานของการวิจัยเปนกรอบในการวิเคราะห และแกปญหา ซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมองคการ
จำเปนตองทำความเขาใจเก่ียวกับองคการและความเปล่ียนแปลงตอความอยูรอดขององคการ 
ในอนาคต เพ่ือสงผลใหบุคคลสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และสามารถนำพาองคการ 
ใหประสบความสำเร็จตามวตัถุประสงคทีว่างไว  โดยแตละองคการจะสรางรูปแบบของการดำเนินงาน 
ตลอดจนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขึ้น เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนของสิ่งแวดลอม และสภาวะท่ีเกิดจาก
การดำเนินงานของบุคคลและของกลุม หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวา รูปแบบเฉพาะในการดำเนินงาน
ที่องคการสรางข้ึนน้ัน เปนผลมาจากการปรับองคประกอบตาง ๆ ใหสอดคลองกันและกันได  
โดยผูเขียนนำเสนอไวทั้งหมด 15 บท ดังรายละเอียดดังน้ี 
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สังเขปเนื้อหา 
 บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอความหมายของพฤติกรรมองคการจากนักวิชาการ ซึ่งเปนนักวิชาการ
ตางประเทศท้ังหมด ในหัวขอตอมา ผูเขียนไดสรุปความหมายของพฤติกรรมองคการตามความเห็น
ของตนเอง จากนั้นจึงนำเสนอหัวขอลักษณะของวิชาพฤติกรรมองคการ และ ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมองคการกับศาสตรอื่น เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยา และ 
รัฐศาสตร เปนการเชื่อมโยงใหเห็นถึงการนำศาสตรในสาขาตาง ๆ มาใชในการศึกษาพฤติกรรม
องคการไดอยางถูกตอง โดยผูเขียนไดนำเสนอเปนแผนภาพใหเห็นความสัมพันธไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น 
จากน้ัน ผูเขียนนำเสนอการวิเคราะหพฤติกรรมองคการท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการ สำหรับในบทสรุป ไดกลาวถึง ลักษณะและความสำคัญของพฤติกรรมองคการ ทั้งน้ี ผูเขียน
ไดนำเสนอดวยรูปภาพใหเขาใจงายและมีการสรุปใจความสำคัญทายบท โดยใชภาษาท่ีกระชับ 
เขาใจงาย ผูอานจะไดเรียนรูความหมายของพฤติกรรมองคการในภาพรวมตามท่ีผูเขียนนำเสนอมา 
ซึ่งเหมาะสำหรับผูอานท่ีมีเวลาศึกษาไมมากนัก เพราะผูเขียนนำเสนอเพียงใจความสำคัญเทาน้ัน 
 
 บทท่ี 2 ทฤษฎีพฤติกรรมองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอทฤษฎีพฤติกรรมองคการต้ังแตสมัยกอน ค.ศ. 1900 เปนตนมา โดยได
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมองคการของวิชาการตาง ๆ ไวมากมาย จากบทน้ีจะทำใหผูอานได
ทราบความเปนมา และวิวัฒนาการของทฤษฎีของพฤติกรรมองคการโดยไดสรุปเฉพาะใจความ 
ที่สำคัญ ๆ ทำใหผูอานไดเรียนรูแนวความคิดหลักของพฤติกรรมองคการแบบตาง ๆ โดยท่ีผูเขียน 
ยังไมไดนำเสนอตัวอยาง หรือกรณีศึกษาใหผูอานไดเขาใจไดอยางชัดเจน ทั้งน้ี หากผูอานประสงค 
จะไดเน้ือหา หรือ ตัวอยางท่ีละเอียดมากข้ึน ควรศึกษาเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ิมเติม  
 
 บทท่ี 3 พื้นฐานความแตกตางสวนบุคคล  
 ผูเขียนไดนำเสนอปจจัยพ้ืนฐานความแตกตางของบุคคล ซึ่งเปนมูลเหตุใหคนในองคการ
แสดงพฤติกรรมออกมาในรปูแบบทีแ่ตกตางกัน ทำใหพฤติกรรมองคการของแตละแหงแตกตางกันดวย 
โดยนำเสนอใหเห็นถึงความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับ ความฉลาดทางดานเชาวปญญา  
(I.Q.) รวมถงึไดนำเสนอหลกัการในการบรหิารความแตกตางระหวางบคุคล เพ่ือใหองคการไดดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดเดนของบทนี้คือผูเขียนไดนำเสนอคุณลักษณะและการพัฒนาทักษะของ
ความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับความฉลาดทางดานเชาวปญญา (I.Q.) ไดอยางกระชับ เขาใจงาย 
ผูอานสามารถเขาใจเนื้อหาโดยใชเวลาไมมากนัก แตยังขาดตัวอยางหรือกรณีศึกษาในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับ ความฉลาดทางดานเชาวปญญา (I.Q.) เพ่ือใหผูอานนำไปเปน
ตัวอยางในการปรับใชไดอยางชัดเจนและถูกตอง 
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 บทท่ี 4  ทัศนคติ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับทัศนคติตั้งแต ความหมาย การแสดงทัศนคติ 
หนา ท่ี องคประกอบ ลักษณะ ประเภท วิ ธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และลักษณะของ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยผูเขียนไดสรุปเนื้อหาในแตละสวนอยางส้ัน ๆ โดยเนนนำเสนอ 
เฉพาะแนวคิดหลักเทาน้ัน ในแตละหัวขอยังไมมีการสรุปใจความสำคัญ แตไดนำเสนอสรุปใน 
ภาพรวมไวในตอนทายของบท และเชนเดียวกับบทอื่น ๆ ที่ผานมา ที่ผูเขียนนำเสนอเฉพาะเน้ือหา 
ในภาพรวมเทาน้ัน 
 
 บทท่ี 5 การรับรู  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการรับรูไวอยางครบถวน อาทิ ความหมาย 
การตีความจากประสาทสัมผัส การจัดกลุมการรับรู ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู อุปสรรคการรับรู 
เปนตน จุดเดนของบทน้ีคือนำเสนอภาพลวงตาใหผูอานไดทดสอบประสาทสัมผัสการรับรู  

 ภาพที่ 1  ภาพลวงตา 
ท่ีมา  (นิติพล ภูตะโชติ, 2556: 62) 

จากภาพใหผูอานพิจารณาวาเปนภาพหญิงสาว หรือ หญิงชรา 
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ภาพที่ 2  ภาพลวงตา 
ท่ีมา  (นิติพล  ภูตะโชติ, 2556: 62) 

 จากภาพลวงตาน้ี ทำใหผูอานไดทดสอบประสาทการรับรูของตนเองวาสามารถเห็น 
รูปอื่น ๆ ไดนอกเหนือจากประสาทสัมผัสแรกหรือไม นับวาเปนจุดเดนของบทน้ี ที่แตกตางจากบทอ่ืน 
ที่สอดแทรกตัวอยางของการทดสอบประสาทสัมผัส ทำใหผูอานไดรับเน้ือหาในรูปแบบที่แตกตาง 
จากบทที่ผานมา ทั้งนี้ ผูเขียนไมไดเฉลยในตอนทายของภาพวาภาพท่ีเห็นน้ัน สามารถมองเห็น 
ภาพใด ๆ ไดบาง และการนำภาพลวงตามานำเสนอในบทน้ีตองการใหผูอานไดเรียนรูอะไรและนำไป
ประยุกตใชอยางไร 
 
 บทท่ี 6 การเรียนรู  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู อาทิ ความหมาย ทฤษฎีการเรียน
รูในรูปแบบตาง ๆ กระบวนการเรียนรู องคประกอบในการสงเสริมการเรียนรู วิธีของการเรียนรู และ
การลืมของมนุษย เปนตน ในบทนี้ ผูเขียนไดใชรูปแบบการนำเสนอเชนเดียวกับบทอื่น ๆ โดยนำเสนอ
ในภาพรวม เนนเฉพาะใจความสำคัญ และมีบทสรุปเพียงตอนทายของบทเทาน้ัน ซึ่งเปนรูปแบบการ
นำเสนอท่ีผูเขียนนำเสนอในบทอ่ืน ๆ หากผูอานตองการทราบรายละเอียดของเน้ือหาในเชิงลึกตอง
อานเอกสารอ่ืนควบคูไปดวยกัน จึงจะกอใหเกิดประโยชนมากข้ึน 
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 บทท่ี 7 คานิยม  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย ที่มา ประเภท และลักษณะของ
คานิยม ซึ่งนอกจากจะนำเสนอแนวคิดหลัก ๆ แลว ผูเขียนยังนำเสนอตารางเปรียบเทียบคานิยม 
ในยุคตาง ๆ ทำใหผูอานเขาใจความแตกตางของคานิยมในแตละยุคไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยนำเสนอ 
ในรปูแบบที่กระชับ พรอมสรุปเน้ือหาในภาพรวมไวในตอนทายของบท หากผูเขียนไดนำเสนอคานิยม
ขององคการตาง ๆ ในประเทศไทยท่ีมีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เชน บริษัทในเครือซีเมนตไทย หรือ SCG 
หรือ บริษัทระดับแนวหนาของประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบคานิยมในการทำงาน ก็จะทำใหอรรถรส
ในหนังสือเลมนี้ดีมากย่ิงขึ้น 
 
 บทท่ี 8 บุคลิกภาพ  
 ผู เ ขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพ ทั้งในดานความหมาย 
องคประกอบ ปจจัยท่ีเปนตัวกำหนดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพในแบบตาง ๆ รวมถึงอิทธิพลของ
การอบรมเล้ียงดูที่มีผลตอบุคลิกภาพดวย ทำใหผูอานไดเรียนรูบุคลิกภาพ ที่มีความจำเปนตอทุกคน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ทั้งยังสงผลตอการทำงานรวมกันในสังคมอีกดวย ทั้งนี้ 
หากผูเขียนไดนำเสนอบุคคลตัวอยางท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสมแกการนำมาเปนตนแบบในแวดวง
ตาง ๆ เชน นักการเมือง ดารา นักแสดง นักวิชาการ ฯลฯ ก็จะทำใหผูอานไดเห็นภาพของคนท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมไดชัดเจนข้ึน 
 
 บทท่ี 9 วัฒนธรรมองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการ อาทิ ความหมาย 
องคประกอบ ประเภท ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรมองคการ การสรางวัฒนธรรมองคการ 
เปนตน ผูอานจะไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมองคการท่ีเปนแบบแผนท่ีเก่ียวของกับแนวคิด คานิยม 
ความเขาใจ ความเช่ือ ความรูสึกของสมาชิกในองคการเพ่ือที่จะนำไปปรับองคการของตนเองใหเปน
องคการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนเลิศได เพ่ือเตรียมพรอมที่จะรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตได เชนเดียวกันกับขอคิดเห็นในบทอื่น ๆ ผูเขียนควรยกตัวอยางวัฒนธรรมองคการของไทย
ที่มีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ วาองคการดังกลาว 
มีการกำหนดวัฒนธรรมองคการอยางไร จนสามารถทำใหประสบความสำเร็จได 
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 บทท่ี 10 กลุมในองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับกลุมในองคการ โดยนำเสนอหัวขอที่เก่ียวกับ
ความหมาย ลักษณะ ประเภท องคประกอบของท้ังกลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการ รวม
ทั้งกระบวนการพัฒนากลุมและปจจัยพ้ืนฐานของประสิทธิผลของกลุมดวย ผูอานจะไดเรียนรูถึง
ลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพและกลุมที่ขาดประสิทธิภาพ เพ่ือใหสมาชิกในกลุมไดรวมใจกัน
เพ่ือใหงานของกลุมบรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศการทำงานท่ีดี ดังนั้น จะเห็นวา 
กลุมตาง ๆ ในองคการจึงมีอิทธิพลตอสมาชิกทุกคน รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรในองคการดวย  
ผูเขียนยังคงรูปแบบการนำเสนอท่ีเนนแตใจความสำคัญ และยังขาดการยกตัวอยาง หรือการเช่ือมโยงกับ
สภาพการณปจจุบัน ซึ่งอาจจะทำใหผูอานเขาใจเน้ือหาท่ีผูเขียนไดนำเสนออยางชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 
 บทท่ี 11 ความพึงพอใจในการทำงาน  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย องคประกอบ ผลกระทบของ
ความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงการแสดงความไมพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ผูเขียนไดนำเสนอวาความพึงพอใจในการทำงานที่สงผลโดยตรงตอ
คุณภาพชีวิต ซ่ึงความพึงพอใจในงานน้ีมีผลมาจากระบบบริหารจัดการ การบังคับบัญชา คาตอบแทน 
เพ่ือนรวมงาน ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ดังน้ัน 
องคการควรสงเสริมและสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ใหเหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
และคนในองคการเกิดความสุข กอใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคขององคการดวย ดังจะเห็นวา 
ความพึงพอใจในการทำงานเปนปจจัยสำคัญ เพราะคนในสังคมปจจุบัน มักจะเรียกรองสิทธิ เสรีภาพ 
ของตนมากย่ิงขึ้น เห็นไดจากการรองเรียนท่ีมีขึ้นมากมาย แตอยางไรก็ดี ผูเขียนก็ไดสรุปความสำคัญ
ของกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานท่ีจะสงเสริมใหพฤติกรรมองคการพัฒนาไปอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 บทท่ี 12 การจูงใจ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมายและกระบวนการจูงใจ โดยเนน
ทฤษฎีการจูงใจของนักวิชาการตางประเทศหลายทฤษฎี นอกจากน้ียังเสนอทฤษฎีอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
กับการจูงใจ อาทิ ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีการเสริมแรง และทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย  
โดยผูเขียนไดสรุปวาการจูงใจเปนพลังท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลและผลักดันในเกิดพฤติกรรม 
ตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งจะกอใหเกิดความสำเร็จในองคการได ทั้งน้ี  
หากผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการไทยเพ่ิมเติมดวย จะย่ิงสงเสริมใหผูอานไดเรียนรู
และสามารถนำแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ไปประยุกตใชไดอยางสมบูรณย่ิงขึ้น 
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 บทท่ี 13 ขาวสารและการติดตอสื่อสาร  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสาร โดยนำเสนอความหมาย 
กระบวนการติดตอสื่อสารทั้งแบบเปนทางการ กับไมเปนทางการ ชองทางการติดตอสื่อสาร 
ในรูปแบบตาง ๆ วิธีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เครือขายการติดตอสื่อสาร และปญหาของ 
การติดตอสื่อสาร ซึ่งผูอานจะไดเรียนรูถึงกระบวนการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะนับวาเปน
ปจจัยท่ีสำคัญอยางย่ิงตอการบริหารองคการ เพราะหากมีการติดตอสื่อสารที่ผิดพลาดก็จะสงผล 
กระทบตอประสิทธิภาพขององคการได ในการนำเสนอเน้ือหาในบทน้ีมีรูปแบบเหมือนกับบทอื่น ๆ 
โดยสวนใหญ ท่ีผูเขียนจะนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการตางประเทศ และสรุปเนื้อหาเฉพาะใน 
ภาพรวมจึงเหมาะแกการอานเพ่ือศึกษาแนวคิดและใจความสำคัญ เทาน้ัน 
 
 บทท่ี 14 ภาวะผูนำ   
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวของกับผูนำ ท้ังผูนำท่ีดีและผูนำท่ีควรหลีกเล่ียง โดยผูเขียนไดสรุปใจความสำคัญในคุณลักษณะของ
ผูนำแตละประเภท อาทิ ผูนำแบบญ่ีปุน และผูนำแบบอเมริกา ผูเขียนไดนำเสนอเปนแผนภาพพรอม
คำอธิบาย เพ่ือใหผูอานเขาใจงายข้ึน ผูอานสามารถศึกษาองคความรูเร่ืองคุณลักษณะของภาวะผูนำ 
เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมของผูนำในองคการไดอยางถูกตอง เชนเดียวกันกับบทอื่น ๆ เห็นควรวาผูเขียน
นาจะยกตัวอยางผูนำท่ีเปนท่ียอมรับในสังคม อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของปวงชนชาวไทย 
ที่เปนผูนำชาติที่ยอมรับทั้งในประเทศและท่ัวท้ังโลก และนำเสนอผูนำท่ีบริหารองคการลมเหลว  
เพ่ือใหผูอานเกิดการเช่ือมโยงกับทฤษฎีภาวะผูนำท่ีผูเขียนนำเสนอในตอนตน 
 
 บทท่ี 15 ความขัดแยง 
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย แนวคิด กระบวนการของความ
ขัดแยง รวมถึงประเภทของความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง โดยผูเขียนไดนำเสนอเน้ือหา 
ไดอยางชัดเจน ซึ่งนำเสนอท้ังแผนภาพประกอบคำบรรยาย และเน้ือหาทฤษฎีที่กระชับ เขาใจงาย  
ผูอานสามารถนำองคความรูที่ไดไปขจัดปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการของตนเองได แตใน
ทางกลับกัน หากองคการใดปราศจากความขัดแยง ก็จะเกิดการหยุดน่ิง เฉ่ือยชา และไมเกิด 
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีได แตถาองคการใดมีความขัดแยงมากเกินไป ก็ไมสามารถพัฒนาองคการ 
ไดเชนเดียวกัน และหากผูเขียนไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของความขัดแยงในองคการ โดยเช่ือมโยงกับ
เหตุการณในปจจุบันจะทำใหผูอานเขาใจไดชัดเจนย่ิงขึ้น 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 179

บทวิจารณ 

 ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการที่บรรยายถึงพฤติกรรมองคการมีมากมายหลายเลม 
สำหรับหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดแบงเน้ือหาเปนหัวขอยอยถึง 15 บท ในแตละบท ผูแตงไดนำเสนอ
เน้ือหาในแตละบทไดอยางสมบูรณ โดยเร่ิมนำเสนอหัวขอจากความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ 
ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เก่ียวของ พรอมทั้งมีการนำเสนอแผนภาพ ตาราง และตัวอยางประกอบ 
คำบรรยายอยางเหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ แตยังขาดรายละเอียด
ในเชิงลึก หรือตัวอยางของเน้ือหาในแตละประเภท ผูเขียนจะสรุปแตใจความหลักเทาน้ัน ไมมีสรุป
ทายของแตละหัวขอ แตผูเขียนจะมีสรุปความคิดรวบยอดไวในทายบทของทุกบท สุดทายน้ี  
ขอแนะนำวา หนังสือเลมนี้เหมาะสมและเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษา คณาจารย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมองคการใหดีขึ้น หนังสือเลมน้ีมีการเรียบเรียง
เน้ือหาท่ีงายตอความเขาใจ เหมาะสำหรับผูที่ตองการศึกษาเรียนรูลักษณะของพฤติกรรมองคการ
แบบเรงรัด หากผูอานตองการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก หรือตัวอยางประกอบ ควรศึกษาหนังสือ 
หรือตำราวิชาการอ่ืน ควบคูไปดวยจะเปนประโยชนมากย่ิงขึ้น 
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