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บทสรปุ
1.การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ เกีย่ วข้ องกับการบรรจแต่
ุ งตั้ง

การบํารงรั
ุ กษา
บคลากร
สั ญญาการจ้ างงาน รายละเอียดงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของ
ุ
บคลากร
สขภาพ
อนามัยในสถานทีท่ าํ งาน ทีมงาน โครงสร้ างและหน้ าทีข่ อง
ุ
ุ
หน่ วยงาน อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ข้ อแนะนํากําหนดการทํางาน
ระเบียบวินัย การขาดหรือลางาน วัฒนธรรมองค์ การ แรงจงใจและความสนใจ
ู
งาน

2.การพัฒนาทรัพยากรมนษย์
ุ คอื กระบวนการดแลรั
ู กษา การ
ฝึ กอบรม การพัฒนาองค์ การและการพัฒนาอาชีพทรัพยากร
มนษย์
ุ ในองค์ การมีบทบาทเพือ่ สร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ให้ กบั องค์ การและสร้ างเสถียรภาพให้ กบั การจัดการ
ทรัพยากรมนษย์
ุ
3.การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ระหว่ างประเทศจึงเน้ นการศึกษา
เปรียบเทียบระบบการจ้ างงาน การจัดการวัฒนธรรมข้ ามชาติ
ภมิู ภาคต่ าง ๆ กลยทธ์
ุ ธุรกิจระหว่ างประเทศ และทรัพยากรมนษย์
ุ
และพัฒนาการระว่ างประเทศ

่
4.ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการจั
ดการทรัพยากร
่
มนุษย์ระหวางประเทศ
ในด้ านปัญหาการปรับตัวด้ านการ
จัดการ และการจ้ างงาน การบรรจแต่
อ่ ไม่ ให้
ุ งตั้งบคลากรเพื
ุ
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เกิดความเข้ าใจผิดและความไร้ ประสิ ทธิภาพในขณะการ
ปฏิบัตงิ านตามหน้ าทีใ่ นตําแหน่ งต่ าง ๆ
่
5.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหวางประเทศด้
านสากลนิยม
ี่ องกบั
ศึกษาการปฏิบตั ิงานทรัพยากรมนุษย์ในบริ ษทั ที่เกยวข้
บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง สามารถใช้ภาษาได้หลายภาษา
่ ่ านเกดิ
สามารถปฏิบตั ิงานในประเทศที่ไมใชบ้
การ
่
นครั้ งคราว
หรื อบุคลากร
ปฏิบตั ิงานในตางประเทศเป็
ผูป้ ฏิบตั ิงานเคลื่อนที่
่
6.ปัจจัยด้านศักยภาพมีบทบาทสําคัญตอการจั
ดการทรัพยากร
่
มนุษย์ระหวางประเทศเพราะ
หน่ วยงานธรกิ
ุ จทกหน่
ุ วยงาน
ต้ องพัฒนาศักยภาพของบคลากรอย่
างต่ อเนื่อง
ธรกิ
ุ
ุ จ
ระหว่ างประเทศมีความจําเป็ นต้ องพัฒนาศักยภาพบคลากร
ุ
อย่ างหลากหลายและกว้ างขวาง รวมทั้งพัฒนาทักษะเมือ่
จําเป็ นต้ องทํางานในขอบเขต วัฒนธรรม การเมืองและ
ภมิู ศาสตร์ ทแตกต่
ี่
างกัน.
7.ปัจจัยด้ านการให้ คาํ ปรึกษาคือการทีบ่ ริษัทต้ องจ้ าง
ผู้เชี่ยวชาญจากต่ างประเทศเมือ่ จะต้ องติดต่ อประสานงานที่
สํ าคัญระดับสงู จําเป็ นต้ องการผู้เชี่ยวชาญท้ องถิน่ ซึ่งบริษทั
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ไม่ ได้ ต้งั อย่ ูในประเทศนั้น
อาจไม่ เข้ าใจประเด็นสํ าคัญ
จําเป็ นต้ องทํางานด้ านการให้ คาํ ปรึกษาเพือ่ ช่ วยเหลือ
สนับสนนบริ
ุ ษทั ทีท่ าํ งานต่ างชาติด้านการจัดการทรัพยากร
มนษย์
ุ ระหว่ างประเทศ
8.การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ระหว่ างประเทศเน้ นการ
ประสานงานด้ านการปฏิบัตงิ านทีเ่ กีย่ วข้ องกับหน่ วยงานตาม
โครงสร้ างหน่ วยงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการใน
ส่ วนต่ าง ๆ ของหน่ วยงานขณะปฏิบัติงานในประเทศและ
ระหว่ างประเทศ ด้ วยความร้ ูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่และความเข้ าใจวัฒนธรรมระหว่ างประเทศด้ วยการ
สื่ อสารทีม่ ศี ักยภาพสงสด
ู ุ
9.ปัจจัยด้ านรายได้ หรือเงินชดเชยในการจัดการทรัพยากร
มนษย์
งว่ า
ุ ระหว่ างประเทศหมายถึงการบคลากรคาดหวั
ุ
จะต้ องได้ รับค่ าใช้ จ่ายชดเชยส่ วนทีจ่ ่ ายไปก่ อน
สํ าหรับ
บคลากรที
ต่ ้ องเดินทางไปทํางานต่ างประเทศและส่ วนต่ าง
ุ
ด้ านภาษีทปี่ ฏิบัติงานต่ างประเทศ
เป็ นประเด็นทีต่ ้ องทํา
ความเข้ าใจกับหน่ วยงาน รวมทั้งประเด็นด้ านระดับแรงจงใจ
ู
เมือ่ ต้ องการให้ บุคลากรย้ ายไปทํางานในบริเวณทีอ่ นั ตราย
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10.การสื่ อสารในการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ระหว่ างประเทศ
หมายรวมถึงการสื่ อสารและบคลากรผ้
ุ
ูเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ในบริษัทระหว่ างประเทศทีต่ ้ องปรับให้ เข้ ากับปัญหาความ
แตกต่ างด้ านวัฒนธรรม ภมิู ศาสตร์ และทีซ่ ึ่งมีการแข่ งขันสงู
11.กล่ มุ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาเศรษฐกิจระดับสงหรื
ู อกล่ ุม G7 ใน
เอเชีย เช่ น ประเทศญีป่ ่ ุนมีการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ เน้ น
ความเป็ นพวกเดียวกันและการตัดสิ นใจตามระบบอาวโส
ุ
ระดับสงู
12.บทบาทสหภาพแรงงานในการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ใน
จีนได้ รับอิทธิพลจากรัฐบาลและพรรคการเมือง ส่ วนในญี่ปุ่น
รัฐบาลเข้ ามามีบทบาทน้ อยกว่ าเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศ
ตะวันตกและอเมริกา
ระบบสหภาพแรงงานจะเน้ นการ
ปกครองแบบพ่ อปกครองลกมากกว่
า
ู
13.หลักการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในญี่ปุ่นเน้ นการจ้ างงาน
ตลอดชีวติ การตัดสิ นใจร่ วมกัน ความรับผิดชอบร่ วมกัน การ
ประเมินและการเลือ่ นตําแหน่ งช้ า การควบคมภายในอย่
างไม่
ุ
เป็ นทางการ ไม่ เน้ นเส้ นทางอาชีพความชํานาญเฉพาะด้ าน
และเน้ นความสั มพันธ์ ส่วนรวมทั้งหมด
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14.แนวความคิดแบบระบบอาวโสในสั
งคมญีป่ ่ นมี
ุ
ุ บทบาทต่ อ
การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในหน่ วยงานญี่ปุ่นทําให้ การ
สั่ งงานตามลําดับสายบังคับบัญชามีเอกภาพมากกว่ า
15.แม้ ว่าค่ าตอบแทนสํ าหรับบคลากรผ้
ุ
ูเข้ ามาทํางานใหม่ ใน
หน่ วยงานญีป่ ่ นจะมี
น้อยแต่ ผลตอบแทนในระยะยาวจะมี
ุ
มากกว่ าเพราะการจ้ างงานระยะยาว
16.การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในเอเชียตะวันออก
ประกอบด้ วยจีน เกาหลี และญีป่ ่ ุน โดยเฉพาะจีนเป็ นประเทศ
ทีม่ บี ทบาททางเศรษฐกิจในปัจจบัุ นได้ รับอิทธิพลจากศาสนา
เต๋ า ขงจือ้ และศาสนาพทธนิ
ุ กายมหายานเน้ นความเชื่อด้ าน
ความเมตตากรณา
ุ หรือเรน ความสั มพันธ์ แบบพึง่ พา ความ
ผสมกลมกลืน กลยทธ์
ุ เพือ่ การอยู่รอดแบบทหารหรือบิง ฟา
และคณธรรมของผ้
ุ
ูนํา
17.การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในจีนเน้ นการจัดการแบบ
ซนว
ปัจจัยด้ านฤดกาล
ุ ูเน้ นปัจจัยด้ านคณธรรม
ุ
ู ปัจจัยด้ าน
ภมิู ศาสตร์ ปัจจัยด้ านภาวะผ้ ูนํา และปัจจัยด้ านองค์ การและ
วินัย
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18.องค์ การธรกิ
ุ จในจีนประกอบด้ วย กิจการทีร่ ัฐเป็ นเจ้ าของ
กิจการที่เมือง-หม่ ูบ้านเป็ นเจ้ าของ
กิจการที่เอกชนเป็ น
เจ้ าของ กิจการทีต่ ่ างชาติร่วมก่ อตั้ง กิจการทกรปแบบมี
การ
ุ ู
ดําเนินงานเหมือนกับองค์ การธรกิ
ุ จทัว่ ไปทําให้ มศี ักยภาพใน
การปฏิบัตงิ านและการแข่ งขันได้ ดี
19.เนื่องจากทรัพยากรมนษย์
ุ ในเอเชียมีจาํ นวนประมาณ
ครึ่งหนึ่งของทรัยพากรมนษย์
ุ ในโลกทีป่ ฏิบัตงิ านอย่ ูในจีน
และอินเดียทําให้ ต้องมีการยอมรับบทบาทของตัวแทน
ทรัพยากรมนษย์
ุ ในรปแบบของสหภาพแรงงาน
ู
คณะกรรมการผ้ ูแทนแรงงานเพือ่ ทําให้ ทรัพยากรมนษย์
ุ
สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึน้
20.การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในเอเชียเน้ นการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ความหลากหลายความเสมอภาควัฒนธรรม
การจัด
โครงสร้ างองค์ การเพือ่ ความคล่ องตัวในการปฏิบัตงิ าน การ
ปฏิบัตงิ านเน้ นศนย์
ู กลางความสนใจร่ วมกันเพือ่ สามารถ
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้ านทรัพยากรมนษย์
ุ เน้ นการ
พัฒนาเพือ่ ความคล่ องตัวสํ าหรับการปฏิบัตงิ านอย่ างยัง่ ยืน
ถาวร ด้ านการสื่ อสารเน้ นส่ วนรวมและชมชนมากขึ
น้
ุ
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21.กฎบัตรด้ านสั งคมของสหภาพยโรป
ซึ่งเป็ นกฎบัตรด้ าน
ุ
สิ ทธิพนื้ ฐานทางสั งคม หรือกฎบัตรทางสั งคม ประเทศใน
ยโรปยกเว้
นอังกฤษได้ ลงนามในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1989
ุ
และรัฐบาลอังกฤษโดยพรรคกรรมกรเป็ นรัฐบาลได้ ลงนามใน
ปี ค.ศ. 1997 เน้ นเสรีภาพด้ านการเคลือ่ นไหว การจ้ างงาน
และรายได้ การปรับปรงเงื
ุ อ่ นไขด้ านการดํารงชีวติ และการ
ปฏิบัตงิ าน การคุ้มครองทางสั งคม เสรีภาพด้ านการคบค้ า
สมาคม ด้ านการฝึ กอบรม การปฏิบัติอย่ างเท่ าเทียมกันทั้ง
เพศชายและเพศหญิง การได้ รับสารสนเทศข่ าวสาร การให้
คําปรึกษา และการเข้ าร่ วมกิจกรรมของบคลากร
การ
ุ
คุ้มครองด้ านสขภาพ
การคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ การ
ุ
คุ้มครองผ้ ูสู งอายและการค้
ุ
ุมครองคนพิการไร้ ความสามารถ
กฎบัตรนีส้ นับสนุนและเป็ นพืน้ ฐานการจัดการทรัพยากร
มนษย์
ุ ในยโรป
ุ
22.การจัดการทรัพยากรมนษย์
รับอิทธิพลจาก
ุ ในยโรปได้
ุ
แนวความคิดของกรีกผ่ านอาณาจักรโรมันและศาสนาคริสต์
นิกายโรมันแคทอลิกในยโรปใต้
ปัจจบัุ นคือประเทศอิตาลีซึ่ง
ุ
เป็ นกล่ ุมประเทศ G 7 ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันแคทอลิกได้
เผยแพร่ เข้ าไปมีบทบาทการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ใน
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อเมริกาใต้ ส่ วนศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ ทเี่ กิดที่
เยอรมันซึ่งเป็ นหนึ่งในประเทศกล่ มุ G7 ได้ มอี ทิ ธิพลสํ าหรับ
การจัดการทรัพยากรมนษย์
อซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ
ุ ในยโรปเหนื
ุ
ประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษสมาชิกกล่ มุ G7 ด้ วย อเมริกา
เหนือและออสเตรเลีย ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็ น
สมาชิกล่ ุมประเทศ G7 ด้ วยแสดงให้ เห็นอิทธิพลของการ
จัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในยโรปและภมิ
ุ
ู ภาคอืน่ ของโลก
23 การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในเยอรมันเป็ นพืน้ ฐานการ
จัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ในหน่ วยงานทัว่ โลก ในผลงานชื่อ
ระบบราชการ (Bureaucracy) ระบบราชการหมายถึงระบบ
การทํางานของบคคลที
ท่ าํ งานประจําในสํ านักงานโดยได้ รับ
ุ
เงินเดือนเป็ นการตอบแทนการปฏิบัตงิ าน มีหลักการทีส่ ํ าคัญ
คือ 1. สํ านักงานบริหารจัดเป็ นสายบังคับบัญชา แสดง
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบคลากรในองค์
การตั้งแต่ ระดับล่ างถึง
ุ
ระดับบนเป็ นรปพี
การจัดสายบังคับบัญชาแบบ
ู ระมิด
พีระมิดทําให้ เกิดความล่ าช้ าในการทํางาน เนื่องจากจะต้ อง
เสนอให้ ผู้รับผิดชอบระดับสงตั
ู ดสิ นใจและวินิจฉัยสั่ งการโดย
ไม่ มกี ารมอบอํานาจหน้ าทีใ่ ห้ หน่ วยงานระดับรองตัดสิ นใจ
แทน
2.กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ต่ ละสํ านักงาน
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แต่ ละหน่ วยงานจะมีอาํ นาจหน้ าที่ซึ่งกําหนดไว้ ตาม
ความสามารถ ความรับผิดชอบแสดงเขตอํานาจหน้ าที่ แสดง
การแบ่ งเขตอํานาจอย่ างชัดเจนไม่ มกี ารก้ าวก่ าย หรือทํางาน
ซํ้าซ้ อนกัน
3.บคลากรที
เ่ ป็ นข้ าราชการพลเรือนต้ องได้
ุ
จากการแต่ งตั้ง ไม่ ใช่ เลือกตั้ง โดยเน้ นคณสมบั
ติพนื้ ฐานด้ าน
ุ
เทคนิคตัดสิ นจากประกาศนียบัตร หรือการทดสอบ แสดง
ความระบบคณธรรม
ทีม่ คี วามโปร่ งใสไม่ มกี ารใช้ ระบบ
ุ
อปถั
ุ มภ์ ให้ หน่ วยงานทางวิชาการกําหนดตัดสิ น
ความสามารถของทรัพยากรมนษย์
4. ข้ าราชการ
ุ
พลเรือนได้ รับเงินเดือนตามตําแหน่ ง
5.การปฏิบัตงิ าน
เป็ นงานอาชีพและเป็ นการจ้ างงานทีเ่ ป็ นข้ าราชการพลเรือน
อย่ างเดียว
6. ข้ าราชการไม่ ใช่ เป็ นเจ้ าของสํ านักงาน
7.ต้ องมีการควบคมและมี
วนิ ัยสํ าหรับข้ าราชการ
8.การ
ุ
เลือ่ นตําแหน่ งตั้งอยู่บนพืน้ ฐานการตัดสิ นของผู้ทอี่ ยู่ในสาย
บังคับบัญชา
24 แนวความคิดเกีย่ วกับทรัพยากรมนษย์
ุ ในอังกฤษเป็ น
พืน้ ฐานด้ านการแบ่ งงานเน้ นประสิ ทธิภาพขององค์ การด้ าน
การปฏิบัตงิ านด้ วยการแบ่ งงานตามความสามารถพิเศษ โดย
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ได้ กล่ าวถึงกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพด้ วยการ
วิเคราะห์ ข้นั ตอนการผลิตด้ วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
25การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานการจัดการ
ทรัพยากรมนษย์
ุ ทสี่ ํ าคัญในอเมริกาและยโรป
ุ ใช้ การจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์ หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วยหลัก
4 ประการคือ 1.ใช้ วธิ ีการทํางานด้ วยพืน้ ฐานการศึกษางาน

แบบวิทยาศาสตร์ คือการใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ เหมาะสม
กับบคลากรด้
วยการใช้ เกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ หรือเกณฑ์ เชิง
ุ
ปริมาณวัดความเหมาะสมเพือ่ สามารถทํางานให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
2.ใช้ การคัดเลือก การฝึ กอบรมและการ
พัฒนาแบบวิทยาศาสตร์ ใช้ กบั ลกจ้
ู างแต่ ละคน ไม่ ให้ ลูกจ้ าง
ฝึ กอบรมแบบเก่ าทีเ่ ฉื่อยชา.
3.จัดหาคู่มอื และคําแนะนํา
สํ าหรับคนงานแต่ ละคนสํ าหรับการปฏิบัตงิ านแต่ ละงาน
เพือ่ ให้ สามารถทํางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะงาน
ทีต่ ้ องมีการใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
4.แบ่ ง
งานอย่ างเท่ าเทียมกันระหว่ างผ้ ูจัดการและแรงงาน
ให้
ผู้จดั การประยกต์
ุ หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ สําหรับ
วางแผนการทํางาน และคนงานปฏิบัติงานทีแ่ ท้ จริง
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26 การจัดการทรัพยากรมนษย์
อ
ุ แบบอเมริกนั และยโรปหรื
ุ
POSDCoRB เน้ น 1.การวางแผน (Planning ) คือ การ
กําหนดเป้าหมายขององค์ การว่ า ควรทํางานเพือ่ วัตถประสงค์
ุ
ใด จะดําเนินการอย่ างไร โดยคํานึงถึงเหตการณ์
ในอนาคต
ุ
การวางแผนจึงเป็ นการวางเค้ าโครงกิจกรรมและวิธีการ
ทํางานล่ วงหน้ าเพือ่ บรรลเปุ้ าหมายทีก่ าํ หนด 2. การจัด
องค์ การ (Organizing ) คือ การกําหนดโครงสร้ างทีเ่ ป็ น
อํานาจหน้ าทีข่ ององค์ การ โดยยึดหลักการบางหน่ วยงานและ
ทํางานอย่ างประสานร่ วมมือกันระหว่ างหน่ วยงานต่ างๆ
ภายในองค์ การ
3. การบริหารงานบคคล
ุ ( Staffing )การ
บริหารงานบคคล
เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ งาน การวางแผน
ุ
บคลากร
การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การพัฒนา
ุ
และจงใจ
4.การสั่ งการ (Directing) – หมายถึง การที่
ู
ผ้ ูบริหารต้ องตัดสิ นใจอย่ ูตลอดเวลา
โดยการแปลงการ
ตัดสิ นใจออกมาในรปของคํ
าสั่ งหรือคําแนะนํา ซึ่งต้ องอาศัย
ู
ภาวะความเป็ นผู้นําเพือ่ การทํางานบรรลผลสํ
ุ าเร็จตาม
เป้ าหมายทีก่ าํ หนด
5.การประสานงาน (Coordinating )
หมายถึง บทบาททีผ่ ้ ูบริหารต้ องทําหน้ าทีใ่ นการประสานงาน
หน่ วยงานต่ างๆ ภายในองค์ การ ซึ่งอาจเป็ นเรื่องทีม่ คี วาม

12

เกีย่ วเนื่องกัน
หรือเป็ นเรื่องระหว่ างหน่ วยงานหลักและ
หน่ วยงานสนับสนนุ
6.การรายงาน (Reporting )
หมายถึง
กระบวนการและเทคนิคของการแจ้ งให้
ผ้ ูบังคับบัญชาทราบถึงความก้ าวหน้ าของงานทีไ่ ด้ รับ
มอบหมาย เพือ่ สามารถควบคมการปฏิ
บัตงิ านของบคลากร
ุ
ุ
ในองค์ การ
7.การงบประมาณ (Budgeting )หมายถึง
ภารกิจเกีย่ วกับการวางแผน การทําบัญชี การควบคมเกี
ุ ย่ วกับ
การเงิน การคลัง และงบประมาณในองค์ การ
27 การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ เน้ นมนษย์
ุ สัมพันธ์ แสดงให้
เห็นความสํ าคัญของกล่ มุ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมบคคลใน
ุ
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ านของบคลากรขึ
น้ อยู่กบั ประเด็น
ุ
ทางสั งคมและเนือ้ หางาน โดยได้ แนะนําว่ าความตึงเครียด
ระหว่ างคนงานและผู้จดั การ
ฝ่ ายคนงานเป็ นตรรกะด้ าน
ความร้ ูสึก ฝ่ ายผ้ ูจดั การเป็ นตรรกะต้ นทนและประสิ
ทธิภาพ
ุ
ซึ่งจะนําไปส่ ู ความขัดแย้ งภายในองค์ การ
28แนวความคิดการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ แบบอเมริกนั
เปรียบเทียบกับยโรป
แนวความคิดแบบอเมริกนั มีลกั ษณะ
ุ
แนวโน้ มจะเน้ นลักษณะทีเ่ ป็ นทางการ เน้ นพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นเชิง
ปริมาณและความสั มพันธ์ ตามสั ญญา วัฒนธรรมบริษทั ของ
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อเมริกนั แสดงให้ เห็นความเป็ นอิสระของบริษทั และการ
จัดการ
รัฐเข้ ามามีบทบาทน้ อยและไม่ เน้ นบทบาทของ
สหภาพการค้ า เปรียบเทียบกับการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ
ในยโรปแสดงให้
เห็นผลกระทบเชิงคณภาพด้
านความ
ุ
ุ
หลากหลายของวัฒนธรรมต่ อกระบวนการทรัพยากรมนษย์
ุ
มีแนวความคิดกว้ าง ๆ เกีย่ วกับความรับผิดชอบ ด้ าน
องค์ การและการจัดการต่ อบคลากร
มีความสั มพันธ์ กบั รัฐสงู
ุ
มีแนวโน้ มสนับสนนบทบาทของตั
วแทนสหภาพการค้ าอย่ าง
ุ
กว้ างขวาง
29แนวความคิดการจัดการทรัพยากรมนษย์
น
ุ แบบยโรปเน้
ุ
ความคล่ องตัวของการปฏิบัตงิ านเมือ่ ต้ องติดต่ อสั มพันธ์ กนั
ภายในกล่ มุ สั งคมวัฒนธรรมเดียวกัน ความเข้ าใจมาตรฐาน
สั งคมภายใต้ กรอบการทํางานด้ านกฎหมาย
ระดับ
ความสั มพันธ์ ของรัฐและสถาบันชาติในตลาดแรงงาน
รวมทั้งการเน้ นพลวัตสั งคมระหว่ างบคลากร
ความและ
ุ
สั มพันธ์ บุคลากรต่ อตัวแทนสหภาพการค้ า
เป็ น
ความสั มพันธ์ ทมี่ ีลกั ษณะเป็ นสากลในระดับภูมภิ าคและ
ระดับชาติ
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30 บริษทั ในเยอรมันเน้ นความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ บคลากรในบริ
ษัทของอังกฤษเน้ นการแข่ งขัน
ุ
ของบคลากรและสิ
ทธิพเิ ศษของกล่ ุมเน้ นการประนีประนอม
ุ
ระหว่ างผลประโยชน์ แตกต่ างกัน บริษทั ของฝรั่งเศสเน้ น
รายละเอียดและความซับซ้ อน อาจไม่ มคี วามเท่ าเทียมกัน
ด้ านการเลือ่ นตําแหน่ ง และอาจมีระบบอปถั
ุ มภ์ สนับสนนุ
ิ
31.กลุ่มประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจในเอเชี
ยด้าน
่ แก่ ประเทศ
อุตสาหกรรมและผูน้ าํ ทางเศรษฐกิจจกลุ่มใหมได้
ญี่ปุ่นเป็ นผูน้ าํ ด้านอุตสาหกรรมในกลุ่ม G 7 ประเทศจีนและ
ิ ่มใหมกลุ
่ ่ม BRICS
ประเทศอินเดียเป็ นผูน้ าํ ด้านเศรษฐกจกลุ
32.วัฒนธรรมความเชื่อศาสนาพุทธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋ า
่
และศาสนาขงจื้ อมีอิทธิพลตอการจั
ดการทรัพยากรมนุษย์ใน
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ั ่มประเทศ
33.ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเอเชียกบกลุ
่ ่ ดด้านเขต
ออสเตรเลียและภาคพื้นมหาสมุทรที่มีตวั อยางเดนชั
การค้าเสรี FTA -Free Trade Area และความสัมพันธ์ในกลุ่ม
APEC- Asia-Pacific Economic Cooperation เป็ นต้น
ิ
าแบบเสรี ในเอเชียเน้นการผลิตสิ นค้า
34.เศรษฐกจการค้
เฉพาะด้านมีบทบาทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทาํ ให้
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มนุษย์มีการฝึ กทักษะ ฝึ กอบรม มีความสามารถปฏิบตั ิงาน
เฉพาะด้าน
่
ิ
35.บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเอเชียตอเศรษฐกจ
ั
ิ
โลกที่สมั พันธ์กบเศรษฐกจเกษตรและป่
าไม้คือบทบาทด้าน
ี่ ั จจัย 4 เชน่ อาหารหรื อ
การผลิตสิ นค้าและบริ การเกยวกบปั
่ อุตสาหกรรมเกษตรการปลูกฝ้ าย
ครัวโลก เครื่ องนุ่มหมใน
และเส้นใย
36.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุโรปได้รับอิทธิพลจาก
ความเชื่อศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกในยุโรปใต้และ
นิกายโปรเตสแตนท์ในยุโรปเหนือ
่
37.การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบตลาดเดียวหรื อตลาดรวม
่
ในกลุ่มยูโรมีอิทธิพลตอการจั
ดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการ
ิ นแบบเดียวกนั
ฝึ กอบรม ด้านการสื่ อสารในองค์การธุรกจเป็
ิ
่
ทําให้เกดเอกภาพในการจั
ดการทรัพยากรมนุษย์มากกวาเขต
อื่น
ิ
38.แบบเศรษฐกจแบบอุ
ตสาหกรรมในยุโรป อเมริ กาเหนือ
ออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็ นอุตสาหกรรมบริ การทําให้การ
่ ด
จัดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการบริ การมีบทบาทเดนชั

16

รวมทั้ งทักษะของทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการใช้ภาษาสําหรับ
การสื่ อสาร
ั โรปเนื่องจากการสงออก
่
39.ประเทศไทยได้ดุลการค้ากบยุ
่
่
สิ นค้ามากกวาการนํ
าเข้าสิ นค้าจากยุโรป มีบทบาทตอการ
่
่ อทําให้
จัดการทรัพยากรมนุษย์ระหวางประเทศ
กลาวคื
ประเทศไทยต้องพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
ั
สอดคล้องกบระบบการจั
ดการทรัพยากรมนุษย์ในยุโรปมาก
่
่
ขึ้ นตามมูลคาการสงออก
40.นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกจิ
ยุโรปเน้นนโยบายด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
แบบยัง่ ยืน( CSR Corporate Social Responsibility)
41.แนวความคิดของกลุ่มชนนักวิชาการจากยุโรปเหนือ เชน่
่
อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันมีอิทธิพลตอการจั
ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอเมริ กาเหนือทําให้อเมริ กาเหนือและ
ิ
่ม G 7 หรื อกล่ มุ
ยุโรปมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจในกลุ
ประเทศเศรษฐกิจอตสาหกรรมชั
้ นนําของโลกที่มีสมาชิก
ุ
ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริ กา และแคนาดาในอเมริ กา
เหนือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลีในยุโรป
และญี่ปุ่นในเอเชีย
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42.ศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตนท์ในอเมริ กาเหนือ
่
ออสเตรเลียและโอเชียเนียมีอิทธิพลตอการจั
ดการทรัพยากร
มนุษย์ทาํ ให้บุคลากรขยัน ทํางานหนัก มีวินยั มีความคิดริ เริ่ ม
่
สร้างสรรค์ เน้นการปฏิบตั ิงานมากกวาทฤษฎี
ทาํ ให้สามารถ
สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในชีวติ ประจําวันในเขต
เมืองได้มากกวา่
43.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอเมริ กาเหนือเน้นแนวคิด
ด้านมนุษยสัมพันธ์ การบริ หารนิยม ปฏิบตั ินิยมเชิงกลยุทธ์
การตัดสิ นใจเน้นปัจเจกนิยม
ิ
44.องค์การธุรกจในอเมริ
กาเหนือมีเป้ าหมายการจัดการด้าน
ํ การแขงขั
่ น ความรับผิดชอบตอสั
่ งคมเพื่อการ
เน้นกาไร
จัดการแบบยัง่ ยืน
่
45.สหภาพแรงงานมีบทบาทตอการจั
ดการทรัพยากรมนุษย์
ิ
ในอเมริ กาเหนือน้อยมาก เพราะเศรษฐกจถดถอย
มีการแบง่
ผิว นายจ้างมีบทบาทในองค์การมาก ทําให้ทรัพยากรมนุษย์
โดดเดี่ยวในอุตสาหกรรมดั้งเดิม
่
46.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหวางประเทศในอเมริ
กาใต้
่ ่ยวได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการทองเที
่ ่ ยว
ด้านการทองเที

18

่
ที่มีลกั ษณะเดนของอเมริ
กาใต้คือวัฒนธรรมอินคาซึ่งเป็ น
อินเดียนแดงกลุ่มใหญ่
ิ
่ คือ Brazil บราซิล
47.กลุ่ม BRICS หรื อกลุ่มเศรษฐกจใหม
Russia รัสเซีย India อินเดีย China จีน South Africa
ิ
แอฟริ กาใต้มีบทบาททางเศรษฐกจในอเมริ
กาใต้มีบทบาท
ด้านที่สาํ คัญคือ ประเทศบราซิลมีบทบาทด้านทรัพยากร
มนุษย์หรื อแรงงานการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ ง
ผลผลิตทางการเกษตร เชน่ กาแฟ ยาสู บ ที่สาํ คัญแถบลุ่ม
แมนํ่ ้ าอเมซอน รัสเซียเป็ นประเทศที่ต้ งั อยูใ่ นยุโรปและเอเชีย
มี GDP Gross Domestic Product เป็ นอันดับ 9 ของโลก มี
๊
่ นอันดับ 2 กาซธรรมชาติ
ร้อยละ 35
ทรัพยากรพลังงานถานหิ
นํ้ ามันร้อยละ 20 ของโลก อินเดียมีประชากรอันดับสองคาด
่ ค.ศ.2040 จะมีประชากรสู งที่สุด ประชากรมีคุณภาพมี
วาปี
่
่
การศึกษาที่ดีมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ คาแรงไม
่
สูงมาก เป็ นแหลงการให้
บริ การในลักษณะ Outsource ให้กบั
่
บริ ษทั ในอเมริ กาเหนือและยุโรป เป็ นผูส้ ่ งออกหลักในสวน
ของสิ นค้าซอฟต์แวร์ไอที ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดใน
่ ต
โลก เป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและทรัพยากรรายใหญ่ แหลงผลิ
สิ นค้าอุปโภคและบริ โภคและสิ นค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ มี
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ิ นอันดับสี่ ของโลกรองจากสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น
เศรษฐกจเป็
และเยอรมัน แอฟริ กาใต้ส่ งเสริ มบทบาทประตูสู่ แอฟริ กา
่ ตวัตถุดิบที่สาํ คัญ มีก๊าซธรรมชาติและอัญมณี แม้วา่
แหลงผลิ
แอฟริ กาใต้จะมีขนาดประชากรน้อยที่สุดและมีขนาด
เศรษฐฏิจเล็กที่สุดในกลุ่ม
48. ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายชาติพนั ธ์ในอเมริ กา
่
ใต้และแอฟริ กามีบทบาทตอการจั
ดการทรัพยากรมนุษย์
ั าน
เนื่องจากเป็ นกลุ่มชนพื้นเมืองอินเดียนแดงที่มีขอ้ จํากดด้
ความรู ้การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่ อสารจะเป็ นอุปสรรคตอ่
่
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหวางประเทศ
ทําให้ตอ้ งพึ่งพา
่
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ทรัพยากรมนุษย์จากตางประเทศ
่ ่ ยว
บริ การด้านการทองเที
49.ปัจจัยด้านวัฒนธรรมความเชื่อชนพื้นเมืองและศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกจากยุโรปใต้ในอเมริ กาใต้มี
่
อิทธิพลตอการจั
ดการทรัพยากรมนุษย์ทาํ ให้เป็ นสังคมแบบ
อนุรักษ์นิยมแบบพื้นเมือง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ั ่องจากคนแอฟริ กนสวน
ั ่
แอฟริ กากมี็ ปัญหาคล้ายคลึงกนเนื
่ บถือศาสนาคริ สต์แบบดั้ งเดิมและศาสนาอิสลาม
ใหญจะนั
รวมทั้ งความเชื่อแบบชนพื้นเมือง
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50.ความไมมั่ น่ คงทางการเมืองในอเมริ กาใต้มีความสําคัญตอ่
ิ
่ น่ คงในการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทําให้เกดความไมมั
่ ๆ โดยเฉพาะผู ้
ปฏิบตั ิงานของทรัพยากรมนุษย์ในบริ ษทั ตาง
่
่
ที่เป็ นแรงงานตางชาติ
ที่เข้ามาปฏิบตั ิงานในอเมริ กาใต้ สวน
่ ั
แอฟริ กามีปัญหาเรื่ องความแห้งแล้งและโรคระบาดรวมกบ
ปั ญหาความไมมั่ น่ คงทางการเมืองทําให้มีปัญหาคล้ายคลึงกนั
่ อกบภู
ั มิภาคอื่น ๆ ในรู ปของ
ทําให้แอฟริ กาต้องรวมมื
่
ั
องค์การระหวางชาติ
กบอาหรั
บลีค (Arab League) เชน่
GAFTA –Greater Arab Free Trade Area ในปี ค.ศ.2005

