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บทสรปุ  
1.การจัดการทรัพยากรมนษย์เกีย่วข้องกบัการบรรจแต่งตั้ง  การบํารงรักษาุ ุ ุ

บคลากร สัญญาการจ้างงาน รายละเอยีดงาน  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของุ
บคลากร สขภาพ อนามยัในสถานทีท่าํงาน ทมีงาน โครงสร้างและหน้าทีข่องุ ุ
หน่วยงาน อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ข้อแนะนํากาํหนดการทาํงาน 
ระเบียบวนัิย การขาดหรือลางาน วฒันธรรมองค์การ แรงจงใจและความสนใจู
งาน 

2.การพฒันาทรัพยากรมนษย์คอืกระบวนการดแลรักษาุ ู  การ
ฝึกอบรม การพฒันาองค์การและการพฒันาอาชีพทรัพยากร
มนษย์ในองค์การมบีทบาทเพือ่สร้างความมัน่คงและยัง่ยนืุ
ให้กบัองค์การและสร้างเสถยีรภาพให้กบัการจดัการ
ทรัพยากรมนษย์ุ  
3.การจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศจงึเน้นการศึกษาุ

เปรียบเทยีบระบบการจ้างงาน การจดัการวฒันธรรมข้ามชาติ
ภมภิาคต่าง ๆ กลยทธ์ธรกจิระหว่างประเทศ และทรัพยากรมนษย์ู ุ ุ ุ
และพฒันาการระว่างประเทศ 

4.ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลตอการจดัการ่ ทรัพยากร
มนุษยร์ะหวางประเทศ่ ในด้านปัญหาการปรับตวัด้านการ
จดัการ และการจ้างงาน การบรรจแต่งตั้งบคลากรเพือ่ไม่ใหุ้ ุ
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เกดิความเข้าใจผดิและความไร้ประสิทธิภาพในขณะการ
ปฏบัิตงิานตามหน้าทีใ่นตําแหน่งต่าง ๆ  

5.การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวางประเทศดา้นสากลนิยม่
ศึกษาการปฏิบติังานทรัพยากรมนุษยใ์นบริษทัท่ีเกยวขอ้งกบี่ ั
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์สูง สามารถใชภ้าษาไดห้ลายภาษา 
สามารถปฏิบติังานในประเทศท่ีไมใชบา้นเกด  การ่ ่ ิ
ปฏิบติังานในตางประเทศเป็นครังคราว หรือบุคลากร่ ้
ผูป้ฏิบติังานเคล่ือนท่ี 

6.ปัจจยัดา้นศกัยภาพมีบทบาทสาํคญัตอการจดัการทรั่ พยากร
มนุษยร์ะหวางประเทศเพราะ่ หน่วยงานธรกจิทกหน่วยงานุ ุ
ต้องพฒันาศักยภาพของบคลากรอย่างต่อเน่ือง  ธรกจิุ ุ
ระหว่างประเทศมคีวามจําเป็นต้องพฒันาศักยภาพบคลากรุ
อย่างหลากหลายและกว้างขวาง  รวมทั้งพฒันาทกัษะเมือ่
จาํเป็นต้องทาํงานในขอบเขต วฒันธรรม การเมอืงและ
ภมศิาสตร์ทีู่ แตกต่างกนั. 

7.ปัจจัยด้านการให้คาํปรึกษาคอืการทีบ่ริษัทต้องจ้าง
ผ้เช่ียวชาญจากต่างประเทศเมือ่จะต้องตดิต่อประสานงานทีู่
สําคญัระดบัสง จําเป็นต้องการผ้เช่ียวชาญท้องถิน่ ซ่ึงบริษทัู ู
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ไม่ได้ตั้งอย่ในประเทศน้ัน อาจไม่เข้าใจประเดน็สําคญั  ู
จาํเป็นต้องทาํงานด้านการให้คาํปรึกษาเพือ่ช่วยเหลอื
สนับสนนบริษทัทีท่าํงานต่างชาตด้ิานการจัดการทรัพยากรุ
มนษย์ระหว่างประเทศุ  

8.การจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศเน้นการุ
ประสานงานด้านการปฏิบัตงิานทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงานตาม
โครงสร้างหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานขณะปฏบัิติงานในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ด้วยความร้ความสามารถในการปฏิบัติงานู
ในหน้าที่และความเข้าใจวฒันธรรมระหว่างประเทศด้วยการ
ส่ือสารทีม่ศัีกยภาพสงสดู ุ  

9.ปัจจัยด้านรายได้หรือเงนิชดเชยในการจัดการทรัพยากร
มนษย์ระหว่างประเทศหมายถึงการบคลากรคาดหวงัว่าุ ุ
จะต้องได้รับค่าใช้จ่ายชดเชยส่วนทีจ่่ายไปก่อน  สําหรับ
บคลากรทีต้่องเดนิทางไปทาํงานต่างประเทศและส่วนต่างุ
ด้านภาษีทีป่ฏบัิติงานต่างประเทศ เป็นประเดน็ทีต้่องทาํ
ความเข้าใจกบัหน่วยงาน รวมทั้งประเดน็ด้านระดบัแรงจงใจู
เมือ่ต้องการให้บคลากรย้ายไปทาํงานในบริเวณทีอ่นัตรายุ  
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10.การส่ือสารในการจดัการทรัพยากรมนษย์ระหว่างประเทศ ุ
หมายรวมถงึการส่ือสารและบคลากรผ้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ุ ู  
ในบริษัทระหว่างประเทศทีต้่องปรับให้เข้ากบัปัญหาความ
แตกต่างด้านวฒันธรรม ภมศิาสตร์ และทีซ่ึ่งมกีารแข่งขนัสงู ู  

11.กล่มประเทศทีพ่ฒันาเศรษฐกจิระดบัสงหรือกลุ่ ู ุม G7 ใน
เอเชีย เช่น ประเทศญีป่่นมกีารจดัการทรัพยากรมนษย์เน้นุ ุ
ความเป็นพวกเดยีวกนัและการตดัสินใจตามระบบอาวโสุ
ระดบัสงู   

12.บทบาทสหภาพแรงงานในการจัดการทรัพยากรมนษย์ในุ
จนีได้รับอทิธิพลจากรัฐบาลและพรรคการเมอืง ส่วนในญี่ป่นุ
รัฐบาลเข้ามามบีทบาทน้อยกว่าเมือ่เปรียบเทยีบกบัประเทศ
ตะวนัตกและอเมริกา ระบบสหภาพแรงงานจะเน้นการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลกมากกว่าู  

13.หลกัการจดัการทรัพยากรมนษย์ในญี่ป่นเน้นการจ้างงานุ ุ
ตลอดชีวติ การตัดสินใจร่วมกนั ความรับผดิชอบร่วมกนั การ
ประเมินและการเลือ่นตาํแหน่งช้า การควบคมภายในอย่างไมุ่
เป็นทางการ ไม่เน้นเส้นทางอาชีพความชํานาญเฉพาะด้าน 
และเน้นความสัมพนัธ์ส่วนรวมทั้งหมด 
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14.แนวความคดิแบบระบบอาวโสในสังคมญีป่่นมีบทบาทต่อุ ุ
การจดัการทรัพยากรมนษย์ในหน่วยงานญี่ป่นทาํใหุ้ ุ การ
ส่ังงานตามลาํดบัสายบังคบับัญชามเีอกภาพมากกว่า 

15.แม้ว่าค่าตอบแทนสําหรับบคลากรผ้เข้ามาทาํงาุ ู นใหม่ใน
หน่วยงานญีป่่นจะมน้ีอยแต่ผลตอบแทนในระยะยาวจะมีุ
มากกว่าเพราะการจ้างงานระยะยาว 

16.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในเอเชียตะวนัออกุ
ประกอบด้วยจนี เกาหล ีและญีป่่น โดยเฉพาะจนีเป็นประเทศุ
ทีม่บีทบาททางเศรษฐกจิในปัจจบันได้รับอทิธิพลจากศาสนาุ
เต๋า ขงจือ้และศาสนาพทธนิุ กายมหายานเน้นความเช่ือด้าน
ความเมตตากรณาุ หรือเรน ความสัมพนัธ์แบบพึง่พา ความ
ผสมกลมกลนื กลยทธ์เพือ่การอย่รอดแบบทหารหรือบิง ฟาุ ู
และคณธรรมของผ้นําุ ู  

17.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในจีนเน้นการจดัการแบบุ
ซนวุ ูเน้นปัจจยัด้านคณธรรม  ปัจจยัด้านฤดกาล ปัจจัยด้านุ ู
ภมศิาสตร์ ู  ปัจจยัด้านภาวะผ้นํา และปัจจยัด้านองค์การและู
วนัิย 
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18.องค์การธรกจิในจนีประกอบด้วย กจิการทีรั่ฐเป็นเจ้าของ ุ
กจิการที่เมอืง-หม่บ้านเป็นเจ้าของ กจิการที่เอกชนเป็นู
เจ้าของ กจิการทีต่่างชาตร่ิวมก่อตั้ง กจิการทกรปแบบมกีารุ ู
ดาํเนินงานเหมอืนกบัองค์การธรกจิทัว่ไปทาํใุ ห้มศัีกยภาพใน
การปฏิบัตงิานและการแข่งขนัได้ด ี

19.เน่ืองจากทรัพยากรมนษย์ในเอเชียมจีาํนวนประมาณุ
คร่ึงหน่ึงของทรัยพากรมนษย์ในโลกทีป่ฏิบัตงิานอย่ในจนีุ ู
และอนิเดยีทาํให้ต้องมกีารยอมรับบทบาทของตวัแทน
ทรัพยากรมนษย์ในรปแบบของสหภาพแรงงาน ุ ู
คณะกรรมการผ้แทนแรงงานเพือ่ทาํู ให้ทรัพยากรมนษย์ุ
สามารถพฒันาศักยภาพในการปฏบัิติงานมากขึน้ 

20.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในเอเชียเน้นการเปลีย่นแปลงุ
เพือ่ความหลากหลายความเสมอภาควฒันธรรม การจดั
โครงสร้างองค์การเพือ่ความคล่องตวัในการปฏิบัตงิาน การ
ปฏบัิตงิานเน้นศนย์กลางความสนใจร่วมกนัเพือ่สามารถู
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ  ด้านทรัพยากรมนษย์เน้นการุ
พฒันาเพือ่ความคล่องตวัสําหรับการปฏิบัตงิานอย่างยัง่ยนื
ถาวร ด้านการส่ือสารเน้นส่วนรวมและชมชนมากขึนุ้  
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21.กฎบัตรด้านสังคมของสหภาพยโรป ซ่ึงเป็นกฎบัตรด้านุ
สิทธิพืน้ฐานทางสังคม  หรือกฎบัตรทางสังคม ประเทศใน
ยโรปยกเวุ้ นองักฤษได้ลงนามในเดอืนธันวาคม ค.ศ. 1989  
และรัฐบาลองักฤษโดยพรรคกรรมกรเป็นรัฐบาลได้ลงนามใน
ปี ค.ศ. 1997 เน้นเสรีภาพด้านการเคลือ่นไหว การจ้างงาน
และรายได้ การปรับปรงเงือ่นไขด้านการดาํรงชีวติและการ         ุ
ปฏบัิตงิาน การค้มครองทางสังคม เสรีภาพด้านการคบค้าุ
สมาคม ด้านการฝึกอบรม การปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกนัทั้ง
เพศชายและเพศหญงิ การได้รับสารสนเทศข่าวสาร การให้
คาํปรึกษา และการเข้าร่วมกจิกรรมของบคลากร การุ
ค้มครองด้านสขภาพ การค้มครองเดก็และผ้ใหญ่ การุ ุ ุ ู
ค้มครองผ้สงอายและการค้มครองคนพกิารไร้ความสามารถ ุ ู ู ุ ุ
กฎบัตรนีส้นับสนุนและเป็นพืน้ฐานการจัดการทรัพยากร
มนษย์ในยโรปุ ุ  

22.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในยโรปได้รับอทิธิพลจากุ ุ
แนวความคดิของกรีกผ่านอาณาจักรโรมนัและศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัแคทอลกิในยโรปใต้ ปัจจบันคอืประเทศอติาลซ่ึีงุ ุ
เป็นกล่มประเทศ ุ G 7 ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัแคทอลกิได้
เผยแพร่เข้าไปมบีทบาทการจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
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อเมริกาใต้ ส่วนศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ทีเ่กดิที่
เยอรมนัซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศกล่ม ุ G7 ได้มอีทิธิพลสําหรับ
การจดัการทรัพยากรมนษย์ในยโรปเหนือซ่ึงเป็นที่ตั้งของุ ุ
ประเทศฝร่ังเศส และองักฤษสมาชิกกล่ม ุ  G7 ด้วย อเมริกา
เหนือและออสเตรเลยี ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็น
สมาชิกล่มประเทศ ุ G7 ด้วยแสดงให้เห็นอทิธิพลของการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ในยโรปและภมภิาคอืน่ของโลกุ ุ ู  
23 การจดัการทรัพยากรมนษย์ในเยอรมนัเป็นพืน้ฐานการุ
จดัการทรัพยากรมนษย์ในหน่วยงานทัว่โลกุ  ในผลงานช่ือ
ระบบราชการ (Bureaucracy) ระบบราชการหมายถงึระบบ
การทาํงานของบคคลทีท่าํงานประจาํในสํานักงานโดยได้รับุ
เงนิเดอืนเป็นการตอบแทนการปฏบัิตงิาน มหีลกัการทีสํ่าคญั
คอื 1. สํานักงานบริหารจดัเป็นสายบังคบับัญชา แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบคลากรในองค์การตั้งแต่ระดบัล่างถึงุ
ระดบับนเป็นรปพรีะมดิู  การจดัสายบังคบับัญชาแบบ
พรีะมดิทาํให้เกดิความล่าช้าในการทาํงาน เน่ืองจากจะต้อง
เสนอให้ผ้รับผดิชอบระดบัสงตดัสินใจและวนิิจฉัยส่ังการโดยู ู
ไม่มกีารมอบอาํนาจหน้าทีใ่ห้หน่วยงานระดบัรองตดัสินใจ
แทน         2.กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ต่ละสํานักงาน 
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แต่ละหน่วยงานจะมอีาํนาจหน้าที่ซ่ึงกาํหนดไว้ตาม
ความสามารถ ความรับผดิชอบแสดงเขตอาํนาจหน้าที ่แสดง
การแบ่งเขตอาํนาจอย่างชัดเจนไม่มกีารก้าวก่าย หรือทาํงาน
ซ้ําซ้อนกนั          3.บคลากรทีเ่ป็นข้าราชการพลเรือนต้องไดุ้
จากการแต่งตั้ง ไม่ใช่เลอืกตั้ง โดยเน้นคณสมบัติพืน้ฐานด้านุ
เทคนิคตัดสินจากประกาศนียบัตร หรือการทดสอบ  แสดง
ความระบบคณธรรม ทีม่คีวาุ มโปร่งใสไม่มกีารใช้ระบบ
อปถมัภ์ุ ให้หน่วยงานทางวชิาการกาํหนดตดัสิน
ความสามารถของทรัพยากรมนษย์    ุ      4. ข้าราชการ
พลเรือนได้รับเงนิเดอืนตามตาํแหน่ง            5.การปฏบัิตงิาน
เป็นงานอาชีพและเป็นการจ้างงานทีเ่ป็นข้าราชการพลเรือน
อย่างเดยีว          6.  ข้าราชการไม่ใช่เป็นเจ้าของสํานักงาน          
7.ต้องมีการควบคมและมีวนัิยสําหรับข้าราชการ           ุ 8.การ
เลือ่นตาํแหน่งตั้งอย่บนพืน้ฐานการตดัสินของผ้ทีอ่ย่ในสายู ู ู
บังคบับัญชา 
 24 แนวความคดิเกีย่วกบัทรัพยากรมนษย์ุ ในองักฤษเป็น
พืน้ฐานด้านการแบ่งงานเน้นประสิทธิภาพขององค์การด้าน
การปฏิบัตงิานด้วยการแบ่งงานตามความสามารถพเิศษ โดย
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ได้กล่าวถงึกระบวนการผลติทีม่ปีระสิทธิภาพด้วยการ
วเิคราะห์ขั้นตอนการผลติด้วยผ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านู   
25การจดัการแบบวทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นพืน้ฐานการจดัการ
ทรัพยากรมนษย์ทีสํ่าคญัในอเมริกาและยโรปุ ุ ใช้การจดัการแบบ
วทิยาศาสตร์ หลกัการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ประกอบด้วยหลกั 

4 ประการคอื       1.ใช้วธีิการทาํงานด้วยพืน้ฐานการศึกษางาน
แบบวทิยาศาสตร์ คอืการใช้เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ให้เหมาะสม
กบับคลากรด้วยการใช้เกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์หรือเกุ ณฑ์เชิง
ปริมาณวดัความเหมาะสมเพือ่สามารถทาํงานให้มี
ประสิทธิภาพ       2.ใช้การคดัเลอืก การฝึกอบรมและการ
พฒันาแบบวทิยาศาสตร์ใช้กบัลกจ้างแต่ละคน ไม่ให้ลกจ้างู ู
ฝึกอบรมแบบเก่าทีเ่ฉ่ือยชา.    3.จดัหาค่มอืและคาํแนะนําู
สําหรับคนงานแต่ละคนสําหรับการปฏบัิตงิานแต่ละงาน
เพือ่ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงาน
ทีต้่องมีการใช้เคร่ืองมอืและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั      4.แบ่ง
งานอย่างเท่าเทยีมกนัระหว่างผ้จัดการและแรงงาน ใหู้
ผ้จดัการประยกต์หลกัการจดัการแบบวทิยาศาสตร์สําหรับู ุ
วางแผนการทาํงาน และคนงานปฏบัิติงานทีแ่ท้จริง  
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26  การจดัการทรัพยากรมนษย์แบบอเมริกนัและยโรปหรือ ุ ุ
POSDCoRB เน้น 1.การวางแผน (Planning  ) คอื การ
กาํหนดเป้าหมายขององค์การว่า ควรทาํงานเพือ่วตัถประสงค์ุ
ใด จะดาํเนินการอย่างไร โดยคาํนึงถึงเหตการณ์ในอนาคต  ุ
การวางแผนจึงเป็นการวางเค้าโครงกจิกรรมและวธีิการ
ทาํงานล่วงหน้าเพือ่บรรลเป้าหมายทีก่าํหนดุ       2.      การจดั
องค์การ (Organizing ) คอื การกาํหนดโครงสร้างทีเ่ป็น
อาํนาจหน้าทีข่ององค์การ โดยยดึหลกัการบางหน่วยงานและ
ทาํงานอย่างประสานร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์การ         3. การบริหารงานบคคล ุ ( Staffing )การ
บริหารงานบคคล เร่ิมตั้งแต่ การวเิคราะห์งาน การวางแผนุ
บคลากร การสรรหา การคดัเลอืก การฝึกอบรม การพฒันา ุ
และจงใจู        4.การส่ังการ (Directing) – หมายถงึ การที่
ผ้บริหารต้องตดัสินใจอย่ตลอดเวลา โดยการแปลงการู ู
ตดัสินใจออกมาในรปของคาํส่ังหรือคาํแนะนํา ซ่ึงต้องอาศัยู
ภาวะความเป็นผ้นําเพือ่การทาํงานบรรลผลสําเร็จตามู ุ
เป้าหมายทีก่าํหนด        5.การประสานงาน (Coordinating )  
หมายถงึ บทบาททีผ้่บริหารต้องทาํหน้าทีใ่นการประสานงานู
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองทีม่คีวาม
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เกีย่วเน่ืองกนั หรือเป็นเร่ืองระหว่างหน่วยงานหลกัและ
หน่วยงานสนับสนนุ         6.การรายงาน (Reporting ) 
หมายถงึ กระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผ้บังคบับัญชาทราบถึงความก้าวหน้าของงานทีไ่ด้รับู
มอบหมาย เพือ่สามารถควบคมการปฏิบัตงิานของบคลากรุ ุ
ในองค์การ     7.การงบประมาณ (Budgeting )หมายถงึ
ภารกจิเกีย่วกบัการวางแผน การทาํบัญชี การควบคมเกีย่วกบัุ
การเงนิ การคลงั และงบประมาณในองค์การ 
27 การจดัการทรัพยากรมนษย์ุ เน้นมนษย์สัมพนัธ์แสดงใหุ้
เห็นความสําคญัของกล่มทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมบคคลในุ ุ
การปฏิบัตงิาน การปฏิบัตงิานของบคลากรขึน้อย่กบัประเดน็ุ ู
ทางสังคมและเนือ้หางาน โดยได้แนะนําว่าความตงึเครียด
ระหว่างคนงานและผ้จดัการ ฝ่ายคนงานเป็นตรรกะด้านู
ความร้สึก ฝ่ายผ้จดัการเป็นตรรกะต้นทนและประสิทธิภาพู ู ุ  
ซ่ึงจะนําไปส่ความขดัแย้งภายในองค์การู   
28แนวความคดิการจดัการทรัพยากรมนษย์แบบอเมริกนัุ
เปรียบเทยีบกบัยโรปุ  แนวความคดิแบบอเมริกนัมลีกัษณะ
แนวโน้มจะเน้นลกัษณะทีเ่ป็นทางการ เน้นพืน้ฐานทีเ่ป็นเชิง
ปริมาณและความสัมพนัธ์ตามสัญญา วฒันธรรมบริษทัของ
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อเมริกนัแสดงให้เห็นความเป็นอสิระของบริษทัและการ
จดัการ รัฐเข้ามามบีทบาทน้อยและไม่เน้นบทบาทของ
สหภาพการค้า  เปรียบเทยีบกบัการจดัการทรัพยากรมนษย์ุ
ในยโรปแสดงให้เห็นผลุ กระทบเชิงคณภาพด้านความุ
หลากหลายของวฒันธรรมต่อกระบวนการทรัพยากรมนษย์ุ
มแีนวความคดิกว้าง ๆ เกีย่วกบัความรับผดิชอบ  ด้าน
องค์การและการจดัการต่อบคลากร มคีวามสัมพนัธ์กบัรัฐสง ุ ู
มแีนวโน้มสนับสนนบทบาทของตวัแทนสหภาพการค้าอย่างุ
กว้างขวาง 
29แนวความคดิการจดัการทรัพยากรมนษย์แบบยโรปเน้นุ ุ
ความคล่องตวัของการปฏิบัตงิานเมือ่ต้องติดต่อสัมพนัธ์กนั
ภายในกล่มสังคมวฒันธรรมเดยีวกนั    ความเข้าใจมาตรฐานุ
สังคมภายใต้กรอบการทาํงานด้านกฎหมาย ระดบั
ความสัมพนัธ์ของรัฐและสถาบันชาตใินตลาดแรงงาน 
รวมทั้งการเน้นพลวตัสังคมระหว่างบคลากร ความและุ
สัมพนัธ์บคลากรต่อตวัแทนสหภาพการค้า เป็นุ
ความสัมพนัธ์ทีม่ีลกัษณะเป็นสากลในระดบัภูมภิาคและ
ระดบัชาต ิ
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30 บริษทัในเยอรมนัเน้นความเป็นอสิระในการปฏิบัติงาน
ตามวชิาชีพ บคลากรในบริษัทขององักฤษเน้นการแข่งขนัุ
ของบคลากรและสิทธิพเิศษของกล่มเน้นการประนีประนอมุ ุ
ระหว่างผลประโยชน์แตกต่างกนั บริษทัของฝร่ังเศสเน้น
รายละเอยีดและความซับซ้อน อาจไม่มคีวามเท่าเทยีมกนั
ด้านการเลือ่นตาํแหน่ง และอาจมรีะบบอปถมัภ์สนับสนนุ ุ  

31.กลุมประเทศท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกจในเอเชียดา้น่ ิ
อุตสาหกรรมและผูน้าํทางเศรษฐกิจจกลุมใหมไดแ้ก ประเทศ่ ่ ่
ญ่ีปุ่นเป็นผูน้าํดา้นอุตสาหกรรมในกลุม ่ G 7 ประเทศจีนและ
ประเทศอินเดียเป็นผูน้าํดา้นเศรษฐกจกลุมใหมกลุม ิ ่ ่ ่ BRICS 
32.วฒันธรรมความเช่ือศาสนาพทุธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋า
และศาสนาขงจือมีอิทธิพลตอการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์น้ ่
เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
33.ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของเอเชียกบกลุมประเทศั ่
ออสเตรเลียและภาคพืนมหาสมุทรท่ีมีตวัอยางเดนชดัดา้นเขต้ ่ ่
การคา้เสรี FTA -Free Trade Area และความสมัพนัธ์ในกลุม ่
APEC- Asia-Pacific Economic Cooperation เป็นตน้ 
34.เศรษฐกจการคา้แบบเสรีในเอเชียิ เนน้การผลิตสินคา้
เฉพาะดา้นมีบทบาทดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยท์าํให้
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มนุษยมี์การฝึกทกัษะ ฝึกอบรม มีความสามารถปฏิบติังาน
เฉพาะดา้น 
35.บทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นเอเชียตอเศรษฐกจ่ ิ
โลกท่ีสมัพนัธ์กบเศรษฐกจเกษตรและป่าไมคื้อบทบาทดา้นั ิ
การผลิตสินคา้และบริการเกยวกบปัจจยั ี่ ั 4 เชน อาหารหรือ่
ครัวโลก เคร่ืองนุ่มหมใน่ อุตสาหกรรมเกษตรการปลูกฝ้าย
และเสน้ใย 
36.การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยโุรปไดรั้บอิทธิพลจาก
ความเช่ือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกในยโุรปใตแ้ละ
นิกายโปรเตสแตนทใ์นยโุรปเหนือ 
37.การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบตลาดเดียวหรือตลาดรวม่
ในกลุมยโูรมีอิทธิพลตอการจดัการทรั่ ่ พยากรมนุษยด์า้นการ
ฝึกอบรม ดา้นการส่ือสารในองคก์ารธุรกจเป็นแบบเดียวกนิ ั
ทาํใหเ้กดเอกภาพในการจดัการทรัพยากรมนุษยม์ากกวาเขติ ่
อ่ืน 
38.แบบเศรษฐกจแบบอุตสาหกรรมในยโุรปิ  อเมริกาเหนือ
ออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็นอุตสาหกรรมบริการทาํใหก้าร
จดัการทรัพยากรมนุษยด์า้นการบริการมีบทบาทเดนชดั่  
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รวมทงัทกัษะของทรัพยากรมนุษยด์า้นการใชภ้าษาสาํหรับ้
การส่ือสาร 
39.ประเทศไทยไดดุ้ลการคา้กบยโุรปเน่ืองจากการสงออกั ่
สินคา้มากกวาการนาํเขา้สินคา้จากยโุรป มีบทบาทตอการ่ ่
จดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวางประเทศ กลาวคือทาํให้่ ่
ประเทศไทยตอ้งพฒันาการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้
สอดคลอ้งกบระบบการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยโุรปมากั
ขึนตามมูลคาการสงออก้ ่ ่  
40.นโยบายการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารธุรกจิ
ยโุรปเนน้นโยบายดา้นการรักษาสิงแวดลอ้มและการจดัการ่
แบบยงัยนื่ ( CSR Corporate Social Responsibility) 
41.แนวความคิดของกลุมชนนกัวิช่ าการจากยโุรปเหนือ เชน ่
องักฤษ ฝรังเศส และเยอรมนัมีอิทธิพลตอการจดัการ่ ่
ทรัพยากรมนุษยใ์นอเมริกาเหนือทาํใหอ้เมริกาเหนือและ
ยโุรปมีความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจในกลุม ิ ่ G 7 หรือกล่มุ
ประเทศเศรษฐกจิอตสาหกรรมช้ันนําของโลกุ ท่ีมีสมาชิก
ประกอบดว้ยประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาในอเมริกา
เหนือ ประเทศองักฤษ ฝรังเศส เยอรมนั และอิตาลีในยโุรป่
และญ่ีปุ่นในเอเชีย 
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42.ศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนทใ์นอเมริกาเหนือ 
ออสเตรเลียและโอเชียเนียมีอิทธิพลตอการจดัการทรัพยากร่
มนุษยท์าํใหบุ้คลากรขยนั ทาํงานหนกั มีวินยั มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค ์เนน้การปฏิบติังานมากกวาทฤษฎีทาํใหส้ามารถ่
สร้างสรรคแ์ละนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นชีวติประจาํวนัในเขต
เมืองไดม้ากกวา่ 
43.การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอเมริกาเหนือเนน้แนวคิด
ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ การบริหารนิยม  ปฏิบติันิยมเชิงกลยทุธ์ 
การตดัสินใจเนน้ปัจเจกนิยม 
44.องคก์ารธุรกจในอเมริกาเหนือมีิ เป้าหมายการจดัการดา้น
เนน้กาไร การแขงขนั ความรับผดิชอบตอสงัคมเพ่ือการํ ่ ่
จดัการแบบยงัยนื่  
45.สหภาพแรงงานมีบทบาทตอการจดัการทรัพยากรมนุษย์่
ในอเมริกาเหนือนอ้ยมาก เพราะเศรษฐกจถดถอย มีการแบงิ ่
ผวิ นายจา้งมีบทบาทในองคก์ารมาก ทาํใหท้รัพยากรมนุษย์
โดดเด่ียวในอุตสาหกรรมดั้งเดิม 
46.การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวางประเทศในอเมริกาใต้่
ดา้นการทองเท่ียวไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมการทองเท่ียว่ ่
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ท่ีมีลกัษณะเดนของอเมริกาใตคื้อวฒันธรรมอินคาซ่ึงเป็น่
อินเดียนแดงกลุมใหญ่ ่ 
47.กลุม ่ BRICS หรือกลุมเศรษฐกจใหม่ ิ ่ คือ Brazil บราซิล 
Russia รัสเซีย India อินเดีย China จีน South Africa 
แอฟริกาใตมี้บทบาททางเศรษฐกจในอเมริกาใตมี้บทบาทิ
ดา้นท่ีสาํคญัคือ ประเทศบราซิลมีบทบาทดา้นทรัพยากร
มนุษยห์รือแรงงานการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติรวมทงั้
ผลผลิตทางการเกษตร เชน กาแฟ ยาสูบ ท่ีสาํคญัแถบลุม่ ่
แมนาํอเมซอน่ ้   รัสเซียเป็นประเทศท่ีตงัอยใูนยโุรปและเอเชีย้ ่
มี  GDP Gross Domestic Product เป็นอนัดบั 9 ของโลก มี
ทรัพยากรพลงังานถานหินอนัดบั ่ 2 กาซธรรมชาติร้อยละ ๊ 35 
นาํมนัร้อยละ ้ 20 ของโลก อินเดียมีประชากรอนัดบัสองคาด
วาปี ค่ .ศ.2040 จะมีประชากรสูงท่ีสุด ประชากรมีคุณภาพมี
การศึกษาท่ีดีมีความพร้อมในการใชภ้าษาองักฤษ คาแรงไม่ ่
สูงมาก เป็นแหลงการใหบ้ริการในลกัษณะ ่ Outsource ใหก้บั
บริษทัในอเมริกาเหนือและยโุรป เป็นผูส้งออกหลกัในสวน่ ่
ของสินคา้ซอฟตแ์วร์ไอที ประเทศจีนมีประชากรมากท่ีสุดใน
โลก เป็นผูบ้ริโภคสินคา้และทรัพยากรรายใหญ แหลงผลิต่ ่
สินคา้อุปโภคและบริโภคและสินคา้อุตสาหกรรมรายใหญ มี่
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เศรษฐกจเป็นอนัดบัส่ีของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นิ
และเยอรมนั แอฟริกาใตส้งเสริมบทบาทประตูสูแอฟริกา่ ่
แหลงผลิตวตัถุดิบท่ีสาํคญั มีกาซธรรมชาติและอญัมณี่ ๊  แมว้า่
แอฟริกาใตจ้ะมีขนาดประชากรนอ้ยท่ีสุดและมีขนาด
เศรษฐฏิจเลก็ท่ีสุดในกลุม่  
48. ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความหลากหลายชาติพนัธ์ในอเมริกา
ใตแ้ละแอฟริกามีบทบาทตอการจดัการทรัพยากรมนุษย์่
เน่ืองจากเป็นกลุมชนพืนเมืองอินเดียนแดงท่ีมีขอ้จาํกดดา้น่ ั้
ความรู้การใชภ้าษาองักฤษและการส่ือสารจะเป็นอุปสรรคตอ่
การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวางประเทศ่  ทาํใหต้อ้งพึ่งพา
ทรัพยากรมนุษยจ์ากตางประเทศ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
บริการดา้นการทองเท่ียว่  
49.ปัจจยัดา้นวฒันธรรมความเช่ือชนพืนเมืองและศาสนา้
คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกจากยโุรปใตใ้นอเมริกาใตมี้
อิทธิพลตอการจดัการทรัพยากรมนุษยท์าํใหเ้ป็นสงัคมแบบ่
อนุรักษนิ์ยมแบบพืนเมือง้  การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์น
แอฟริกากมีปัญหาคลา้ยคลึงกนเน่ืองจากคนแอฟริกนสวน็ ั ั ่
ใหญจะนบัถือศาสนาคริสตแ์บบดงัเดิมและศาสนาอิสลาม ่ ้
รวมทงัความเช่ือแบบชนพืนเมือง้ ้  
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50.ความไมมนัคงทางการเมืองในอเมริกาใตมี้ความสาํคญัตอ่ ่่
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ทาํใหเ้กดความไมมนัคงใิ ่ ่ นการ
ปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยใ์นบริษทัตาง ๆ โดยเฉพาะผู ้่
ท่ีเป็นแรงงานตางชาติท่ีเขา้มาปฏิบติังานในอเมริกาใต้่  สวน่
แอฟริกามีปัญหาเร่ืองความแหง้แลง้และโรคระบาดรวมกบ่ ั
ปัญหาความไมมนัคงทางการเมืองทาํใหมี้ปัญหาคลา้ยคลึงกน่ ั่  
ทาํใหแ้อฟริกาตอ้งรวมมือกบภูมิภาคอ่ืน ่ ั ๆ ในรูปของ
องคก์ารระหวางชาติกบอาหรับลีค ่ ั (Arab League) เชน ่
GAFTA –Greater Arab Free Trade Area ในปี ค.ศ.2005 

 


