
 

การจดัการทรัพยากรมนษย์ในสังคมตะวนัตกุ  
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

ทวปียโรปมบีทบาทสําคญัด้านการวางรากฐานการุ
จดัการทรัพยากรมนษย์ในโลกตะวนัตก ทวปียโรปแม้วุ่ ุ าจะมี
ขนาดเลก็แต่กป็ระด้านประกอบด้วยชาตทิีร่ํ่ารวยด้า
เศรษฐกจิและวฒันธรรม มคีวามหลากหลายด้านรปพรรณู
สัณฐาน ภมศิาสตร์ ประชากร สถาปัตยกรรม  อาหาร ภาษาู  
มสีถาบันสังคมหลากหลาย ประกอบด้วยปรัชญา กฎหมาย
และความแตกต่างด้านแนวความคดิทางสังคมในยโรป  แม้ว่าุ
จะมคีวามแตกต่างดงักล่าวสังคมยโรปมคีวามใกล้ชิดทางุ
กายภาพตลอดระยะเวลายาวนาน แม้ว่าจะมคีวามขดัแย้ง
ระหว่างสังคมแต่กส็ามารถเอาชนะปัญหาอปสรรคร่วมกนัุ
สร้างสังคมวฒันธรรมแบบยโรปอย่างยิง่ใหญ่ภายในสังคมุ
โลกาภิวตัน์ สามารถดาํรงความเป็นสังคมวฒันธรรมยโรป ุ
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิ การผลติสินค้าและบริการ 
สามารถสร้างระบบสาธารณปโภคภายใต้ความร่วมมอืของู
ชนชาตยิโรปุ  
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ลกัษณะทางภมศิาสตร์ขอู งยโรปุ ทางด้านทิศตะวนัออก
ตดิต่อกบัเอเชียเรียกว่ายเรเซียู (Eurasia) แถบเทอืกเขาอราลู     
ทศิเหนือบริเวณ สแคนดเินเวยีขั้วโลกเหนือเขตอาร์คตกิ มี
เกาะต่าง ๆ เรียงรายไปถึงทศิตะวนัตกจดมหาสมทรแอตแลนุ
ตคิ ทิศใต้จดทะเลเมดเิตอร์เรเนียน ทวปียโรปมคีวามเป็นุ
เอกภาพด้านการเมอืงแม้ว่าจะผ่านสงครามโลกมาถึงสองคร้ัง 
การรวมกล่มเป็นกล่มยโรทาํให้ยโรปมีเอกภาพด้านการุ ุ ู ุ
จดัการทรัพยากรมนษย์มากขึน้โดยเฉพาะกฎบัตรุ ด้านสังคม
ของสหภาพยโรปุ (European Union Social Charter) ซ่ึง
เป็นกฎบัตรด้านสิทธิพืน้ฐานทางสังคม (Fundamental 
Social Rights) หรือกฎบัตรทางสังคม ประเทศในยโรปุ
ยกเว้นองักฤษได้ลงนามในเดอืนธันวาคม ค.ศ. 1989  และ
รัฐบาลองักฤษโดยพรรคกรรมกรเป็นรัฐบาลได้ลงนามในปี 
ค.ศ. 1997 เน้นเสรีภาพด้านการเคลือ่นไหว การจ้างงานและ
รายได้ การปรับปรงเงือ่นไขด้านการดาํรงชีวติและการ         ุ
ปฏบัิตงิาน การค้มครองทางสัุ งคม เสรีภาพด้านการคบค้า
สมาคม ด้านการฝึกอบรม การปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกนัทั้ง
เพศชายและเพศหญงิ การได้รับสารสนเทศข่าวสาร การให้
คาํปรึกษา และการเข้าร่วมกจิกรรมของบคลากร การุ
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ค้มครองด้านสขภาพ การค้มครองเดก็และผ้ใหญ่ การุ ุ ุ ู
ค้มครองผ้สงอายและการค้มครองคนพกิารไุ ู ู ุ ุ ร้ความสามารถ 
กฎบัตรนีส้นับสนนและเป็นพืน้ฐานการจัดการทรัพยากรุ
มนษย์ในยโรปุ ุ  

การจดัการทรัพยากรมนษย์ในยโรปได้รับอทิธิพลจากุ ุ
แนวความคดิของกรีกผ่านอาณาจักรโรมนัและศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัแคทอลกิในยโรปใต้ ปัจจบันคอืประเทศอติาลซ่ึีงุ ุ
เป็นกล่มประเทศ ุ G 7 ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัแคทอลกิได้
เผยแพร่เข้าไปมบีทบาทการจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
อเมริกาใต้ ส่วนศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ทีเ่กดิที่
เยอรมนัซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศกล่ม ุ G7 ได้มอีทิธิพลสําหรับ
การจดัการทรัพยากรมนษย์ในยโรปเหนือซ่ึงเป็นที่ตั้งของุ ุ
ประเทศฝร่ังเศส และองักฤษสมาชิกกลุ่ม  G7 ด้วย อเมริกา
เหนือและออสเตรเลยี ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็น
สมาชิกล่มประเทศ ุ G7 ด้วยแสดงให้เห็นอทิธิพลของการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ในยโรปและภมภิาคอืน่ของโลกุ ุ ู  
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1.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในเยอรุ มนั Protection 
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ประเทศเยอรมนัมปีระชากร 81,802,000 ล้านคนใน
วนัที ่ 31 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2009 เศรษฐกจิประกอบด้วยภาค
เกษตรกรรม 0.8% ภาคอตสาหกรรมุ  27.9% ภาคบริการ 
71,3% ในปี ค.ศ.2010 มแีรงงาน 43.51 ล้านคน ในปี ค.ศ 
2009 เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม 2,4% อตสาหกรรรม ุ
29,7% ภาคบริการ 67,8%  ในปี ค.ศ.2005 มีอตัราการ
ว่างงานร้อยละ 6.1ในเดอืน เมษายน ค.ศ. 2011 
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แมกซ์ เวเบอร์ (Maximilian Carl Emil Weber 1864 – 
1920) เสนอแนวความคดิเกีย่วกบัทรัพยากรมนษย์ไว้ในุ
ผลงานช่ือระบบราชการ (Bureaucracy) ระบบราชการ
หมายถงึระบบการทาํงานของบคคลทีท่าํงานประจําในุ
สํานักงานโดยได้รับเงนิเดอืนเป็นการตอบแทนการปฏบัิตงิาน 
มหีลกัการทีสํ่าคญัคอื 
 1. สํานักงานบริหารจดัเป็นสายบังคบับัญชา 
(Administrative offices are organized hierarchically. ) 
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบคลากรในองค์การตั้งแต่ระดบัุ
ล่างถงึระดบับนเป็นรปพรีะมดิู  การจดัสายบังคบับัญชาแบบ



 8

พรีะมดิทาํให้เกดิความล่าช้าในการทาํงาน (Red tape) 
เน่ืองจากจะต้องเสนอให้ผ้รับผดิชอบระดบัสงตดัสินใจและู ู
วนิิจฉัยส่ังการโดยไม่มกีารมอบอาํนาจหน้าทีใ่ห้หน่วยงาน
ระดบัรองตดัสินใจแทน 
         2.กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ต่ละสํานักงาน (Each 
offices has its own area of competence. ) แต่ละหน่วยงาน
จะมอีาํนาจหน้าที่ซ่ึงกาํหนดไว้ตามความสามารถ ความ
รับผดิชอบแสดงเขตอาํนาจหน้าที่ แสดงการแบ่งเขตอาํนาจ
อย่างชัดเจนไม่มีการก้าวก่าย หรือทาํงานซ้ําซ้อนกนั 
         3.บคลากรทีเ่ป็นข้าราชการพลเรือนต้องได้จากการุ
แต่งตั้ง ไม่ใช่เลอืกตั้ง โดยเน้นคณสมบัติพืน้ฐานด้านเทคนิคุ
ตดัสินจากประกาศนียบัตร หรือการทดสอบ(Civil servants 
are appointed, not elected, on the basis of technical 
qualifications as determined by diplomas or 
examinations ) แสดงความระบบคณธรรม ุ (Merit System) 
ทีม่คีวามโปร่งใสไม่มกีารใช้ระบบอปถัมภ์ุ (Spoiled System) 
ให้หน่วยงานทางวชิาการกาํหนดตดัสินความสามารถของ
ทรัพยากรมนษย์ุ  
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         4. ข้าราชการพลเรือนได้รับเงนิเดอืนตามตาํแหน่ง 
(Civil servants received fixed salaries according to rank )  

           5.การปฏิบัตงิานเป็นงานอาชีพและเป็นการจ้างงานที่
เป็นข้าราชการพลเรือนอย่างเดยีว (The job is a career and 
the sole employment of the civil servant ) 
         6.  ข้าราชการไม่ใช่เป็นเจ้าของสํานักงาน (The official 
does not own his or her office ) 
         7.ต้องมกีารควบคมและมวีนัิยสําหรับข้าราชการุ (The 
official is subject to control and discipline  
           8.การเลือ่นตาํแหน่งตั้งอย่บนพืน้ฐานการตัดสินของผู้ ู
ทีอ่ย่ในสายบังคบับัญชาระดบัสง ู ู (Promotion is based on 
superiors' judgement. ) 

แมกซ์ เวเบอร์ได้แบ่งพฤติกรรมของมนษย์ออกเป็นุ  
พฤตกิรรมสังคม 4 ประเภท คอื 
         1.พฤตกิรรมตามประเพณ(ีTradition) ในสังคมชนบท 
เป็นชมชนทีส่มาชิกในชมชนกาํหนดการกระทาํทางสังคมุ ุ
เป็นพฤตกิรรมตามนิสัย ประเพณกีาํหนดพฤตกิรรมบคคลในุ
ชมชนุ   
        2. พฤตกิรรมตามอารมณ์(Emotion)ในสังคมชานเมอืง 
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อารมณ์กาํหนดการกระทาํของสมาชิกในสังคม เป็น
พฤตกิรรมตามอารมณ์  
      3. พฤตกิรรมตามจริยธรรมหรือค่านิยม (Value) ใน
สังคมชานเมอืง    สมาชิกมพีฤตกิรรมทีเ่กดิจากเหตผลุ
ค่านิยมสงสดู ุ  บคคลมกีารกระทาํทางสังคมตามจริยธรรมุ
หรือค่านิยมในชมชนุ  
  4.พฤตกิรรมทีเ่กดิจากเหตผล ุ (Ration)ในสังคมเมอืง 
 ชุมชนกาํหนดเหตผลขึน้เุ ป็นระบบตามเป้าหมายระดบัต่าง ๆ 
เมือ่เป้าหมาย วธีิการและผลทีไ่ด้รับมีเหตผล จึงนําไปช่ังุ
นํา้หนัก  และให้คณค่าุ  พฤตกิรรมทีม่เีหตผลเป็นพฤตกิรรมทีุ่
เหมาะสมทีส่ดสําหรับบคลากรในองค์การ เพราะสามารถุ ุ
ปฏบัิตงิานได้ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว้ในองค์การ 
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 แมกซ์ เวเบอร์เห็นว่าทรัพยากรมนษย์ต้องมพีฤตกิรรมุ
ทีม่เีหตผล ระบบราชการทีใ่ช้กฎระเบียบควบคมพฤตกิรรมุ ุ
ของมนษย์ในองค์การขนาดใหญ่ทีม่บีคลากรทาํงานเป็นุ ุ
จาํนวนมากจะทําให้องค์การอย่รอดู  
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 โครงสร้างการบริหารในหน่วยงานผลติที่มขีนาด
องค์การ เทคโนโลยแีละปัจจัยอืน่ ๆ ทีค่ล้ายคลงึกนั
เปรียบเทยีบใน 3 ประเทศคอื  ฝร่ังเศส องักฤษและเยอรมนั
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เพือ่อธิบายรปแบบองค์การ เยอรมันมกีารออกแบบโครงสร้างู
แบบง่าย ๆ สายบังคบับัญชาเข้มแขง็แต่กระจายอาํนาจ มี
แนวโน้มทีจ่ะควบคมการเจริญเติบโตและองค์ประกอบต่าง ๆ ุ
แยกออกจากการผลติและสายบังคบับัญชาอาํนาจหน้าที ่ 
หน่วยงานในฝร่ังเศสมแีนวโน้มจะจัดสายบังคบับัญชาสงในู
กล่มผ้ปฏบัิติงานขนาดใหญ่ มตีําแหน่งผ้เช่ียวชาญฉพาะด้านุ ู ู
การจดัการและผ้นิเทศงาน  บริษทัในองักฤษมแีนวโน้มจัดู
องค์ประกอบระดบักลาง ยกเว้นหน่วยงานทีม่ีขนาดเลก็จะ
เน้นการจดัการแยกตามอาํนาจหน้าที ่ เปรียบเทยีบด้านการ
ควบคมบคลากร การควบคมด้านการจัดการ ระบบการุ ุ ุ
จ่ายเงนิ แรงงานสัมพนัธ์ด้านอตสาหกรรม การปฏบัิตงิานุ
วชิาชีพ นโยบายทรัพยากรมนษย์ ศักยภาพการทาํงานทีุ่
จาํเป็น การศึกษาวชิาชีพและการฝึกอบรม บริษทัของ
เยอรมนัเน้นการฝึกอบรมวชิาชีพสําหรับบคลากรและุ
ตาํแหน่งต่าง ๆ มพีฒันาการต่อเน่ืองด้านคณสมบัตขิองุ
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนัในแนวดิง่ มกีารสร้างหลกัสตรู
สําหรับการปฏิบัตงิานพืน้ฐานเฉพาะ  เสถยีรภาพและความ
อสิระของบคลากรในการปฏบัิตงิานภายใต้เงือ่นไขทีย่อมรับุ
ทั้งสองฝ่าย บริษทัของฝร่ังเศสเน้นการเรียนร้จากู
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ความก้าวหน้าของสายบังคบับัญชา ความแตกต่างด้าน
คณสมบัตแิละการปฏิบัติงานวชิาชีพ การเลือ่นตาํแหน่งุ
สงขึน้และเข้มงวดด้านความเป็นอสิระในการปฏิบัู ตงิาน เน้น
การรวบอาํนาจและความซับซ้อนในหน่วยงาน บริษทัของ
องักฤษเน้นเอกลกัษณ์ของแต่ละบริษทั ตามความแตกต่าง
ด้านจาํนวนตาํแหน่งงาน การปฏิบัติงานแต่ละอาชีพและ
คณสมบัตทิีแ่ตกต่างระหว่างบคลากรทีร่วมเป็นการจดัการุ ุ
ทัว่ไป สามารถสรปได้ว่าบริษทัในเยอรมนัเน้นความเป็นุ
อสิระในการปฏิบัตงิานตามวชิาชีพ บคลากรในบริษทัของุ
องักฤษเน้นการแข่งขนัของบคลากรและสิทธิพเิศษของกล่มุ ุ
เน้นการประนีประนอมระหว่างผลประโยชน์แตกต่างกนั 
บริษทัของฝร่ังเศสเน้นรายละเอยีดและความซับซ้อน อาจไม่
มคีวามเท่าเทยีมกนัด้านการเลือ่นตาํแหน่ง และอาจมีระบบ
อปถมัภ์สนับสนนุ ุ  

2.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในองักฤษุ  

 

ในปี ค.ศ. 2010 มปีระชากร 62,008,048 ล้านคน มี
แรงงาน 31.45 ล้านคน  ในปี ค.ศ.2010 แบ่งเป็นแรงงานภาค
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เกษตร 1.4% ภาคอตสาหกรรมุ  18.2% ภาคบริการ 80.4% 
ในปี ค.ศ.2006 มีอตัราการว่างงาน 7.6% ในเดอืนมถินายน ปี ุ
ค.ศ.  

 

  อดมั สมธิ  1723-1790 Adam Smith The Wealth of Nations (1776) 
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แนวความคดิเกีย่วกบัทรัพยากรมนษย์จากผลงานของอดมั ุ
สมธิ(1723 -1790) ในผลงานช่ือ  the Wealth of Nations, 
1776   แสดงแนวความคดิสําคญั ท่ามกลางเศรษฐศาสตร์
การเมอืงของยคการปฏิบัตอิตสาหกรรม ุ ุ (the Industrial 
Revolution) เป็นผลงานสมยัใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ผลงานที่ได้รับการพจิารณาว่าเป็นผลงานทีม่อีทิธิพลมาก
ทีส่ด ผลงานนีเ้ขยีนสําหรับผ้ทีไ่ด้รับการศึกษาระดบักลางุ ู
ทัว่ไปในคริศตวรรษที ่ 18 แนวความคดิสําคญั 3 ประการใน
ผลงานนีค้อื รปแบบพืน้ฐานเศรษฐกจิแบบตลาดเสรีู  (forms 
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the foundation of free market economics) การแบ่ง
แรงงาน( division of labour,) ผลประโยชน์ของแต่ละคน 
(self interest) และเสรีภาพการค้า ( freedom of trade) แสดง
ความคดิเกีย่วกบัทรัพยากรมนษย์ด้านการแบ่งแรงงานในุ
ตลาดการค้าเสรีทีไ่ม่มกีารผกขาด และมเีสรีภาพการค้าู  
ในผลงาน The Wealth of Nations ได้อธิบายตลาดเสรีเพือ่
อธิบายการผลติสินค้าทีม่ีจาํนวนและความแตกต่างด้วย
แรงงานทีเ่รียกว่ามอืทีซ่่อนเร้น (invisible hand) 
แนวความคดิเกีย่วกบัมอืทีซ่่อนเร้นอดมั สมธิกล่าวไว้ใน
ผลงานช่ือ Theory of Moral Sentimentsโดยใช้เป็นคร้ังแรก
ในผลงาน "The History of Astronomy" อดมั สมธิเช่ือว่า
ขณะทีม่นษย์มแีรงจงใจจะเกดิจากความเห็นแก่ผลประโยชน์ุ ู
ตวั( selfishness )และความโลภ( greed)การแข่งขันในตลาด
เสรีต้องขึน้อย่กบัผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ด้วยการู
กาํหนดให้ราคาสินค้าและบริการตํ่า  ขณะทีย่งัสร้างการกระตุ้
การส่งเสริมทาํให้เกดิสินค้าและบริการทีแ่ตกต่างหลากหลาย 
แต่ทว่ากย็งัเฝ้าระวงันักธรกจิและต่อต้านการผกขาด ุ ู ( 
monopolies) อดมั สมิธเช่ือว่าการแบ่งแรงงานจะมผีลทาํให้
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เกดิการเพิม่การผลติ การแบ่งแรงงานทําให้เพิม่ความมั่งคัง่
ของชาต ิ 

ผลงานของอดมั สมิธเน้นประสิทธิภาพขององค์การ
ด้านการปฏบัิตงิานด้วยการแบ่งงานตามความสามารถพเิศษ 
(Specialization of labor) โดยได้กล่าวถงึกระบวนการผลติที่
มปีระสิทธิภาพด้วยการวเิคราะห์ขั้นตอนการผลติด้วย
ผ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านู  (specialists)  
3.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในฝร่ังเศสุ  

 

ฝร่ังเศสมปีระชากร 65,821,885 ล้านคนเมือ่วนัที ่ 1
มกราคม ค.ศ. 2011 ประกอบด้วยประชากรวยัแรงงาน 28.21 
ล้านคนในปี ค.ศ.2010 มอีตัราการว่างงาน 9.6% ในเดอืน
กมภาพนัธ์ คุ .ศ. 2011 ประกอบด้วยแรงงานภาคบริการ 
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71.8% ภาคอตสาหกรรม ุ 24.3% ภาคเกษตรกรรม 3.8% ใน
ปี ค.ศ. 2009 มลค่าู เศรษฐกจิแบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม2.1% 
ภาคอตสาหกรรมุ 19% ภาคบริการ 78.9% ในปี ค.ศ.2009 นัก
ทฤษฎฝีร่ังเศสฟาโยล (Henri Fayol) 

 

 
 

            ฟาโยล (Henri Fayol 1841 in Istanbul – 1925 in 
Paris)  

          ฟาโยลนักทฤษฎกีารจดัการชาวฝร่ังเศสเป็นผ้เสนอู
แนวความคดิเกีย่วกบัการจดัการสมัยใหม่( modern concepts 
of management) ได้เสนอความสําคญัของการจดัการ 5 ด้าน
คอื (1)การวางแผน planning, (2) การจัดองค์การ
(organizing,) (3)การบังคบับัญชาส่ังการ (commanding,) 
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(4) การประสานงาน(coordinating,) และ (5) การควบคมุ
(controlling) กระบวนการบริหารตามแนวคดิของฟาโยลคอื 
POCCC 

   ประการแรก การวางแผน คอื การคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
เหตการณ์ต่างๆ ทีจ่ะมีผลกระทบต่อธรกจิ และกาํหนดขึนุ้ ุ
เป็นแผนการปฏิบัตงิาน หรือวถิทีางทีจ่ะปฏิบัตขิึน้ไว้เป็น
แนวทางการทาํงานในอนาคต 

      ประการทีส่อง การจดัองค์การ คอื การจดัให้มี
โครงสร้างของงานต่างๆ และอาํนาจหน้าที่ให้อย่ในู
ส่วนประกอบทีเ่หมาะสมทีจ่ะช่วยให้งานขององค์การ
บรรลผลสําเร็จุ  
          ประการทีส่าม การบังคบับัญชาส่ังการ คอื การส่ังงาน
ต่างๆ แก่ผ้ใต้บังคบับัญชา ซ่ึงผ้บริหารต้องกระทาํตนเป็นู ู
ตวัอย่างทีด่สํีาหรับผ้ใต้บังคบับัญชา ู และต้องเข้าใจ
ผ้ปฏิบัติงานด้วยเข้าใจข้อตกลงในองค์การ รวมทัู้ งการ
ตดิต่อส่ือสารในองค์การเพือ่เกดิความเข้าใจอนัดใีนการ
ปฏบัิตงิาน 
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          ประการทีส่ี่ การประสานงาน คอื การเช่ือมโยงงานของ
ทกคนให้เข้ากนัได้และไปส่เป้าหมายเดยีวกนัในที่สดุ ู ุ  
            ประการทีห้่า การควบคม คอื การทีจ่ะต้องกาํกบัใหุ้
สามารถประกนัได้ว่ากจิกรรมต่างๆ ทีท่าํไปน้ัน สามารถเข้า
กบัแผนทีว่างไว้แล้ว (Fayol, 1949, 1987) การควบคมุ
หมายถงึหลกัการให้ผ้จดัการต้องรับการตอบกลบัู (feedback) 

เพือ่ตดัสินใจ แนวความคดิของฟาโยลเป็นการจัดการร่วม
สมยั (Contemporary management) ในตาํราด้านการจดัการ
อาจลดกระบวนการเหลอืเพยีง 4 กระบวนการคอื (1) การ
วางแผน (planning) (2)  การจัดองค์การ(organizing) (3) 
การนํา (leading) และ (4) การควบคมุ  (controlling) 
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 ฟาโยลเช่ือว่าทฤษฎกีารจัดการต้องพฒันาขึน้โดยได้พมิพ์

หนังสือช่ือ General and Industrial Management (1916) 
เสนอแนวความคดิเกีย่วกบัทฤษฎกีารจดัการพืน้ฐานและ
หลกัการจดัการ( management principles) ฟาโยลได้เสนอ
ความสําคญัเกีย่วกบัเอกภาพการส่ังการ( unity of command)
อธิบายว่าผ้บังคบับัญชาู ( supervisor)ในองค์การควรมีคน
เดยีวฟาโยลเห็นด้วยกบัโสคราตสีทีว่่าการจัดการ 

1.Planning 
การวางแผน 

2.Organizing 
การจดั
องค์การ 

3.Commanding 
การบังคบับัญชา
ส่ังการ 

4.Coordinating 
การ
ประสานงาน 

5. Controlling 
การควบคมุ  

POCCC 
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4.การจดัการทรัพยากรมนษย์ในอเมริกาุ  

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2010  มปีระชากร 
308,745,538 ล้านคน มีแรงงานหรือทรัพยากรมนษย์ ุ 154.5  
ล้านคน มอีตัราการว่างงาน  9.1% เมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 
2011 มเีศรษฐกจิภาคเกษตรร้อยละ1.2 ภาคอุตสาหกรรม 
21.9% ภาคบริการ 76.9% ในปี ค.ศ.2009 แรงงาน
ประกอบด้วยแรงงานทาํฟาร์ม ป่าไม้และประมง 0.7%
หัตถกรรม การแปรรป การขนส่งู  และช่าง 20.3% การจดัการ 
วชิาชีพและเทคนิค 37.3% การค้าและสํานักงาน 24.2% การ
บริการอืน่  17.6% 
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 แนวความคดิและหลกัการด้านทรัพยากรมนษย์เป็นุ
แนวความคดิทีเ่กีย่วข้องกบับริหารธรกจิและองค์การตั้งแตุ่
ยคแรกในยคเกษตรกรรม  แนวความคิุ ุ ดใหม่ด้านทรัพยากร
มนษย์เร่ิมเน้นประสิทธิภาพตามแนวความคดิของเทเลอร์ ุ  

 

(Frederick W. Taylor) อาชีพวศิวกรเคร่ืองกลผ้ได้รับการู
ขนานนามว่าเป็นบิดาของการจัดการ ( Father of scientific 

management) จากผลงานสําคญัคอื the Principles of 
Scientific Management (1911), เสนอประเดน็เกีย่วกบั
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกจิและแนวปฏิบัตด้ิานยทธศาสตร์ุ
การจดัการ เน้นการจดัการด้านเคร่ืองมอืในกระบวนการผลติ  

ทรัพยากรมนษย์เป็นส่วนหน่ึงุ ของบริหารธรกจิและองค์การุ
ตั้งแต่ยคแรกของเกษตรกรรม ความคดิใหม่เกีย่วกบัุ
ทรัพยากรมนษย์เร่ิมต้นตั้งแต่ความสําคญัของเทย์เลอร์ในต้นุ
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ทศวรรษ ค.ศ.1900  ในปี ค.ศ. 1920 ผ้เช่ียวชาญด้านจติวทิยู า
และแรงงานในสหรัฐอเมริกาเร่ิมด้วยการเคลือ่นไหวด้าน
มนษยสัมพนัธ์ุ (human relation) เน้นความสําคญัด้าน
จติวทิยาและความเหมาะสมกบัการทาํงานในหน่วยงาน 
มากกว่าประเดน็การเปลีย่นแปลง การเคลือ่นไหวดงักล่าวมี
ต่อเน่ืองกนัตลอดกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 เน้นประเดน็
เกีย่วกบัภาวะผ้นํา ู (Leadership) ความร่วมมอืและความภักด ี
มบีทบาทสําคญัทาํให้เกดิความสําเร็จในองค์การ เรียกว่าเป็น
เทคนิคการบริหารงานแบบใหม่ในทศวรรษ ค.ศ.1960 เน้น
บทบาททรัพยากรมนษย์ด้านบทบาทสําคญัในองค์การุ  

 

เทเลอร์(Frederick Winslow Taylor)  

การจดัการแบบวทิยาศาสตร์ (Scientific management)เท

เลอร์เช่ือว่าการจดัการอตสาหกรรมุ (The industrial 
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management)ในสมยัน้ันเป็นแบบสมคัรเล่น การจดัการต้องเป็น
สาขาวชิาหน่ึงในมหาวทิยาลยั ทาํให้เกดิผลประโยชน์ดทีีส่ดได้จากุ
ความร่วมมอืระหว่างการจดัการฝึกอบรมและคุณภาพการจดัการ
และความร่วมมอืและนวตักรรมในสถานปฏบิัตงิาน เป็นความ
ร่วมมอืระหว่างกนัไม่เน้นสหภาพแรงงาน( Trade unions)
หลกัการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ประกอบด้วยหลกั  4 
ประการคอื 

       1.ใช้วธีิการทาํงานด้วยพืน้ฐานการศึกษางานแบบ
วทิยาศาสตร์(A scientific study of the tasks.) คอืการใช้
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เหมาะสมกบับคลากรด้วยการใช้เกณฑ์ุ
ทางวทิยาศาสตร์หรือเกณฑ์เชิงปริมาณวดัความเหมาะสม
เพือ่สามารถทาํงานให้มปีระสิทธิภาพ 

       2.ใช้การคดัเลอืก การฝึกอบรมและการพฒันาแบบ
วทิยาศาสตร์(Scientifically select, train, and develop )ใช้
กบัลกจ้างแต่ละคน ไม่ให้ลกจ้างฝึกอบรมแบบเก่าทีเ่ฉ่ือยชาู ู  
.    3.จดัหาค่มอืและคาํแนะนําสําหรับคนงานแต่ละคนสําหรับู
การปฏิบัตงิานแต่ละงานเพือ่ให้สามารถทาํงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานทีต้่องมกีารใช้เคร่ืองมอืและ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 



 27

      4.แบ่งงานอย่างเท่าเทียมกนัระหว่างผ้จัดการและแรงงาน ู
ให้ผ้จดัการประยกต์หลกัการจดัการแบบวทิยาศาสตร์สําหรับู ุ
วางแผนการทาํงาน และคนงานปฏบัิติงานทีแ่ท้จริง  

 

ผ้จดัการและคนงานู (Managers and workers) 

         เทเลอร์แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัวธีิการทาํให้มกีาร
ปฏบัิตติามทีเ่ป็นมาตรฐาน( Enforced standardization of 
methods) การรับเอาวธีิการปฏิบัตติามด้วยเงือ่นไขด้านการ
ทาํงานและการใช้เคร่ืองมอือปกรณ์ ความร่วมมือการปฏิบัติุ
ตามทาํให้ทาํงานรวดเร็วขึน้เป็นหลกัประกนั ความสําคญัของ
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การปฏิบัตติามด้วยการรับเอามาตรฐานและการใช้
กฎระเบียบบังคบัขึน้อย่กบัการจัดการ สามารถคาดหวงัได้ว่าู
คนงานอาจไม่เข้าใจว่าตนเองปฏิบัตงิานอะไร ตาม
แนวความคดิของเทเลอร์เห็นว่าข้อเทจ็จริงกค็อืการจดัการ
แบบวทิยาศาสตร์ทาํให้คนงานสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ทฤษฎกีารจดัการ (Management theory) 

แนวความคดิสําคญัของเทเลอร์คอืการวเิคราะห์งานวธีิ
ทางทีด่ทีีส่ดุ ( The "One Best Way") ได้พฒันาปัจจยั
เกีย่วกบัการศึกษาด้านเวลาและพฤตกิรรมการทาํงาน(time 
and motion study) วเิคราะห์งานทางด้านองค์ประกอบของ
งาน และวดัช่วงเวลาการทาํงาน การศึกษาทีสํ่าคญัคอืศึกษา
การใช้เคร่ืองตกั พลัว่หรือเสียม( shovels) โดยตั้งข้อสังเกตว่า
คนงานใช้เคร่ืองมอืตกัแบบเดยีวกนักบัวสัดทกประเภท จงึไดุ้ ุ
ออกแบบเคร่ืองตกัให้เหมาะสมกบัวสัดแต่ละชนิดเพือ่ทาํงานุ
ให้ได้ประสิทธิภาพสงสด เทย์เลอร์เป็นประธาน ู ุ  
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The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 ถงึปี ค.ศ.1907 ผลงานของเทย์เลอร์มี
อทิธิพลในสหรัฐอเมริกาเกีย่วกบัแนวความคดิด้านการจดัการ 

แกนทท์ (Henry Laurence Gantt, A.B., M.E. 1861 - 23 
November 1919) วศิวกรเคร่ืองกลและทีป่รึกษาการจดัการ
ได้พฒันาแกนทท์ชาร์ทในทศวรรษ ค.ศ.1910  

แบบวทิยาศาสตร์ทีม่หาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด แกนทท์ (H. L. 
Gantt) ได้พฒันา the Gantt chart สําหรับเป็นค่มอืสําหรับู
ปฏบัิตงิานและแสดงความก้าวหน้าของงาน แสดง
รายละเอยีดของโครงการตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบการปฏบัิติงาน
แต่ละสถานีและแต่ละโครงการ แต่ละสถานีจะแสดง
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โครงสร้างของงานตามโครงการ บางคร้ังอาจแสดงความ
เกีย่วเน่ืองของงานแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกจิกรรมต่าง ๆ 
แสดงกจิกรรมเป็นร้อยละของงานทีท่าํสําเร็จในแต่ละวนัดงั
ตวัอย่างกจิกรรมในแผนภูมิ 
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 แกนททช์าร์ทไดพ้ฒันามาเป็น PERT  -Program 
Evaluation and Review Technique พฒันาโดย The Special 
Projects Office of the United States Navy เพื่อประยกุตใ์ช้
สาํหรับการวางแผนและการควบคุมระบบอาวธุ –The Polaris 
Weapon System  ในปี ค.ศ.1958 เป็นระบบเพื่อสาํหรับ
ควบคุมแนวปฏิบติัการ (procedure) สาํหรับจาํลอง
ความกาวหนา้ของกจกรรม การจดัการดว้ยวธีิการนีผูบ้ริหาร้ ิ ้
อาจตดัสินใจวากจกรรมใดควรทาํกอนหลงัตามลาํดบั วิธีการ่ ิ ่
นีตางกบแกนททช์าร์ทเพราะเนน้ความเขา้ใจของบุคลากร้ ่ ั
สาํหรับปฏิบติักจกรรมตาง ๆ สวนแกนททช์าร์ทเนน้กจกรรมิ ่ ่ ิ
เกยวกบี่ ั ความสามารถในการทาํงานดงัแผนภูมิ 
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ในอเมริกาไดใ้ชว้ธีิการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ใชก้บั
การทาํงานอุตสาหกรรมรางรถไฟ( The railroad industry)

โดยได้แยกการทาํงานระหว่างหน่วยงานที่ปรึกษา( Staff )

และหน่วยงานหลกัผ้ทาํงานประจําู ( line employees)
นอกจากนีย้งัได้ประยกต์การจดัการแบบวทิยาศาสตร์ใช้กบัุ
องค์การด้านการศึกษาและเทศบาลหรือการจดัการท้องถิน่( 

educational and municipal organizations)  รวมทั้งใช้ใน
จติวทิยาอตสาหกรรมุ ( industrial psychology. ) ด้วยการ
แนะนําให้ใช้จติวทิยากบัการศึกษาด้านการจัดการ.  
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ในฝร่ังเศสได้แปลผลงานของเทย์เลอร์และได้เร่ิมใช้หลกัการ
จดัการแบบวทิยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐบาลตั้งแต่
สงครามโลกคร้ังที ่1 

 

ลเธอร์ กลลคิ ู ุ (Luther Gulick ค.ศ.1892 – 1993) 
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 การจัดการทรัพยากรมนษย์ในสหรัฐอเมริกาแบบ ุ POSDCoRB มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบัการจัดการสมยัใหม่ของฝร่ังเศสแต่ได้เพิม่รายละเอยีดที่
สําคญัเข้าไปด้านการบริหารงานบคคล การรายงาน และงบประมาณเป็นต้น ดงัุ
มรีายละเอยีดดงันี ้

            1. การวางแผน (Planning  ) คอื การกาํหนดเป้าหมาย
ขององค์การว่า ควรทาํงานเพือ่วตัถประสงค์ใด จะดาํเนินการุ
อย่างไร โดยคาํนึงถงึเหตการณ์ในอนาคต  การวางแผนจึงเป็นุ

7.Budgeting 
การงบประมาณ 

6.Reporting 
การรายงาน 

5.Coordinating 

การ
ประสานงาน 

4.Directing 
การส่ังการ 

3.Staffing 
การบริหารงาน
บคคลุ  

2.Organizing 
การจัดองค์การ 

1.Planning 
การวางแผน 

 
POSDCoRB 
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การวางเค้าโครงกจิกรรมและวธีิการทาํงานล่วงหน้าเพือ่บรรลุ
เป้าหมายทีก่าํหนด 
           2. การจดัองค์การ (Organizing ) คอื การกาํหนด
โครงสร้างทีเ่ป็นอาํนาจหน้าทีข่ององค์การ โดยยดึหลกัการ
บางหน่วยงานและทาํงานอย่างประสานร่วมมอืกนัระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ 
         3. การบริหารงานบคคล ุ ( Staffing )การบริหารงาน
บคคล เร่ิมตั้งแต่ การวเิคราะห์งาน การวางแผนบคลากร การุ ุ
สรรหา การคดัเลอืก การฝึกอบรม การพฒันา และจงใจู  
         4.การส่ังการ (Directing) – หมายถงึ การทีผ้่บริหารู
ต้องตดัสินใจอย่ตลอดเวลา โดยการแปลงการตดัสินใจออกมาู
ในรปของคาํส่ังหรือคาํแนะนํา ซ่ึงต้องอาศัยภาวะความเป็นู
ผ้นําเพือ่การทาํงานบรรลผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กาํหนดู ุ  
          5.การประสานงาน (Coordinating )  หมายถงึ บทบาท
ทีผ้่บริหารต้องทาํหน้าทีใ่นการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ู
ภายในองค์การ ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั หรือ
เป็นเร่ืองระหว่างหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนนุ  
           6.การรายงาน (Reporting ) หมายถงึ กระบวนการ
และเทคนิคของการแจ้งให้ผ้บังคบับัญชาทราบถงึู
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ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย เพือ่สามารถ
ควบคมการปฏิบัตงิานของบคลากรในองค์การุ ุ  

     7.การงบประมาณ (Budgeting )หมายถงึภารกจิ
เกีย่วกบัการวางแผน การทาํบัญชี การควบคมเกีย่วกบัุ การเงิน 
การคลงั และงบประมาณในองค์การ 
 
ทฤษฎมีนษยสัมพนัธ์ ุ (Human relation) 

 

  

เอลตนั มาโย (George Elton Mayo -26 December 
1880 - 7 September 1949) เป็นนักจติวทิยา นักสังคมวทิยา
และนักทฤษฎอีงค์การชาวออสเตรเลยี ทาํงานที่
มหาวทิยาลยัควนีแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 - 1923 ก่อนจะ
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ย้ายไปที่มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนียและมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด
ในปี ค.ศ. 1926 – 1947 ในตาํแหน่งศาสตราจารย์ด้านการวจิัย
อตสาหกรรมุ  มาโยเป็นผ้บกเบิกการเคลือ่นไหวด้านมนษยู ุ ุ
สัมพนัธ์ (the Human Relations Movement) โดยได้วจิยั
เร่ือง the Hawthorne Studies และปัญหาด้านบคลากรในุ
อตสาหกรรมในปี คุ .ศ. 1933 งานวจิยั the Hawthorne 
Studies ในทศวรรษ ค.ศ. 1930s  แสดงให้เห็นความสําคญั
ของกล่มทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมบคคลในการปฏิบัตงิานุ ุ  
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 การศึกษาฮอร์ธอนร์นได้แบ่งกล่มควบคม ุ ุ (Control 
group ) มี 6 ตวัอย่างใช้แสงสว่างทีแ่น่นอน (steady 
illumination) กล่มทดลอง ุ (Experimental group) ทดลอง
กล่มตวัอย่าง ุ 6 ตวัอย่างใช้แสงสว่างแตกต่างเปลีย่นแปลงไป 
(Varied illumination) ถ้าแสงสว่างมากขึน้และลดลงจะมีผล
ต่อการปฏบัิติงานของบคลากรุ  
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สภาพการทาํงานภายในบริษทั The Hawthorne Works of 
the Western Electric Company Interior  ในช่วงการ
ทดลอง ปี ค.ศ. 1930 
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ใช้วธีิการทดลองเชิงปฏิบัตกิาร( the practical experiments )
มาโยสรปวธีิการทีผ้่จดัการควรมีพฤตกิรรมอย่างไร การุ ู
สังเกตการณ์ในการวจิยักเ็พือ่ปรับปรงความสามารถในการุ
ผลติ ตัวอย่างเช่น เปลีย่นเงือ่นไขด้านแสงสว่างในสถานที่
ทาํงาน การศึกษาพบว่าความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน
ขึน้อย่กบัรปแบบทางสังคมของกล่มทาํงาน บรรทดัฐานู ู ุ
สําหรับความร่วมมอืและผลงานเพิม่ขึน้เกดิจากความร้สึกู
เกีย่วกบัเงือ่นไขความสําคญัด้านกายภาพ หรือแรงจงใจด้านู
การเงนิซ่ึงมค่ีาแรงจงใจน้อย บคลากรจะจดักล่มทาํงานและู ุ ุ
รับการจัดการเพือ่ผลประโยชน์ขององค์การ 

มาโยสรปวุ่ าการปฏบัิตงิานของบคลากรขึน้อย่กบัุ ู
ประเดน็ทางสังคมและเนือ้หางาน โดยได้แนะนําว่าความตงึ
เครียดระหว่างคนงานและผ้จดัการ ฝ่ายคนงานเป็นตรรกะู
ด้านความร้สึก ฝ่ายผ้จดัการเป็นตรรกะต้นทนและู ู ุ
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนําไปส่ความขดัแย้งภายในองค์การู  

การศึกษาความไม่ลงรอยในวธีิการปฏิบัติงานได้
นําเสนอดงัต่อไปนี ้ สมาชิกของกล่มทีเ่ลอืกศึกษาพฤตกิรรมุ
มกัจะยนิยอมให้เลอืกศึกษาพฤตกิรรมของตนเอง พฤตกิรรม
ของคนงานสตรีทีช่อบพดคยกนัระหว่างงานจะถกให้คนงานู ุ ู
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อืน่ทาํงานแทนตําแหน่ง ต่อมากถ็กระบว่าเป็นสมาชิกู ุ
เคลือ่นไหวฝ่ายซ้าย คนงานชาวอติาเลยีนทาํงานมากกว่าที่
กาํหนดขั้นตํา่เพราะต้องดแลครอบครัวคนเดยีวจะได้รัู
ผลกระทบจากบรรทดัฐานการปฏิบัตงิานกล่มว่าทาํงานมากุ
เกนิไป 

มาโยสรปความเช่ือว่าคนงานแต่ละคนไม่ควรถกปฏบัิติุ ู
ให้โดดเดีย่วต้องมองว่าเป็นสมาชิกกล่ม แรงจงใจด้านการเงนิุ ู
และเงือ่นไขการทาํงานทีด่ต้ีองมีความสําคญัน้อยกว่าความ
จาํเป็นที่ต้องอย่ในกล่มู ุ  

กล่มขนาดเลก็หรือกล่มทีไ่ม่เป็นทางการทีร่วมกนัุ ุ
ทาํงานมีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมของคนงานในกล่ม ผ้จดัการุ ู
ต้องคาํนึงถงึความจาํเป็นทางสังคม( 'social needs' )
จดัเตรียมปัจจัยความจาํเป็นขั้นพืน้ฐานสําหรับคนงานใน
สํานักงานโดยไม่ให้ร้สึกวู่ าขาดแคลนและร้สึกต่อต้านไมู่
พอใจสภาพการทาํงาน 

หลกัการสัมภาษณ์ทีสํ่าคญัของมาโยคอื ประการแรกให้
ความสนใจอย่างเตม็ทีก่ลบับคคลทีก่าํลงัสัมภาษณ์และให้ผ้ใหุ้ ู
สัมภาษณ์ร้สึกว่าเป็นผ้มคีวามสําคญั ประการทีส่องู ู  พยายาม
ฟังมากกว่าพด ประการทีส่าม ไม่พยายามโต้แย้งและไมู่
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พยายามให้คาํแนะนํา ประการทีส่ี่ พยายามฟังว่าบคคลผ้ใหุ้ ู
สัมภาษณ์ต้องการพดอะไร ไม่อยากพดอะไรู ู  ต้องการพดและู
ต้องการความช่วยเหลอือะไร ประการทีห้่าขณะทีฟั่งก็
พยายามสรปสาระให้ได้มากทีส่ดุ ุ  มกีารทดสอบ สรปส่ิงทีพ่ดุ ู
และเสนอข้อแนะนําต่าง ๆ พยายามทาํอย่างรอบคอบ
ระมดัระวงัทาํให้ชัดเจนโปร่งใส ไม่ต่อเติมหรือบิดเบือน 

 
แนวความคดิการจดัการทรัพยากรมนษย์แบบอเมริกนัุ

เปรียบเทยีบกบัยโรปุ  แนวความคดิแบบอเมริกนัมลีกัษณะ
แนวโน้มจะเน้นลกัษณะทีเ่ป็นทางการ เน้นพืน้ฐานทีเ่ป็นเชิง
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ปริมาณและความสัมพนัธ์ตามสัญญา วฒันธรรมบริษทัของ
อเมริกนัแสดงให้เห็นความเป็นอสิระของบริษทัและการ
จดัการ รัฐเข้ามามบีทบาทน้อยและไม่เน้นบทบาทของ
สหภาพการค้า  เปรียบเทยีบกบัการจดัการทรัพยากรมนษย์ุ
ในยโรปแสดงให้เห็นผลกระทบเชิงคณภาพด้านความุ ุ
หลากหลายของวฒันธรรมต่อกระบวนการทรัพยากรมนษย์ุ
มแีนวความคดิกว้าง ๆ เกีย่วกบัความรับผดิชอบ  ด้าน
องค์การและการจดัการต่อบคลากร มคีวามสัมพนัธ์กบัรัฐสง ุ ู
มแีนวโน้มสนับสนนบทบาทของตวัแทนสหภาพการค้าอย่างุ
กว้างขวาง 

จะเห็นว่าแนวความคดิการจดัการทรัพยากรมนษย์แบบุ
ยโรุ ปเน้นความคล่องตวัของการปฏบัิติงานเมือ่ต้องตดิต่อ
สัมพนัธ์กนัภายในกลุ่มสังคมวฒันธรรมเดยีวกนั    ความ
เข้าใจมาตรฐานสังคมภายใต้กรอบการทาํงานด้านกฎหมาย 
ระดบัความสัมพนัธ์ของรัฐและสถาบันชาติในตลาดแรงงาน 
รวมทั้งการเน้นพลวตัสังคมระหว่างบคลากร ความุ สัมพนัธ์
บคลากรต่อตวัแทนสหภาพการค้า เป็นความสัมพัุ นธ์ทีม่ี
ลกัษณะเป็นสากลในระดบัภูมภิาคและระดบัชาต ิ
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