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แนวความคิดและหลักการ 

รองศาสตราจารยบุญเดิม พันรอบ 

 นักปราชญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากมายไดให
ความสําคัญกับการศึกษาทรัพยากรมนุษย  ไดเสนอแนว
แนวความคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยไวตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 16  ทําใหสามารถแบงแนวความคิดและ
หลักการจัดการทรัพยากรมนุษยไดเปนชวงเวลาตาง ๆ  ดังน้ี 

แนวความคิดยุคแรก (Classical  Concept of Human 
Resource) 

 

  อดัม สมิธ  1723-1790 Adam Smith The Wealth of Nations (1776) 
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แนวความคดิเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยจากผลงานของอดัม สมิธ(1723 -

1790) ในผลงานช่ือ  the Wealth of Nations, 1776   แสดงแนวความคิดสําคญั 

ทามกลางเศรษฐศาสตรการเมืองของยุคการปฏิบัติอุตสาหกรรม (the 
Industrial Revolution) เปนผลงานสมัยใหมทางดานเศรษฐศาสตร ผลงานท่ี
ไดรับการพิจารณาวาเปนผลงานที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด ผลงานนี้เขียนสําหรับผูที่
ไดรับการศึกษาระดับกลางทั่วไปในคริศตวรรษที่ 18 แนวความคิดสําคัญ 3 
ประการในผลงานนี้คือ รูปแบบพ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (forms the 
foundation of free market economics) การแบงแรงงาน( division of labour,) 
ผลประโยชนของแตละคน (self interest) และเสรีภาพการคา ( freedom of 

trade) แสดงความคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยดานการแบง
แรงงานในตลาดการคาเสรีที่ไมมีการผูกขาด และมีเสรีภาพ
การคา 

ในผลงาน The Wealth of Nations ไดอธิบายตลาดเสรีเพ่ืออธิบายการผลิต
สินคาที่มีจาํนวนและความแตกตางดวยแรงงานที่เรียกวามือที่ซอนเรน 

(invisible hand) แนวความคิดเก่ียวกับมือที่ซอนเรนอดัม 
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สมิธกลาวไวในผลงานช่ือ Theory of Moral Sentimentsโดยใชเปน
คร้ังแรกในผลงาน "The History of Astronomy" อดัม สมิธเช่ือวา
ขณะท่ีมนุษยมีแรงจูงใจจะเกิดจากความเห็นแกผลประโยชน
ตัว( selfishness )และความโลภ( greed)การแขงขันในตลาดเสรี
ตองขึ้นอยูกับผลประโยชนของสังคมสวนรวม ดวยการ
กําหนดใหราคาสินคาและบริการต่ํา ขณะที่ยังสรางการ
กระตุนการสงเสริมทําใหเกิดสินคา และบริการที่แตกตาง
หลากหลาย แตทวาก็ยังเฝาระวังนักธุรกิจและตอตานการ
ผูกขาด ( monopolies) อดัม สมิธเชื่อวาการแบงแรงงานจะมี
ผลทําใหเกิดการเพ่ิมการผลิต การแบงแรงงานทําใหเพิ่มความ
ม่ังคั่งของชาติ  
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แมกซ เวเบอร (Maximilian Carl Emil Weber 1864 – 1920) เสนอ
แนวความคดิเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยไวในผลงานชื่อระบบราชการ 
(Bureaucracy) ระบบราชการหมายถึงระบบการทํางานของบุคคลที่ทํางาน
ประจําในสํานักงานโดยไดรับเงินเดือนเปนการตอบแทนการปฏิบัติงาน มี
หลักการทีส่ําคัญคือ 

 1. สํานักงานบริหารจัดเปนสายบังคับบัญชา (Administrative offices 
are organized hierarchically. ) แสดงความสมัพันธระหวางบุคลากรใน
องคการต้ังแตระดับลางถึงระดับบนเปนรูปพีระมิด การจัดสายบังคับบัญชา
แบบพีระมิดทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน (Red tape) เน่ืองจากจะตอง
เสนอใหผูรับผิดชอบระดับสูงตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการโดยไมมีการมอบ
อํานาจหนาที่ใหหนวยงานระดับรองตัดสินใจแทน 
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2.กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่แตละสํานักงาน (Each offices has its 
own area of competence. ) แตละหนวยงานจะมีอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไว
ตามความสามารถ ความรับผิดชอบแสดงเขตอํานาจหนาที่ แสดงการแบง
เขตอํานาจอยางชัดเจนไมมีการกาวกาย หรือทํางานซ้ําซอนกัน 

     3.บุคลากรที่เปนขาราชการพลเรือนตองไดจากการแตงต้ัง ไมใชเลือกต้ัง 
โดยเนนคุณสมบัติพ้ืนฐานดานเทคนิคตัดสินจากประกาศนียบัตร หรือการ
ทดสอบ(Civil servants are appointed, not elected, on the basis of technical 
qualifications as determined by diplomas or examinations ) แสดงความ
ระบบคุณธรรม (Merit System) ที่มีความโปรงใสไมมีการใชระบบอุปถัมภ
(Spoiled System) ใหหนวยงานทางวิชาการกําหนดตัดสินความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย 

     4. ขาราชการพลเรือนไดรับเงินเดือนตามตําแหนง (Civil servants 
received fixed salaries according to rank )  

           5.การปฏิบัติงานเปนงานอาชีพและเปนการจางงานที่เปนขาราชการ
พลเรือนอยางเดียว (The job is a career and the sole employment of the 
civil servant ) 

         6.  ขาราชการไมใชเปนเจาของสํานักงาน (The official does not own his 
or her office ) 

    7.ตองมีการควบคุมและมีวินัยสําหรับขาราชการThe official is subject 
to control and discipline  

           8.การเลื่อนตําแหนงต้ังอยูบนพ้ืนฐานการตัดสินของผูที่อยูในสายบังคับ
บัญชาระดับสูง (Promotion is based on superiors' judgement. ) 
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แมกซ เวเบอรไดแบงพฤติกรรมของมนุษยออกเปน 
พฤติกรรมสังคม 4 ประเภท คือ 
1.พฤติกรรมตามประเพณี(Tradition) ในสังคมชนบท 
เปนชุมชนที่สมาชิกในชุมชนกําหนดการกระทําทางสังคม
เปนพฤติกรรมตามนิสัย ประเพณีกําหนดพฤติกรรมบุคคลใน
ชุมชน  
2 พฤติกรรมตามอารมณ(Emotion)ในสังคมชานเมือง 
อารมณกําหนดการกระทําของสมาชิกในสังคม เปน
พฤติกรรมตามอารมณ  
  3 พฤติกรรมตามจริยธรรมหรือคานิยม (Value) ในสังคม
ชานเมือง    สมาชิกมีพฤติกรรมที่เกิดจากเหตุผลคานิยม
สูงสุด บุคคลมีการกระทําทางสังคมตามจริยธรรมหรือ
คานิยมในชุมชน 
  4.พฤติกรรมที่เกิดจากเหตุผล (Ration)ในสังคมเมือง 
 ชุมชนกําหนดเหตุผลขึ้นเปนระบบตามเปาหมายระดับตาง ๆ 
เม่ือเปาหมาย วิธีการและผลที่ไดรับมีเหตุผล จึงนําไปชั่ง
นํ้าหนัก และใหคุณคา 
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 แมกซ เวเบอรเห็นวาทรัพยากรมนุษยตองมีพฤติกรรม
ที่มีเหตุผล ระบบราชการที่ใชกฎระเบียบควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษยในองคการขนาดใหญที่มีบุคลากรทํางานเปน
จํานวนมากจะทําใหองคการอยูรอด 

คารล มารกซ (Karl Marx) 

 

 

 

 

 

คารล มารกซ Kark Marx) แสดงความเห็นเก่ียวกับธรรมชาติของ
มนุษย โดยพื้นฐานแลวมารกซเห็นวาธรรมชาติของมนุษย
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พยายามเขาไปเปล่ียนแปลงธรรมชาติ มารกซเรียกวา
กระบวนการเปล่ียนแปลงดานแรงงาน (process of 
transformation "labour") และศักยภาพของการ
เปลี่ยนแปลงพลังอํานาจแรงงาน( the capacity to transform 
nature "labour power.") มารกซไมเชื่อวามนุษยทุกคนจะ
ทํางานเปนแบบเดียวกัน หรืองานไมควรมีอิทธิพลตอ
บุคลากรท้ังหมดในองคการ งานเปนกิจกรรมทางสังคมดวย
เง่ือนไขและรูปแบบที่มนุษยทํางานตามขอกําหนดทางสังคม
และตองมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

มารกซวิเคราะหประวัติศาสตรเนนการจัดระบบของแรงงาน 

(the organization of labor)โดยไดแยกความแตกตาง
ระหวางเคร่ืองมือ/ปจจัยการผลิต (the means / forces of 
production,) เชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี 
เปนปจจัยสําคัญในการผลิตสินคาและความความสัมพันธ
ของการผลิต กลาวอีกนัยหน่ึง ความสัมพันธทางสังคมของ
มนุษยเกิดจากการเขาไปใชเคร่ืองมือการผลิต มารกซ
เปรียบเทียบประวัติศาสตรตามวิธีการหรือเคร่ืองมือการผลิต 
เชน สังคมยุโรปเกิดจากรูปแบบการผลิตในสังคมศักดินาเปน
รูปแบบการผลิตแบบทุนนิยม 
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ระดับองคการทางสังคม 

สังคมเผา
ชน  

สังคม
ชุมชน  

สังคม
ศักดิ
นา  

ศักดินา
เสื่อม  

สังคมทุน
นิยม  

ปฏิวัติ  
สังคม
นิยม 

1.ลาสัตว 
ประมง 
เกษตรกร
รม  
 
 

1.เริ่มมี 
ทรัพย
สิน 
สวน
บุคคล  
 
 

1.
พื้นฐา
น
ประเ
ทศ 
 
 
 

1.ไร
ประสิทธิภ
าพ 
 
 
 

1.แรงงาน 
เปนสินคา
หลัก  
 
 

1.
สาเหตุ
จาก  
ความรู
สึก  
แปลก
หนา 
และ
การไร 
บูรณา
การ  

1.ภาวะ
ไรชน
ชั้น 
 
 

2.การ
แบง
แรงงาน 
= 
ขอบเขต 

2.เริ่ม
การ  
แบง
แรงงา
น  

2.
พื้นฐา
น
ที่ดิน 
 

2.
พัฒนาการ
ชน 
ชั้นกลาง  

2.โครงสราง 
เจาของ
ทรัพยสิน 
ผูใชแรงงาน  

2.
องคกา
รชนชั้น 
กรรมา
ชีพ  

2.ไมมี 
ทรัพยสิ
น 
สวนตัว 
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ครอบครั
ว  

3.
โครงสรา
ง  
บิดามี
อํานาจ  

3.ใช
แรงงา
นทาส 

3.
อํานา
จขุน
นาง 

3.การ
กลายเปน
เมือง 

3.อุดมการณ 
อรรถประโย
ชน  

  

3.ภาวะ
รวม
บุคคล 
เชิง
สังคม 

      

4.
พัฒนาการ
ทุนนิยม 

4.วัตถุนิยม
ที่ไม 
เปน
ธรรมชาติ  

  

4.
เอกภา
พใหม
บุคคล  
และ
ธรรมช
าติ  

      

5.ความ
จําเปน 
การผลิต
สินคา 
หัตถกรรม 

5.ความรูสึก 
แปลกหนา
และ 
การเปนทาส 

    

        
6.พัฒนาการ 
ของการ
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ผลิต 
ลนตลาด  

 

มารกซเชื่อวาภายใตทุนนิยม (capitalism) ปจจัยการผลิตจะ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากกวาความสัมพันธของแรงงาน 
ตัวอยางเชน การพัฒนาเทคโนโลยีใหมเปนอินเทอรเนต
หลังจากน้ันจึงไดพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุมเทคโนโลย่ี ตาม
ความเห็นของมารกซความไมสัมพันธระหวางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและโครงสรางสังคมใหญเปนพื้นฐานของความ
ขัดแยงทางสังคม 

มารกซมีความเห็นวาความสัมพันธทางสังคมดานการผลิต
ประกอบดวยความสัมพันธระหวางกลุมบุคคล หรือชนชั้น
ทางสังคม เชน นักวิทยาศาสตรและวัตถุนิยม มารกซศึกษา
ชนชั้นทางดานจิตพิสัย(subjective) กลาวคือ กลุมบุคคล
พิจารณาดานจิตสํานึกกับบุคคลอื่น  มารกซนิยามชนชั้นดาน
ขอกําหนดทางวัตถุ (objective) เชน ความสามารถไดรับหรือ
เขาถึงทรัพยากร มารกซเห็นวาความแตกตางระหวางชนชั้น
ทําผลประโยชนแตกตางกันเปนตนเหตุของความขัดแยงไม
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ลงรอยทางสังคม ความขัดแยงระหวางชนชั้นทางสังคมเปน
ธรรมชาติของประวัติศาสตรมนุษยจะตองเกิดขึ้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  

มารกซศึกษาวิธีการที่มนุษยเกี่ยวของสัมพันธกับ
ทรัพยากรพื้นฐานของแรงงานทั้งหมด เรียกวาปญหาของ
ความรูสึกแปลกหนา(alienation ) ดวยแนวความคิดดาน
วิภาษวิธี(dialectic) คือการเสนอความเห็น (Thesis) การ
แสดงความเห็นแยงหรือคาน ( Antithesis) และการสรุป
ความเห็น หรือการสังเคราะห(Synthesis) เปนคุณสมบัติ
สําคัญของมนุษยในสังคม 

การสังเคราะห(Synthesis) 

 

ความเห็นแยง (Antithesis) 

 

การเสนอความเห็น(Thesis) 
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ดวยการเริ่มยกแนวขอสังเกตของเฮเกลเกี่ยวกับความรูสึก
แปลกหนา และไดพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับวัตถุนิยมเขา
ไปดวย 

G.W.F. Hegel 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 

ภายในระบบทุนนิยม ความสัมพันธทางสังคมดานการผลิต 
เชน ความสัมพันธระหวางแรงงาน หรือระหวางแรงงานและ
ทุนนิยมดวยวิธีการใชสินคา รวมท้ังแรงงานที่ซ้ือขายใน
ตลาด ความเห็นของมารกซอาจเปนไปไดคือใหยกเลิกการ
เปนเจาของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยของแตละบุคคล 
เปนศักยภาพของบุคคลที่จะเปล่ียนแปลงโลก เน่ืองจากจะทํา
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ใหเกิดความรูสึกแปลกหนาตอธรรมชาติของแตละคน ทําให
เกิดการสูญเสียจิตวิญญาณ มารกซอธิบายการสูญเสียใน
รูปแบบการสูญเสียความเช่ือในสินคา (commodity 
fetishism)คือส่ิงที่มนุษยผลิตข้ึนมา สินคาเปนส่ิงที่
เปล่ียนแปลงเคลื่อนไหวซ่ึงมนุษยตองปรับพฤติกรรมใหเขา
กับสินคา ส่ิงที่ปดบังขอเท็จจริงก็คือการแลกเปล่ียนและวงจร
สินคาเปนเพียงผลผลิตและผลสะทอนของความสัมพันธทาง
สังคมระหวางมนุษยดวยกัน เรียกวาเปนความเช่ือวาสามารถ
ควบคุมสินคาได เหมือนเคร่ืองรางของขลังที่มนุษยสรางข้ึน
และสามารถควบคุมได ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลังใน
สินคาซ่ึง 

 
 

Friedrich Engels 
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ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลังสินคา ตามแนวความคิดของ
เองเกลสเรียกวาจิตสํานึกปลอม( false consciousness) เปน
แนวความคิดคลายกับ มโนคติวิทยา( ideology)แตมโนคติ
วิทยาหมายถึงความคิดที่แสดงใหเห็นผลประโยชนของแตละ
ชนชั้นโดยเฉพาะในแตละชวงประวัติศาสตร แตตาม
ความหมายน้ีแสดงลักษณะสากลและเปนนิรันดร  มารกซ
และเองเกลสไมเพียงชี้ใหเห็นความเชื่อที่เปนความจริงคร่ึง
เดียวไมทั้งหมด แตยังแสดงใหเห็นความสําคัญทางการเมือง 
อีกประเด็นหน่ึงคือการควบคุมกิจกรรมของชนชั้นดาน
เคร่ืองมือการผลิตไมเพียงแตการผลิตอาหารและสินคา
หัตถกรรม แตยังหมายรวมถึงการผลิตหรือการสรางสรรค
แนวความคิดหรือการสรางหรือการผลิตภูมิปญญาดวย ทําให
อธิบายไดวาทําไมชนชั้นผูใตอํานาจ (a subordinate class )
จะเปนเจาของภูมิปญญาซ่ึงขัดแยงกับผลประโยชนที่ไดรับ
ตัวอยางเชน ความเชื่อที่วาสิ่งที่ผลิตขึ้นมามีคุณคามากกวาที่
กลาวไวในประวัติศาสตรที่บิดเบือน  แสดงใหเห็นวามนุษย
ภายในทุนนิยมมีความรูสึกแปลกหนาจากพลังแรงงานของ
ตนเอง 
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แนวความคิดทรัพยากรมนุษยแบบใหม (Modern concept of 
human resources) 

แนวความคิดและหลักการดานทรัพยากรมนุษยเปน
แนวความคิดที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจและองคการตั้งแต
ยุคแรกในยุคเกษตรกรรม  แนวความคิดใหมดานทรัพยากร
มนุษยเร่ิมเนนประสิทธิภาพตามแนวความคิดของเทเลอร  

 

(Frederick W. Taylor) อาชีพวิศวกรเครื่องกลผูไดรับการ
ขนานนามวาเปนบิดาของการจัดการ ( Father of scientific 

management) จากผลงานสําคัญคือ the Principles of 

Scientific Management (1911), เสนอประเด็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและแนวปฏิบัติดานยุทธศาสตร
การจัดการ เนนการจัดการดานเคร่ืองมือในกระบวนการผลิต  
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ทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของบริหารธุรกิจและองคการ
ตั้งแตกยุคแรกของเกษตรกรรม ความคิดใหมเก่ียวกับ
ทรัพยากรมนุษยเร่ิมตนตั้งแตความสําคัญของเทยเลอรในตน
ทศวรรษ ค.ศ.1900  ในป ค.ศ. 1920 ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยา
และแรงงานในสหรัฐอเมริกาเร่ิมดวยการเคล่ือนไหวดาน
มนุษยสัมพันธ(human relation) เนนความสําคัญดานจิตวิทยา
และความเหมาะสมกับการทํางานในหนวยงาน มากกวา
ประเด็นการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนไหวดังกลาวมี
ตอเนื่องกันตลอดกลางคริสตศตวรรษท่ี 20 เนนประเด็น
เก่ียวกับภาวะผูนํา (leadership) ความรวมมือและความภักดี มี
บทบาทสําคัญทําใหเกิดความสําเร็จในองคการ เรียกวาเปน
เทคนิคการบริหารงานแบบใหมในทศวรรษ ค.ศ.1960 เนน
บทบาททรัพยากรมนุษยดานบทบาทสําคัญในองคการ 

Frederick Winslow Taylor 
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c.1900 

การจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific management)เท

เลอรเช่ือวาการจัดการอุตสาหกรรม(the industrial management)
ในสมัยนั้นเปนแบบสมัครเลน การจัดการตองเปนสาขาวิชาหน่ึง
ในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดผลประโยชนดีที่สุดไดจากความรวมมือ
ระหวางการจัดการฝกอบรมและคุณภาพการจัดการและความ
รวมมือและนวัตกรรมในสถานปฏิบติังาน เปนความรวมมือ
ระหวางกันไมเนนสหภาพแรงงาน( trade unions)หลักการ
จัดการแบบวิทยาศาสตรประกอบดวยหลัก  4 ประการคือ 

1. ใชวิธีการทํางานดวยพื้นฐานการศึกษางานแบบ
วิทยาศาสตร(a scientific study of the tasks.)  

2. ใชการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาแบบ
วิทยาศาสตร(Scientifically select, train, and develop 
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)ใชกับลูกจางแตละคน ไมใหลูกจางฝกอบรมแบบเกาที่
เฉ่ือยชา 
.  

3. จัดหาคูมือและคําแนะนําสําหรับคนงานแตละคน
สําหรับลการปฏิบัติงานแตละงาน  

4. แบงงานอยางเทาเทียมกันระหวางผูจัดการและแรงงาน 
ใหผูจัดการประยุกตหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร
สําหรับวางแผนการทํางาน และคนงานปฏิบัติงานท่ี
แทจริง  

ผูจัดการและคนงาน(Managers and workers) 

เทเลอรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทําใหมีการปฏิบัติ
ตามที่เปนมาตรฐาน( enforced standardization of 
methods) การรับเอาวิธีการปฏิบัติตามดวยเงื่อนไขดานการ
ทํางานและการใชเคร่ืองมืออุปกรณ ความรวมมือการปฏิบัติ
ตามทําใหทํางานรวดเร็วขึ้นเปนหลักประกัน ความสําคัญของ
การปฏิบัติตามดวยการรับเอามาตรฐานและการใช
กฎระเบียบบังคับขึ้นอยูกับการจัดการ สามารถคาดหวังไดวา
คนงานอาจไมเขาใจวาตนเองปฏิบัติงานอะไร ตาม
แนวความคิดของเทเลอรเห็นวาขอเท็จจริงก็คือการจัดการ
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แบบวิทยาศาสตรทําใหคนงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ทฤษฎีการจัดการ (Management theory) 

แนวความคิดสําคัญของเทเลอรคือการวิเคราะหงานวิธี
ทางที่ดีที่สุด(, the "One Best Way") ไดพัฒนาปจจัย
เกี่ยวกับการศึกษาดานเวลาและพฤติกรรมการทํางาน(time 
and motion study) วิเคราะหงานทางดานองคประกอบของ
งาน และวัดชวงเวลาการทํางาน การศึกษาที่สําคัญคือศึกษา
การใชเคร่ืองตัก พลั่วหรือเสียม( shovels) โดยตั้งขอสังเกตวา
คนงานใชเคร่ืองมือตักแบบเดียวกันกับวัสดุทุกประเภท จึงได
ออกแบบเคร่ืองตักใหเหมาะสมกับวัสดุแตละชนิดเพื่อทํางาน
ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด เทยเลอรเปนประธาน  

the American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
ตั้งแตป ค.ศ. 1906 ถึงป ค.ศ.1907 ผลงานของเทยเลอรมี
อิทธิพลในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแนวความคิดดานการจัดการ
แบบวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยฮารวารด แกนทท (H. L. 
Gantt) ไดพัฒนา the Gantt chart สําหรับเปนคูมือสําหรับ
ปฏิบัติงานและแสดงความกาวหนาการของงาน แสดง
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รายละเอียดของโครงการตั้งแตเร่ิมตนจนจบการปฏิบัติงาน
แตละสถานีและแตละโครงการ แตละสถานีจะแสดง
โครงสรางของงานตามโครงการ บางคร้ังอาจแสดงความ
เกี่ยวเน่ืองของงานแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมตาง ๆ 
แสดงกิจกรรมเปนรอยละของงานที่ทําสําเร็จในแตละวันดัง
ตัวอยางกิจกรรมในแผนภูมิ 

 

ในอเมริกาไดใชวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตรใชกับการ
ทํางานอุตสาหกรรมรางรถไฟ( the railroad industry)โดย

ไดแยกการทํางานระหวางหนวยงานที่ปรึกษา( staff )และ

หนวยงานหลักผูทํางานประจํา( line employees) 
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•   นอกจากน้ียังไดประยุกตการจัดการแบบ
วิทยาศาสตรใชกับองคการดานการศึกษาและเทศบาลหรือ
การจัดการทองถ่ิน( educational and municipal 
organizations)  รวมทั้งใชในจิตวิทยาอุตสาหกรรม( 
industrial psychology. ) ดวยการแนะนําใหใชจิตวิทยากับ
การศึกษาดานการจัดการ.  

ในฝร่ังเศสไดแปลผลงานของเทยเลอรและไดเร่ิมใชหลักการ
จัดการแบบวิทยาศาสตรในหนวยงานของรัฐบาลตั้งแต
สงครามโลกคร้ังที่ 1 อทิธิพลของนักทฤษฎีฝร่ังเศสฟาโยล 

Henri Fayol, 

Henri Fayol 

 
 

Henri Fayol (1841 in Istanbul – 1925 in Paris) was a French management 
theorist. 
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ฟาโยลเปนผูเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม( 
modern concepts of management) ไดเสนอความสําคัญ
ของการจัดการ 5 ดานคือ (1)การวางแผน planning, (2) การ
จัดองคการ(organizing,) (3)การสั่งการ (commanding,) (4) 
การประสานงาน(coordinating,) และ (5) การควบคุม
(controlling) (Fayol, 1949, 1987) การควบคุมหมายถึง
หลักการใหผูจัดการตองรับการตอบกลับ(feedback) เพื่อ
ตัดสินใจ แนวความคิดของฟาโยลเปนการจัดการรวมสมัย 

(contemporary management) ในตําราดานการจัดการอาจ
ลดกระบวนการเหลือเพียง 4 กระบวนการคือ (1) การ
วางแผน (planning) (2)  การจัดองคการorganizing, (3) การ
นํา (leading) และ (4) การควบคุม (controlling) ฟาโยลเชื่อ
วาทฤษฎีการจัดการตองพัฒนาขึ้นโดยไดพิมพหนังสือชื่อ 

General and Industrial Management (1916) เสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการพื้นฐานและหลักการ
จัดการ( management principles) ฟาโยลไดเสนอ
ความสําคัญเกี่ยวกับเอกภาพการสั่งการ( unity of command)
อธิบายวาผูบังคับบัญชา( supervisor)ในองคการควรมีคน
เดียว ฟาโยลเห็นดวยกับโสคราตีส
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ที่วา

 

Socrates (Greek: Σωκράτης, ʼsɒkrɘtiːz, 

Sōkr�tēs; c. 469 BC–399 BC 

การจัดการเปนกิจกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษยสามารถ
ประยุกตใชกับทุกคนในการทํางาน แมแตในครอบครัวก็ตอง
มีการประสานงาน 

 

 

 

มาสโลว(Abraham Maslow) 
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Father of Modern Management Psychology 

 

 

 

Abraham Harold Maslow (April 1, 1908 – June 8, 1970) 

เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันแนวความคิดสําคัญคือการสราง

มโนทัศนเกี่ยวกับลําดับความตองการของมนุษย( 

"hierarchy of human needs")และเปนบิดาของจิตวิทยา

มนุษยธรรม( father of humanistic psychology) 

มาสโลวผูไดรับการยกยองวาเปนผูมีบทบาทสําคัญเสนอ

ความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาและผลงานสําคัญดานจิตวิทยา  

ผลงานเกี่ยวกับจิตวิทยาการจัดการ(Management 

Psychology) ทฤษฎีความเขาใจในตัวตน( the Self-

Actualization) ลําดับความจําเปน (Maslow's hierarchy of 
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needs) รวมทั้งแนวความคิดที่สําคัญอีกหลายแนวคิดเพื่อ

ยกระดับปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยใหสูงขึ้น กลาว

โดยรวมผลงานทั้งหมดแสดงวิธีการที่มาสโลวจะเปนบุคคลมี

ความเขาใจในตัวตนเองอยางไร.  

 

มาสโลวไดรับอิทธิพลจากนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน รูธ  
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เบเนดิคท(Ruth Benedict June 5, 1887–September 17, 
1948)และนักจิตวิทยากลุมเกสตอลท (Gestalt psychologist 
Max Wertheimer)  
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ผูที่สนใจศึกษาความเปนวิชาชีพและบุคลิกภาพเนนความ
มหัศจรรยของมนุษย โดยศึกษามนุษยและพฤตกิรรมมนุษย 
ศึกษาสุขภาพจิตและศักยภาพมนุษยโดยเฉพาะอยางย่ิงลําดับ
ความจําเปนหรือความตองการของมนุษย  whom he 
admired both professionally and personally ความเขาใจ
ในตัวตนและประสบการณพิเศษ มาสโลวกลายเปนผูนํากลุม
จิตวิทยา มาสโลวเห็นความความตองการของมนุษยสามารถ
จัดลําดับไดคลายขั้นบันใด ความตองการพื้นฐานของมนุษย
จะอยูดานลางที่สุดคลายกับกายภาพ คอื ความตองการอากาศ 
นํ้า อาหารและการหลับนอน ตอมาเปนความตองการความ
ปลอดภัย ความมีเสถียรภาพและความม่ันคง ตามดวยความ
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ตองการทางจิตวิทยาหรือความตองการทางสังคม การเปน
เจาของ ความรักและการยอมรับ  สวนบนสูงที่สุดคือความ
ตองการความเขาใจตัวเองตองการเติมเต็มใหตัวตนสมบูรณ
ที่สุด  เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได  มาสโลวเห็นวาถามนุษย
ไมไดความตองการระดับตํ่าในขั้นบันใดแรก จะทําใหไม
สามารถบรรลุบันใดขั้นตอไป รูธ เบเนดิค และเวอรธิมเมอร 
เปนตัวอยางของความเขาใจในตัวตน บุคคลที่มีความเขาใจ
ในตัวตนคือคนที่มุงม่ันประเด็นปญหารอบขางตัวเอง  มีจิต
เขาใจความจริงแท และสิ่งที่ไมจริงแท มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ไมผูกติดกับสัญญาทางสังคม 

ประสบการณพิเศษ(Peak experiences) เปน
ประสบการณทางดานความรัก ความเขาใจ ความสุขและ
ความปติ เม่ือมีบุคคลรูสึกดังกลาวมาก มีความเขาใจในตัวตน
สูง  ทําใหมีความจริงแท ความเปนธรรม ความผสมกลมกลืน 
ความดีและอื่น ๆ บุคคลที่เขาใจในตัวตนสูงจะมีประสบการณ
พิเศษ พื้นฐานพีระมิดเกิดจากความตองการทางจิตวิตวิทยา
รวมทั้งความตองการทางชีววิทยาเชน อาหาร นํ้า อากาศและ
การพักผอนหลบันอน เม่ือมีการตอบสนองความตองการน้ัน
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แลว บุคคลก็จะเร่ิมสนใจความตองการระดับที่สอง คือความ
ตองการความปลอดภัยและความม่ันคงรวมทั้งความตองการ
ระบบ โครงสราง ระเบียบ ความม่ันคงและความสามารถ
ทํานายอนาคตลวงหนาได ความตองการระดับที่สามคือความ
ตองการความรักและความเปนเจาของ  รวมทั้งความตองการ
เพื่อนและกลุมสังคม ครอบครัว กลุมที่เชื่อถือไดและ
ความสัมพันธที่ลึกซ้ึงมากขึ้น ลําดับที่สี่คือความตองการ
ยอมรับในตัวตน ความตองการนี้เกิดจากการยอมรับของผูอื่น 
ผลก็คือความรูสึกเกียรติภูมิ การยอมรับและสถานภาพ ความ
ภูมิใจในตัวตน ผลก็คือความรูสึกพอเพียง ความสามารถแล
ความเชื่อม่ัน  ถาขาดความพึงพอใจความตองการนี้ ผลก็คือ
รูสึกไมม่ันคงและต่ําตอย ผลที่สุดก็คือกาวเขาสูงจุดที่สูงสุด
ของพีระมิดคือความเขาใจในตนเอง 


