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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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บทคดัย่อ 

 บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคดิการจดัการทรพัยากรมนุษย์
ว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดที่มีเหตุผลกลไกของบริบทด้านใดอันก่อให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากที่สุด ซึ่งโลกปัจจุบนัหลายองค์กรต้องเผชิญกบั
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเศรษฐกจิยุคใหม่ โดยมีแรงกดดนัทีท่ าให้เกดิ
การเปลีย่นแปลง คอื ปัจจยัภายนอกและภายในจากสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิยุคใหม่
เป็นเหตุให้ทรพัยากรมนุษย์ต้องปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แนวคิดการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์มกีารพฒันาตวัแบบจากนักคดิ 2 กลุ่ม คือ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ไดแ้ก่ ตวัแบบกลุ่มฮารว์ารด์ ตวัแบบกลุ่มมชิแิกน และกลุ่มนักคดิในสหราชอาณาจกัร
ม ี2 แนวคิด ได้แก่ กลุ่มอ่อนเป็นกลุ่มนักคิดที่ให้ความส าคญักบัคนมากกว่าการ
บรหิารจดัการ และกลุ่มแขง็จะใหค้วามส าคญักบัการจดัการมากกว่าเรื่องของคน ส่วน
แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ร ับความสนใจสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
อุดมการณ์ซึ่งท าหน้าทีก่ าหนดหลกัการจดัระเบยีบทัง้ในดา้นเศรษฐกจิการเมอืงและ
สงัคมขององค์กร ส่วนประเดน็ทีส่อง ไดแ้ก่ บทบาทของการจดัการทรพัยากรมนุษย์
ควรท าหน้าทีก่ารคดิในลกัษณะการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ คอื การมองว่ามสีิง่
ใดบา้งที่มนุษย์มอียู่อนัสามารถดงึออกมาใชใ้นการผลติทีอ่ยู่ภายใต้อทิธพิลของหลกั
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องของก าไรขาดทุนอันส่งผลถึงประสทิธิผลและผลงานของ
องคก์ร ขณะเดยีวกนักรอบปรชัญาดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษยส์ามารถอธบิายได้
ดว้ย (1) ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์(2) ทฤษฎรีะบบ และ (3) ทฤษฎจีติวทิยา นอกจากนัน้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
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 บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคดิการจดัการทรพัยากรมนุษย์
ว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดที่มีเหตุผลกลไกของบริบทด้านใดอันก่อให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากที่สุด ซึ่งโลกปัจจุบนัหลายองค์กรต้องเผชิญกบั
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเศรษฐกจิยุคใหม่ โดยมีแรงกดดนัทีท่ าให้เกดิ
การเปลีย่นแปลง คอื ปัจจยัภายนอกและภายในจากสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิยุคใหม่
เป็นเหตุให้ทรพัยากรมนุษย์ต้องปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แนวคิดการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์มกีารพฒันาตวัแบบจากนักคดิ 2 กลุ่ม คือ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ไดแ้ก่ ตวัแบบกลุ่มฮารว์ารด์ ตวัแบบกลุ่มมชิแิกน และกลุ่มนักคดิในสหราชอาณาจกัร
ม ี2 แนวคิด ได้แก่ กลุ่มอ่อนเป็นกลุ่มนักคิดที่ให้ความส าคญักบัคนมากกว่าการ
บรหิารจดัการ และกลุ่มแขง็จะใหค้วามส าคญักบัการจดัการมากกว่าเรื่องของคน ส่วน
แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ร ับความสนใจสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
อุดมการณ์ซึ่งท าหน้าทีก่ าหนดหลกัการจดัระเบยีบทัง้ในดา้นเศรษฐกจิการเมอืงและ
สงัคมขององค์กร ส่วนประเดน็ทีส่อง ไดแ้ก่ บทบาทของการจดัการทรพัยากรมนุษย์
ควรท าหน้าทีก่ารคดิในลกัษณะการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ คอื การมองว่ามสีิง่
ใดบา้งที่มนุษย์มอียู่อนัสามารถดงึออกมาใชใ้นการผลติทีอ่ยู่ภายใต้อทิธพิลของหลกั
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องของก าไรขาดทุนอันส่งผลถึงประสทิธิผลและผลงานของ
องคก์ร ขณะเดยีวกนักรอบปรชัญาดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษยส์ามารถอธบิายได้
ดว้ย (1) ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์(2) ทฤษฎรีะบบ และ (3) ทฤษฎจีติวทิยา นอกจากนัน้
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บรหิารจดัการ และกลุ่มแขง็จะใหค้วามส าคญักบัการจดัการมากกว่าเรื่องของคน ส่วน
แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ร ับความสนใจสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
อุดมการณ์ซึ่งท าหน้าทีก่ าหนดหลกัการจดัระเบยีบทัง้ในดา้นเศรษฐกจิการเมอืงและ
สงัคมขององค์กร ส่วนประเดน็ทีส่อง ไดแ้ก่ บทบาทของการจดัการทรพัยากรมนุษย์
ควรท าหน้าทีก่ารคดิในลกัษณะการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ คอื การมองว่ามสีิง่
ใดบา้งที่มนุษย์มอียู่อนัสามารถดงึออกมาใชใ้นการผลติทีอ่ยู่ภายใต้อทิธพิลของหลกั
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องของก าไรขาดทุนอันส่งผลถึงประสทิธิผลและผลงานของ
องคก์ร ขณะเดยีวกนักรอบปรชัญาดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษยส์ามารถอธบิายได้
ดว้ย (1) ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์(2) ทฤษฎรีะบบ และ (3) ทฤษฎจีติวทิยา นอกจากนัน้
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แล้วกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
จ าเป็นตอ้งมพีนัธกจิหลกัดา้นการบรหิาร ซึง่ปัจจุบนัองค์กรไดน้ าภาระหน้าทีข่องฝ่าย
จดัการทรพัยากรมนุษยม์าก าหนดโครงสรา้งหน่วยงานทรพัยากรมนุษย์ เพื่อแสดงให้
เหน็ถงึพนัธกจิของการพฒันาทีป่ระกอบดว้ยการพฒันาบุคคล การพฒันาอาชพี การ
บรหิารผลการปฏบิตังิาน และการพฒันาองค์กรอย่างบูรณาการเพื่อเพิม่ประสทิธผิล
ของบุคคล  
 
ค าส าคญั: ทรพัยากรมนุษย์ กระบวนการจดัการทรพัยากรมนุษย์ โครงสร้าง

หน่วยงานทรพัยากรมนุษย์ 
 

Abstract 

 This article reviews the concepts of human resource management to 
determine factors that lead to increased efficiency and effectiveness. At 
present, many organizations face social and economic changes arising 
externally and internally due to new economic environments, resulting in the 
need for continuous improvement of human resources. The concepts of 
human resource management were developed from two groups of 
philosophers’ models, those proposed by the Harvard Group and Michigan 
Group in the United States and those by the Soft Group and Hard Group in 
the United Kingdom. The philosophers in the Soft Group paid attention to 
human resources more than management, while the Hard Group did the 
reverse. The concepts of human resources can be placed in two groups, the 
first being those that recognize human resources as an ideal concept which 
determine principles to organize economics, politics, and society,  the second 
being those that include the role of human resource management as related to 
the concept of economic value added. This second group believes that 
humans can produce under the principle of economics emphasizing profit and 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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loss, resulting in organization effectiveness and performance. The philosophy 
of human resource management can be explained in terms of economic 
theory, systems theory, and psychological theory. Moreover, objectives and 
mission in management should be identified in the human resource 
management process. The main tasks of a human resource department have 
been identified as unit under the organizational structure to indicate a mission 
of development which integrates personnel development, professional 
development, performance management, and organization development to 
increase personal effectiveness. 

 

Keywords: Human resources, Human resource management processes 
Human resource department’s structure  

 

บทน า 

 ปรากฏการณ์ในโลกปัจจุบนัหลายต่อหลายองคก์รตอ้งเผชญิกบักระแสการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมและเศรษฐกจิยุคใหม่ (New  Economic Era) การบรหิารงาน
ในยุคโลกาภวิตัน์ (Globalization) ทีม่กีารแข่งขนัสูง และภายใต้สภาวะเศรษฐกจิโลก
ทีผ่นัผวน ไมว่่าจะเป็นปัจจยัแงล่บทางดา้นเศรษฐกจิชะลอตวัทัว่โลก วกิฤตเศรษฐกจิ
ของสหรฐัและยุโรป รวมถึงภยัธรรมชาตต่ิางๆ ลว้นแล้วแต่มผีลกระทบใหผู้้บรหิาร
องค์กร  ต้องมกีารปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งมผีลต่อต้นทุนและคุณภาพของ
องคก์ร ดงันัน้กระแสการเปลีย่นแปลงของโลกทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนและเชื่อมโยงกนั
มากขึน้มกีารปรบัระเบยีบเศรษฐกจิทีน่ าไปสู่การก าหนดกตกิาการคา้และการลงทุน มี
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหุภาคทีีม่อีทิธพิลต่อกระแสการ
พฒันา ภายใต้โครงสรา้งความสมัพนัธ์แบบ Cross-Country Horizontal Integration 
ที่เกิดขึ้นทัง้ในระดับ รัฐ บรรษัท และประชาชน โลกาภิวตัน์จึงมีองค์ประกอบที่
ซบัซอ้นของมติทิางเศรษฐกจิสงัคมวฒันธรรมการเมอืงและเทคโนโลย ีโลกาภวิตัน์ได้
ลดความห่างของ Space and Time แต่เพิ่มความถี่และความเข้มของการมี

Keywords: Human resources; Human resource management processes  
 Human resource department’s structure 

บทน�ำ

 ปรากฏการณ์ในโลกปัจจุบันหลายต่อหลายองค์กรต้องเผชิญกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่ (New  Economic Era) การบริหารงาน 

ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท่ีมีการแข่งขันสูง และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลก 

ที่ผันผวน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแง่ลบทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก วิกฤตเศรษฐกิจ

ของสหรัฐและยุโรป รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบให้ผู้บริหาร 

องค์กร  ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อต้นทุนและคุณภาพของ 

องค์กร ดังนั้นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสลับซับซ้อนและเช่ือมโยงกัน

มากขึ้นมีการปรับระเบียบเศรษฐกิจที่น�าไปสู่การก�าหนดกติกาการค้าและการลงทุน  

มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอิทธิพลต่อกระแส 

การพฒันา ภายใต้โครงสร้างความสมัพนัธ์แบบ Cross-Country Horizontal Integration 

ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ รัฐ บรรษัท และประชาชน โลกาภิวัตน์จึงมีองค์ประกอบที่ 

ซับซ้อนของมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองและเทคโนโลยี โลกาภิวัตน ์

ได้ลดความห่างของ Space and Time แต่เพ่ิมความถ่ีและความเข้มของการม ี
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

51

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

50 

loss, resulting in organization effectiveness and performance. The philosophy 
of human resource management can be explained in terms of economic 
theory, systems theory, and psychological theory. Moreover, objectives and 
mission in management should be identified in the human resource 
management process. The main tasks of a human resource department have 
been identified as unit under the organizational structure to indicate a mission 
of development which integrates personnel development, professional 
development, performance management, and organization development to 
increase personal effectiveness. 
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บทน า 
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ซบัซอ้นของมติทิางเศรษฐกจิสงัคมวฒันธรรมการเมอืงและเทคโนโลย ีโลกาภวิตัน์ได้
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52-59)
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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แรงกดดันจำกสภำพแวดล้อมเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอัน

เกิดจำกปัจจัยภำยนอกและภำยใน

การเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

องค์กรท่ีมีทรัพยากรที่ได้รับการพัฒนาจะมีข้อได้เปรียบมากกว่า ด้วยเหตุผลนี้เอง 

องค์กรที่มีทัศนคติในการยอมรับเปล่ียนแปลงด้วยการให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

บุคลากรโดยมีวิธีการท�างานรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากการท�างานในอดีตมาปรับใช้ใน

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ย่อมได้เปรียบกว่าองค์กรที่ไม่ยอมรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลง

คินิกิและวิลเลี่ยม (2550) ได้สรุปถึงแรงกดดันที่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

อันเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายใน ได้แก่

 1.  แรงกดดันท่ีท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 

ลักษณะพิเศษจ�าเพาะของประชากร (Demographic Characteristics) กล่าวคือ  

ตลาดแรงงานทุกวันนี้มีความแตกต่างกันมากท�าให้องค์กรต้องมีการจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยให้การสนับสนุนการท�างานของบคุลากรให้มากทีส่ดุและการเปลีย่นแปลง

ตลาด (Market Changes) เป็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยให ้

องค ์กรต ่าง ๆ ต ้องเปลี่ยนแปลงการกิจกรรมทางธุรกิจตามไปด้วย รวมถึง 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี (Technological Advancement) เช่น การเปล่ียนแปลง 

ของสื่อออนไลน์ตลอดจนสภาพความกดดันทางสังคมและการเมือง (Social and  

Political Pressures) เช่น การล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรป ปี ค.ศ. 1989  

ได้น�าไปสู่โอกาสใหม่ในธุรกิจ 

 2. แรงกดดนัท่ีท�าให้การเปล่ียนแปลงจากภายในองค์กร ประกอบด้วยปัญหา

ของลกูจ้าง (Employee Problems) คอื ความต้องการของบุคลากรทีม่คีวามเหน็ต่างกับ

องค์กร เช่น ความไม่พึงพอใจในงาน ซึ่งอาจแสดงออกโดยการลาหยุดงานสูง ทั้งนี้ยัง

รวมถึงพฤติกรรมของผู้จัดการ (Manager’s Behaviors) จะเหน็ได้จากความขดัแย้งที่เกิด

ขึน้ระหว่างผูจั้ดการกบับคุลากร อาจเป็นสิง่ทีบ่่งชีอ้กีอย่างหนึง่ทีจ่�าเป็นต้องเปลีย่นแปลง

 สรุปได้ว่า แรงกดดันท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้นมาจากปัจจัยภายใน 

และภายนอก ดังน้ันเพ่ือความอยู่รอดในสภาวะดังกล่าวองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยน 

และตอบสนองต่อแรงกดดันเหล่านี้โดยที่องค์กรจะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและมี 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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พฒันาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีม่พี ืน้ฐานของมนุษย์
นิยมและอัตลักษณ์ของคนที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงให้มี
ประสทิธภิาพ ซึ่งการกระท าดงักล่าวท าให้ผูบ้รหิารต้องเขา้ใจถงึแนวคดิการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์เพือ่การก าหนดยุทธศาสตรแ์ละวางไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
แนวคิดการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

 จากผลพวงของสภาวะแรงกดดนัที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนัส่งผล
กระทบต่อการจดัการทรพัยากรมนุษย์ในกระแสโลกาภวิตัน์นี้ การตัง้ขอ้สงัเกตของ
นักวชิาการในแต่ละส านักมคีวามคิดเห็นต่อแนวคิดการจดัการทรพัยากรมนุษย์ที่
แตกต่างกนั (Clegg, Kornberger, and Pitsis, 2008) กล่าวคอื จากกระแสของการ
จดัการคนทีไ่ดเ้ฟ่ืองฟูมาตัง้แต่ทศวรรษที ่1990 เป็นตน้มาความส าคญัอยู่ทีก่ารพฒันา
คนให้มศีกัยภาพและมบีุคลกิทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัองค์กร (Friedman, 2015) 
โดยหลายทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาด้านการจัดการทรพัยากรมนุษย์ โดยนัก
มานุษยวทิยาที่ศกึษาการท างานของคนในสมยัโบราณ พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานเพื่อ
เลี้ยงชพีการเรยีนรู้และการสร้างแนวปฏบิตัิหลกัการเชงิช่างฝีมอื  (Craftsmanship) 
เมือ่เขา้สู่ยุคอุตสาหกรรมการศกึษาเกีย่วกบัคนจงึไดร้บัความสนใจมากขึน้ทัง้ในฐานะ
เป็นปัจจยัการผลติที่มคีวามสมัพนัธ์กบัเทคโนโลยีรวมถงึความสมัพนัธ์ทางสงัคมใน
บริบทขององค์กรและการบริหาร ขณะที่วิวฒันาการที่ผ่านมาแนวคิดการจัดการ
ทรพัยากรมนุษยเ์กดิขึน้เมือ่มกีารปฏวิตัทิางอุตสาหกรรมในปี ค.ศ.1893 หลงัจากนัน้
กจิการในอุตสาหกรรมมคีวามตอ้งการแรงงานทีม่ฝีีมอื (Skill) มคีวามรู ้(Knowledge) 
มากขึน้ โดยที ่Womock, Jones และ Roos (1990) มคีวามเหน็ในท านองเดยีวกนัว่า
แนวการปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย์เกดิขึ้นตัง้แต่ยุคปฏิว ัติ
อุตสาหกรรมและมวีวิฒันาการต่อมาในยุคหลงัแต่การศกึษาทีอ่ธบิายทฤษฎีเกีย่วกบั
การจดัการทรพัยากรมนุษย์อย่างมเีหตุมผีลเป็นสิง่ทีค่่อนขา้งใหม่โดยเริม่ต้นในราว
ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาที่มกีารเปลี่ยนแปลงรากฐานความคดิของการบรหิาร
องค์กรในทศิทางใหม่ของปรชัญาการผลติในอุตสาหกรรมจากการผลติแบบจ านวน
มาก (Mass Production) สู่การผลติทีม่วีวิฒันาการเชงิพลวตั (Dynamic Evolution) ที่
ตอบสนองความตอ้งการลกัษณะหลากหลายของกลุ่มลกูคา้ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 จากการทบทวนเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากร
มนุษย ์มกีารพฒันาตวัแบบเกีย่วกบัเรื่องนี้จากนักคดิ 2 กลุ่มประเทศส าคญั คอื กลุ่ม
นักคิดในประเทศสหรฐัอเมริกาและกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร โดยสามารถ
จ าแนกกลุ่มทางความคิดได้ดงันี้  กลุ่มนักคิดในสหรฐัอเมริกามแีนวคิดการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) ที่ได้เสนอให้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของพื้นที่ศกึษา (Area of Study) ในรูปแบบส านักคดิดา้นการ
บรหิารธุรกจิที่รเิริ่มจดัการศกึษาที่เน้นทรพัยากรมนุษย์และเป็นที่ยอมรบักนัอย่าง
แพร่หลายคอื มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดและมหาวทิยาลยัมชิแิกน (Clegg, Kornberger, 
and Pitsis, 2008) ซึง่ตวัแบบการจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญัจาก 2 ส านกัคดิ คอื 
ตวัแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์กลุ่มฮาร์วาร์ด (The Harvard Model) หรอื
เรยีกว่ากลุ่มแนวคดิแบบ "มนุษย์นิยมเชงิพฒันาการ" (Developmental Humanism) 
เป็นแนวคดิกระแสหลกัทีม่รีากฐานทางความคดิมาจากส านักคดิ "มนุษยสมัพนัธ์" ซึ่ง
มุ่งเน้นความคิดเรื่องของการสื่อสารในองค์กร การสร้างทีมงาน และการใช้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกดิอตัถประโยชน์สูงสุด โดยจะให้ความส าคญักบั
เรื่องการสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์กร ขณะที่ตัวแบบการบริหารจัดการ
ทรพัยากรมนุษย์ส านักมชิแิกน (The Michigan School) หรอืแนวคดิแบบ "บรหิาร
จดัการนิยม" (Managerialism) เป็นแนวคดิกระแสหลกัทีเ่น้นเรื่องการบรหิารจดัการ
เชงิกลยุทธ์จากมุมมองของผู้มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ โดยให้ความส าคญัที่
ผลประโยชน์ตอบแทนทีอ่งคก์รจะไดร้บั เนื่องดว้ยการบรหิารจดัการคนเป็นเครื่องมอื
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กร แนวคดิกระแสหลกันี้จงึเป็นแนวคดิในเชงิ "อตัถ-
ประโยชน์-กลไกนิยม" (Utilitarian-Instrumentalism) คอื มองผลประกอบการของ
องคก์รเป็นหลกั 
  ขณะที่กลุ่มนักคดิในสหราชอาณาจกัรมกีารน าเสนอแนวคดิของ 2 กลุ่ม
ความคดิทีเ่น้นความแตกต่างกนัระหว่าง "กลุ่มอ่อน" กบั "กลุ่มแขง็" โดยทีก่ลุ่มอ่อน 
(Soft) คอื กลุ่มนักคดิทีใ่ห้ความส าคญักบัคนมากกว่าการบรหิารจดัการ โดยเชื่อว่า
บุคลากรทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าอยู่ในตนเอง แนวคดินี้จงึเน้นในเรื่องของการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมถึงการสร้างความรู้สึกถึงการมีพันธกิจผูกพัน 
(Commitment) และการมสี่วนร่วม (Participation) ส าหรบักลุ่มแขง็ (Hard) จะให้
ความส าคญักบัการจดัการมากกว่าเรือ่งของคน ดงันัน้แนวทางของกลุ่มความคดินี้ จงึ
มองว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นภารกิจหลักที่องค์กรจะสามารถเพิ่มพูน
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 จากการทบทวนเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากร
มนุษย ์มกีารพฒันาตวัแบบเกีย่วกบัเรื่องนี้จากนักคดิ 2 กลุ่มประเทศส าคญั คอื กลุ่ม
นักคิดในประเทศสหรฐัอเมริกาและกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร โดยสามารถ
จ าแนกกลุ่มทางความคิดได้ดงันี้  กลุ่มนักคิดในสหรฐัอเมริกามแีนวคิดการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) ที่ได้เสนอให้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของพื้นที่ศกึษา (Area of Study) ในรูปแบบส านักคดิดา้นการ
บรหิารธุรกจิที่รเิริม่จดัการศกึษาที่เน้นทรพัยากรมนุษย์และเป็นที่ยอมรบักนัอย่าง
แพร่หลายคอื มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดและมหาวทิยาลยัมชิแิกน (Clegg, Kornberger, 
and Pitsis, 2008) ซึง่ตวัแบบการจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญัจาก 2 ส านกัคดิ คอื 
ตวัแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์กลุ่มฮาร์วาร์ด (The Harvard Model) หรอื
เรยีกว่ากลุ่มแนวคดิแบบ "มนุษย์นิยมเชงิพฒันาการ" (Developmental Humanism) 
เป็นแนวคดิกระแสหลกัทีม่รีากฐานทางความคดิมาจากส านักคดิ "มนุษยสมัพนัธ์" ซึ่ง
มุ่งเน้นความคิดเรื่องของการสื่อสารในองค์กร การสร้างทีมงาน และการใช้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกดิอตัถประโยชน์สูงสุด โดยจะให้ความส าคญักบั
เรื่องการสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์กร ขณะที่ตัวแบบการบริหารจัดการ
ทรพัยากรมนุษย์ส านักมชิแิกน (The Michigan School) หรอืแนวคดิแบบ "บรหิาร
จดัการนิยม" (Managerialism) เป็นแนวคดิกระแสหลกัทีเ่น้นเรื่องการบรหิารจดัการ
เชงิกลยุทธ์จากมุมมองของผู้มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ โดยให้ความส าคญัที่
ผลประโยชน์ตอบแทนทีอ่งคก์รจะไดร้บั เนื่องดว้ยการบรหิารจดัการคนเป็นเครื่องมอื
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กร แนวคดิกระแสหลกันี้จงึเป็นแนวคดิในเชงิ "อตัถ-
ประโยชน์-กลไกนิยม" (Utilitarian-Instrumentalism) คอื มองผลประกอบการของ
องคก์รเป็นหลกั 
  ขณะที่กลุ่มนักคดิในสหราชอาณาจกัรมกีารน าเสนอแนวคดิของ 2 กลุ่ม
ความคดิทีเ่น้นความแตกต่างกนัระหว่าง "กลุ่มอ่อน" กบั "กลุ่มแขง็" โดยทีก่ลุ่มอ่อน 
(Soft) คอื กลุ่มนักคดิทีใ่ห้ความส าคญักบัคนมากกว่าการบรหิารจดัการ โดยเชื่อว่า
บุคลากรทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าอยู่ในตนเอง แนวคดินี้จงึเน้นในเรื่องของการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมถึงการสร้างความรู้สึกถึงการมีพันธกิจผูกพัน 
(Commitment) และการมสี่วนร่วม (Participation) ส าหรบักลุ่มแขง็ (Hard) จะให้
ความส าคญักบัการจดัการมากกว่าเรือ่งของคน ดงันัน้แนวทางของกลุ่มความคดินี้ จงึ
มองว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นภารกิจหลกัที่องค์กรจะสามารถเพิ่มพูน
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิใหไ้ดม้ากทีสุ่ดจากการใชท้รพัยากรมนุษย์ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด อย่างไรก็ตามการจดัการทรพัยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ่อนหรอืกลุ่มแขง็
สรุปไดว้่า การจดัการทรพัยากรมนุษย์แมใ้นทางความคดิจะเป็นแนวคดิทีต่่างกลุ่มต่าง
ส านัก แต่ในที่สุดแล้วในทางปฏบิตัิทัง้ 2 แนวคดินี้จะต้องถูกบูรณาการเขา้ด้วยกนั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลใหเ้ขา้กบัแผนนโยบาย
และยุทธศาสตรข์ององคก์ร (Ryan and Macky, 1998) 
 อกีด้านหนึ่งในทศันะของโกวทิย์ กงัสนันท์ (2557) เสนอว่าแนวความคดิ
เกีย่วกบัทรพัยากรมนุษย์มวีวิฒันาการตามยุคสมยัและมกีารถกเถยีงกนัมาโดยตลอด
ทัง้ในวงการวชิาการและในกลุ่มนักปฏิบตัิในสงัคมประเด็นที่ได้รบัความสนใจและ
ถกเถียงกันมากสามารถแบ่งได้เป็นประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่หนึ่งการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์เป็นแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัอุดมการณ์  (Ideology) หรือไม่ ซึ่ง
อุดมการณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อความศรทัธา และมคีวามมุ่งมัน่ที่จะท าตาม
ความคดินัน้ ประเดน็ทีส่องการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ควรมบีทบาทในฐานะทีเ่ป็น
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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แยกส่วน คือ การแยกเอาศักยภาพออกมาจากตัวมนุษย์ซึ่งเป็นการคิดในแบบ
ลกัษณะการสรา้งมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์คอืการมองว่ามสีิง่ใดบ้างที่มนุษย์มอียู่อนั
สามารถดงึออกมาใชใ้นการผลติได ้
 จากการสงัเกตการณ์ทัว่ไปพอสรุปใหเ้หน็ไดว้่าสาขาการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์มอีิทธพิลทางความคดิและสร้างผลกระทบต่อผลการปฏบิตัิงานและการเพิม่
ผลผลิตของการบริหารและองค์กรในภาพรวมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของหลัก
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องของก าไรขาดทุนอันส่งผลถึงประสทิธิผลและผลงานของ
องคก์รโดยมุง่เน้นถงึผลตอบแทนจากการลงทุน (Armstrong, 2006) ดว้ยเหตุนี้เองจงึ
เป็นสิง่ท้าทายส าหรบัการจดัคนในปัจจุบนัที่ต้องเขา้ถึงความจรงิหรอืธรรมชาติของ
มนุษย์ใหไ้ดม้ากขึน้ ปรากฏการณ์ดงักล่าว Ulrich และ Brockbank (2005) เหน็ว่า
เป็นการสะทอ้นถงึการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นยุคโลกาภวิตัน์ซึ่งเป็นการลงทุนดา้น
มนุษย์ (Human Capital) ทีม่ใิช่เฉพาะการท าใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามสามารถใน
การท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพในปัจจุบนัเท่านัน้  แต่ยงัท าให้ทรพัยากรมนุษย์
สามารถทีจ่ะจดัการกบักจิกรรมหน้าทีข่องตนในอนาคตอนัส่งผลต่อผลผลติขององคก์ร
ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

 รากฐานการจดัการทรพัยากรมนุษย์ทีเ่คยมแีนวคดิแบบตะวนัตก คอื การ
ดงึศกัยภาพของทรพัยากรมนุษยอ์อกมาจากตวัมนุษย์เพื่อสรา้งผลผลติ ซึ่งเป็นการ
คิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยที่กรอบปรชัญาด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์นัน้
สามารถอธบิายไดด้ว้ยหลกัการทางทฤษฎทีีม่ใิช่อธบิายไดเ้พยีงแค่ทฤษฎเีดยีวเท่านัน้
แต่ยังพบว่าหลักทฤษฎีที่น ามาใช้ในการจัดการทรพัยากรมนุษย์เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานแนวคิดหลักทัง้สามด้านได้แก่ (1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Theory)  (2) ทฤษฎีระบบ (System Theory) และ (3) ทฤษฎีจิตวิทยา 
(Psychological Theory) ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการจดัการทรพัยากรมนุษย์ใน
องค์กร Hammer และ Champy (1994) ไดอ้ธบิายกรอบการจดัการทรพัยากรมนุษย์
บนพื้นฐานของทฤษฎีทัง้สามด้าน จากแนวคิดการรื้อปรบักระบวนการทางธุรกิจ    
(Re engineering) เป็นการมุง่เน้นใหพ้นักงานทุกคนต้องลดต้นทุนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

 รากฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เคยมีแนวคิดแบบตะวันตก คือ  

การดงึศกัยภาพของทรพัยากรมนษุย์ออกมาจากตวัมนษุย์เพือ่สร้างผลผลติ ซึง่เป็นการ

คดิในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยทีก่รอบปรชัญาด้านการจดัการทรพัยากรมนษุย์นัน้สามารถ

อธิบายได้ด้วยหลักการทางทฤษฎีท่ีมิใช่อธิบายได้เพียงแค่ทฤษฎีเดียวเท่านั้นแต่ยัง 

พบว่าหลักทฤษฎีที่น�ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เกิดข้ึนจากการผสมผสาน

แนวคดิหลกัทัง้สามด้านได้แก่ (1) ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ (Economic Theory)  (2) ทฤษฎี

ระบบ (System Theory) และ (3) ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) ซึ่งถือ

เป็นการสนบัสนนุการจดัการทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร Hammer และ Champy (1994) 

ได้อธิบายกรอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของทฤษฎีทั้งสามด้าน  

จากแนวคิดการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจ (Re engineering) เป็นการมุ่งเน้นให้

พนักงานทุกคนต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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(ทฤษฎเีศรษฐศาสตร)์ ดว้ยการลดขัน้ตอนการท างานทีไ่มจ่ าเป็นใหน้้อยลงเพื่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพการท างานมากทีสุ่ดซึ่งเป็นแนวคดิที่มคีวามสมัพนัธ์และเชื่อมโยงต่อไป
ยงัระบบงานอื่นๆ โดยที่ทฤษฎีระบบได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการจดัการ
ทรพัยากรมนุษยท์ัง้ในปัจจุบนัและอนาคตโดยทีมุ่่งเน้นไปยงักระบวนการและวธิกีาร
พฒันาบุคลากรอย่างเป็นขัน้เป็นตอน (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการน าหลกัการทาง
จติวทิยาเขา้มาใชใ้นระหว่างการรื้อปรบักระบวนการทางธุรกจิ ทฤษฎีดงักล่าวนี้ยงั
กล่าวถงึแนวคดิการเรยีนรูใ้นองคก์รการจงูใจพนกังานในดา้นจติใจและพฤตกิรรมการ
แสดงออก แนวคดินี้พบว่าทฤษฎีทางจติวทิยาได้ถูกน ามาใช้ในการบรหิารจดัการ
ตนเองและกลุ่มคนทัง้ทีอ่ยู่ในหน่วยงานเดยีวกนั (ทฤษฎจีติวทิยา)   

 ทัง้สามทฤษฎีต้องผ่านการทดสอบและปฏิบัติโดยต้องสามารถยืนยนั
แนวคิดแต่ละด้านได้ โดยทฤษฎีแต่ละด้านจะมีปัจจัยที่ต่างกันไป ดังนี้  ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ในแง่มุมการจดัการเป็นการสร้างศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย์เพื่อ
ผลผลติขององคก์รทฤษฎรีะบบเป็นการมองถงึความสมัพนัธข์องกระบวนการต่างๆ ที่
สอดคล้องกบัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ ดา้นทฤษฎีจติวทิยาเป็นการเขา้ถงึความการ
แสดงพฤตกิรรมของมนุษย์ทีม่คีวามสามารถทีจ่ะส่งผลถงึประสทิธผิลในองค์กร ดว้ย
ความสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วขอ้งกนัในแต่ละกรอบทฤษฎีจงึเป็นเหตุใหก้ารจดัการทรพัยากร
มนุษย์มคีวามจ าเป็นต้องศกึษาและวเิคราะห์ทฤษฎทีางดา้นเศรษฐศาสตร์ใหม้ากขึน้ 
เพื่อศกึษาถงึต้นทุนทีไ่ดล้งทุนไปแลว้กบัตวับุคคลเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนที่
ไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม ่ 

 วงศ์วริศ ร ัตนชัยสิทธิ ์(2552) ยังได้เสนอถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ในการจดัการทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรโดยการใช้ทฤษฎีทางด้าน
เศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบดว้ย (1) Scarce 
Resource Theory หรอืทฤษฎกีารใชท้รพัยากรทีจ่ ากดั ทฤษฎนีี้กล่าวถงึขอ้จ ากดัของ
การใชท้รพัยากร ทัง้ทีเ่ป็นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เวลา ซึ่งองค์กรอาจเผชญิปัญหา
การมทีรพัยากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบตัิงานจึงต้องตัดสินใจเลือกทรพัยากรอื่นมาใช้
ทดแทน โดยคาดการณ์ถึงทรพัยากรที่ถูกใช้กบัผลตอบแทนที่ได้รบัจากการลงทุน 
(Return on Investment) ตลอดจนการเลอืกใชท้รพัยากรนัน้จะคุม้ค่ากบัการลงทุน
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แยกส่วน คือ การแยกเอาศักยภาพออกมาจากตัวมนุษย์ซึ่งเป็นการคิดในแบบ
ลกัษณะการสรา้งมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์คอืการมองว่ามสีิง่ใดบ้างที่มนุษย์มอียู่อนั
สามารถดงึออกมาใชใ้นการผลติได ้
 จากการสงัเกตการณ์ทัว่ไปพอสรุปใหเ้หน็ไดว้่าสาขาการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์มอีิทธพิลทางความคดิและสร้างผลกระทบต่อผลการปฏบิตัิงานและการเพิม่
ผลผลิตของการบริหารและองค์กรในภาพรวมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของหลัก
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องของก าไรขาดทุนอันส่งผลถึงประสทิธิผลและผลงานของ
องคก์รโดยมุง่เน้นถงึผลตอบแทนจากการลงทุน (Armstrong, 2006) ดว้ยเหตุนี้เองจงึ
เป็นสิง่ท้าทายส าหรบัการจดัคนในปัจจุบนัที่ต้องเขา้ถึงความจรงิหรอืธรรมชาติของ
มนุษย์ใหไ้ดม้ากขึน้ ปรากฏการณ์ดงักล่าว Ulrich และ Brockbank (2005) เหน็ว่า
เป็นการสะทอ้นถงึการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นยุคโลกาภวิตัน์ซึ่งเป็นการลงทุนดา้น
มนุษย์ (Human Capital) ทีม่ใิช่เฉพาะการท าใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามสามารถใน
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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หรอืไม่ (2) Sustainable Resource Theory หรอืทฤษฎกีารใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื 
โดยมุง่เน้นผลตอบแทนทีไ่ดร้บัและมองเป้าหมายระยะยาว ดงันัน้ การลงทุนทีเ่กดิขึน้
จงึต้องค านึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขนั (Sustainable Advantage) โดยน า
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการท างาน และต้องมองถงึการสร้างความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนักบัคู่แขง่ในระยะยาว และ (3) Human Capital Theory หรอืทฤษฎมีองมนุษย์
ให้เป็นทุน ซึ่งหมายถงึ ความรู้ทกัษะความสามารถของพนักงานซึ่งมคีุณค่าในการ
สรา้งศกัยภาพให้แก่องค์กร (Bateman and Snell, 2009) ทฤษฎดีงักล่าวเป็นทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์โดยพจิารณาถงึผลผลติทีไ่ดร้บัจากพนักงาน เปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่
ไดล้งทุนไปในรปูแบบของการฝึกอบรมและการศกึษาภายใตก้ารตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
เป็นการวเิคราะห์ประสทิธภิาพของต้นทุน (Cost – Effectiveness Analysis) ซึ่ง
ทฤษฎีนี้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการเรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้ กบัผลผลติของพนักงานที่
เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และเมื่อผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นผลตอบแทนย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วย
เช่นกนัดงัภาพที ่1 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึน้กบัผลผลิตท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ 

ท่ีมา : Bateman and Snell, 2009 

 จากภาพที่ 1 ตัง้แต่ปัจจยัน าเข้า ผ่านการศึกษาโดยการเรียนรู้ของ
พนักงาน จนกระทัง่ถึงผลลพัธ์ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์ เป็นการวเิคราะห์จากแนวคดิของต้นทุนและผลประโยชน์ที่
ไดร้บั (Cost-Benefit Analysis) และวเิคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจาก
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หรอืไม่ (2) Sustainable Resource Theory หรอืทฤษฎกีารใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื 
โดยมุง่เน้นผลตอบแทนทีไ่ดร้บัและมองเป้าหมายระยะยาว ดงันัน้ การลงทุนทีเ่กดิขึน้
จงึต้องค านึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขนั (Sustainable Advantage) โดยน า
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการท างาน และต้องมองถงึการสร้างความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนักบัคู่แขง่ในระยะยาว และ (3) Human Capital Theory หรอืทฤษฎมีองมนุษย์
ให้เป็นทุน ซึ่งหมายถงึ ความรู้ทกัษะความสามารถของพนักงานซึ่งมคีุณค่าในการ
สรา้งศกัยภาพให้แก่องค์กร (Bateman and Snell, 2009) ทฤษฎดีงักล่าวเป็นทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์โดยพจิารณาถงึผลผลติทีไ่ดร้บัจากพนักงาน เปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่
ไดล้งทุนไปในรปูแบบของการฝึกอบรมและการศกึษาภายใตก้ารตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
เป็นการวเิคราะห์ประสทิธภิาพของต้นทุน (Cost – Effectiveness Analysis) ซึ่ง
ทฤษฎีนี้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการเรยีนรู้ทีเ่พิม่ขึน้ กบัผลผลติของพนักงานที่
เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และเมื่อผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นผลตอบแทนย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วย
เช่นกนัดงัภาพที ่1 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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หรอืไม่ (2) Sustainable Resource Theory หรอืทฤษฎกีารใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื 
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การลงทุน : การศกึษาและการฝึกอบรม 
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การลงทุนซึง่กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่การพฒันาทรพัยากรมนุษย์นัน้ จ าเป็นอย่าง
ยิง่ทีจ่ะต้องค านึงถงึการเพิม่มลูค่าของมนุษย์ทีเ่ป็นพนักงานในองค์กร ซึ่งพระพรหม
คุณากรณ์หรอื ป.อ.ปยุตโต (2551) ได้สรุปไว้ว่า มนุษย์เมื่อได้รบัการพฒันาจะมี
ความรู้เพิม่ขึ้นมคีวามคดิที่ก้าวไกล เขา้ใจตนเองและเขา้ใจองค์กรปฏบิตัิงานอย่าง
เหมาะสมเกดิประโยชน์ต่อองคก์รของตนและสงัคมโดยรวม น าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
(Sustainable Development) องค์กรจงึปรบัตวัตอบสนองต่อสงัคมอยู่ร่วมกนัเกื้อกูล
กนัอย่างสมดุล 

 
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
 ผลภาวะวกิฤตและการเปลี่ยนแปลงสู่การแข่งขนัทางธุรกิจ ยงัคงสร้าง
กระแสหลกัต่อความตื่นตวัของผู้บรโิภคที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นแนวคดิตาม
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ดงึความสามารถของทรพัยากรมนุษย์ออกมาใช้ในการผลิต 
ดว้ยการวเิคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการลงทุนเป็นผลใหอ้งค์กร
จงึตอ้งพยายามน าเสนอสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณค่าไดร้วดเรว็เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแข่งขนั (Leavy, 2005) ซึ่งการเรยีนรูข้องพนักงานทีผ่่านกระบวนการบรหิาร
และพฒันาความรูค้วามสามารถตามแนวคดิของ Bateman และ Snell จนกระทัง่
สามารถสรา้งประสทิธภิาพขององคก์รใหเ้จรญิกา้วหน้าได้ เป็นแนวคดิทีผู่บ้รหิารต้อง
ค าถงึขอ้จ ากดัของการใชท้รพัยากรในทุกดา้น ทัง้ดา้นงบประมาณ เวลา และคน โดย
คาดการณ์ถงึทรพัยากรทีถู่กใช้ไปใหส้อดคลอ้งกบัผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการลงทุน 
(Return on Investment) จากการใชท้รพัยากรทีมุ่่งเน้นผลตอบแทนทีไ่ดร้บัในระยะ
ยาวภายใต้การสนับสนุนคุณค่าของมนุษย์ใหเ้ป็นทุนและเป็นสนิทรพัย์ทีต่้องพฒันา 
เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค จนถงึในระดบัโลก ซึ่งองค์กรทีแ่สวงหาความส าเรจ็ใน
ปัจจุบนัต่างมวีตัถุประสงคท์ีมุ่ง่เน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยก์นัอย่างทัว่หน้า ดงันัน้
วตัถุประสงค์ของการบริหารทรพัยากรมนุษย์ จึงมบีทบาทขยายหน้าที่งานด้าน
ทรพัยากรมนุษยใ์หม้ขีอบขา่ยของการปฏบิตัทิีก่วา้งขึน้ 
 ขณะทีส่มัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ ์(2549, ) กล่าวว่า วตัถุประสงค์ทีมุ่่งเน้นการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ที่ส าคญัเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในองค์กร (Organizational 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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Effectiveness) เป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยองค์กรจะต้องจัดการกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดขึ้นดังต่อไปนี้

1. สนองความต้องการทางสังคม (Society’s Requirements) 

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดการทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรต้องสรรหาบคุคลทีม่ี

ความเหมาะสมให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร ซึ่งนับเป็นการสร้างงานให้กับสมาชิกของ

สังคม และต้องให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  

ทักษะ และความสามารถที่จะปฏิบัติงาน

2. สนองความคาดหวังด้านบริหาร (Management’s Expectation)

หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการทรัพยากรมนุษย์และต้องสร้างความม่ันใจให้กับ

องค์กรได้ว่า จะมีบุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในระดับและปริมาณที่ 

เหมาะสมร่วมงานกับองค์กรอยู่ตลอดเวลา โดยบุคคลเหล่านี้จะมีความจงรักภักดีและ

ทุ่มเทความสามารถให้กับองค์กรอย่างเต็มที่

3. สนองความต้องการของพนักงาน (Employee’s Needs) 

 หน่วยงานทีมี่หน้าทีจ่ดัการทรพัยากรมนษุย์ต้องตระหนกัเสมอว่า กจิกรรม

ในการด�าเนนิการควรเป็นกจิกรรมทีต่อบสนองความต้องการของพนกังานโดยมุง่พฒันา

ความเข้าใจในกระบวนการท�างาน โดยผูบ้ริหารในองค์กรต้องเป็นผูน้�าเอาทรพัยากรมา 

บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุปัจจัยนี้จึง 

ส่งผลให้ผู้บริหารแต่ละองค์กรจ�าเป็นต้องมพีนัธกจิหลกัด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

เพ่ือประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยที่องค์กรสมัยใหม่ 

ในปัจจุบันได้น�าภาระหน้าที่ของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาก�าหนดออกมาใน 

รูปโครงสร้างของการจดัการทรพัยากรมนษุย์ เพือ่ให้เหน็ถงึภาระหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ

ของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 อนิวัช แก้วจ�านงค์ (2556) เสนอต่อไปว่า หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ต้องมี

พันธกิจและความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  

โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจสรุปได้ดังนี้ (1) การวางแผนก�าลังคน (Human Resource 

Planning) เกี่ยวข้องกับการส�ารวจจ�านวนคนคุณภาพ ความรู้ ความสามารถและ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ความเชี่ยวชาญของบุคคลในองค์กร (2) การสรรหาและการคดัเลอืก (Recruitment 
and Selection) เป็นการได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน (3) การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Appraisal) เป็นการวนิิจฉยัและตคี่าผลการ
ท างานของบุคคลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน (4) การจดัการค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล (Compensation and Benefit Management) เป็นการ
ด าเนินงานเกี่ยวกบัค่าจ้าง เงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ที่พนักงานต้องได้รบัจาก
องค์กร (5) แรงงานสมัพนัธ์ (Labor Relations) เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง รวมทัง้ระหว่างลูกจ้างด้วย
กนัเอง(6) สุขภาพและความปลอดภยั (Safety and Health) เป็นการสรา้งเกราะ
ป้องกนัพนกังานจากอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จาการท างานโดยครอบคลุมถงึสุขภาพกาย
และสุขภาพจติทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (7) กฎ ระเบยีบ และนโยบายองค์กร (Policy, 
Regulations and Rules) เป็นการก าหนดกฎระเบยีบขึน้ในการจดัการองค์กรซึ่งต้อง
แจ้งให้ทุกคนได้ทราบหากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามอาจต้องลงโทษตามความ
เหมาะสม (8) การฝึกอบรมและพฒันา (Development and Training) มอีอกแบบ
โปรแกรมการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัความต้องการขององค์กรและ (9) พนักงาน
สมัพนัธ ์(Employees Relations) เป็นการใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคนโดยมุ่งให้
เกดิขวญัก าลงัใจและความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรหน้าที่และความรบัผดิชอบดงักล่าว
ขา้งตน้สามารถน ามาก าหนดในรูปโครงสรา้งหน่วยงานทรพัยากรมนุษย์ไดด้งัภาพที ่
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ทางดา้นของ Gilley, Eggland และ Gilley (2002)มคีวามคดิเหน็ทีน่่าสนใจ
ว่า องค์กรในกระแสโลกาภิว ัตน์ในปัจจุบนัต่างได้น าหน้าที่และความรบัผิดชอบ
ดงักล่าวขา้งตน้ก าหนดออกมาในรปูโครงสรา้งหน่วยงานทรพัยากรมนุษย์เพื่อด าเนิน
กิจกรรมให้บรรลุว ัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดขึ้นไว้ได้นั ้น  อ งค์กรจ าเป็นต้องมี
องคป์ระกอบต่างๆ ทีพ่รอ้มต่อการวเิคราะห์ (Analysis) สงัเคราะห์ (Synthesis) และ
ประเมนิค่า (Assessment) เพื่อน ามาแสดงเป็นองค์ความรูท้ีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบั
องค์กร โดยที่ผู้แต่งได้เขียนไว้ในหนังสือ Principle of Human Resource 
Development ตีพมิพ์ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1989 และครัง้ทีส่องในปี ค.ศ.2002 ได้
น าเสนอหลกัการในการพจิารณาองคป์ระกอบของการจดัการทรพัยากรมนุษย์ทีส่่งผล
ต่อการพฒันาคนดว้ยตารางแมทรกิทีเ่ป็นตวัแบบในการน าเสนอโดยใช ้2 มติปิระกอบ
กนั คอื มติทิางดา้นจุดเน้น (Focus) และมติดิา้นผลลพัธ์ (Results) ของกจิกรรมการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยด์งัภาพที ่3 

 

   

   

 

  
ภาพท่ี 3  รปูแบบการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

ท่ีมา: Gilley, Eggland และ Gilley (2002) 

 จากภาพที่ 3 องค์ประกอบของการจดัการทรพัยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development: HRD) เป็นการพฒันาบุคคล (Individual Development) 
การพัฒนาอาชีพ (Career Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) และการพฒันาองค์กร (Organization) อย่างบูรณา-
การ เพื่อทีจ่ะเพิม่ประสทิธผิลของบุคคล ซึ่งมสีาระส าคญัดงันี้ (1) การพฒันาบุคคล
เป็นงานทีเ่น้นพฒันาบุคคล มกีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ การปรบัปรุงพฤตกิรรมทีม่ผีล
ต่อการยกระดบัการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในปัจจุบนั (2) การพฒันาอาชพีเป็นงาน

การพฒันาบุคคล (Individual Development) การพฒันาบุคคล (Individual Development) 

การพฒันาอาชพี (Career Development) 
 

การพฒันาองคก์ร (Organization Development) 

มุ่งเน้น องคก์ร บุคคล
ค์กร 

ผลลพัธ์  

ระยะสัน้ 

ระยะยาว 

ทางด้านของ Gilley, Eggland และ Gilley (2002)มีความคิดเห็นที่น่าสนใจ

ว่า องค์กรในกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจบุนัต่างได้น�าหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดงักล่าว

ข้างต้นก�าหนดออกมาในรูปโครงสร้างหน่วยงานทรพัยากรมนษุย์เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดขึ้นไว้ได้นั้น องค์กรจ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่

พร้อมต่อการวเิคราะห์ (Analysis) สงัเคราะห์ (Synthesis) และประเมนิค่า (Assessment) 

เพื่อน�ามาแสดงเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กร โดยที่ผู้แต่งได้เขียนไว้

ในหนังสือ Principle of Human Resource Development ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี  

ค.ศ. 1989 และคร้ังท่ีสองในปี ค.ศ.2002 ได้น�าเสนอหลักการในการพจิารณาองค์ประกอบ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคนด้วยตารางแมทริกที่เป็น 

ตัวแบบในการน�าเสนอโดยใช้ 2 มิติประกอบกัน คือ มิติทางด้านจุดเน้น (Focus)  

และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) ของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังภาพที่ 3 

 จากภาพที่ 3 องค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human  

Resource Development: HRD) เป็นการพัฒนาบุคคล (Individual Development)  

การพัฒนาอาชีพ (Career Development) การบริหารผลการปฏิ บั ติงาน  

(Performance Management) และการพัฒนาองค์กร (Organization) อย่างบูรณาการ 

เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลของบุคคล ซ่ึงมีสาระส�าคัญดังนี้ (1) การพัฒนาบุคคล 

เป็นงานทีเ่น้นพฒันาบคุคล มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ การปรบัปรงุพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อ

การยกระดับการท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานในปัจจุบัน (2) การพัฒนาอาชีพเป็นงาน 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ที่มุ่งเน้นส่วนบุคคลและบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาว หมายถึง การมุ่งเน้นให้มีพัฒนา 

ความช�านาญส�าหรับงานในอนาคต เพื่อการพัฒนาอาชีพรวมถึงการวางแผนอาชีพ 

(Career Awareness) และการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรอาชีพ (Career Resource Center) 

(3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยองค์กรต้องมุ่งเน้นด�าเนินการอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรและผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ้ความช�านาญได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ (Fuller และ Farrington, 1999) และ (4) การพัฒนาองค์กรเป็น 

การมุ ่งเน้นการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาการด�าเนินการอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อยกระดับความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมโครงสร้าง กระบวนการ ภาระหน้าที่
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ประสิทธิผลและผลงานขององค์กรสอดคล้องกับ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551)  

ที่เสนอว่าการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่ิงส�าคัญที่องค์กรยุคใหม่จะต้องเร่ง 

ด�าเนนิการสร้างคอืความคล่องตวัให้สอดรบักบัทศิทางของกระแสสังคมได้อย่างเหมาะสม 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ่งที่ส�าคัญ

ขององค์กรทกุแห่งยงัคงต้องตระหนักว่าการจัดทรพัยากรมนษุย์ยงัเป็นกระบวนการทีม่ี

ความซบัซ้อน ซึง่เป็นความท้าทายในบทบาทใหม่ทีจ่ะต้องพฒันาความรูค้วามเช่ียวชาญ

ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป

บทสรุป

 องค์กรในปัจจุบันต่างขับเคล่ือนด้วยมนุษย์ สร้างมนุษย์ให้เป็นจุดแข็งของ

องค์กร ใช้มนุษย์เป็นแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ เป็นองค์กรชั้นน�าที่มีชื่อเสียง 

และเมื่อองค์กรต่างเห็นพ้องต้องกันว่าคนเป็นหัวใจส�าคัญขององค์กร องค์กรจึงต้องมี

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ทันต่อแรงกดดันที่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มีการพัฒนาตัวแบบจากนักคิด 2 กลุ่มประเทศ

ส�าคัญ คือ กลุ่มนักคิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร  

ซึง่กลุม่นกัคดิในสหรฐัอเมรกิามตีวัแบบการจดัการทรพัยากรมนษุย์จาก 2 ส�านกัคดิ คอื 

ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กลุ่มฮาร์วาร์ด หรือเรียกว่ากลุ่มแนวคิด 

แบบ “มนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ” และตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ส�านักมิชิแกน หรือแนวคิดแบบ “บริหารจัดการนิยม” ส�าหรับกลุ่มนักคิดในสหราช

อาณาจักรมีการน�าเสนอแนวคิดของ 2 กลุ่มความคิด ได้แก่ “กลุ่มอ่อน” กับ “กลุ่มแข็ง” 

โดยที่กลุ ่มอ่อนจะเน้นเรื่องคนมากกว่าการบริหารจัดการ ส�าหรับกลุ่มแข็งจะเน้น 

เรื่องการบริหารจัดการมากกว่าเรื่องของคน 

 อย่างไรก็ตามจากแนวคิดกระแสหลักของส�านักคิดต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า

เป็นการคิดในลักษณะการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่มองว่ามีส่ิงใดบ้างที่มนุษย์ 

มีอยู่อันสามารถดึงออกมาใช้ในการผลิตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของหลักเศรษฐศาสตร์ที่ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เน้นเรื่องของก�าไรขาดทุนอันส่งผลถึงประสิทธิผลและผลงานขององค์กร วิธีคิดใน

ลักษณะนี้จะมีพื้นฐานจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบและทฤษฎีจิตวิทยา  

ทฤษฎดีงักล่าวเป็นการพิจารณาถงึผลผลิตท่ีได้รบัจากพนักงาน เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีไ่ด้

ลงทุนภายใต้การตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุน 

ซึ่งการเรียนรู้ของพนักงานท่ีผ่านกระบวนการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถ 

จนสามารถสร้างผลประกอบการให้สูงขึ้นได้ เป็นแนวคิดที่ผู้บริหารต้องค�าถึงข้อจ�ากัด

ของการใช้ทรัพยากรในทุกด้าน ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมุ่งเน้นผลตอบแทนที่ได้รับใน

ระยะยาวภายใต้การสนับสนุนคุณค่าของมนุษย์ให้เป็นสินทรัพย์ที่ต้องพัฒนา จากนั้น

กระแสหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงได้มีการพัฒนาถึงกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ต่อไปเพื่อการสร้างผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์โดยต้องมีพันธกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

ประสิทธิภาพของระบบบริหารอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ันแล้วปัจจุบันองค์กรใน 

เศรษฐกิจยุคใหม่ต่างได้น�าภาระหน้าท่ีของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มาก�าหนด

โครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสาระส�าคัญ ได้แก่การพัฒนาบุคคลการพัฒนาอาชีพ การบริหาร 

ผลการปฏบิติังาน และการพฒันาองค์กรอย่างบรูณาการเพือ่เพ่ิมประสิทธิผลของบุคคล 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
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