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มหาวิทยาลัย เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย 10 บท ไดแก บทท่ี 1 บทนำ บทท่ี 2 ทฤษฎีเก่ียวกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทที่ 3 การถายโอนการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง บทท่ี 4 การประเมิน

ความจำเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทที ่5 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: 

การฝกอบรมและการพัฒนา บทที่ 6 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนา

สายอาชีพ บทท่ี 7 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนาองคกร บทท่ี 8  

การปฏิบัติตามแผนงานและการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทท่ี 9 บทบาท 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และบทท่ี 10 อนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร ในหนังสือ 

เลมนี้ ผูแตงไดรวบรวมเน้ือหาท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร 
ประกอบดวย การฝกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคกร ผูแตงสามารถ

นำเสนอเน้ือหาท่ีอานเขาใจงาย ในแตละบทจะมีบทสรุปเพ่ือใหเขาใจเน้ือหาไดดีย่ิงขึ้น และทุกบท 

จะมีคำถามทายบทเพ่ือใหผูอานทบทวนความเขาใจของตนเอง ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย พนักงานในองคกร นิสิต นักศึกษา คณาจารยเพ่ือใชประกอบการเรียน

การสอน รวมทั้งผูทำงานในหนวยงานตาง ๆ และผูที่สนใจทั่วไป เพ่ือใหเขาใจถึงการพัฒนาทรัพยากร
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ABSTRACT 

The book of Human Resource Development: Principles and Applications was 
written by Dr. Suthinee Rurkkhum. It was the 1st edition which was published in 2014 by 
Chulalongkorn University Press. The book consists of ten chapters: Chapter 1 Introduction, 
Chapter 2 Human Resource Development Theory, Chapter 3 the transfer of learning into 
practice., Chapter 4 Need Assessment for Human Resource Development, Chapter 5 
Activity Design for Human Resource Development: Training and Development, Chapter 6 
Activity Design for Human Resource Development: Career Path Development, Chapter 7 
Activity Design for Human Resource Development: Organization Development, Chapter 8 
Implementation Plan and Assessment of Human Resource Development Activities, Chapter 9 
Roles of Human Resource Developers, and Chapter 10 Future for Internal Human Resource 
Development. The authors completely compiled the introduction of organizational behavior. 
The author composes simply content and illustration. In each chapter, there is the summary in 
order to understand the content and practice questions for promoting the readers’ 
understanding. This book is suitable for human resource developer, personnel, undergraduate 
students and instructors using for their learning and teaching. Moreover, the book can be 
used for personnel in others organization and general interested person for understanding 
the organizational behavior clearly. 
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บทนำ 

"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development)" มีความสำคัญตอ 
การบริหารจัดการตาง ๆ นับเปนกระบวนการดำเนินงานท่ีสงเสริมให บุคลากรเพ่ิมความรู และทักษะ  
มีพฤติกรรมการทำงานท่ีเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเปนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนตางใหความสำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากข้ึน เพ่ือพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ สรางความไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนภายใตความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังนั้น องคกรจึงจำเปนตองสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรู
อยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาความสามารถใหเปนผูมีศักยภาพสูงขึ้น และเม่ือองคกรมีทรัพยากรมนุษย 
ที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเปนตอองคกรแลว ตองตระหนักอยูเสมอวา
จะตองลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทวิจารณ 
บทท่ี 1 บทนำ ผูแตงไดเร่ิมนำเสนอต้ังแตพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตั้งแตอดีต จนกระท่ังถึงปจจุบัน โดยไดมีการเชื่อมโยงใหเห็นวิวัฒนาการของการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยในตางประเทศ จนกระทัง่นำมาเปนแนวทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยของประเทศไทย 
เสริมดวยความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสาขาตาง ๆ อาทิ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร 
และทฤษฎีเชิงระบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหผูอานสามารถหาแนวทางการแกปญหา 
ไดอยางถูกตอง พรอมทั้งสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล ระดับหนวยงาน จนถึง
ระดับองคกร จากน้ัน ผูแตงไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการบริหาร และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอยางชัดเจน ทำใหผูอานเขาใจกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดชัดเจนย่ิงข้ึน โดยผูแตงไดสรุปข้ันตอนของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคกรเปนแผนภาพ ทำใหงายตอการเขาใจยิ่งขึ้น ในบทน้ี ผูแตงไดรวบรวมเน้ือหาท่ีเปนตน
กำเนิดของหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความหมาย กระบวนการไวอยางชัดเจน งายตอ 
ความเขาใจของผูอานเพราะเน้ือหาไมซับซอนและมีการเรียบเรียงอยางเปนข้ันตอน ในบทนำน้ีจึงเปน 
การแสดงภาพรวมกอนที่ผูแตงจะนำเสนอรายละเอียดในบทอื่น ๆ ตอไป  

บทท่ี 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในบทน้ี ผูแตงไดนำเสนอเน้ือหา 
ที่เก่ียวกับการเรียนรูในวัยผูใหญ รวมถึงทฤษฎีที่เก่ียวของตาง ๆ อาทิ ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือใหเขาใจ
ในศาสตรและศิลปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสามารถนำมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ผูอานยังไดเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎี 
แรงจูงใจ อาทิ แนวคิดความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลว ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก  
ซึ่งนับวาเปนจุดเดนของบทนี้ ที่ผูแตงนำเสนอสองทฤษฎีนี้เพ่ือตองการใหผูอานไดเห็นแนวทาง 
การสรางความพึงพอใจในการทำงาน โดยมุงเนนใหเกิดปจจัยกระตุนท่ีสามารถมอบหมายงาน 
ที่ทาทายความรู รวมไปถึงการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน สำหรับ
ทฤษฎีที่เปนจุดเดนในบทน้ีคือ ทฤษฎีความเสมอภาค ซึ่งเปนทฤษฎีสำคัญท่ีนักพัฒนาทรัพยากร
มนษุยจะตองคำนึงถึงอยูเสมอ เพราะการรับรูถึงความยุตธิรรมของพนักงานภายในองคกรมผีลกระทบ
ตอพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน ดังน้ัน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี
ความเขาใจในทฤษฎีความเสมอภาคเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ตอพฤติกรรมของพนักงานภายในองคกรและนำไปสูแนวทางแกไขปญหา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น กลาวโดยสรุปบทนี้ไดเนนย้ำวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในองคกรน้ัน จำเปนตองคำนึงถึงทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ เพ่ือเปนหลักในการดำเนินกิจกรรมเสมอ 
รวมถึงการเรียนรูที่เหมาะกับผูใหญและความแตกตางระหวางบุคคล การสรางแรงจูงใจ การคำนึงถึง 
ความสำคัญของทฤษฎีเชิงระบบ เพ่ือใหกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรสามารถตอบสนองและมี 
สวนใหองคกรเจริญเติบโตอยางแทจริง  
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บทท่ี 3 การถายโอนการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง ในบทน้ีผูแตงไดนำเสนอความสำคัญ
ของการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง ทำใหผูอานไดประโยชนอยางมาก เน่ืองจากกระบวนการดังกลาว 
นับวาเปนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการนำความรู ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ 
ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
สำหรับจุดเดนในบทน้ีอยูที่ผูแตงไดรวบรวมปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของตอการนำกระบวนการเรียนรู 
สูการปฏิบัติจริง อาทิ ปจจัยจากผูรวมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผูเขารวมกิจกรรม
จำเปนตองมีทักษะ ความรูและความสามารถท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จ 
สำหรับปจจัยดานการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมีการจัดการฝกอบรม 
มีการกำหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติของแตละบุคคล รวมถึงการประเมินและติดตามผลกิจกรรม 
เพ่ือถายโอนความรูไปสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ สุดทายแลว นักพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ดีตองคำนึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่เก้ือหนุนจากองคกร โดยตองมีกระบวนการคิด 
เชิงระบบ โดยมองทุกสวนในองคกรใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน นอกจากน้ี ผูแตงยังสามารถนำเสนอ
เน้ือหาโดยเชื่อมโยงการประยุกตใชความรูจากทฤษฎีพ้ืนฐานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ไดอยางชัดเจน ทำใหผูอานสามารถมองกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางเปนระบบ 
เน่ืองจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนกระบวนการท่ีตองอาศัยความรู ความเขาใจ
อยางแทจริง นับวาผูแตงมีเทคนิคการนำเสนอใหผูอานเห็นกระบวนไดอยางเปนลำดับขั้นตอน 
จนสามารถนำเอาหลักการดังกลาวไปประยุกตใชไดอยางลงตัว 

บทท่ี 4 การประเมินความจำเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในบทน้ี ผูแตง 
ไดชี้ เห็นความสำคัญของการประเมินความจำเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งนับเปน 
การปฏิบัติงานในเชิงรุก ผูอานสามารถนำแนวคิดท่ีผูแตงถายทอดไปเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือให
กิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกิดคุณคาสูงสุด มีสวนชวยใหการดำเนินการภายในองคกร
มีความพรอม และสงเสริมใหองคกรเจริญเติบโตอยางย่ังยืน โดยการประเมินความจำเปนใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ตองเริ่มตั้งแตการวิเคราะหองคกร โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ 
ในองคกร อาทิ เปาหมาย กลยุทธ หรือ แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตอจากน้ันตองมีกระบวนการวิเคราะหงาน คือ การวิเคราะหพฤติกรรม
การทำงาน ระดับมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใหได
ขอมูลวาพนักงานในตำแหนงนั้น ๆ จำเปนตองมีความรู ทักษะ ความสามารถใดบาง เพ่ือที่องคกร 
จะไดสรรหาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากน้ันตองทำการวิเคราะหบุคคลวาพนักงาน
คนใดยังไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเตรียม
กระบวนการพัฒนาใหเหมาะสม โดยการจัดการฝกอบรมเพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอ 
การเล่ือนตำแหนงในอนาคต ในบทนี้ผูแตงไดนำเสนอขั้นตอนในการประเมินความจำเปน 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยางละเอียด ทำใหผูอานสามารถนำไปวางแผนสำรวจ 
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ความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับความจำเปนของแตละคน โดยสามารถ
นำเอาวิธีที่ผูแตงไดนำเสนอไวในบทนี้ไปเปนแบบอยางในการดำเนินการไดอยางถูกตอง 

บทท่ี 5 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การฝกอบรมและ 
การพัฒนา ในบทนี้ ผูแตงไดชี้ใหเห็นองคประกอบหลักของกิจกรรมพัฒนามนุษย ไดแก การฝก
อบรมและการพัฒนา ซึ่งนับวาเปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหบุคลากรไดปรับปรุงและพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถ พฤติกรรม หรือทัศนคติตาง ๆ ที่เก่ียวกับการทำงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยบทน้ีผูแตงไดยกตัวอยางแผนการโครงการฝกอบรมและพัฒนา
เพ่ือใหผูอานไดใชเปนแนวทางในการนำไปจัดโครงการฝกอบรมไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังได
อธิบายรูปแบบการจัดโครงการฝกอบรมและพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การบรรยาย การใชกรณี
ศึกษา การใชเกมสธุรกิจ การแสดงบทบาทสมมติ การใชเหตุการณจำลอง การใชตัวอยางพฤติกรรม 
การจัดลำดับความสำคัญของงาน การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงาน และการฝก
อบรมโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน ซึ่งผูแตงสรุปเน้ือหาไดกระชับ งายตอศึกษาและนำไปปรับใช  
โดยผูอานสามารถใชเวลาศึกษาไดในเวลาอันสั้น นอกจากน้ี ยังแสดงใหเห็นการพัฒนาพนักงาน 
ในระดับบริหารเพ่ิมเติมอีกดวย ซึ่งนับเปนองคประกอบหลักในการจะพัฒนาบุคลากรระดับอื่น ๆ 
ในองคกรตามมาดวย ดังน้ัน เน้ือหาบทน้ีจึงมีประโยชนตอทั้งผูบริหารและพนักงานท่ีจะนำแนวคิด 
ดังกลาวไปจัดการการฝกอบรมและพัฒนางานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

บทท่ี 6 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนาสายอาชีพ 
ในบทนี้ ผูแตงไดชี้ใหเห็นความสำคัญของการพัฒนาสายอาชีพ ซึ่งนับวาเปนกิจกรรมที่มีความสำคัญ
ตอองคกร เพราะเปนกระบวนการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรในองคกรท่ีมีความรู ความสามารถ 
และพรอมที่จะไดรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง สามารถปฏิบัติงานในตำแหนงที่สูงขึ้นได และยัง
สามารถชวยลดอัตราการลาออกจากงานไดอีกดวย โดยเน้ือหาในบทน้ีไดอธิบายถึงรายละเอียดของ
การออกแบบกิจกรรมพัฒนาสายอาชีพ รวมถึงตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพ รวมถึง
ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพท่ีมีการดำเนินงานจริงภายในองคกร นอกจากน้ี ผูแตง 
ยังอธิบายถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกับการพัฒนาสายอาชีพ โดยชี้ใหทุกคนในองคกร
เตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และอาจกระทบตอการเล่ือนข้ัน
หรือเล่ือนตำแหนงได ซึ่งนับวาจุดเดนของบทน้ี ผูแตงไดเรียบเรียงเน้ือหาไดอยางลงตัว อธิบาย 
เปนลำดับขั้นตอน ทำใหผูอานสามารถนำแนวคิดหลักการดังกลาวไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังไดขยายความถึงกระบวนการพัฒนาสายอาชีพ ขั้นตอนการพัฒนาสายอาชีพ  
การบริหารสายอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพ ใหผูอานไดเห็นกระบวนการตาง ๆ อยางชัดเจน  
เปนข้ันตอนจนสามารถนำไปปรับใชไดอยางเหมาะสมและถูกตอง กลาวโดยสรุปจะเห็นวากิจกรรม
การพัฒนาสายอาชีพเปนกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีมีสวนดึงดูดพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถไวกับ
องคกร เพราะจะชวยใหพนักงานเหลาน้ีมองเห็นโอกาสของการเจริญเติบโตไมเพียงแตในสายอาชีพ 
แตยังเติบโตในดานการเรียนรูอีกดวย  
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บทท่ี 7 การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การพัฒนาองคกร เน้ือหา
ในบทนี้ ผูแตงแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมอันดับสุดทายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร  
ซึ่งนับวาเปนกระบวนการท่ีเปนระบบในการประยุกตใชความรูจากหลากหลายศาสตร เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานภายในองคกร รวมท้ังพัฒนาใหองคกรมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง
ในปจจุบัน ซึ่งการเปล่ียนแปลงในองคกรจะเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององคกรเพ่ือ 
มุงเนนท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษยในองคกรน้ัน ๆ จุดเดนของบทน้ีอยูที่ผูแตง 
ไดยกตัวอยางข้ันตอนของการเปล่ียนแปลงองคกร สาเหตุหลักของการตอตานการเปล่ียนแปลง 
กระบวนการพัฒนาองคกร เคร่ืองมือการพัฒนาองคกร ในระดับตาง ๆ อาทิ ระดับบุคคล ระดับกลุม 
ระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และระดับองคกร ทำใหผูอานสามารถนำเน้ือหาท่ีศึกษาไปวินิจฉัย
องคกร และสามารถคัดเลือกเคร่ืองมือการพัฒนาองคกรท่ีเหมาะสม พรอมทั้งดำเนินการพัฒนา และ
รักษาผลการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหหนังสือเลมนี้มีประโยชนที่จะใหนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผูเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งนิสิต 
นักศึกษาละผูสนใจทั่วไป ไดเก็บเก่ียวความรูจากหนังสือเลมนี้ไปใชกับภารกิจ หนาท่ีของตนไดอยาง
สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

บทท่ี 8 การปฏบิตัติามแผนงานและการประเมนิผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เน้ือหาในบทน้ี ผูแตงแสดงเน้ือหาท่ีครอบคลุมเน้ือหาหลัก 2 ประเด็น คือ การปฏิบัติตามแผน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่ง 
มุงเนนท่ีจะประเมินผลกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ จุดเดนของบทน้ีอยูท่ีผูอานสามารถนำ
ความรูที่ไดจากบทน้ีไปวางแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางรอบคอบ สามารถนำไป
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแนะนำไวในบทน้ีอยางเหมาะสม สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหประสมความสำเร็จตามไปดวย นอกจากน้ีผูแตงไดอธิบายรายละเอียดการประเมินผล
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิธีการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รายงาน
ผลการประเมินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการดังกลาวจะประสบผลสำเร็จไดนั้น  
ผูแตงไดเสนอแนะไววาจำเปนตองมีการวางแผนการดำเนินการอยางดี และตองมีการกำหนดวิธีการ
ประเมินต้ังแตเร่ิมตนการวางแผนการดำเนินการ จากเน้ือหาในบทน้ี ผูอานจะไดนำองคความรู
ทั้งหมดไปกระตุนใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลพรอมทั้งสามารถ
พัฒนาวิธีการประเมินผลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหองคกรประสบความสำเร็จอยางย่ังยืน 

บทท่ี 9 บทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน้ือหาในบทนี้ผูแตงไดเนนใหเห็น 
ความสำคัญของบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งนับเปนสวนสำคัญในการชวยใหองคกร
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ทำใหผูอานไดเรียนรูและเขาใจในบทบาทของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดกระจาง และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผูแตงไดถายทอดเน้ือหาเก่ียวกับบทบาท 
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงทักษะ ความรู ความสามารถท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 
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ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยละเอียด อาทิ บทบาทการออกแบบการเรียนรู การสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน การเปนท่ีปรึกษาขององคกร การเปนผูนำการเปล่ียนแปลง ซึ่งผูอานท่ีเปนนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดเรียนรูบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่หลากหลาย 
และสามารถนำไปพัฒนาบทบาทของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหองคกร
ประสบความสำเร็จไดอยางแทจริง 

บทท่ี 10 อนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เน้ือหาในบทน้ีผูแตงไดแสดงให
เห็นอนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกรวานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองเตรียม
ความพรอมที่รับมือตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในดานใดบาง ซึ่งอาจเกิดผลกระทบไดจากหลาย
ปจจัย เชน ระดับการแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบกับการทำงาน รวมถึงปญหาความไมสอดคลองกันระหวางอุปสงคและ
อุปทานในตลาดแรงงานของประเทศท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในบทน้ีผูอานจะไดรับองคความรู
เก่ียวกับระดับการแขงขันทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอองคกร การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงกำลังแรงงานของประเทศ การมุงผลลัพธของงานดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย รวมถึงคุณสมบัติของนักทรัพยากรมนุษย ประโยชนจากเน้ือหาในบทน้ี ผูอานสามารถ 
นำความรูที่ไดจากเน้ือหาไปดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปเชื่อมโยงกับกลยุทธ 
ในองคกรของตนไดอยางมีประสิทธิผล 

 
บทสรุป 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนสวนสำคัญตอองคกร และกิจกรรมทุกดานของทรัพยากร
มนุษยลวนเช่ือมโยงสัมพันธกัน หนังสือเลมนี้จึงมีประโยชนตอนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย พนักงาน
ในองคกร นิสิต นักศึกษา คณาจารย  รวมถึงผูสนใจทั่วไป ที่ตองการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยท่ีผูอานสามารถนำ
ความรูที่ไดไปประยุกตใชไดจริง หนังสือเลมนี้ ไดอธิบายรายละเอียดในทุกข้ันตอน อยางเปนระบบ 
งายตอการศึกษาดวยตนเอง มีการเรียบเรียงเน้ือหาที่งายตอความเขาใจ สามารถนำไปเปนตนแบบ
การออกแบบกิจกรรมหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 กิจกรรม ไดแก การฝกอบรมและ 
การพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคกร เพ่ือนำไปใชพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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