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บทนำ
หนังสือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเลมนี้ผูแตง คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรภัสสรศ
วงศทองดี พิมพครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 327 หนา
หนังสือเลมนี้มีจำนวน 12 บท ผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจัย
ที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื้อหาของหนังสือ
เลมนี้จำแนกเปน 2 ภาค ไดแก ภาคทฤษฎี จำนวน 5 บท กลาวถึง ความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในมุมมองที่เปนกระบวนการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปจเจกบุคคลและ
ในองคการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักศาสนาที่มีองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ระบบสังคม และตัวมนุษย โดยชี้ใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนการเพิ่มศักยภาพและกาวไปสูความเปนอิสระอยางแทจริงของมนุษย และ ภาคปฏิบัติ จำนวน
7 บท กลาวถึง กระบวนการและขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาปจเจกบุคคล
การพัฒนาอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองคการ การจัดการความหลากหลาย
และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของนั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย หนั ง สื อ
เลมนี้เหมาะสำหรับผูที่ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผูที่ทำงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทวิจารณ
หนังสือเลมนีป้ ระกอบดวย บทที่ 1-5 ซึง่ เปนภาคทฤษฎีไดระบุใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนกระบวนการพัฒนาทีม่ นี กั พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนผูม บี ทบาทสำคัญในการจัดกระบวนการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปจเจกบุคคลและในองคการ โดยมีองคประกอบ 3 องคประกอบ
ไดแก สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ระบบสังคม และตัวมนุษย โดยชี้ใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนการเพิ่มศักยภาพและกาวไปสูความเปนอิสระอยางแทจริง การศึกษาในภาคทฤษฎีจะ
เปนการปูพื้นฐานใหผูอานเขาใจแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนนำไป
ประยุกตใชกับองคการ สอดคลองกับงานของ Swanson & Arnold (1996: 16) ที่ระบุวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทำใหองคการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลผลิตได
สำหรับบทที่ 6-12 เปนการนำเสนอกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ซึ่งในแตละบทใหรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน โดยนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตอง
สำรวจ วิเคราะหความตองการของบุคลากร และความตองการขององคการเพื่อนำไปสูการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ โดยตองนำ
ประเด็นดานปจจัยและองคความรูท เ่ี กีย่ วของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาประกอบการพิจารณา
ยิ่งองคการเผชิญการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยยิ่งมีบทบาท
ในการกำหนดกลยุทธการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและตองมีความเชี่ยวชาญ (Swanson,
1995: 207; McLean & McLean, 2001: 313) ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดอัตราการลาออก การเสริมสรางกระบวนการ
อบรม การใหการศึกษาและการพัฒนาของแตละบุคคลผานแผนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกัน
ชวยสงเสริมการเรียนรูรวมกันของทุกฝายในองคการ (Abdullah, 2009: 25; Agwu & Ogiriki,
2014: 136)
หนังสือเลมนี้มีจุดเดน ดังนี้ 1) การแบงเนื้อหาเปนสองภาค ไดแก ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทำใหผูอานสามารถศึกษารายละเอียดไดตาม
ลำดั บ เนื้ อ หา และมี ก ารยกตั ว อย า งประกอบการนำเสนอ จึ ง เป น ประโยชน อ ย า งมากต อ ผู อ า น
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย 2) การใช ภ าษา ผู เ ขี ย นใช ภ าษาที่ เ ข า ใจง า ย และ
ไมซับซอน ซึ่งภาษาที่ใชในหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดพยายามประมวลขอมูลและเรียบเรียงใหผูอาน
เขาใจงาย สามารถนำไปใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก และผูเรียนรูตามอัธยาศัย อันเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอนาคต และ 3) ความเปนเอกภาพของขอมูล หนังสือเลมนี้มีการจัดลำดับเนื้อหาที่ชัดเจน
เปนระเบียบและมีการจัดระบบขอมูล ครอบคลุมประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
แนวคิดใหมที่ควรนำมาใชสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย มีการกำหนดสัดสวนของเนื้อเรื่อง
ในแตละบทอยางเหมาะสม
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สำหรั บ จุ ด อ อ นของหนั ง สื อ เล ม นี้ พบว า ขาดการเปรี ย บเที ย บ และการจำแนกถึ ง
ความแตกตางของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว
อยางชัดเจนวา แตละตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความแตกตางกัน มีจุดแข็ง จุดออน
อยางไร ซึ่งจำแนกความแตกตางจะเปนประโยชนตอผูอานในการเลือกตัวแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมาใชในการวิเคราะหและสรางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับบริบทของ
องคการ
อยางไรก็ตาม ผูอานควรมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเขาใจ
ถึงเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได
อยางดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้มีความแตกตางจากหนังสือเลมอื่น ๆ ในการเปดมุมมองของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการกลาวถึงกระบวนการการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
มนุษย แนวทางการบริหาร แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับสภาพความหลากหลาย
ความแตกตางทางวัฒนธรรม และควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

บทสรุป
หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวม เรียบเรียงความคิดและนำเสนอตัวอยางใหเปนรูปธรรมและ
ชี้ใหเห็นเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนกระบวนการพัฒนาเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด
มีจุดเดนในการเรียบเรียงและการใชภาษา โดยผูเขียนไดเรียบเรียงเนื้อหาเปนลำดับ ภาษาไมซับซอน
เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายและกระบวนการ ปรัชญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การพัฒนา
ปจเจกบุคคล การพัฒนาองคการ และสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความหลากหลายในองคการ ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น และสามารถบริ ห ารความหลากหลายในองค ก ารได
ตลอดจนการเปนนักทรัพยากรมนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม อยางไรก็ตามในหนังสือเลมนี้ไมได
จำแนกใหเห็นความแตกตางของตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก
ตอนำขอมูลการเปรียบเทียบนั้นมาประกอบการตัดสินใจเลือกใชตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งมาวิเคราะห
หรือปรับใหเหมาะสมกับองคการ นอกจากนี้การอานหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับ
ผูอ า นทีม่ พี น้ื ฐานความรูด า นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพือ่ เปนขอมูลสำหรับการวางแผนกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับบริบทขององคการตอไป
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