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บทนำ 

หนังสือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเลมนี้ผูแตง คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรภัสสรศ  
วงศทองดี พิมพครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2557 สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 327 หนา 
หนังสือเลมนี้มีจำนวน 12 บท ผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจัย 
ที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน้ือหาของหนังสือ 
เลมนี้จำแนกเปน 2 ภาค ไดแก ภาคทฤษฎี จำนวน 5 บท กลาวถึง ความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในมุมมองที่เปนกระบวนการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปจเจกบุคคลและ
ในองคการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักศาสนาท่ีมีองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ระบบสังคม และตัวมนุษย โดยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนการเพ่ิมศักยภาพและกาวไปสูความเปนอิสระอยางแทจริงของมนุษย และ ภาคปฏิบัติ จำนวน  
7 บท กลาวถึง กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาปจเจกบุคคล 
การพัฒนาอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองคการ การจัดการความหลากหลาย 
และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย หนังสือ 
เลมนี้เหมาะสำหรับผูที่ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผูที่ทำงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

 
1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทวิจารณ 
หนังสือเลมน้ีประกอบดวย บทท่ี 1-5 ซ่ึงเปนภาคทฤษฎีไดระบุใหเห็นวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเปนกระบวนการพัฒนาท่ีมีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัดกระบวนการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปจเจกบุคคลและในองคการ โดยมีองคประกอบ 3 องคประกอบ 
ไดแก สภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ ระบบสังคม และตัวมนุษย โดยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนการเพ่ิมศักยภาพและกาวไปสูความเปนอิสระอยางแทจริง การศึกษาในภาคทฤษฎีจะ
เปนการปูพ้ืนฐานใหผูอานเขาใจแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนนำไป
ประยุกตใชกับองคการ สอดคลองกับงานของ Swanson & Arnold (1996: 16) ที่ระบุวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทำใหองคการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงผลผลิตได  

สำหรับบทท่ี 6-12 เปนการนำเสนอกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ซึ่งในแตละบทใหรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินงาน โดยนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตอง
สำรวจ วิเคราะหความตองการของบุคลากร และความตองการขององคการเพ่ือนำไปสูการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ โดยตองนำ
ประเด็นดานปจจัยและองคความรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาประกอบการพิจารณา  
ย่ิงองคการเผชิญการแขงขันและการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยย่ิงมีบทบาท 
ในการกำหนดกลยุทธการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงและตองมีความเช่ียวชาญ (Swanson, 
1995: 207; McLean & McLean, 2001: 313) ท้ังน้ีเพ่ือลดอัตราการลาออก การเสริมสรางกระบวนการ
อบรม การใหการศึกษาและการพัฒนาของแตละบุคคลผานแผนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกัน
ชวยสงเสริมการเรียนรูรวมกันของทุกฝายในองคการ (Abdullah, 2009: 25; Agwu & Ogiriki,  
2014: 136)  

หนังสือเลมนี้มีจุดเดน ดังน้ี 1) การแบงเน้ือหาเปนสองภาค ไดแก ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทำใหผูอานสามารถศึกษารายละเอียดไดตาม
ลำดับเน้ือหา และมีการยกตัวอยางประกอบการนำเสนอ จึงเปนประโยชนอยางมากตอผูอาน 
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2) การใชภาษา ผูเขียนใชภาษาที่เขาใจงาย และ 
ไมซับซอน ซึ่งภาษาท่ีใชในหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดพยายามประมวลขอมูลและเรียบเรียงใหผูอาน
เขาใจงาย สามารถนำไปใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และผูเรียนรูตามอัธยาศัย อันเปนขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอนาคต และ 3) ความเปนเอกภาพของขอมูล หนังสือเลมนี้มีการจัดลำดับเน้ือหาที่ชัดเจน 
เปนระเบียบและมีการจัดระบบขอมูล ครอบคลุมประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
แนวคิดใหมที่ควรนำมาใชสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย มีการกำหนดสัดสวนของเน้ือเร่ือง 
ในแตละบทอยางเหมาะสม  
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สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ พบวา ขาดการเปรียบเทียบ และการจำแนกถึง 
ความแตกตางของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว
อยางชัดเจนวา แตละตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความแตกตางกัน มีจุดแข็ง จุดออน
อยางไร ซ่ึงจำแนกความแตกตางจะเปนประโยชนตอผูอานในการเลือกตัวแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมาใชในการวิเคราะหและสรางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับบริบทของ
องคการ 

อยางไรก็ตาม ผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเขาใจ
ถึงเน้ือหาท้ังในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได
อยางดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้มีความแตกตางจากหนังสือเลมอื่น ๆ ในการเปดมุมมองของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการกลาวถึงกระบวนการการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
มนุษย แนวทางการบริหาร แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับสภาพความหลากหลาย 
ความแตกตางทางวัฒนธรรม และควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

บทสรุป 
หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวม เรียบเรียงความคิดและนำเสนอตัวอยางใหเปนรูปธรรมและ 

ชี้ใหเห็นเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนกระบวนการพัฒนาเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด 
มีจุดเดนในการเรียบเรียงและการใชภาษา โดยผูเขียนไดเรียบเรียงเน้ือหาเปนลำดับ ภาษาไมซับซอน
เพ่ือใหผูอานเขาใจความหมายและกระบวนการ ปรัชญาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนรู การพัฒนา
ปจเจกบุคคล การพัฒนาองคการ และสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความหลากหลายในองคการ ซึ่งเปนส่ิงท่ีทาทายความสามารถของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในการจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และสามารถบริหารความหลากหลายในองคการได  
ตลอดจนการเปนนักทรัพยากรมนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม อยางไรก็ตามในหนังสือเลมนี้ไมได
จำแนกใหเห็นความแตกตางของตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก
ตอนำขอมูลการเปรียบเทียบน้ันมาประกอบการตัดสินใจเลือกใชตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งมาวิเคราะห
หรือปรับใหเหมาะสมกับองคการ นอกจากน้ีการอานหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับ
ผูอานท่ีมีพ้ืนฐานความรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการวางแผนกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับบริบทขององคการตอไป 
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