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สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ 1 ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน2 และ ดร.วันชัย สุขตาม3
1
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซ้อนอันเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในปัจจุบัน ทำให้สภาพการแข่งขันกันของบรรดาองค์การต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจเอกชนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และปัจจุบันมีการยอมรับกันว่า
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบของ
องค์การและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากร
ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าทรงคุณค่าและมีความสำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยให้การขับเคลือ่ นองค์การในด้านต่างๆ บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายและภารกิจที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้ เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์มีสภาวะจิตใจสามารถพัฒนาความรู้
ทักษะ และความสามารถให้มีศักยภาพสูงในอันจะส่งผลให้องค์การประสบผลสำเร็จได้
หนังสือเรื่อง Handbook of Human Resource Development (คู่มือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่สามารถตอบโจทย์ในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรดาองค์การ
ทั้งหลายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยที่หนังสือเล่มนี้ถือเป็นผลงานทางวิชาการที่ร่วมสร้างสรรค์และ
ร่วมกันผลิตขึ้นมาโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีชื่อเสียง
ชั้นแนวหน้าของโลกจำนวนหลายคน ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการประชุมเครือข่ายความเป็นเลิศ
ด้านโครงการ (Program Excellence Network: PEN) แห่งสถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Academy
of Human Resource Development: AHRD) ในปี ค.ศ. 2011 ทั้งนี้ โดยมีบรรณาธิการร่วมกันจำนวน
3 ท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.นีล ชาลอฟสกี้ (Neal Chalofsky) แห่งภาควิชาการเรียนรู้ของมนุษย์และ
องค์การ มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน รองศาสตราจารย์ ดร.โทเนตเต้ เอส. ร็อคโค (Tonette S. Rocco)
แห่งภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขียนวิชาการและ
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การสนับสนุนการเผยแพร่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา้ และศาสตราจารย์ ดร.ไมเคิล
(เลน) มอร์รสิ (Michael (Lane) Morris) แห่งภาควิชาการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดย John Wiley & Sons, Inc. พิมพ์ครั้งที่ 1 ค.ศ. 2014 ความยาวจำนวน 759 หน้า
ถือได้ว่าเป็นตำราวิชาการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีเนื้อหาสาระทันสมัยและมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนมากที่สุดเล่มหนึ่งในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (the field of HRD)
สำหรับวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงพื้นฐาน
ของสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นและมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนากำลังคน การจัดการกำลังคน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การการจัดการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คน ตลอดทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย
ในส่วนการจัดแบ่งโครงสร้างการนำเสนอเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้นั้น คณะบรรณาธิการ
ได้จัดแบ่งออกเป็นจำนวน 8 ส่วนสำคัญ ในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยหัวข้อไม่เกินจำนวน 6 หัวข้อ
โดยมีหัวข้อทั้งหมดจำนวน 40 หัวข้อ ซึ่งจะได้กล่าวถึงสาระสำคัญตามลำดับพอสังเขปดังนี้
ส่วนแรก เป็นการอธิบายเพื่อชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานของสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากที่สุด (และยังคงมีอิทธิพลต่อไป) ต่อสาขาวิชาและวิชาชีพ
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 5 หัวข้อคือ พื้นฐานทางจิตวิทยา
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีระบบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและภาวะผูน้ ำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวมตลอดทั้งวัฒนธรรมองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: รากเหง้า ภูมิทัศน์ และอนาคต
ส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายให้เห็นถึงประเด็นและมุมมองต่างๆเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยทีบ่ างประเด็นยังเป็นเรือ่ งทีม่ กี ารถกเถียงกันอยูใ่ นสาขาวิชานี้ ซึง่ จะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 5 หัวข้อคือ
ปัญหาการนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุมมองแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาสำหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หันกลับมามองแนวคิดสตรีนยิ มเชิงวิเคราะห์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: อุปนิสยั แห่งมนุษยนิยม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงวิพากษ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความตึงเครียดที่ไม่เอื้ออำนวยและแนวทางในอนาคต
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ส่วนที่ 3 เป็นการอธิบายให้เห็นถึงการพัฒนากำลังคน ซึ่งจะกล่าวถึงจุดประสงค์หลักของ
สาขานี้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 5 หัวข้อคือ ความ
เชี่ยวชาญผ่านเลนส์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย แนวโน้มและผลกระทบ สมรรถนะ พื้นฐาน
สำหรับประสิทธิผลของพนักงาน การเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน การแนะนำการวิจัยทางด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่เชื่อมต่อกับการทำงาน/ชีวิต ความสำคัญของการสร้างความสุขในการทำงาน/
ชีวิตในการพัฒนามาตรการปฏิบัติ และการทำงานด้วยวิธีการฝึกฝนตนเองในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงาน
ส่วนที่ 4 เป็นการอธิบายให้เห็นถึงการจัดการกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความหลากหลาย
ภายในองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน โดยจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 5 หัวข้อคือ ผู้สูงอายุในฐานะความ
ท้าทายในการพัฒนาอาชีพสำหรับองค์กร กระบวนทัศน์ความยุติธรรมทางสังคมสำหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พื้นฐานทางปรัชญาและทฤษฎี คนพิการโปรแกรมสุขภาพและการมีสุขภาพที่แข็งแรง
กับบทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้ความสำคัญกับเรื่องเพศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และมุมมองระหว่างประเทศและมุมมองข้ามวัฒนธรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 5 เป็นการอธิบายให้เห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ครอบคลุมขอบเขต
ความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญภายใต้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 6 หัวข้อ
คือ การทบทวนวรรณกรรมทางด้านอาชีพปัจจุบันกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและประเด็น
ในการบูรณาการการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใน
สถานทีท่ ำงาน การเชือ่ มโยงแรงจูงใจในการถ่ายโอนการเรียนรูใ้ นสถานทีท่ ำงาน บทบาทของความมุง่ มัน่
ในการดำเนินงานและความคิดริเริม่ ส่วนบุคคล การสอนงาน การให้คำปรึกษา รวมตลอดจนถึงการจัดการ
คนเก่งในทางปฏิบัติที่สอดคล้องเชิงกลยุทธ์
ส่วนที่ 6 เป็นการอธิบายให้เห็นถึงการจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับประเด็นที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการจัดการหน้าที่ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ 5 หัวข้อคือ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ภาพรวม ด้านกฎหมายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: การยอมรับปรัชญา กลยุทธ์ ความร่วมมือและบทบาท
ที่เปลี่ยนแปลง ศีลธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในบริษัทขนาดเล็ก: ปัญหาปัจจุบัน ข้อมูลเชิงลึก และแนวทางในอนาคตสำหรับการวิจัยและการปฏิบัติ
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ส่วนที่ 7 เป็นการอธิบายให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอันประกอบด้วยแนวคิดที่ทันสมัย
บางประการ และการปฏิบตั ใิ นสาขาวิชานี้ โดยจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 5 หัวข้อคือ การเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร
เครือ่ งมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ แก้ปญ
ั หา การพัฒนาภาวะผูน้ ำ การสร้างทีม และการปฏิรปู องค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสมือนจริง การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สูญ
่ าณ
วิทยาเชิงบูรณาการของการปฏิบัติ ความผูกพันของพนักงานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสำรวจ
ปรัชญา การวัดและการปฏิบัติ รวมตลอดทั้งความฉลาดทางอารมณ์และบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และในส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ 8 เป็นการอธิบายให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตและการมุ่งเน้นให้
ความสนใจไปที่ประเด็นซึ่งจะเป็นตัวกำหนดการพัฒนาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบ
วิชาชีพและสาขาวิชา ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 4 หัวข้อคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ
การให้คำรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาตรฐานและการรับรองโปรแกรมวิชาการ
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทิศทางในอนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยสรุป หนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติทางด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งครอบคลุมใน 8 ส่วนสำคัญอันได้แก่ 1) พื้นฐานของสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) ประเด็นและมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน
3) การพัฒนากำลังคน 4) การจัดการกำลังคน 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 6) การจัดการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ 8) ทิศทางในอนาคต สำหรับจุดเด่น
ที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้คือ การวางโครงเรื่องหรือการลำดับเนื้อหาการนำเสนอนั้นมีโครงสร้างที่
ชัดเจน ตลอดทั้งมีสำนวนภาษาที่ใช้และวิธีการเขียนตรงไปตรงมา มีความพยายามสอดแทรกประเด็น
สำคัญไว้ในเนื้อหา อีกทั้งมีการสรุปทบทวนประเด็นที่ได้อธิบายไว้ในเนื้อหาเอาไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่าน
ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละตอนได้ง่ายขึ้น โดยการลำดับเนื้อหาการนำเสนอจะเริ่มต้น
ด้วยการปูพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อจากนั้นจึงชี้ให้
เห็นถึงมิติสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน และวิธี
ปฏิบัติทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปิดท้ายเรื่องด้วยการพยายามฉายภาพให้เห็นถึงทิศทาง
และแนวโน้มที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ทำให้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดและ
หลักการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านหรือมิติต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีความสอดคล้องเหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละสถานการณ์
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ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ารณ์จงึ เห็นว่าหนังสือทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณค่าและประโยชน์นานัปการ ซึง่ เป็นผลงาน
ของบรรดากูรูทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเล่มนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
ที่จะใช้เป็นตำราเรียนหรือหนังสืออ่านประกอบสำหรับนิสิต และนักศึกษาที่กำลังศึกษา ตลอดทั้ง
อาจารย์ และนักวิจัยทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านนี้ให้ก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วย และนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น หนังสือเล่มนี้ยังสามารถที่จะใช้เป็นคู่มือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชี้แนะแนวทางแก่ผู้บริหารองค์การ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ต้องการพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อผลสำเร็จขององค์การต่อไป
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