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เนื ้อหาในหนังสือเล่มนี ้กล่าวถึงแนวคิดและหลักการของ HRD หรื อ
Human Resource Development โดยเน้ นนักคิดและทฤษฏีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เริ่ มต้ นจากการกล่าวถึงความหมายของนักคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคาว่า
HRD หรื อ Human Resource Development เช่น
D.Smith (1990) : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการ
กาหนดวิธีการที่ดีที่สดุ ที่จะปรั บปรุ งและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมถึงเพื่อปรับปรุ งผลการดาเนินงานและ
ผลผลิตต่าง ๆ ของพนักงานอย่างเป็ นระบบขึ ้นโดยผ่านกระบวนการของการฝึ กอบรม การศึกษา และการพัฒนา อันนาไปสู่
เป้าหมายที่มีตอ่ องค์การและตัวพนักงานเอง
Chalofsky (1992) : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึ ง ศาสตร์ และศิลปะของการเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู้
ของตัวบุคคล กลุ่ม และองค์ การ โดยผ่านรู ปแบบการพัฒนาและเครื่ องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ ขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและความก้ าวหน้ าในองค์การ
Marsick และ Watkins (1994) : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบูรณาการแนวคิดของการฝึ กอบรม การ
พัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์การเข้ าไว้ ด้วยกันเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ขึ ้นภายในองค์การ
ซึง่ แนวคิดดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ ปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบทัว่ ทังองค์
้ การ
Swanson (1995) : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาและการค้ นหาความสามารถของ
พนักงาน ด้ วยวิธีการต่ าง ๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาองค์ การ (Organization Development)การฝึ ก อบรมและการพัฒนา
พนักงาน (Personnel Training and Development) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ ดีขึ ้น

นอกจากนี ้หนังสือเล่มนี ้ยังได้ กล่าวถึงกรอบแนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ได้ แก่ กรอบแนวคิดด้ านการ
เรี ยนรู้ (Learning Paradigm) ซึง่ Watkins (1995) ได้ ให้ คานิยามเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ที่เป็ นกรอบแนวคิดหนึง่ ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก็คือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น องค์ความรู้และการปฏิบตั ิเพื่อสนับสนุนให้ เกิดความสามารถในการ
เรี ยนรู้ตอ่ การทางานที่เกิดขึ ้นในระยะยาวทังระดั
้ บตัวบุคคล กลุม่ และองค์การ” นอกจากนี ้ยังมีนกั จิตวิทยาที่ได้ ให้ คาจากัด
ความเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกันที่มิใช่ทาให้ เกิดเพียงแค่ความรู้ และทักษะในการทางานเท่านัน้ แต่ยงั นาไปสูก่ าร
ปรับเปลีย่ น ทัศนคติ คุณค่าในตนเอง และความรู้สกึ / อารมณ์ที่เปลีย่ นแปลง กล่าวโดยสรุปก็คือการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของ
นักจิตวิทยา นันจะประกอบไปด้
้
วย
1. การเรี ยนรู้จะส่งผลให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่ได้ รับมา
2. การเรี ยนรู้จะส่งผลให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงด้ านจิตใจอย่างถาวร ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่ได้ รับมา
ดังนันนั
้ กพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเข้ าใจถึงธรรมชาติของการเรี ยนรู้โดยเฉพาะกับวัยผู้ใหญ่ที่เป็ น
วัยทางาน ทังนี
้ ้หลักการในการเรี ยนรู้ของวัยผู้ใหญ่นนจะแตกต่
ั้
างจากวัยเด็ก ดังนี ้
„ เรี ยนรู้ตามความต้ องการ ตามอัธยาศัย ไม่ชอบการบังคับ
„ เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อนามาใช้ ปฏิบตั ิงานเฉพาะหน้ าในขณะนัน้
„ การเรี ยนรู้มงุ่ ที่วิธีการปฏิบตั ิจริ ง มากกว่าการเรี ยนรู้ทฤษฎี
„ จะต้ องเชื่อมโยงวิธีการปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับประสบการณ์ที่ผ้ ใู หญ่สะสมไว้ มาก
„ การชี ้ให้ เห็นปั ญหาจะทาให้ ผ้ ใู หญ่คิดได้ เองจนเกิดการยอมรับมากกว่าการสอน
„ ต้ องใช้ เทคนิคให้ มีสว่ นร่วมอภิปราย แลกเปลีย่ นประสบการณ์

จะเห็นได้ ว่าแนวคิดของการเรี ยนรู้ ของวัยผู้ใหญ่ที่เกิดขึ ้นจากประสบการณ์นนั ้ Kolb (1984)ซึ่งเป็ นผู้นาของการฝึ ก
ปฏิบตั ิและทาการลองเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ กล่าวไว้ ว่า การเรี ยนรู้ ถือได้ ว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความ
เข้ าใจและความรู้ในการทางานผ่านทางการถ่ายโยงจากประสบการณ์ที่รับรู้มา Kolb เป็ นนักคิดรู ปแบบของการเรี ยนรู้ ผ่าน
ประสบการณ์ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
Concrete experience „ เป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ ตรง โดยการมุ่งเน้ นไปที่ความเกี่ ยวข้ องและการมี
สัมพันธภาพที่ดีตอ่ สมาชิกในทีม ซึง่ จะทาให้ เกิดความรู้สกึ และการรับรู้ ในเรื่ องนัน้ ตัวอย่ างเช่น การเรี ยนรู้ จากการเห็นของ
จริ ง การใช้ สถานการณ์จาลอง และการสาธิตให้ ดู เป็ นต้ น
Observations and reflections „ เป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านการสังเกตและการนาเสนอความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่าง
กันไป เช่น การจัดอภิปราย การจัดกลุม่ ย่อย เป็ นต้ น
Formation of abstract concepts and generalization „ เป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านการกาหนดหลักการและแนวคิดที่ถูก
บูรณาการขึ ้นจากการสังเกต อันนาไปสูก่ ารกาหนดเป็ นทฤษฎี บนพื ้นฐานของหลักเหตุและผล เช่น การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน และหาข้ อสรุปหรื อทฤษฎีใหม่ร่วมกัน เป็ นต้ น
Testing implications of new concepts in new situations „ เป็ นการเรี ยนรู้ โดยการนาหลักทฤษฎี แนวคิด หรื อ
ข้ อสรุ ปที่ถกู กาหนดขึ ้นไปทดลองใช้ ปฏิบตั ิ ทาให้ เกิดการทดลองทาจริ งขึ ้น เช่น การเรี ยนรู้ ในขณะทางาน ( On the job
training) การฝึ กงาน และการทดลองปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
จากแนวคิดของ Kolb จึงทาให้ นกั พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถกาหนดแนวทางและเครื่ องมือที่จะนามาใช้ เพื่อการ

สร้ างและถ่ายโยงการเรี ยนรู้ (Transfer of Learning) ให้ เกิดขึ ้น การกาหนดกลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่
นันจ
้ าเป็ นที่จะต้ องทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการความคิดและพฤติกรรมอันนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ องอย่างเหมาะสม ดังนัน้
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ ้นในองค์การ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้ องเข้ าใจถึงแนวคิดของการเรี ยนรู้
ของวัยผู้ใหญ่ เครื่ องมือที่จะทาให้ เกิดการถ่ายโยงการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ในการทางาน อันนาไปสูเ่ ป้าหมายหรื อผล
การดาเนินงาน (Performance) ที่มีประสิทธิภาพตามที่องค์การต้ องการ
เนื ้อหาที่หยิบยกมาเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ที่นา่ สนใจ และถือว่าเป็ นหลักการพื ้นฐานสาหรับนัก HRDที่ต้องเข้ าใจถึงกรอบ
แนวคิดและพื ้นฐานสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหากท่านใดสนใจรายละเอียดของแนวคิด HRD ท่าสามารถ
หาหนังสือเล่มนี ้อ่านเพื่อนาแนวคิดที่กล่าวถึงไปปรับใช้ ให้ ระบบการพัฒนาบุคลากรเกิดขึ ้นและนามาใช้ จริ งในองค์การได้
ต่อไป

