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ในยุคนี ้ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จนถึงในระดับโลก
องค์กรทางธุรกิจ ต่างมุง่ ปรับตัวเองให้ สามารถดารงอยูใ่ นสภาวะดังกล่าวได้ โดยมุง่ เน้ นในเรื่ องของการชิงความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยการสร้ างองค์กรให้ มีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) มีการ
ใช้ กลวิธีอนั หลากหลายในการนาเอาทรัพยากรในองค์กรได้ แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical) เช่น เครื่ องจักร อุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ทรัพยากรทางการเงิน เช่น เงินทุน หุ้น และ สุดท้ ายคือทรัพยากรมนุษย์ก็คือบุคลากรของ
องค์กรนัน่ เอง มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยในปั จจุบนั ได้ รับการยอมรับกันแล้ วว่าทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความสาคัญ
ที่สุดในการวัดและประเมินความสาเร็ จขององค์ กร ซึ่งองค์ กรที่แสวงหาความสาเร็ จในปั จจุบันต่างมุ่งเน้ นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษ ย์ กันอย่างถั่วหน้ า การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ (Human Resource Development) หรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า
HRD คืออะไร มีที่มาอย่างไร และมีองค์ประกอบสาคัญอะไรบ้ าง เป็ นสิง่ ที่ผ้ เู ขียนจะนาเสนอ ดังต่อไปนี ้
HRD คืออะไร : มีนกั วิชาการทังจากประเทศไทยและต่
้
างประเทศจานวนมากได้ ให้ คานิยามไว้ ซึง่ สามารถสรุป
ได้ วา่ HRD คือ “การดาเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวเพื่อเพิม่ พูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และปรับทัศนคติ (Attitude) ของบุคลากร เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”
HRD มี ท่ ี ม าอย่ า งไร : คงต้ อ งมองย้ อ นไปเมื่ อ 36 ปี ก่ อ นคื อ ในปี ค.ศ. 1969 ในการประชุม ประจ าปี ของ
American Society for Training and Development หรื อใช้ คาย่อว่า ASTD เรี ยกเป็ นไทยว่า สมาพันธ์ การฝึ กอบรมและ
พัฒนาแห่งอเมริ กา มีสมาชิกท่านหนึง่ ซึง่ เป็ นนักวิชาการด้ านทรัพยากรมนุษย์ได้ กล่าวถึงแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Development) เป็ นคนแรกซึง่ เขาคือ Leonard Nadler และจากนันในปี
้ ต่อมา ค.ศ. 1970 เขา
และภรรยา Zeace ได้ ให้ คานิยามของ HRD อย่างเป็ นทางการ จากนันเอง
้ HRD ก็ได้ รับความสนใจและมีการศึกษากัน
อย่างแพร่หลาย และนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการนาองค์กรไปสูค่ วามสาเร็ จ
องค์ ประกอบที่สาคัญของ HRD มีอะไรบ้ าง : จากการศึกษาตาราทางวิชาการด้ าน HRD หลายเล่ม ผู้เขียน
เห็นว่าแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland และ Ann Maycunich Gilley ในหนังสื่อ Principle of Human
Resource Development ซึ่ง ตี พิ ม พ์ ค รั ง้ แรกในปี ค.ศ. 1989 และครั ง้ ที่ ส อง ในปี 2002 ได้ น าเสนอหลัก การในการ
พิจารณาองค์ประกอบของ HRD ไว้ อย่างน่าสนใจโดยใช้ ตาราง Matrix เป็ นตัวแบบในการนาเสนอโดยใช้ 2 มิติประกอบกัน
คือ มิติทางด้ านจุดเน้ น (Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (Results ) ของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปนี ้

เมื่อพิจารณา Matrix ข้ างต้ นจะเห็นว่ามีองค์ประกอบสาคัญของ HRD สีด่ ้ านดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
เป็ นงานที่ม่งุ เน้ นในส่วนบุคคล และ เกิดผลลัพธ์ ในระยะสัน้ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และปรับ
พฤติกรรมการทางานของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรเพื่อให้ สามารถทางานปั จจุบนั ที่ตนรับผิดชอบได้ ซึ่ง
เป็ น ส่วนนี ้มักเรี ยกว่า การฝึ กอบรม (Training) นัน่ เอง
2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
เป็ นงานที่มงุ่ เน้ นส่วนบุคคลและเกิดผลลัพธ์ในระยะยาว ซึง่ หมายถึงการวิเคราะห์ความจาเป็ นรายบุคคลใน
ส่วนของ ความสนใจ ค่านิยม ความสามารถ เพื่อที่จะนาไปวางแผนพัฒนาให้ มีความรู้ ทัก ษะ เพื่องานใน
อนาคต ซึง่ ส่วนนี ้มักเรี ยกว่าการพัฒบุคคล (Development)
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
เป็ นงานที่มุ่งเน้ นภาพรวมของทัง้ องค์ กร และเกิ ดผลในระยะสัน้ ซึ่งหมายถึงการมุ่งปรับปรุ งผลงานของ
องค์ ก ร โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ ประกัน หรื อ รั บ รองว่าบุ ค ลากรจะต้ อ งมี ความรู้ ทัก ษะ มี แ รงจูง ใจ และมี
สภาพแวดล้ อมที่ดีในการสนับสนุนให้ บคุ ลากรสร้ างผลงานได้ อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์
4. การพัฒนาองค์ กร (Organization)
เป็ นงานที่มุ่งเน้ นภาพรวมองค์ กร และเกิ ดผลในระยะยาว ซึ่งหมายถึ งการแก้ ไขปั ญ หาขององค์ กร การ
ปรับปรุงหรื อวางระบบโครงสร้ างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การกาหนดกลยุทธ์ กระบวนการบริ หารงาน และ
ภาวะผู้นา

ดังนันการเรี
้
ยนรู้และเข้ าใจ HRD ซึง่ เป็ นศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นในช่วงไม่เกินสีท่ ศวรรษ มานี ้เอง เป็ นสาขาวิชาที่นา่ สนใจ
เป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นศาสตร์ ที่มงุ่ เน้ นทังภาคทฤษฏี
้
และสามารถนาไปใช้ ในโลกของการปฏิบตั ิได้ จริ ง เมื่อผู้ศกึ ษาจน
เกิดความรู้ ความเข้ าใจอย่างเพียงพอจะสามารถนาไปใช้ ในการพัฒ นาความสามารถในการแข่งขันขององค์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือทังในระดั
้
บบุคคล และภาพรวมองค์กร เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน ได้ อย่างยัง่ ยืนของ
องค์กรต่อไป

