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        หนังสอืชื่อ “Foundations of Human Resource Development” ”  
เขียนโดย Richard A. Swanson และ Elwood F.Holton III ปี 2001  
ส านักพิมพ์ Berrett-Koehler, San Francisco 

        เนือ้หาในหนงัสอืเลม่นีก้ลา่วถงึแนวคิดและหลกัการของ HRD หรือ 
Human Resource Development โดยเน้นนกัคดิและทฤษฏีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เร่ิมต้นจากการกลา่วถงึความหมายของนกัคิดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัค าวา่ 
HRD หรือ Human Resource Development เช่น 

D.Smith (1990) : การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง กระบวนการในการ 
 

 

ก าหนดวิธีการที่ดีที่สดุที่จะปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
ผลผลติตา่ง ๆ ของพนกังานอยา่งเป็นระบบขึน้โดยผา่นกระบวนการของการฝึกอบรม การศกึษา และการพฒันา อนัน าไปสู่
เปา้หมายที่มีตอ่องค์การและตวัพนกังานเอง 

     Chalofsky (1992) : การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง ศาสตร์และศิลปะของการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้
ของตวับุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยผ่านรูปแบบการพัฒนาและเคร่ืองมือต่าง ๆ  ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของพนกังานและความก้าวหน้าในองค์การ 
     Marsick และ Watkins (1994) : การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง การบรูณาการแนวคิดของการฝึกอบรม การ
พฒันาสายอาชีพ (Career Development) และการพฒันาองค์การเข้าไว้ด้วยกนัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ภายในองค์การ 
ซึง่แนวคิดดงักลา่วจะถกูน าไปใช้ปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบทัว่ทัง้องค์การ 
     Swanson (1995) : การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง กระบวนการของการพฒันาและการค้นหาความสามารถของ
พนักงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาองค์การ (Organization Development)การฝึกอบรมและการพัฒนา
พนกังาน (Personnel Training and Development) โดยมีเปา้หมายเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึน้ 

 

 

 



    นอกจากนีห้นงัสือเลม่นีย้งัได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร ได้แก่ กรอบแนวคิดด้านการ
เรียนรู้ (Learning Paradigm) ซึง่ Watkins (1995) ได้ให้ค านิยามเก่ียวกบัการเรียนรู้ที่เป็นกรอบแนวคิดหนึง่ของการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ก็คือ “การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็น องค์ความรู้และการปฏิบตัิเพื่อสนบัสนนุให้เกิดความสามารถในการ
เรียนรู้ตอ่การท างานท่ีเกิดขึน้ในระยะยาวทัง้ระดบัตวับคุคล กลุม่ และองค์การ” นอกจากนีย้งัมีนกัจิตวิทยาที่ได้ให้ค าจ ากดั
ความเก่ียวกบัการเรียนรู้ที่แตกต่างกันที่มิใช่ท าให้เกิดเพียงแค่ความรู้ และทกัษะในการท างานเท่านัน้ แต่ยงัน าไปสูก่าร
ปรับเปลีย่น ทศันคติ คณุคา่ในตนเอง และความรู้สกึ / อารมณ์ที่เปลีย่นแปลง กลา่วโดยสรุปก็คือการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
นกัจิตวิทยา นัน้จะประกอบไปด้วย 
    1. การเรียนรู้จะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมอยา่งถาวร ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัประสบการณ์ที่ได้รับมา 
    2. การเรียนรู้จะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงด้านจิตใจอยา่งถาวร ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัประสบการณ์ที่ได้รับมา 
     ดงันัน้นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเฉพาะกบัวยัผู้ ใหญ่ที่เป็น
วยัท างาน ทัง้นีห้ลกัการในการเรียนรู้ของวยัผู้ใหญ่นัน้จะแตกตา่งจากวยัเด็ก ดังนี ้
     „ เรียนรู้ตามความต้องการ ตามอธัยาศยั ไมช่อบการบงัคบั 
     „ เป็นการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้ปฏิบตัิงานเฉพาะหน้าในขณะนัน้ 
     „ การเรียนรู้มุง่ที่วิธีการปฏิบตัิจริง มากกวา่การเรียนรู้ทฤษฎี 
     „ จะต้องเช่ือมโยงวิธีการปฏิบตัิงานให้เข้ากบัประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่สะสมไว้มาก 
     „ การชีใ้ห้เห็นปัญหาจะท าให้ผู้ใหญ่คิดได้เองจนเกิดการยอมรับมากกวา่การสอน 
     „ ต้องใช้เทคนิคให้มีสว่นร่วมอภิปราย แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

 
       จะเห็นได้ว่าแนวคิดของการเรียนรู้ของวยัผู้ ใหญ่ที่เกิดขึน้จากประสบการณ์นัน้ Kolb (1984)ซึ่งเป็นผู้น าของการฝึก
ปฏิบตัิและท าการลองเก่ียวกบัการเรียนรู้กลา่วไว้ว่า การเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคญัที่จะท าให้ผู้ เรียนมีความ
เข้าใจและความรู้ในการท างานผา่นทางการถ่ายโยงจากประสบการณ์ที่รับรู้มา Kolb เป็นนกัคิดรูปแบบของการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

       Concrete experience „ เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการมุ่งเน้นไปที่ความเก่ียวข้องและการมี
สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่สมาชิกในทีม ซึง่จะท าให้เกิดความรู้สกึและการรับรู้ในเร่ืองนัน้ ตวัอย่างเช่น การเรียนรู้จากการเห็นของ
จริง การใช้สถานการณ์จ าลอง และการสาธิตให้ด ูเป็นต้น 
       Observations and reflections „ เป็นการเรียนรู้ผ่านการสงัเกตและการน าเสนอความคิดเห็นในมมุมองที่แตกต่าง
กนัไป เช่น การจดัอภิปราย การจดักลุม่ยอ่ย เป็นต้น 
       Formation of abstract concepts and generalization „ เป็นการเรียนรู้ผ่านการก าหนดหลกัการและแนวคิดที่ถูก
บรูณาการขึน้จากการสงัเกต อนัน าไปสูก่ารก าหนดเป็นทฤษฎี บนพืน้ฐานของหลกัเหตแุละผล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมลู
ความคิดเห็นซึง่กนัและกนั และหาข้อสรุปหรือทฤษฎีใหมร่่วมกนั เป็นต้น 
     Testing implications of new concepts in new situations „ เป็นการเรียนรู้โดยการน าหลกัทฤษฎีแนวคิด หรือ
ข้อสรุปที่ถกูก าหนดขึน้ไปทดลองใช้ปฏิบตัิ ท าให้เกิดการทดลองท าจริงขึน้ เช่น การเรียนรู้ในขณะท างาน (On the job 
training) การฝึกงาน และการทดลองปฏิบตัิ เป็นต้น 
       จากแนวคิดของ Kolb จึงท าให้นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์สามารถก าหนดแนวทางและเคร่ืองมือที่จะน ามาใช้เพื่อการ



สร้างและถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ให้เกิดขึน้ การก าหนดกลยทุธ์ ในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัผู้ ใหญ่
นัน้จ าเป็นท่ีจะต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดการความคิดและพฤติกรรมอนัน าไปสูก่ารเรียนรู้ที่ถกูต้องอยา่งเหมาะสม ดงันัน้ 
      เพื่อให้เกิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ขึน้ในองค์การ นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์จะต้องเข้าใจถึงแนวคิดของการเรียนรู้
ของวยัผู้ ใหญ่ เคร่ืองมือที่จะท าให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน อนัน าไปสูเ่ป้าหมายหรือผล
การด าเนินงาน (Performance) ที่มีประสทิธิภาพตามที่องค์การต้องการ 
      เนือ้หาที่หยิบยกมาเป็นเพียงสว่นหนึง่ที่นา่สนใจ และถือว่าเป็นหลกัการพืน้ฐานส าหรับนกั HRDที่ต้องเข้าใจถึงกรอบ
แนวคิดและพืน้ฐานส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และหากทา่นใดสนใจรายละเอียดของแนวคิด HRD ทา่สามารถ
หาหนงัสอืเลม่นีอ้่านเพื่อน าแนวคิดที่กลา่วถึงไปปรับใช้ให้ระบบการพฒันาบคุลากรเกิดขึน้และน ามาใช้จริงในองค์การได้
ตอ่ไป 
 


