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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทุนมนุษย์ ปัญหา

อุปสรรค รวมถึงปัจจัยสนับสนุน และแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดย

ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

 ผลการวจัิยพบวา่ มหาวทิยาลยัเอกชนควรมกีารเตรยีมพรอ้มดา้นการพฒันาทนุมนษุยเ์พือ่

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามรูปแบบท่ีค้นพบคือ ความสำาเร็จ ซึ่งประกอบด้วยการมีแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์แบบมีส่วนร่วม มีการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาทุนมนุษย์ที่รับผิด

ชอบโดยตรงในด้านของการบริหารจัดการทุนมนุษย์ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุน

มนษุย ์มกีารสรา้งคณุคา่ของทนุมนษุย ์มีการพฒันาองค์กรไปสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้มีการสรา้ง

อัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะบุคคล และมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและ   

ต่างประเทศ 
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The Preparation of Human Capital Development
in Private University for 

ASEAN Community Integration
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Abstract

 This dissertation has been systematically conducted with the mixed methods 

both qualitative and quantitative in order to analytically  study problems and obstacles 

in development of academic human capitals in private universities, including 

formulation of strategy in private universities’ human capital development for ASEAN 

community Integration.

 The result reveals that the SUCCESS module [namely ; (1) S : Strategy for 

participation, (2) U : Unit Establishing, (3) C : Changing in the Management System,  

(4) C : Creation in Value, (5) E : Enhancement of Learning Organization, (6) S : Self 

Unique Identity, and (7) S : Syndicate of Knowledge Networks] has been approved 

for preparation of human capital development in private university for ASEAN 

Community.
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บทน�า
วสัิยทศันอ์าเซยีน 2020 ไดก้ลา่วถงึความสำาคญัของการพฒันามนษุย ์โดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้

ถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวัตกรรม การส่ง
เสริมการปอ้งกนัคณุภาพการทำางานและการประกอบการ รวมถงึการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ การวิจยั 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ประเด็นสำาคัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางด้าน
วชิาการและการพฒันา ซึง่จะชว่ยสนับสนนุกระบวนการรวมตวัของอาเซยีน การเสริมสรา้งขดีความสามารถ
และการพฒันาทรพัยากรมนษุยห์รือทนุมนษุยเ์พือ่ลดช่องว่างการพัฒนา ดงันัน้ ความสำาคญัของการพัฒนา
ทุนมนุษย์ในอาเซียนจึงได้ทวีบทบาทมากข้ึนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียน
ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และแข่งขันไดใ้นระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเคล่ือนไหวและเปลีย่นแปลง 
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองในหลากหลายด้านที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคของ
สังคมฐานความรู้ กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็น
ประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
เพื่อสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของอาเซียน (สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 7-8)

ปัจจุบันการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย จัดเป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ในระยะการบริหารราชการ 4 ปี หัวข้อนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านนโยบายการศึกษาทาง
ด้านการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำาลังคน ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและ
บรกิาร ไดเ้รง่ผลผลติกำาลงัคนให้มคีณุภาพ เพือ่สนบัสนนุความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดว้ยความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการสถานศึกษาและสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชพีตามมาตรฐานสากล โดยเปดิสอนในสาขาวชิาตา่ง ๆ  ทีต่อบสนองความตอ้งการของนกัศกึษาใหเ้ปน็
ที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการรวมทั้งศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศึกษา มาตรา 47 ว่าดว้ยการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2553 : 17) ทั้งยังต้อง
ดำาเนินนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์สายวิชาการในสาขาและโปรแกรมที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสาขาที่
ขาดแคลนควรจะมีความจำาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาก็คือ การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการด้วยรูปแบบ   
หลากหลาย เพือ่รองรบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั ไดแ้ก ่การศกึษาตอ่ การสง่เสรมิใหบุ้คลากรทำาผลงาน
ทางวิชาการด้วยการสนับสนุนทุน ซ่ึงสอดคล้องกับโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิรูปการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

จากแนวคดิดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาการเตรยีมความพรอ้มดา้นการพัฒนาทุน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบันในด้าน
การพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น มีการพัฒนาทางด้านใดเป็นสำาคัญ และควรจะมีทิศทาง
การพัฒนาอย่างไรต่อไปในอนาคต ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทำาผล
งานทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายให้บุคลากรและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษา
ตา่งประเทศตลอดจนศกึษาถึงตวัแปรท่ีสง่ผลใหเ้กดิปัญหาและอปุสรรคตอ่การพฒันา และตัวแปรทีส่ง่ผล
สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือบุคลากรสายวิชาการ เพื่อผู้
วิจัยและผู้เกี่ยวข้องจะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษานโยบายการบริหารจัดการทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
3. เพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดรูปแบบการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) โดยใช้การวิจัยเชิง

คณุภาพ ศกึษาขอ้มลูเชงิลึกจากแนวคดิทฤษฎ ีเอกสาร ตำารา งานวิจยั และศกึษาขอ้มูลจากกลุม่ผูใ้หข้้อมลู
สำาคัญโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และหลังจากนั้นผู้
วิจัยจะตรวจสอบข้อมูล เมื่อได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อสำารวจความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าว ซึ่งจะทำาให้
ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปฐมภูมิและเชิงทุติยภูมิ โดย

การใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) 
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 

การตรวจสอบความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูโดย ศาสตราจารย ์ดร.วมิล ทาบรุาญ พจิารณาตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของเนือ้หาและโครงสรา้งของเครือ่งมอืในการวจัิย ตลอดจนตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อขอคำาแนะนำามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมในการนำาไปเก็บข้อมูลจริง   
การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนำาไปทดสอบกอ่นนำาไปใชจ้รงิ (Try Out) กบัผูต้อบแบบสอบถาม
ทีม่ลีกัษณะคล้ายกับกลุม่ตวัอย่างโดยการคำานวณหาคา่ Internal Consistency ด้วยสตูรของ Cronbrach’s 
Alpha Coefficient พบว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.963
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การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อค้น
พบที่ได้จากการวิจัย โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำาเสนอรูปแบบของยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการวิจัย
การวิจัยในครัง้นีผู้วิ้จยัไดแ้บง่เนือ้หาในการสรปุผลการวิจยัออกเป็น 5 หวัขอ้ใหญ่และในแตล่ะหวัขอ้

แบ่งออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ดังนี้
1. แนวทางการบริหารจัดการทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน
1.1 ดา้นนโยบายพบวา่ ปจัจบุนัสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหค้วามสำาคญัและเปิด

โอกาสทางการพัฒนาการศึกษาได้มากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้
รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น สร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อสร้างความก้าวหน้าในตำาแหน่งทาง
วิชาการ สร้างจิตสำานึกและความเข้าใจอันดีต่อวิชาชีพ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองจากกลไกการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการมากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการ

1.2 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สถาบันการศึกษาต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงขึ้นนั้น ทุกสถาบันต้องหันกลับมาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ของตนให้เกิด
ความชัดเจนมากข้ึนโดยเฉพาะในด้านของพันธกิจที่มีบทบาทของความแตกต่างในด้านความต้องการของ
ชมุชน ดงันัน้การบริหารจัดการดา้นทุนมนุษย์ในมหาวิทยาลยั ถอืว่าเปน็กลไกสำาคญัในการขบัเคลือ่นสถาบนั
นั้น ต้องใช้หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยการปรับโครงสร้าง แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งยุทธวิธีที่จะทำาให้บุคลากรเห็นความสำาคัญต่อการพัฒนาตนเอง

1.3 ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์พบว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนาทุน
มนษุยม์ากขึน้ จงึไดใ้ห้การสนับสนุนงบประมาณและโอกาสในการพฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพสงูขึน้ นอกจาก
นี้ยังมีการสร้างค่านิยมร่วมให้แก่บุคลากรให้เห็นความสำาคัญต่อการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเช่น
เดียวกัน

2. ปัญหาอปุสรรคและปจัจยัสนบัสนนุตอ่การพฒันาทนุมนษุยข์องมหาวทิยาลยัเอกชนสูป่ระชาคม
อาเซียน

ดา้นปัญหาอปุสรรคพบวา่ นโยบาย กฎเกณฑแ์ละกฎระเบยีบมขีอ้จำากดัในการกำาหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทุนมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยัง
ขาดความชดัเจนดว้ยเชน่กนั ปญัหาอกีประเดน็หนึง่กค็อืความลา่ชา้ในการดำาเนนิการทีเ่ปน็ผลมาจากขัน้ตอน
การทำางานที่มีมากเกินไป อีกทั้งการขาดความเสมอภาคเพราะเนื่องจากยังใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ โครงสร้าง
การบรหิารจัดการไมค่รอบคลมุจงึสง่ผลให้เกิดการไมเ่อือ้ประโยชนต์อ่บคุลากร ขาดหนว่ยงานและผูร้บัผดิ
ชอบโดยตรง ผลกระทบดา้นปญัหาทางการเมอืงและสภาพเศรษฐกจิกระบวนการทางการสือ่สารในองคก์ร
ขาดประสิทธิภาพ ด้านผู้บริหารยังขาดวิสัยทัศน์ไม่ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรส่งผลให้ขาดแผน
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งานและนโยบายท่ีดีที่จะนำาไปพัฒนาองค์กรตลอดจนการขาดความพร้อมของอาจารย์ที่จะพัฒนาตนเอง 
เชน่ ภาวะทางด้านเศรษฐกจิ ภาระงานทีม่มีากจนเกนิไป ทศันคตแิละคา่นยิมทีไ่มเ่อือ้ประโยชนต์อ่การพฒันา
ตนเอง เป็นต้น

ปัจจัยสนบัสนนุพบวา่ การกำาหนดนโยบายของมหาวทิยาลยัเอกชนทีม่คีวามชดัเจนและเอือ้ตอ่การ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอและทั่วถึง กำาหนดให้จัด
ตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระบบการบริหารท่ีมีกลไกและกระบวนการการพัฒนาอย่าง
ตอ่เนือ่ง การสรา้งแรงจงูใจเพือ่ปรบัเจตคตใิหบ้คุลากรเกดิความตระหนกัและใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันา
ตนเอง ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งมีความสำาคัญที่จะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบของ
การพฒันา ประกอบกบัความโดดเดน่พืน้ฐานของแตล่ะมหาวิทยาลยักเ็ป็นสว่นหนึง่ท่ีจะทำาให้เกดิการพัฒนา
ให้เป็นอัตลักษณ์ของตน การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในด้านของการปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานตลอดจนกระบวนการในการสร้างเครือข่ายจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อก้าวสู่สากล

3. แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
จากการศกึษาพบวา่ แนวทางดา้นการพฒันาทนุมนษุยต์อ้งกำาหนดนโยบายการพฒันาใหช้ดัเจนและ

มคีวามตอ่เนือ่ง แนวทางในการสรา้งความเขา้ใจในดา้นปรัชญาและพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเพือ่สรา้งความ
โดดเด่นจากความเช่ียวชาญและความสามารถหลักของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพด้านผลงานทางวิชาการและงานวิจัยให้เป็นท่ียอมรับจากประชาคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทางวิชาการส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมทางวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรมีเอกภาพทางความคิดปลูกฝังให้
มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของการพัฒนาตนเอง สร้างจิตสำานึกที่ดีต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ส่วนในดา้นกระบวนการพฒันานัน้มหาวทิยาลยัตอ้งมกีารจัดทำาแผนงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
วางแผนงานดา้นการจัดสรรงบประมาณ อตัรากำาลงั และระบบการเรยีนการสอนใหม้คุีณภาพใหส้อดคลอ้ง
กบัหลักสูตรของประชาคมอาเซียน วเิคราะห์สถานการณโ์ดยรวมเพือ่กำาหนดกรอบแนวทางปฏบิตังิานดา้น
การควบคุม ติดตามและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพทางวิชาการเพื่อรองรับสถานการณ์ความเป็นไปในความเปลี่ยนแปลงของอนาคตสู่ประชาคม
อาเซียน

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการเชือ่มโยงเชงิบรูณาการตามกรอบแนวคดิของการวจิยัสามารถ
นำาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ดังรูปแบบต่อไปนี้
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 S  : Strategies for participation
 U   : Unit Establishing 
 C :  Changing in the Management System
 C : Creation in Value
 E : Enhancement of Learning Organization
 S : Self Unique Identity
 S : Syndicate of Knowledge Networking

และจ ากก ารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เอกชนสู่ประชาคมอาเซียนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดอันดับที่หนึ่ง คือ การสร้างคุณค่าของทุนมนุษย์ อันดับที่สอง คือ การสร้างอัตลักษณ์ โดดเด่นเฉพาะ
บุคค ล อันดับที่สาม คือ การพัฒนาองค์การไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อันดับที่สี่ คือ การจัดทำาแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาทนุมนษุย์แบบมส่ีวนร่วม อนัดับทีห้่า คอื การพฒันาระบบการบรหิารจัดการทนุมนษุย์ 
อันดับที่หก คือ การจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาทุนมนุษย์ และอันดับที่เจ็ด คือ การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดดังตาราง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน

X S.D. ระดับ

ความคิดเห็น

อันดับ

ที่

1. การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

    ทุนมนุษย์แบบมีส่วนร่วม

4.20 0.60 เห็นด้วยมาก 4

2. การจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาทุนมนุษย์ 4.07 0.74 เห็นด้วยมาก 6

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ 4.19 0.76 เห็นด้วยมาก 5

4. การสร้างคุณค่าของทุนมนุษย์ 4.30 0.72 เห็นด้วยมากที่สุด 1

5. การพัฒนาองค์การไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.21 0.73 เห็นด้วยมากที่สุด 3

6. การสร้างอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะบุคคล 4.22 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด 2

7. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

4.05 0.80 เห็นด้วยมาก 7

รวม 4.18 0.71 เห็นด้วยมาก

อภิปรายผล
จากการวิจัยผู้วิจัยค้นพบการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง

ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยผู้วิจัยขอจัดเรียงเป็นประเด็นดังนี้ 
S : Strategies for participation (แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนษุยแ์บบมสีว่นรว่ม) สอดคลอ้ง

กบั อนงค ์อนนัตรยิเวช (2539)  วิจยัเรือ่งการมสีว่นรว่มในการบรหิารมหาวทิยาลยัของอาจารยม์หาวทิยาลยั
ไทย โดยการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ร่วมในการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ส่วน
อาจารย์ต้องมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการยุค
ใหม่ และต้องสร้างจิตสำานึกร่วมกันระหว่างผู้บริหารและอาจารย์ ขณะเดียวกันจากผลวิจัยมีข้อค้นพบที่
มหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใน
หลักสูตรให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและการแลกเปลี่ยนความคิด การทำาวิจัยร่วมกัน รวมถึงการทำา
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 
4 มาตรา 29 (2553 : 10) ที่เน้นความสำาคัญในสถานศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวม
ทั้งหาวิธีสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
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U : Unit Establishing (หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับ
ทศิทางใหมข่องการพฒันาคณาจารยใ์นประเทศไทยของ ไพฑรูย ์ สนิลารตัน ์(2543) ทีก่ลา่วไวว้า่การพฒันา
คณาจารย์ในอนาคตจะต้องมีพืน้ฐานในทางแนวคิด หรือในทางปรชัญาเปน็ต้น  กำาหนดพัฒนาอาจารยด์้าน
พืน้ฐานทางหลกัวชิาใหเ้ขม้แขง็ควบคูก่บัเทคนคิในเชงิปฏิบัต ิโดยเฉพาะในการสอนของอาจารย์ตอ้งพัฒนา
กันอย่างจริงจังระหว่างการสอนกับการวิจัย เทคนิคและกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์ต้องสอดแทรกค่า
นิยมใหม่ ๆ 

C : Changing in The Management System สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กรรณิการ์ มานะกิจ 
และคณะ (2539 : 86-96)  เรื่องการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยการวางแผนกำาลังคน พบว่า ในการดำาเนินการที่ผ่านมา 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนกำาลังคน ร้อยละ 26-50 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลพบว่าได้บุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ได้ในระดับปานกลาง และการฝึกอบรม พัฒนา
บุคลากรพบว่าส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้งาน วิธีและระเบียบปฏิบัติงานที่มีการทำางานเอง  
วิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาใช้โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ซึ่งความ
คดิเหน็ของ กลิเบริท์ เอ ด ี(Gilbert. 1999)  เสนอแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทางระบบการบรหิารบคุลากร 
ในมหาวิทยาลัยไว้ว่าการคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยจะต้องมีคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือก 
โดยกำาหนดให้คณะกรรมการท่ีเป็นผู้ชายและผู้หญิงจำานวนเท่ากัน และต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมในการ
สรรหาด้วยจะต้องไมม่บีคุคลทีเ่ปน็ญาตหิรอืเพือ่นสนทิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรคณะกรรมการตอ้งอยูบ่นฐาน
ของความมีคุณธรรม 

C : Creation in Value (การสร้างคุณค่าทุนมนุษย์) สอดคล้องกับเดวิท แมค เคลแลนด์ (Mc 
Clelland.D.C. 1973)  ได้อธิบายบุคลิกลักษณะที่สามารถสังเกตเห็นได้ คือ 1) ทักษะ คือ สิ่งที่บุคคลรู้ และ
สามารถทำาได้เป็นอย่างดี  2) ความรู้ คือ สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดเฉพาะด้าน 3) บทบาท
ทางสังคม คือ สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอื่นๆ ในสังคมเห็นว่าเขามีบทบาทอย่างไร  4) ภาพพจน์ที่รับ
รู้ตัวเอง คือ ภาพพจน์ที่บุคคลมองตัวเองว่าเป็นอย่างไร 5) อุปนิสัย คือ ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่
เป็นพฤติกรรมถาวร  6) แรงกระตุ้น คือ พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคลที่จะส่งผลกระทบ
ตอ่การกระทำา จากแนวคดิบคุลกิลักษณะดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะทำาให้มหาวิทยาลยัไดป้ระเมินคณุคา่ของ
บุคลากรได้ง่ายยิ่งขึ้นดังที่ บุญเสริม วีสกุล และคณะ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า  การพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่การ
สรรหาคนที่มีวุฒิทางวิชาการสูงและมีความเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ที่ดี  ติดตามความก้าวหน้าของศิษย์
ด้วยการให้โอกาสในการเข้าร่วมสัมมนา  ดูงานด้านการเรียนการสอน  รวมทั้งให้ได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย และให้ได้มีโอกาสฝึกทำางานวิจัย  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จำาเป็นในการค้นคว้าหาความรู้ และการทำาวิจัย การยอมรับให้ผลงานที่ดีด้วยการประกาศ 
เกียรติคุณและให้รางวัล

E : Enhancement of Learning Organization สอดคล้องกับ เกวิน (Gavin. 1998) ได้กล่าวไว้
วา่องคก์รทีม่ลัีกษณะในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอนัเนือ่งมาจากความรูใ้หม ่ๆ  และความเขา้ใจอยา่งถอ่งแท้
โดยเน้นเรื่องการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการกระทำา สอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2544) ได้
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กล่าวถงึองคก์รแห่งการเรียนรูว้า่ องคก์รเรยีนรูห้รอืการเรยีนรูข้ององค์การเปน็หลกัการและแนวทางปฏบัิติ
ท่ีจะชว่ยใหอ้งคก์ารตา่งๆ มคีวามพรอ้มมศีกัยภาพและสามารถปรบัตวัตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายในอย่างเหมาะสม ทำาให้สามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ และอุปสรรคให้เป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน  และสอดคล้องกับ แฮลริเจน (Hellriegel, Jackson and slocum. 2002) ได้
กลา่ววา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้เปน็องคก์ารท่ีมพีลงัขบัเคลือ่นและสมรรถนะในการปรับปรุงการดำาเนนิการ
อยา่งตอ่เนือ่ง อันเป็นผลมาจากการเรยีนรูท้ัง้จากการเปน็ประสบการณ์ทีผ่า่นมาหรอืสว่นตา่งๆ ขององคก์าร
รวมทั้งจากองค์การอื่นๆ อีกด้วย

S : Self Unique Identity สอดคล้องกับแนวความคิดของ ทัคเกอร์ (Tuker. 1984)  ที่กล่าวถึง
การพัฒนาคณาจารย์ในภาควิชาโดยทั่วไปว่าเน้นที่การสอน ในขณะที่บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยมิใช่
มีเพียงการสอน แต่จะครอบคลุมไปถึงการทำาหน้าท่ีวิจัย พัฒนาหลักสูตร เผยแพร่ความรู้และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ให้บริการแก่สังคมและบางครั้งทำางานด้านบริหาร ดังกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์จึงควรเป็น
ส่ิงทีช่ว่ยใหอ้าจารย์ไดแ้สวงหาความรู ้รบัความรู ้ทกัษะและทศันคต ิเพือ่ประสทิธภิาพในการประกอบภารกจิ
ของอาจารย์ อีกทั้งช่วยให้อาจารย์ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาตนเองเป็นสำาคัญ เช่นเดียวกับ 
บราว และแฮงเกอร์ (Brown and Hanger.  1984) ได้เสนอกิจกรรมที่อาจารย์จะได้พัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองไว้ดังนี้  อาจารย์ควรได้พัฒนาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยและงานสนับสนุนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน เช่น เทคนิค และสื่อการสอนใหม่ ๆ พัฒนาด้าน
การบริการมีความพร้อมที่จะให้คำาปรึกษา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกศิษย์ มีส่วนร่วมในชุมชนและงานของ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์พัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง  

S : Syndicate of Knowledge Networking สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจิตร  จันทรากุล และ
คณะ (2542 : 93) ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงข้อมูล
ระหวา่งหนว่ยงาน และมตีวัแทนระดบับรหิารจากหน่วยงานอ่ืนมารว่มในการวางนโยบายและการวางแผน
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการเรียนรู้และสารสนเทศของสังคม  ทั้งนี้จะต้องครอบคลุมถึงความ
รว่มมอืดา้นวจิยั การบรกิารวชิาการตลอดจนการทำานบุำารงุวัฒนธรรม ซึง่มเีครอืขา่ยระดบันานาชาต ิระดบั
ภมิูภาค ระบบและระเบียบการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งเปดิทางใหก้บัรูปแบบความรว่มมือตา่ง ๆ  มาก
ขึน้  รวมทัง้มาตรการการจงูใจใหเ้กดิความรว่มมือ สง่เสริมใหส้ถาบันอดุมศกึษารว่มกบัสถานประกอบการ
ในการผลิตบุคลากรเฉพาะทางและการวิจัย (Partnership Program) ซึ่งกิลเบิร์ท เอ ดี (Gilbert. 1999) 
ได้กล่าวถึงงานสำาหรับผลสำาเร็จส่วนหนึ่ง คือ การสร้างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่ายเป็นสิ่งจำาเป็นอย่าง
ยิง่ สิง่แรกอาจเกดิจากเครอืขา่ยทีไ่มเ่ปน็ทางการ ซึง่ประกอบดว้ยหนว่ยงานท่ีอยู่ในภาควิชาของตวัเองหรอื
เครือขา่ยจากเพือ่นสนทิหรอืเครอืขา่ยอืน่ ๆ  ทีย่งัไมส่ามารถเชือ่มโยงไดใ้นขณะนี ้ ขณะทีเ่ครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญ
ท่ีเป็นทางการก็สามารถพบได้จากการมีประชุมประจำาปีหรือการสัมมนาประจำาปีเช่นกัน นอกจากน้ี ยูเนสโก 
(UNESCO. 1995) ยังได้เน้นและให้ความสำาคัญต่อระบบเครือข่ายอย่างมาก จากการประชุมที่โตเกียว
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กระตุ้นให้องค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาคสนับสนุนโครงการจัดตั้งขึ้น เพื่อมีเป้าหมายในการริเริ่มและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ดังนั้น จากผลการสร้างเครือข่ายจึงเป็นผลที่ดีต่อ 
มหาวิทยาลัย

 
ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1.  จากการทำาวจิยัในครัง้นีไ้ดท้ำาการศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งในมหาวทิยาลยัเอกชน 10 แหง่ เทา่นัน้ 
ในการทำาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรทำาการวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ๆ ในประเทศทั้งหมด

2. จากผลการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการนำาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนได้แนวทางในการกำาหนดยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้ามีการนำาไปปรับใช้ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ จึงควรมีการทำาวิจัยประเมินผลการดำาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวถึงความสำาเร็จหรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3. จากผลวิจัยครั้งนี้เป็นการนำาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเอกชนสู่
ประชาคมอาเซยีน ในภาพรวม การทำาวจิยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษาเจาะลกึในยุทธศาสตรข์องแตล่ะมหาวิทยาลยั
เอกชนจะได้เห็นความชัดเจนถึงยุทธศาสตร์ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเพ่ือเป็นกรณีศึกษาของ
แต่ละมหาวิทยาลัย
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