การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ในโรงเรียนทางเลือก

นายภาณุพงศ์ ศรีสรุ ิยชัย

วิทยานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทคัดย่อและแฟ้มข้ อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตงแต่
ั ้ ปีการศึกษา 2554 ที่ให้ บริ การในคลังปั ญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็ นแฟ้มข้ อมูลของนิสติ เจ้ าของวิทยานิพนธ์ที่สง่ ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย
The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT BASED ON THE SOFT-SIDE MANAGEMENT
CONCEPTS IN ALTERNATIVE SCHOOLS

Mr. Panupong Srisuriyachai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education Program in Educational Administration
Department of Educational Policy, Management and Leadership
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Academic Year 2012
Copyright of Chulalongkorn University

vl,aad

1,1Qfl0?Ylu'tu14un

n

r er{'zu

y

q

Ft

rrur 6 rrn

Al,

o

'

n 1 ??r

u'nnl

TprEr

urr in fl r n r:Jusr.imr I
Luu

q?r.:

6r

Fl

? 1 lJ

tll

u3.t

-

mffiur

,"

u:gfl !u L?.t r?fl uyl.t.t

d
tn 0

n

rI n64?ad'l

arsritr
fiuranrefinu'r
orqmafrrjlnrflTilfl1uy,{ufi'ilnn ruri'ltrtrdnrqrrrinra.riuvrinrirq?runn
fdF{aacet,

{sq

9l

FrtuvFr?Ft''rdFrf
qqq
1v

ro.: n Irfr nt*r n r ruun

n

qr{rntneniiluriyrflldr ouffihiririivrfllfinuf,qflflrfluc{ruufi.r
neGru

rq
qse

ru

.tllurrirufi

n

nruu6nrruvnrrnrrqnf
(eos rtr

r{

nerq'raf nr.tf, nr inrin

n rfi

a.r)

n6uyn?r:JnleaaLiyrurfrilufi

??'. n 1 ?

;,;.

;;

;; ;.,;.,,0,..u,,, u,*.i,''Yn'run
fddaatv

0'lq1 ?fl Yru ?nv]?ytfl ''ruvlufiun n
(fi

riru n r a nrmqmf ne.riuvrimri rn?r; qn

)

AU

n??iln1?n1flu0nNu'r?1rfl1nfl

.;

(

,

{dna n r a nrerq mti

pr

r.

imrul

rl-n n dfu)

e

ง
ภาณุพ งศ์ ศรี สุริ ยชัย : การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิด การบริ ห ารจัดการ
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก (Human Resource Development based
on the Soft Side Management Concepts in Alternative Schools.) อาจารย์ที่ปรึกษา
: ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล, จานวน 175 หน้ า
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพและเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห ารและครู
ที่ มี ต่อ การการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์
ในโรงเรี ยนทางเลื อกที่ เ ข้ ารั บ การประเมิ น คุณภาพภายนอก จากส านักรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริ หารโรงเรี ยนทางเลือกจานวน
176 คน และครู โรงเรี ยนทางเลือกจ านวน 291 คน เครื่ องมื อวิจัย คือ แบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็ นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิ จัย พบว่ า สภาพการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิ ด การบริ ห ารจัด การ
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.18, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณา
รายด้ าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นด้ านการพัฒนาองค์การมีคา่ เฉลี่ยสูงที่สุดโดยมีคา่ เฉลี่ย
ของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.25, S.D. = 0.63) รองลงมาคือด้ านการพัฒนาปั จเจก
บุคคลมีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (̅= 4.17, S.D. = 0.51) และด้ านการพัฒนา
อาชีพมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่าที่สุด แต่ยงั อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11, S.D. = 0.64)
การเปรี ย บเที ยบค่า เฉลี่ ยความคิดเห็น ของผู้บริ หารและครู ที่มี ต่อการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการ ที่ เน้ นความเป็ นมนุษย์ ในโรงเรี ยนทางเลื อกในภาพรวม พบว่า
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ามีประเด็นที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริ หารมี ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น มากกว่าครู คือ 1) ด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคล ข้ อรายการเกี่ ยวกับการหมุนเวียน
งานและกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 2) ด้ านการพัฒนาอาชีพ ข้ อรายการเกี่ยวกับการประเมินตนเอง
เพื่อโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง

ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความ ลายมือชื่อนิสิต
เป็ นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ปี การศึกษา
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This research aimed to study and compare the views of administrators and
teachers on human resource development. It was conducted based on soft-side
management concepts in 27 alternative schools. The sample population of this study
were 176 school administrators and 291 teachers from alternative schools under the
Office of the Private Education Commission, which had gone through the external quality
assurance procedures conducted by the Office of National Education Standards and
Quality Assessment. The research instrument was a rating scaled questionnaire. Data
were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test
The research results showed that practices in terms of human resource
development, based on the soft side management concepts, were overall rated at a
high level (̅ = 4.18 ,S.D. = 0.54). When considering each aspect separately, it was
found that the aspect of organization development received the highest average score
(̅ = 4.25 ,S.D. = 0.63). This was followed by the aspect of individual development
(̅= 4.17 ,S.D. = 0.51), and it was also found that career development had the lowest
average score, but still at a high level (̅ = 4.11 ,S.D. = 0.64). The average values of the
views of administrators and teachers towards human resource development, based on
the soft-side management concepts in alternative schools, were not significantly
different. While considering each aspect, it turned out that the average values of the two
group were significantly different, in which the means of the administrators were higher
than those of the teachers in some items : 1). for Individual development, job rotation
and mutual exchange programs 2) for Career development, self-assessment for career
promotion.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สภาพขององค์กรในปั จจุบนั ได้ รับอิทธิพลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทังภายใน
้
และภายนอกประเทศที่ เ ป็ นไปอย่างรวดเร็ ว อันเป็ นผลเกิ ดจากความก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้ องค์การต่างๆ ต้ องปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการปรับ
ขนาดองค์การ การปรับโครงสร้ างขององค์การ การใช้ ทรัพยากรให้ เหมาะสมกับองค์การ เพื่อสร้ าง
ศั ก ยภาพให้ สามารถด ารงอยู่ ไ ด้ ในประชาคมโลกอย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ในการพั ฒ นาองค์ ก ร
ให้ เป็ นที่พึงปรารถนานัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
เป็ นหัว ใจส าคัญ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ร มนุษ ย์ จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การพัฒ นา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้ างให้ แต่ละ
บุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ องค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน
และองค์การ สามารถบรรลุประสิทธิ ผลขององค์การตามวิสัยทั ศน์ที่วางไว้ โดยการจัดให้ มี การ
อบรม และจัดสรรหน้ าที่การทางาน ตลอดจนปรับปรุ งกาลังคนในจุดต่างๆ นับว่าเป็ นสิ่งจาเป็ น
ที่ต้องทาหรื อต้ องพัฒ นามนุษย์ ให้ มี ความสามารถ ถ้ าทาในช่วงเวลาสัน้ ๆ นัน้ นับได้ ว่ าเป็ นสิ่ง
ยุ่ง ยากต้ องใช้ เ ทคนิคต่างๆ และการดาเนินงานด้ วยวิธี การพิเศษหลายประการ เพราะองค์ก ร
จะเจริญก้ าวหน้ าได้ เต็มที่ต้องอาศัยคนเป็ นหลัก ซึ่งหมายถึง ความมีประสิทธิ ภาพและความพร้ อม
ของคนในองค์ก ารด้ ว ย จึง จ าเป็ นที่ จ ะต้ องมี ก ารพัฒ นาบุคลากรในองค์ก รตลอดเวลา เพื่ อให้
สามารถใช้ ประโยชน์เต็มที่ มีการเตรี ยมพร้ อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงและเปิ ดโอกาสให้ มีการ
พัฒนาตนเองให้ เหมาะสมตามความก้ าวหน้ าในสายงานของบุคคลนัน้ (ธงชัย สันติวงษ์ , 2540:
18) โครงสร้ างองค์การยุคใหม่จึงต้ องทันสมัยและคล่องตัว รวมทังการเตรี
้
ยมพร้ อมเพื่อการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ต้ อ งเน้ นการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการคิ ด ใหม่ ให้ เป็ นกระบวนการคิ ด
เชิงนวัตกรรม การคิดเชิงสร้ างสรรค์และการคิดแบบองค์รวมในเชิงบูรณาการ รวมทังกระบวนทั
้
ศน์
และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ มี วิ สัย ทัศ น์ ใ นการมองการณ์ ไ กล กล้ า น าและผลัก ดัน การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของกระแสสังคมโลก
และสังคมรอบข้ างได้ อย่างเหมาะสม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 2)
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บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จขององค์การ
เพราะบุคลากรคือผู้ดาเนินการตามแผนงาน มาตรการและนโยบายขององค์การให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะสามารถ
สร้ างความรู้ความเชี่ยวชาญและจิตสานึกของบุคลากร ทังยั
้ งสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มคุณค่า
ให้ กับ องค์ก ารได้ นอกจากนี ย้ ัง เป็ นกุญแจส าคัญ ที่ จ ะน าไปสู่ค วามเจริ ญก้ าวหน้ า ให้ สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายและนโยบายขององค์การได้ เป็ นผลส าเร็ จ รวมทัง้ ยัง เป็ นการปรั บปรุ ง
ความสามารถในการทางานของบุคลากรให้ สูงขึน้ ด้ วย การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์จึงสามารถ
เอื ้อประโยชน์ให้ องค์การดาเนินงานต่างๆ เป้าหมายอย่างมัน่ ใจ จะเห็นได้ ว่าทุกองค์การประสงค์
ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสาเร็ จโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากร งานด้ านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะต้ องมีกระบวนการในการพัฒนาให้ บคุ ลากรได้ รับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที่ทันสมัยสอดคล้ องกับความเปลี่ ยนแปลงที่ มี การพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง (วิลาวรรณ รพี พิศาล,
2549: 4) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การทางการจัดการศึกษา ซึ่งมีหน้ าที่ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ เจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
สู่ความเจริ ญก้ าวหน้ า จาเป็ นจะต้ องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติที่ดี
ซึง่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานหรื อการพัฒนาบุคลากรเป็ นภารกิจที่สาคัญของผู้บริ หาร
ในการวางแผนพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ เพื่ อ เป็ นการส่ง เสริ ม สนับสนุน ให้ บุคลากรมี คุณ ภาพ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป
บริ บ ทการบริ ห ารงานขององค์ ก ารต่า งๆ ไม่ว่า ในอดี ต หรื อ ปั จ จุบัน ส่ว นใหญ่ โ ดยมาก
มักมุ่ง เน้ นถึง ประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิ ผ ลของการบริ หารงาน บริ หารจัดการที่ มุ่ง เน้ นผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ผู้บริ หารในองค์กรต่าง ๆ มักสร้ างการ
บริ หารในเชิงภาวะผู้นา (leadership management) และหลายเครื่ องมือที่ผ้ นู าขององค์กรต่าง ๆ
มัก น ามาใช้ ล้ ว นแล้ ว แต่มุ่ง สร้ างความเป็ นมื อ อาชี พ ให้ กับ พนัก งานกลายเป็ นผู้ส ร้ างผลิ ต ผล
ในรู ปแบบหลากหลายเพื่ อ สนองความต้ อ งการของการสู่ค วามประสบผลส าเร็ จ ขององค์ ก าร
ซึง่ โดยทัว่ ไปเมื่อมองให้ ภาพใหญ่ของการบริ หารการปฏิบตั ิงานที่ม่งุ เน้ นให้ พนักงานเกิดการแข่งขัน
กัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะมี แ นวโน้ มที่ ดี ใ นแง่ ข องธุ ร กิ จ แต่ ก ลับ ท าให้ พนัก งานในองค์ ก าร
ขาดความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลไม่มีปฎิสัมพันธ์ การเชื่อมโยงในชีวิ ตร่ วมกัน สูญเสียความเป็ น
ทีมงานอาจทาให้ แต่ละทีมงานความไม่สามัคคีกัน เพราะมุ่งแต่จะก้ าวไปข้ างหน้ า หรื อเพื่อก้ าวไปสู่
ตาแหน่งที่ดีกว่าคนอื่นจึงเริ่มมีแนวคิดการบริ หารรูปแบบใหม่ที่ให้ ความสาคัญกับคุณค่าของบุคคล
มากกว่าเห็นคุณค่าของประสิทธิ ภ าพการทางานเข้ ามามี บทบาทในการบริ หารจัดการองค์การ
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แนวคิดดังกล่าวเรี ยกว่า การบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft side management) โดยเป็ นแนว
ทางการบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กลวิ ธี ใ นการบริ ห ารมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี ทั ง้ เรื่ อ งความ
ละเอียดอ่อนทางความรู้ สึก ความคาดหวัง การแสวงหาการเติบโตในวิชาชีพ รวมถึงการยอมรับ
จากบุคคลในองค์การ ยอมรับที่แตกต่าง ยอมรับคุณค่าระหว่างกัน คุณค่าที่เอื ้อให้ มนุษย์ทางาน
ร่วมกันทางานแล้ วเกิดการเรี ยนรู้ระหว่างกัน จะก่อให้ เกิดศักยภาพทางสังคมได้ คุณค่าที่สามารถ
สร้ างพลังให้ สมาชิกมีสานึกในทิศทางร่วม การใช้ ศิลปะในการบริ หารจูงใจ (วรภัทร์ ภู่เจริ ญ, 2552)
การที่จะใช้ การบริ หารเน้ นความเป็ นมนุษย์ในประสบความสาเร็ จนัน้ นัน้ วิสัยทัศน์ของผู้บริ หาร
สาคัญมากที่สุด หากผู้บริ หารเห็นความสาคัญของพนักงานอย่างแท้ จริ ง มองเห็นความเป็ นคน
ที่เท่าเทียมกัน เข้ าใจความต้ องการของพนักงาน และมีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
องค์การนันอาจไม่
้
จาเป็ นที่จะต้ องใช้ ระบบการบริ หารจัดการที่ซบั ซ้ อนอะไรเลย พนักงานก็พร้ อม
ที่จะทาให้ องค์การนันไปสู
้ ่เป้าหมายร่วมกันได้ ด้ วยความรักและความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกับองค์การ
แนวทางในการบริ ห ารจัด การที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์ (Soft side management)
จะส่งเสริ มการพัฒนาจิตใจของบุคลากรบนพื ้นฐานของความเคารพในความเป็ นมนุษย์ที่มีความ
แตกต่า งกัน มี ค วามสามารถในการพัฒ นาศัก ยภาพ ทัก ษะ ตามความต้ อ งการของบุ ค คล
ที่จะพัฒนาตนเองให้ เต็มตามศักยภาพ เพื่อเกิดปั ญญาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
เป็ นการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างสมดุลเพื่อมุง่ ไปสู่ความยัง่ ยืนขององค์การ ซึ่งในแนวทางดังกล่าว
มี ค วามสอดคล้ องกั บ แนวทางการบริ หารจั ด การโรงเรี ยนทางเลื อ ก ดั ง ผลการศึ ก ษา
ของ ชัชวาล ชานาญ (2550) ซึ่งพบว่า รู ปแบบการบริ หารงานบุคคลในกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยน
ทางเลือก (โรงเรี ยนสัตยาไส) เป็ นรูปแบบที่เน้ นคุณค่าความเป็ นมนุษย์ เพื่อสร้ างคนให้ มีคณ
ุ ธรรม
น าความรู้
เน้ นการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มแบบคณะกรรมการสร้ างแรงเสริ ม ทางบวก
และมีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม บริ บทและปั จจัยของโรงเรี ยน สร้ างแรงบันดาลใจจากความรัก
ความเมตตาที่ เปรี ยบเสมือนกับสัม ผัสที่หกให้ บุคลากรในโรงเรี ยนเกิ ดจิตส านึกมี วินัยในตนเอง
และต่อหน้ าที่ เป็ นพื ้นฐานทางวัฒนธรรมการทางานแบบครอบครัว โดย วรภัทร ภู่เจริ ญ (2554:
124-125) กล่ า วเสริ ม ว่ า ผลของการบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุ ษ ย์ จ ะท าให้ องค์ ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ‚องค์ การแห่ง การเรี ย นรู้ ‛ (Learning organization) เพราะเป็ นการท า
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Society) โดยพฤติกรรมของมนุษย์
ในสัง คมแห่ง การเรี ย นรู้ คื อ การสื่ อ สารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ ก าลัง ใจเมื่ อ มี ข้ อ ผิ ด พลาด
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หรื อชื่นชม (Appreciate) คนกล้ าคิดกล้ าทา เรี ยนรู้ทงจากผลส
ั้
าเร็ จ และความล้ มเหลว ส่งผลทาให้
เกิดคุณภาพชีวิตในการทางาน ทางานแบบมีความสุข มีความสมดุลในชีวิตและงาน
โรงเรี ยนเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ที่ให้ บริ การที่ผกู พันกับเรื่ องการสอนและการเรี ยนรู้เป็ น
หลัก เป้าหมายสุดท้ ายของโรงเรี ยนคือการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรี ยนการสอนจะต้ องจัดให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพบุคคลที่มีความสาคัญเป็ นปั จจัยผลักดันที่จะส่งผลสาเร็ จต้ องการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน คือ ครู
ผู้ซึ่งมีหน้ าที่โดยตรงในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้ บรรลุเป้าหมาย ต้ องออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนการสอน เพื่อสนองความต้ องการของนักเรี ยนแต่ละคน ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนนาศักยภาพ
ออกมาใช้ อย่างเต็ม ที่ เป็ นสะพานเชื่อมต่อให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างมีความสุขด้ วยบรรยากาศ
แห่ ง ความไว้ ว างใจและความเป็ นกัล ยาณมิ ต ร ดัง นัน้ การพัฒ นาศัก ยภาพครู ถื อ เป็ นหน้ า ที่
ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็ นครู มืออาชีพ
ในด้ านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลสาหรับพิจารณาสนับสนุนให้ มีการ
พัฒนาศักยภาพของครู อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพครู ให้ มีความเป็ นผู้ นาทางวิชาการ
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยใช้ กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ มีใจรัก มีจิตวิญญาณ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ที่สามารถเป็ นแบบอย่างและเป็ นผู้เอื ้ออานวยให้
เกิดการเรี ยนรู้จากภายในตัวผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีจิตใจและวิสยั ทัศน์ที่เปิ ดกว้ างก้ าวทันนวัตกรรมใน
โลกของการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั และอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 27)
หากย้ อนกลับไปดู การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมา ยังไม่อาจถือได้ ว่าบรรลุผล
สาเร็ จ เนื่องด้ วยปั ญหาสาคัญอันเป็ นเรื่ องพื ้นฐานยังคงดารงอยู่ กล่าวโดยสรุป นอกจากไม่เกิดผล
ต่อตัวผู้เรี ยน ล้ มเหลวในเรื่ องการปฏิรูปการเรี ยนรู้ เพราะไปมุ่งปฏิรูปโครงสร้ างองค์กรมากกว่า
ที่จะมุ่งปฏิรูปการเรี ยนรู้ ในขณะเดียวกันก็ไม่เกิดผลต่อการพัฒนาครู ตลอดจนยังยึดติดอยู่
ในอานาจในระบบวิธีการแบบเดิมจึงไม่ สามารถทาให้ สังคมโดยรวมเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาได้ จากผลดังกล่าวทาให้ เกิดข้ อสังเกตสาคัญสาหรับการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษ
ที่ ส องต่อ ไป กล่ า วคื อ ล าพัง เพี ย งการปฏิ รู ป จากในระบบหรื อ โดยกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ย่อมไม่เพียงพอ จาเป็ นที่จะต้ องอาศัยพลังในการปฏิรูปจากภายนอกจากทุกๆ ภาคส่วนในสังคม
ด้ วย รวมทังล
้ าพังเพียงรู ปแบบวิธีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและมาตรฐานกลางไม่สามารถ
ตอบสนองหลักการและจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ไม่สามารถสร้ างความเจริ ญงอกงาม
ทังในตั
้ วปั จเจกชนและสังคมโดยรวมได้ บทเรี ยนจากนานาประเทศเห็นชัดเจนว่า หากขาดเสีย
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เสรี ภาพทางการศึกษาก็ไม่อาจคาดหวังได้ ถึงเรื่ องคุณภาพ จาเป็ นจะต้ องให้ มีการศึกษาทางเลือก
ที่มีความแตกต่าง มีนวัตกรรมของการศึกษาเรี ยนรู้ตอบสนองต่อผู้เรี ยนทุกกลุ่ม และสามารถระดม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมให้ เข้ ามาร่วมรับผิดชอบการศึกษาของชาติได้ อย่างแท้ จริ ง
เพื่อร่วมส่วนในการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเรี ยนรู้ ของชาติ อย่างแท้ จริ ง (รัชนี ธงไชย, 2553 :
บทสรุป)
ท่ามกลางสภาพปั ญหามากมายของระบบการศึกษาไทย ทังในแง่
้
โครงสร้ างการบริ หาร
จัดการกระบวนการเรี ยนการสอน คุณภาพของครูผ้ สู อน ผลการเรี ยนของนักเรี ยน ประสิทธิภาพ
ในการบริ หารจัดการทรัพยากร และกลไกในการสร้ างความรับผิดชอบ โรงเรี ยนทางเลือกเป็ นหนึ่ง
ในตัวอย่างที่ดีของการสร้ างการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและหลากหลายแก่สงั คม จนหลายฝ่ ายมองว่า
เป็ นความหวังหนึง่ บนเส้ นทางของ ‘การยกเครื่ องการศึกษาไทยสู่การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึง ’
ทังนี
้ ้เนื่องจาก ปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยนทางเลือกมิได้ มองการศึกษาเป็ นเพียง ‘เครื่ องมือ’หรื อ
‘บันได’ ของผู้เรี ยนในการไต่เต้ าทางเศรษฐกิจและสังคม แต่การศึกษานันมี
้ คณ
ุ ค่าความหมายในตัว
ของมันเอง การศึกษาควรเป็ นไปเพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าถึงความดี
ความงามความจริ ง และมีจิตสาธารณะ รวมถึงสร้ างคนที่มีความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ด้ วยตัวเอง การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนควรยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ดาเนิน
ไปรอบๆ ความสนใจของผู้เ รี ย น และมุ่ง พัฒ นาผู้เรี ยนให้ บรรลุศักยภาพตามทางแห่ง ตน
กล่าวสาหรับบทบาทของผู้สอน ครู ควรเป็ นผู้ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้และร่วมเรี ยนรู้ ไปพร้ อม
กับนักเรี ยน มิใช่ผ้ สู ่งมอบความรู้แต่ฝ่ายเดียว (รัชนี ธงไชย, 2553 : บทสรุป) โรงเรี ยนทางเลือก
มีการบริ หารจัดการและจัดการศึกษาตามแนวคิดหรื อปรัชญาทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย
แต่ละแห่งแตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าโรงเรี ยนทางเลือกแต่ละแห่งจะเน้ นพัฒนาผู้เรี ยนรวมทังบุ
้ คลากร
ทางการศึกษาทางด้ านใด ซึ่งโรงเรี ยนทางเลือกมีจดุ มุ่งหมายร่วมกันคือพัฒนาผู้เรี ยนและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั ง้ ร่ า ง กาย อารมณ์ สัง คม สติ ปั ญญา อาชี พ
แบบองค์รวมที่สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกัน รูปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนทางเลือกมีการจัดโครงสร้ าง
การบริหารที่คล้ ายคลึงกับการบริ หารโรงเรี ยนทัว่ ไปแตกต่างกันในวิธีการบริ หารที่มีความเฉพาะตัว
ตามรู ปแบบปรัชญาแนวคิดของแต่ละโรงเรี ยน รวมทังการพั
้
ฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งนาปรัชญา
แนวคิดที่โรงเรี ยนทางเลือกยึ ดถือมาเป็ นแนวทางในการดาเนินการซึ่งมีความน่าสนใจและมีความ
สอดคล้ องกับทิศทางการเรี ยนรู้ของโลกยุคใหม่
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จากการศึกษาสถานะของโรงเรี ยนทางเลือกในประเทศไทยในด้ านต่างๆ พบว่าในด้ านผล
การสอบและการเข้ า มหาวิ ท ยาลัย ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นทางเลื อ กจากกลุ่ม ตัว อย่า งโรงเรี ย น
ทางเลือกพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ ว คะแนนการสอบ O-NET ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทางเลือกสูงกว่า
โรงเรี ยนรัฐและโรงเรี ยนเอกชน นอกจากนี ้ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนทางเลือก
สามารถแข่ ง ขัน และสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ อ ย่ า งดี โดยกลุ่ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ส อบเข้ า
มหาวิทยาลัยของรัฐได้ สองทางคือ ผ่านระบบรับตรงและผ่านระบบ O-NET โดยเลือกศึกษาต่อ
ในคณะต่างๆ ทังนี
้ ้ กลุม่ ตัวอย่างโรงเรี ยนทางเลือกที่ศกึ ษาจานวน 5 โรงเรี ยนจาก 7 โรงเรี ยนที่สอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้ จดั การเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยนเป็ นพิเศษเพื่อสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด มีเพียงโรงเรี ยนเดียวที่จดั สอนพิเศษให้ แก่นกั เรี ยน (ปกป้อง จันวิทย์
และสุนทร ตันมันทอง, 2554: 32-35) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ยืนยันว่าโรงเรี ยนทางเลือก
สามารถเป็ นทางเลื อ กที่ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการให้ กั บ พ่ อ แม่ ผ้ ู ปกครองในยุ ค โลกาภิ วัต น์
และสามารถเป็ นกลไกหนึ่ ง ที่ ส าคัญ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาให้ ประสบผลส าเร็ จ ตรงตาม
ความมุ่งหวังที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าโรงเรี ยนทางเลือกจะมีศกั ยภาพในการร่ วมยก
เครื่ องคุณภาพการศึกษาไทย แต่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มโรงเรี ยนทางเลือกยังคงเป็ นส่วนเล็กๆ
ของระบบการศึก ษาไทยในปั จ จุบัน การรั บ รู้ และการมี ส่ว นร่ วมต่อ ปฏิ บัติก ารและผลงานของ
โรงเรี ยนทางเลือกในสังคมไทยยังคงจากัดอยู่ในกลุ่มผู้ ปกครองบางกลุ่ม นักการศึกษาและองค์กร
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ จนอาจกล่าวได้ ว่าที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์จากการ
มีอยู่ของโรงเรี ยนทางเลือกอย่างเต็มที่ และโรงเรี ยนทางเลือกเองก็ยังมิอาจสร้ างคุณประโยชน์
ให้ แก่สงั คมไทยในวงกว้ างได้ อย่างเต็มที่สมศักยภาพด้ วยข้ อจากัดด้ านต่างๆ
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ ประสบผลส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละปรั ช ญา
ของโรงเรี ย นแต่ล ะแห่ง ได้ นัน้ ผู้ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ต่อ ความส าเร็ จ ดัง กล่า วอย่า งขาดไม่ไ ด้
คือผู้บริ หารโรงเรี ยน เนื่องจากผู้บริ หารโรงเรี ยนจะช่วยสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าและเป็ นผู้นา
ให้ เป้าหมายการจัดการศึกษาที่วางไว้ บรรลุผล ทังนี
้ ้รวมถึงการบริ หารโรงเรี ยนทางเลือกเช่นกัน
ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าตัวแปรสาคัญที่สุดของความสาเร็ จในสถานศึกษาอยู่ ที่ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน
นั่นเอง (สมชัย วุฑฒิ ปรี ช า, 2538: 15) ดัง นัน้ ผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นผู้ที่มี บทบาทส าคัญยิ่ง
ที่จะมุ่งส่งเสริ มและพัฒนาการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น เพราะผู้บริ หารโรงเรี ยน
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบบริ หารงานในฐานะหัวหน้ าสถานศึกษา การแสดงบทบาทที่ถกู ต้ อง
ทาให้ การบริหารจัดการประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะการพัฒนาครูเพื่อเป็ นหลักประกันว่าผู้เรี ยน
ทุกคนเกิดการเรี ยนรู้สูงสุดเต็มมาศักยภาพ โดยเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
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เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
ด้ ว ยเหตุผ ลดัง กล่า วข้ า งต้ น ท าให้ ผ้ ูวิ จัย สนใจที่ จ ะศึก ษาการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ในโรงเรี ยนทางเลื อกเพื่ อค้ นพบแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรี ยนอันเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญ ต่อการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนสร้ างความสาเร็จ บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันในโรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรี ยน
ทางเลื อ กซึ่ ง เป็ นโรงเรี ย นที่ มี ป รั ช ญาทางการศึ ก ษาและรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอน
เป็ นของตนเองแตกต่างจากโรงเรี ยนในระบบทัว่ ไปอย่างชัดเจน โดยโรงเรี ยนทางเลือกมีเป้าหมาย
ร่ ว มกันคื อการพัฒ นาผู้เ รี ย นสู่ความเป็ นมนุษ ย์ ที่ สมบูร ณ์ รวมถึ ง วิ ธี ใ นการบริ หารจัดการตาม
แนวทางปรั ช ญาทางการศึกษาของแต่ละโรงเรี ยนที่ เป็ นปั จ จัยที่ ส่ง เสริ ม ให้ เกิ ดการการพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ เ น้ นความเป็ นมนุษ ย์ ผลการวิจัย จะให้ ข้ อมูล อัน เป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้บริ ห าร
โรงเรี ยน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการนาข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารต่อไป
3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความ
เป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
4. นิยามศัพท์
สภาพการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็ นการเสริ มสร้ างสมรรถนะที่ดี พัฒนา
ประสิทธิภาพ ศักยภาพและขีดความสามารถ สามารถปรับตัวได้ ทนั สอดคล้ องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้ บคุ คลสามารถที่จะมีทงคุ
ั ้ ณภาพชีวิตและคุณภาพในการทางานที่ดี
เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคลและส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติ ประกอบด้ วยกรอบแนวคิด
หลักหลัก 3 ประการ [(Noe, 2005), Werner และ (DeSimone, 2010)] ดังนี ้
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development) เป็ นการพัฒนาศักยภาพของ
แต่ละบุคคลมุ่งเน้ นการให้ ประสบการณ์การเรี ยนรู้แก่บคุ คลหรื อเพิ่มพูน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ทกั ษะ ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรมและการปฏิบตั ิเพื่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
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ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และต้ องการให้ เกิดขึ ้นในอนาคต กิจกรรมการพัฒนาปั จเจกบุคคล สามารถแบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ
1.1 การฝึ กอบรม (Training) หมายถึ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เฉพาะของบุค คล
เพื่อที่จะปรับปรุ งและเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ความเข้ าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill)
และเจตคติ (Attitude) อันเหมาะสมจนสามารถก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงแนวคิด พฤติกรรม
และเจตคติต่อการปฏิ บัติง านในหน้ าที่ ให้ มี ประสิทธิ ภ าพยิ่ง ขึน้ โดยวิธี การฝึ กอมรมในขณะ
ปฏิบตั ิงาน (On the job Training) และการฝึ กอบรมนอกเหนือจากการปฏิบตั ิงาน (Off the Job
Training) เป็ นต้ น
1.2 การพัฒนา (Development) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ ในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลให้ มีความพร้ อมสาหรับการทางานทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต โดยการจัดให้ มีห้องเรี ยน
(Organized Class) การให้ คาปรึกษา (Counselling) การทาหน้ าที่คณะกรรมการ (Committee)
การทัศนศึกษาในหน่วยงานอื่นๆ (Mutual Exchange Programs) เป็ นต้ น
2. การพัฒนาอาชี พ (Career Development) หมายถึง กิ จกรรมที่ ประกอบด้ วย
การวางแผนอาชีพ (Career Planning) โดยบุคลากรเป็ นผู้ประเมินความสนใจ ความสามารถของ
ตนเอง กาหนดเป้าหมายชีวิตการทางาน วางแผนกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ และการบริ หาร
สายอาชีพ (Career Management) โดยองค์การเป็ นผู้เตรี ยมโอกาสความก้ าวหน้ าของบุคลากร
โดยการก าหนดหน้ า ที่ ง าน การประเมิ น ศัก ยภาพ การออกแบบผัง ความก้ าวหน้ า ในอาชี พ
การจัดทาแผนทดแทนตาแหน่ง การให้ ความปรึกษาแนะนา เป็ นต้ น
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นา
แนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริ มสร้ างให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม ความคิดริ เริ่ มการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ให้ เกิดความพึงพอใจในการ
ทางานเป็ นการเปลี่ยนแปลงทัว่ ทังระบบขององค์
้
การ โดยเน้ นให้ สมาชิกทุกคนในองค์การเข้ ามามี
ส่วนร่ วมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การประกอบด้ วย การวินิจฉัยองค์การ
(Organization Diagnosis) การกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนพัฒนาองค์การ (Establish OD
Strategy and Implementation Plan) การดาเนินงานพัฒนาองค์การ (OD Intervention)และการ
ประเมินผลการพัฒนาองค์การ (OD Evaluation)
การบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ หมายถึง การบริ หารจัดการที่เน้ นจิตใจจิตวิญญาณ
ของบุคคลในองค์การ ให้ เป็ นผู้มีความบริ บูรณ์ทางใจและความคิด รวมไปถึงการพัฒนาคุณธรรม
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จริ ย ธรรมเพื่ อ เกิ ด ปั ญ ญาควบคู่ไ ปกับ การพัฒ นาทัก ษะในการปฎิ บัติ ง านตามความต้ อ งการ
ของบุคคลที่จะพัฒนาตนเองให้ เต็มตามศักยภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์การ
เป็ นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อมุง่ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์การแบ่งออกเป็ น 5 ประการ ดังนี ้
1. ความเคารพในความเป็ นมนุ ษ ย์ ข องบุ คลากร (Humanized) การคานึง ถึง
ศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของผู้บริ หาร เชื่อมัน่ ในคุณค่าหรื อศักยภาพของบุคลากร
(Self Efficacy) ยกย่อง เชื่อถือ(Self Respect) รวมทังการให้
้
ความสาคัญ (Self Empowerment)
ท าให้ บุค ลากรเกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบความกระตื อ รื อ ร้ นและความซื่ อ สัต ย์ เรี ย บง่ า ย พอเพี ย ง
มี จิ ต ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กั น มี ค วามสุ ข และภาคภู มิ ใ จในตนเองรวมถึ ง ความส าเร็ จ ของง าน
โดยผู้บริหารใช้ วิธีการแสดงออกทางการสื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะการสื่อสารในเชิงบวก มีความ
จริงใจและแสดงความปรารถนาดีในสนทนา สร้ างสภาพแวดล้ อมต่อการทางานที่เหมาะสม สะอาด
เป็ นระเบียบ ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือ ความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน อบอุ่นและผ่อน
คลาย เป็ นต้ น
2. การส่ งเสริมการพัฒนาตนให้ เต็มศักยภาพ (Self-actualization) การที่ผ้ บู ริ หาร
สร้ างวัฒ นธรรมการทางานและการเรี ยนรู้ แบบที ม มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเพื่ อให้ เกิดความ
ร่วมมือร่ วมใจกันในการทางาน ให้ บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม รับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคลากรให้ ความจริ งใจ ให้ การยกย่องนับถือ
ให้ การสนับสนุนต่อการพัฒนา และให้ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
3. การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ ผ้ ูบริ หาร
ประพฤติในทางที่ ทาให้ บุคลากรเกิดแรงจูงใจภายในการให้ ความหมายและท้ าทายในเรื่ องงาน
ทาให้ บคุ ลากรเห็นตามเป้าหมาย ภารกิจและปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยนร่วมกัน คานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปั ญญาทาให้ บคุ ลากรรู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า สามารถจัดการ
กับปั ญหาที่ตนเองเผชิญได้ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication) การถ่ายทอดข้ อมูล
ภายในองค์การ ด้ วยปิ ยวาจา กัล ยาณมิ ตร สุภ าพ อ่อนโยน มี ความจริ ง ใจและแสดงความรั ก
ความปรารถนาดี เปิ ดโอกาสและรับฟั งความคิดเห็น ปั ญหาต่างๆ ทาให้ บคุ ลากรเกิดความเข้ าใจ
ความเชื่อถือ เคารพซึ่งกันและกัน สร้ างความอบอุ่นใจและมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เกิดการ
เชื่ อ มโยงความสัม พัน ธ์ ข องบุค ลากรในองค์ ก ารให้ เ ข้ า เป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบตั งิ านประสบผลสาเร็จตามปรัชญาการศึกษาและเป้าหมายของโรงเรี ยน
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5. วัฒนธรรมองค์ การ (Organization Culture) หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารมุ่งเน้ น
บุคคลเป็ นศูนย์กลาง มีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้ างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร
ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีความรัก ความสัมพันธ์ สนับสนุนซึ่งกันและกัน และให้ ความเป็ นอิสระในการ
ท างานโดยผู้ บริ ห ารโรงเรี ยนน ากิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ แ ละการปฏิ บัติ ต น
เป็ นแบบอย่าง สม่าเสมอและต่อเนื่อง เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างวัฒนธรรมองค์การส่งผลทาให้
บุคลากรมี ความพึง พอใจ ความสุขและความภาคภูมิ ใจในความส าเร็ จ ของงานและการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ
โรงเรี ยนทางเลือก หมายถึง โรงเรี ยนในระบบที่ดาเนินงานโดยเอกชน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ ม การศึกษาเอกชน จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา ก่ อ นประถมศึ ก ษาถึ ง ประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาและก่ อ น
ประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษาที่เ ข้ ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักรั บรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุณ ภาพโดยมี ก ารจัด กระบวนการเรี ย นการสอนเน้ น ความรู้ เชิ ง ประสบการณ์
และการปฏิบตั นิ อกตาราเรี ยน หรื อแนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน มีปรัชญาและรูปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นของตนเองแตกต่างจากโรงเรี ยนในระบบทั่วไปอย่างชัดเจน มีการ
ทดลองปฏิบตั ิ และการจัดสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ โดยจัดขึ ้นบนพื ้นฐานของความเชื่อที่ว่า
ธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลายมีหลายรู ปแบบ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้ านสติปัญญาและจิตใจ
ผู้ บริ ห ารโรงเรี ยน หมายถึ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ผู้ จั ด การ ผู้ อ านวยการโรงเรี ยน
รองผู้อานวยการโรงเรี ยน หัวหน้ าฝ่ าย หรื อหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่รับผิดชอบการบริ หาร
โรงเรี ย นทางเลื อ กที่ จัด การศึ ก ษา ในระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา
ก่ อ นประถมศึ ก ษาถึ ง ประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาและก่ อ นประถมศึ ก ษา
ถึงมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน
ครู หมายถึ ง บุค ลากรผู้ท าหน้ า ที่ ใ นการจัด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นทางเลื อ ก
ที่ จัด การศึ ก ษา ในระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึก ษาก่ อ นประถมศึ ก ษา
ถึ ง ประถมศึก ษา ประถมศึก ษาถึ ง มัธ ยมศึก ษาและก่ อ นประถมศึก ษาถึ ง มัธ ยมศึก ษา สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษา ‚การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ น
มนุ ษ ย์ ใ นโรงเรี ยนทางเลื อ ก ‛ ใช้ กรอบแนวคิ ด ที่ ผ่ า นการสั ง เคราะห์ จ ากนั ก วิ ช าการ
คือ กรอบแนวคิดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Noe (2005) และกรอบแนวคิดกิจกรรม
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของ Werner และ DeSimone (2010) และการบริ หารจัดการ
ที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์ ไ ด้ จ ากการสัง เคราะห์ แ นวคิด ของนัก วิ ช าการ คือ Wheatley (1999)
และ วรภัทร ภู่เจริญ (2553) มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ความคิดเห็น
1. ผู้บริหารโรงเรี ยน
2. ครู

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

การบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
1. การเคารพในความเป็ นมนุษย์ของบุคลากร
(Humanized)
2. การส่งเสริมการพัฒนาตนให้ เต็มศักยภาพ
(Self-actualization)
3. การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational Stimulation)
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective
communication)
5. วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ (Culture and
climate Organization)
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6. ขอบเขตการวิจัย
6.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย ที่ เ กี่ ยวข้ องการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
การบริ หารที่ เน้ นความเป็ นมนุษย์ การศึกษาทางเลื อก การบริ หารการศึกษาทางเลื อก มาเป็ น
แนวทางในการศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ ในเรื่ องของการนาแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์มาใช้ ในการดาเนินการด้ านการบริ หารองค์กรทางการศึกษาในสภาพสังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย
6.2 ขอบเขตในการศึกษา
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนเอกชนที่ จัดการศึกษา
ในระดับ การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ที่จัดการศึกษาทางเลือกจ านวน 27 โรงเรี ยนที่ เข้ ารับการประเมิ นคุณภาพภายนอกจากส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพ ประกอบด้ วยผู้บริ หาร จานวน 315 คน และครู จ านวน
1,064 คน (สมศ., 2552 อ้ างถึงใน สสส., 2553: 79 - 80 )
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
1) ผู้บริ หารใช้ การกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างจากตารางประมาณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 176 คน
2) ครู ใช้ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 291 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทาการศึกษา เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล นาเสนอ แก้ ไข ปรับปรุ งและ
รายงานผล ในระยะเวลา 1 ปี
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7. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้บริหารโรงเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้ ผลการวิจยั ไปปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้บริ หารและครูมากขึ ้น
2. เป็ นข้ อมูลแก่ผ้ บู ริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องนาไปส่งเสริ มและสนับสนุน ในการพัฒนาการ
บริหารโรงเรี ยนทางเลือกในการส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งผลต่อไปสู่การพัฒนาผู้เรี ยนให้
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์และพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
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บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ‚การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ น
มนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก ‛ ได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 4 หัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft side management)
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก (Alternative education)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (Human resource development)
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ ป็ นกระบวนการในการเสริ ม สร้ าง ปรั บ ปรุ ง คุณ สมบัติ
ของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อก่อให้ เกิดความเรี ยนรู้ อนั นาไปสู่การสร้ างความรู้ ทัศนคติ ทักษะและการ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานให้ ดีขึน้ ให้ กับสมาชิกในองค์การเพื่อส่ง ผลต่อความส าเร็ จ
ในการตอบสนองทังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การ
โดยสาระสาคัญของความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้ วย
1.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Nadler (1984) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ชุดของกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ ของบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ ได้ ออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สมาชิ ก ในองค์ ก ารให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ผลการปฏิ บัติ ง าน ทัศ นคติ ข องปั จ เจกบุค คลในดี ขึ น้
โดยกิจกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์นนั ้ ครอบคลุม 3 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมการฝึ กอบรม
(training) กิจกรรมการศึกษา (Education) และกิจกรรมการพัฒนา (Development)
บุปผา กฤษณามระ (อ้ างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์ , 2542: 224) ได้ ให้ นิยามว่า
การพั ฒ นาทรั พ ยากรณ์ ม นุ ษ ย์ เป็ นกระบวนการในการเพิ่ ม พู น และปรั บ ปรุ ง สมรรถภาพ
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ของกาลัง คนในองค์ก าร เพื่ อ เป็ นการเพิ่ม คุณ ค่าของตัวบุค คล ทัง้ ในด้ า นความรู้ ค่า นิยมและ
ทัศนคติและประสบการณ์เพื่อให้ บคุ คลมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2543: 83) ให้ ความหมายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นการ
ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ บุค คลในการการส่ง เสริ ม ให้ มี ค วามรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติ ใ นการท างานดี ขึ น้
อันจะเป็ นผลให้ การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้นหรื ออีกนัยหนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ นกระบวนการที่ จ ะเสริ ม สร้ างและเปลี่ ย นแปลงผู้ ปฏิ บัติ ง านในด้ านต่ า งๆ เช่ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ วิธีการในการทางานอันจะนาไปสู่ ประสิทธิ ภ าพในการ
ทางาน
ศุกชัย ยาวะประภาษ (2548: 176) ได้ กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็ นการช่วยให้
บุคลากรได้ เกิดการเรี ยนรู้ (Learning) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานควบคู่กันไป โดย
วิธีการให้ ความรู้หรื อวิธีการเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งช่วยให้ บคุ ลากรนัน้
มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานสูงขึ ้น รวมทังการใช้
้
วิธีการจูงใจและเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรได้
นาความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและทัศนคติที่ได้ รับนัน้ ออกมาใช้ ให้ เกิดประสิทธิผล
Gilley, Eggland และ Maycunich (2002) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ นกระบวนการที่เป็ นไปเพื่อการเรี ยนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ผ่านกิจกรรมทางการจัดการ
และความคิด ริ เ ริ่ ม ทัง้ ที่ เ ป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน
ศักยภาพในคน รวมทังความพร้
้
อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
Mathis และ Jackson (2007) ได้ กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็ นการ
พัฒ นาพนักงานโดยการปรับปรุ ง และเพิ่ม ความสามารถที่ จ าเป็ นต่อการปฏิ บัติงานในปั จ จุบัน
เพื่ อให้ ส ามารถจัดการกับงานที่ หลากหลาย ซึ่ง การพัฒ นานี จ้ ะมี ประโยชน์ ต่อทัง้ องค์การและ
พนักงานและยังช่วยในการปรับปรุ งความสามารถในการแข่งขัน ขององค์การ เพิ่มความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงได้
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็ นการเสริ มสร้ างสมรรถนะที่ดี
พัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพและขีดความสามารถ สามารถปรับตัว ให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เพื่อให้ บุคคลสามารถมีคณ
ุ ภาพในการทางานและคุณภาพชีวิต
ที่ดี เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคลและส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติ
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1.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Nadler และ Nadler (1989) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นการจัดกิจกรรม
ที่ องค์ การดาเนินการส าหรั บ พนัก งานเพื่ อเสริ ม สร้ างการเรี ย นรู้ และประสบการณ์ ในช่วงเวลา
ที่กาหนด เพื่อก่อให้ เกิดสมรรถนะการทางานให้ ดีขึ ้นและเกิดความมีคณ
ุ ค่าในตัวพนักงาน ซึ่งถื อ
เป็ นกระบวนการพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการท างานของทรั พ ยากรมนุษ ย์ เพื่ อ ส่ง ผลต่อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานให้ สามารถปรับตัวได้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์ ก ารและช่ ว ยเสริ ม สร้ างความเติ บ โตข องทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก าร
ทัง้ ในปั จ จุบนั และอนาคต โดยได้ แบ่ง กิ จ กรรมส าคัญของการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ออกเป็ น
3 ลักษณะ คือ
1. การศึกษา (Education) เน้ นที่ตวั บุคคลในการเรี ยนรู้ เพื่อเตรี ยมการไว้ ล่วงหน้ า
สาหรับงานในอนาคต เช่น งานทางด้ านการเงินการบัญชี งานทางด้ านกฎหมาย เป็ นต้ น การศึกษา
นันสามารถท
้
าได้ ตลอดทังชี
้ วิต ทังในระบบหรื
้
อนอกระบบทังในงานที
้
่กาลังปฏิบตั ิอยู่หรื อเพื่อการ
เตรี ยมการล่วงหน้ าสาหรับผู้ที่กาลังจะได้ เลื่อนตาแหน่งสูงขึ ้นหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนงาน
2. การฝึ กอบรม (Training) เน้ นที่งานปั จจุบนั เพื่อเรี ยนรู้ และปรั บปรุงงานที่ปฏิบตั ิ
อยู่ในปั จจุบนั โดยการให้ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานในหน้ าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้ เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติที่มีตอ่ การปฏิบตั ิงานและให้ เกิดทักษะในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
3. การพัฒนา (Development) มุ่งเน้ นทังบุ
้ คคลและงาน หรื อกิจกรรมขององค์การ
ในอนาคตเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์สูงสุดของบุคคลและบริ การที่ได้ สร้ างขึน้ มาเพื่อเป็ นการ
เรี ยนรู้ที่นอกเหนือไปจากเรื่ องของงาน เพื่อให้ เกิดคุณค่าในตัวบุคคล
ตารางที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จุดมุง่ หมาย

การฝึ กอบรม (Training)

การศึกษา (Education)

เป้าหมาย

เพื่อเรี ยนรู้
สาหรับงานปั จจุบนั
ผู้บริ หารระดับต้ น
หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับผลผลิต
ของการปฏิบตั ิงาน

เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับงานอนาคต
ผู้บริ หารระดับกลาง
หรื อหัวหน้ างานโดยตรง
ของบุคลากร
ที่ได้ รับการคัดเลือก

ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนา
(Development)
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคคลไม่เกี่ยวข้ องกับงาน
ผู้บริ หารระดับสูง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จุดมุง่ หมาย
การคัดเลือกบุคลากร
เข้ าร่วมอบรม
การสนับสนุนด้ าน
งบประมาณ

การประเมินผลกิจกรรม

การฝึ กอบรม (Training)

การศึกษา (Education)

พิจารณา
พิจารณาจากโอกาส
จากผลปฏิบตั ิงาน
ในการเลือ่ นตาแหน่ง
(Performance) เป็ นหลัก
(Promotion)
ได้ จากองค์การ โดยมี
ได้ จากองค์การ
ผู้บริ หารหรื อหน่วยงาน โดยมีผ้ บู ริ หารระดับกลาง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรื อหัวหน้ างานเป็ น
เป็ นผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ โดยผู้ได้ รับ
คัดเลือกเสียค่าใช้ จา่ ยเอง
ประเมินการเรี ยนรู้
ประเมินการเรี ยนรู้
ในระหว่างการฝึ กอบรม
จากการปฏิบตั ิงาน
และหลังการฝึ กอบรม
ซึง่ จะกระทาได้
เมื่อดารงตาแหน่งใหม่

การพัฒนา
(Development)
บุคลากรเลือกตนเอง
ตามความสนใจ
ได้ จากองค์การ
โดยมีผ้ บู ริ หารระดับสูง
เป็ นผู้รับผิดชอบ

ประเมินคุณลักษณะ
กับวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

ที่มา : Nadler และ Nadler (1989)
สมาคมการฝึ กอบรมและพัฒนาของสหรัฐอเมริ กา (American Society for Training
and Development : ASTD) ได้ ใช้ ผลการศึกษาวงล้ อทรัพยากรมนุษย์ของ Mclagan กาหนด
ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ด้ าน ดังนี ้ (Desimone, Werner และ Harris, 2002 :
11-12 อ้ างถึงใน วรารัตน์ เขียวไพรี , 2551 : 21)
1. ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา เน้ นกระบวนการกาหนดการวางแผนการเรี ยนรู้
และจุดมุง่ หมายของการเรี ยนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะหลัก ช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิ
ของพนักงานในปั จจุบนั และอนาคต
2. ด้ านการพัฒนาองค์การ เน้ นกระบวนการเพิ่มประสิทธิผลขององค์การโดยความ
ร่วมมือของพนักงาน เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบตั ิงานตังแต่
้ ระดับ ปั จเจกบุคคลไปยัง
ระดับองค์การ
3. ด้ านการพั ฒ นาอาชี พ เน้ นความสอดคล้ องระหว่ า ง กระบวนการบริ ห าร
ขององค์การกับการวางแผนอาชีพของบุคคล เพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จทังความต้
้
องการของบุคคล
และความต้ องการขององค์การ
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ภาพที่ 1 ขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ASTD
ที่มา : (Desimone, Werner และ Harris, 2002 : 11 อ้ างถึงใน วรารัตน์ เขียวไพรี , 2551 : 22)
ดังนัน้ หากพิจารณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวงล้ อทรัพยากรมนุษย์ดงั ภาพที่ 1
แล้ วจะพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระดับการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1. ผลลัพธ์ของการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ มีดงั นี ้
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานในปั จจุบนั และอนาคต
1.2 การเพิ่มขวัญ กาลังใจ และความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
1.3 การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล กลุม่ และองค์การเพื่อให้ องค์การ
เกิดการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
2. การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จตามผลลัพธ์ จึงต้ องมี
การดาเนินการให้ เกิดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี ้
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2.1 การฝึ กอบรมและพัฒนา เป็ นกระบวนการให้ บุคคลและกลุ่มมีความรู้ ทักษะ
และความสามารถเพิ่มขึ ้น
2.2 การพัฒนาอาชีพ เป็ นกระบวนการให้ บคุ คลมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ
เพิ่มขึ ้นตามความสนใจของแต่ละบุคคลและสอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาขององค์การ
2.3 การพัฒ นาองค์ก าร เป็ นกระบวนการให้ บุคคลและกลุ่ม มี การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็ จตามกลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์การ
2.4 การบริ หารความรู้ เป็ นกระบวนการในการรวบรวม เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ ให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่การ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
3. ระดับการเรี ยนรู้ ในองค์การ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ การเรี ยนรู้ ระดับบุคคล กลุ่มและ
องค์การเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ตามข้ อ 1 เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้ 2 ประการคือ
ประการที่ 1 การเรี ยนรู้ ที่ จ ะรั ก ษาความรู้ ขององค์ก ารเพื่ อใช้ ในการด าเนิ นงาน
ประจาขององค์การในปั จจุบนั และอนาคตอันใกล้ ซึง่ สามารถคาดการณ์ได้
ประการที่ 2 การเรี ยนรู้ในการสร้ างสรรค์ความรู้ ใหม่ ต่อยอดความรู้ ที่องค์การมีอยู่
นาเข้ าความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อรักษาความรู้และป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ รวมทังให้
้ องค์การ
มีความสามารถดาเนินงานในระยะยาว
ความสัมพันธ์ ทงั ้ 3 ด้ าน ทัง้ ด้ านผลลัพธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดาเนินการ
ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา การพัฒ นาอาชีพ การพัฒนาองค์การและการบริ หารความรู้ ให้ เกิด
การเรี ยนรู้ในบุคคล กลุม่ และองค์การ แสดงไว้ ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระดับการเรี ยนรู้
ผลลัพธ์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านปั จจุบนั
และอนาคต
2. การเพิ่มขวัญกาลังใจ
และความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน

การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and
Development: T&D)

ระดับการเรี ยนรู้
บุคคลและกลุม่

การพัฒนาอาชีพ (Career development :
CD) โดยมีการฝึ กอบรมเป็ นเครื่ องมือในการ
สอดแทรก

บุคคล
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลลัพธ์
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผลการปฏิบตั งิ าน
ให้ องค์การเกิดการแข่งขัน
อย่างยัง่ ยืน

การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาองค์การ (Organization
development : OD) และการบริหารความรู้
(Knowledge management : KM) โดยมี
การฝึ กอบรมเป็ นเครื่ องมือในการสอดแทรก

ระดับการเรี ยนรู้
บุคคล
บุคคล
บุคคล
กลุม่
กลุม่
องค์การ

ที่มา : วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 24)
Swanson and Holton(2001)., Noe (2005)., Werner และ DeSimone, (2010: 10-13)
มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันในขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็ นกิจกรรมฝึ กอบรม
และพัฒนาพนักงานให้ มีทักษะความสามารถเพิ่มขึน้ และเป็ นการจัดเตรี ยมพนักงานให้ มีทกั ษะ
ความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานและเป็ นการปรับปรุ งประสิทธิผลขององค์การโดยผ่าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้ วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual
development) การพัฒนาอาชีพ (Career development) และการพัฒนาองค์การ (Organization
development) แสดงความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 2

การพัฒนา
องค์การ
การพัฒนา
ปั จเจกบุคคล

กรอบแนวคิด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนา
อาชีพ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มา : Swanson and Holton (2001)., Noe( 2005)., Werner และ DeSimone (2010: 10-13)
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development) เป็ นการพัฒนาเฉพาะ
บุคคลให้ ได้ มาซึ่งความรู้ ทักษะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ เกิดผลในการปฏิบตั ิงานที่ดี
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ขึ ้น เป็ นการพัฒนาเฉพาะบุคคลและสามารถเห็นผลได้ ในระยะสัน้ ซึง่ ประกอบไปด้ วยการฝึ กอบรม
และการพัฒนา โดยการฝึ กอบรมและการพัฒนามุ่งเน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความรู้
ทักษะ ทัศนคติ ของบุคลากร การฝึ กอบรมมักจะเกี่ยวข้ องกับการให้ พนักงานมีความรู้ และทักษะ
ที่จาเป็ นในการทางานโดยเฉพาะรวมทังการเปลี
้
่ยนทัศนคติในการทางาน ส่วนกิจกรรมการพัฒนา
มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว สาหรับความรับผิดชอบการทางานในอนาคตขณะที่ยงั เพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั งิ านปั จจุบนั
2. การพัฒนาอาชีพ (Career development) เป็ นชุดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากร
มนุษย์โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององค์ ก ารซึ่ง เป็ นกระบวนการต่อ เนื่ อ งของบุค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ
การพัฒนาอาชีพ ประกอบด้ วยกับสองกระบวนการ คือ การวางแผนอาชีพและการบริ หารอาชีพ
การวางแผนอาชีพเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ดาเนินการโดยบุคคลที่ เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ
ในการเป็ นที่ปรึ กษา เพื่อประเมินทักษะตนเองและความสามารถในการที่จะสร้ างแผนอาชีพ ส่วน
การบริ หารอาชี พ จะเกี่ ยวข้ องกั บ การท าตามขั น้ ตอนที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ บรรลุ แ ผนการ
และโดยทั่ว ไปมุ่ง เน้ นเพิ่ม เติม เกี่ ย วกับสิ่ ง ที่ องค์ กรจะทาอย่างไรเพื่ อส่ง เสริ ม การพัฒ นาอาชี พ
พนักงาน
3. การพัฒนาองค์การ (Organization development) หมายถึง กระบวนการในการ
เสริ มสร้ างประสิทธิภาพขององค์ก ารและวิถีชีวิตของบุคลากรผ่านการวางแผนที่ มีการนาแนวคิด
พฤติกรรมศาสตร์ มาผสมผสาน เน้ นการเปลี่ยนแปลงเน้ นทังมหภาคและจุ
้
ลภาคขององค์ก าร โดยมี
เป้าหมายในการปรับปรุงองค์การ เพิ่มสมรรถนะองค์การ ผ่านกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นปรับปรุงให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทัง้ ระบบ เช่ น มี ก ารมุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร การสร้ างที ม งาน
การเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรม การพัฒ นาคุณภาพ ทั่วทัง้ องค์การ การบริ หารผลการปฏิ บัติง าน
ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นการอธิบายถึงกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ
Gilley, Eggland และ Maycunich (2002) ได้ ปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก 3 กิจกรรมเป็ นทัง้ หมด 4 กิจกรรมโดยได้ เพิ่มกิจกรรมการบริ หารผล
การปฏิ บัติ ง าน (Performance management) ดัง ภาพที่ 3 ซึ่ ง กิ จ กรรมการบริ ห ารผลการ
ปฏิ บัติ ง านนัน้ เป็ นภาพระบบใหญ่ ข องงานพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โ ดยจุ ด เน้ นอยู่ที่ อ งค์ ก ร
แต่ม่งุ วัดผลในระยะสันซึ
้ ่งจะแตกต่างกันกับการพัฒนาองค์การตรงที่ม่งุ วัดผลในระยะยาว วิธีที่ใช้
ในการปรั บ ปรุ ง ผลปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารคื อ การฝึ กอบรม พั ฒ นาให้ พนั ก งานมี ทั ก ษะ
ความสามารถเพื่ อที่ จ ะพัฒ นาผลการปฏิ บัติง านและอี กแนวทางหนึ่ง คือการคิดหาวิธี การใหม่
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ที่จะปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงานโดยผ่านทางการใช้ ประโยชน์จากการทางานที่ได้ จากการแก้ ปัญหา
และทางานเป็ นทีม ซึ่งก็สอดคล้ องกับแนวคิดของ Mandy (2008) ที่เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่การฝึ กอบรมและการพัฒนา
เท่ า นัน้ แต่ป ระกอบไปด้ ว ยการวางแผนและพัฒ นาอาชี พ กิ จ กรรมการพัฒ นาและกิ จ กรรม
การประเมินการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน

ระยะสัน้

การพัฒนาปั จเจกบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์
ระยะยาว

การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาอาชีพ
บุคคล

การพัฒนาองค์การ
จุดสนใจ

องค์การ

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มา : Gilley, Eggland และ Maycunich (2002: 75)., Mondy (2008)
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ตารางที่ 3 สรุปกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาปั จเจคบุคคล
(Individual Development)
การพัฒนาอาชีพ
(Career Development)
การพัฒนาองค์การ
(Organization Development)
การบริ หารผลการปฏิบตั งิ าน
(Performance Management)

Gilley,
Nadler Swanson
Eggland
and
and
Noe Mondy
and
Nadler Holton
(2005) (2008)
Maycunich
(1989) (2001)
(2002)


Werner
and
DeSimone
(2010)



































จากตารางที่ 3 สรุ ปทฤษฎี แนวคิดที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์จ ะพบว่า
กิ จ กรรมหลักๆ ของการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่นัก วิช าการเห็น พ้ องต้ อ งกัน ประกอบไปด้ ว ย
กิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development) การพัฒนา
อาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
1.3 กรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากการศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากนักวิชาการต่างๆ สามารถ
แบ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ เป็ น 3 ด้ านใหญ่ ได้ แก่ การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual
Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์การ (Organization
Development) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1.3.1 การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
1) ความหมายของการพัฒนาปั จเจกบุคคล
Pace,Smith และ Mills(1991) กล่าวว่า การพัฒนาปั จ เจกบุคคล(Individual
development) เป็ นการพัฒ นาเฉพาะบุคคลเพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ความรู้ ทักษะและการปรั บเปลี่ ยน
พฤติ ก รรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลในการปฏิ บัติ ง านที่ ดี ขึ น้ สามารถเห็ น ผลได้ ใ นระยะสัน้ กิ จ กรรม
การพัฒนาปั จ เจกบุคคลทาให้ ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนในการทางานของพนักงาน เพื่ อเสริ มสร้ าง
ศักยภาพ เพิ่มทักษะ เป็ นประโยชน์ในการสร้ างประสิทธิผลขององค์การ
Gilley, Eggland และ Maycunich (2002) กล่าวว่า การพัฒนาปั จเจกบุคคล
เป็ นกิ จ กรรมการพัฒ นาพนัก งาน เช่ น การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติง าน ซึ่ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
จะต้ องได้ รับการออกแบบให้ สามารถเสริ มสร้ างความรู้ และเกิดทักษะใหม่ที่จะช่วยเพิ่มผลงาน
และอาจรวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งประกอบไปด้ วยการฝึ กอบรมและการพัฒนา มีทงั ้ กิจกรรมที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
แต่โดยทัว่ ไปการเรี ยนรู้สว่ นใหญ่จะอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการฝึ กอบรมกับการพัฒนา
รายละเอียด
จุดเน้ น
ประสบการณ์ทางาน
เป้าหมาย
ผู้เข้ าร่วม

การฝึ กอบรม
ปั จจุบนั
น้ อย
เตรี ยมพร้ อมสาหรับงาน
ปั จจุบนั
ตามกาหนด
ที่มา : Noe (2005: 45)

การพัฒนา
อนาคต
มาก
เตรี ยมพร้ อมสาหรับงาน
อนาคต
ตามความสมัครใจ,อาสาสมัคร
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2) การฝึ กอบรม (Training)
2.1) ความหมายของการฝึ กอบรม
Nadler (1984: 37) กล่าวว่า การฝึ กอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการในการ
เรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ ขัน้ ตอนภายในระยะเวลาที่ กาหนด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ บุคลากรสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสเจริญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานมากขึ ้น
ชูชยั สมิทธิไกร (2551: 5) ได้ ให้ คาจากัดความของการฝึ กอบรมไว้ ว่า การฝึ กอบรม
(Training) คือ กระบวนการเรี ย นรู้ อย่างเป็ นระบบ เพื่ อสร้ างหรื อเพิ่ม พูน ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) อันจะช่วยปรับปรุงให้ การปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
สุภาพร พิศาลบุตรและยงยุทธ เกษสาคร (2546: 10-12) ได้ สรุ ปความหมายของ
การฝึ กอบรม (Training) จากนักวิชาการไว้ ดงั นี ้
1. กระบวนการที่ จัดขึน้ อย่างเป็ นระบบทาให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และเจคติ ข องพนั ง งานเพื่ อ ที่ จ ะสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ดี ขึ น้ ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต
และเกิดผลสาเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ
2. กระบวนการที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้และมีทกั ษะเพื่อวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยมุ่งให้ บุคคลได้ เกิดการเรี ยนรู้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะและเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในทางที่ต้องการ
3. การให้ นาแนะนา ฝึ กให้ มีระเบียบวินัย เพื่อให้ ผู้เข้ าอบรมได้ มีความชานาญ
เพิ่มขึ ้นรวมทังได้
้ เรี ยนรู้วิธีการปฏิบตั ิงานเฉพาะตาแหน่ง เพื่อให้ บคุ คลมีความรู้ความสามารถที่จะ
เจริญก้ าวหน้ าต่อไปในอนาคต
4. กระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัดทางธรรมชาติ ทักษะ หรื อความชานาญ
ความสามารถของบุคคลเพื่อให้ ปฏิบตั งิ านดีขึ ้น
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ให้ นิยามของการฝึ กอบรม คือ การฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรม
ที่ มุ่ง สู่บุค ลากรในระดับ ปฏิ บัติหรื อหัวหน้ า งานเพื่ อ ผลการปฏิ บัติง านในตาแหน่ง หนึ่ง ๆ ท าให้
บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ความชานาญที่จาเป็ นต่อความต้ องการขององค์การ
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Noe (2005: 3-4) ได้ กล่าวถึง การฝึ กอบรม (Training) หมายถึง ความพยายาม
ขององค์ ก รที่ จ ะอ านวยความสะดวกต่ อ บุ ค ลากรให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ งานในปั จ จุ บัน
ประกอบไปด้ วย ความรู้ ทั ก ษะ และพฤติ ก รรมที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่ง เป็ นการพัฒ นาทัก ษะพื น้ ฐานและการพัฒ นาเพื่ อ ให้ เกิ ด ทรั พ ยากรที่ มี ปั ญญา (Intellectual
capital) ประกอบด้ ว ยทัก ษะพื น้ ฐาน (ทัก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งาน) ทัก ษะระดับ สูง ( วิ ธี ก ารน า
เทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับบุคลากรอื่น) ความเข้ าใจเกี่ยวกับลูกค้ าหรื อระบบ
การผลิตและความสามารถในการสร้ างแรงจูงใจให้ ตนเอง
จากความหมายดังที่ได้ กล่าวมา สามารถสรุ ปได้ ว่าการฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้
เฉพา ะขอ ง บุ ค คลเพื่ อที่ จ ะปรั บปรุ ง และ เพิ่ ม พู น ค วาม รู้ ( Knowledge) คว ามเ ข้ าใ จ
(Understanding) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) อัน เหมาะสมจนสามารถก่อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด –พฤติกรรมและเจตคติตอ่ การปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
2.2) เทคนิคของการฝึ กอบรม
ชูชยั สมิทธิไกร (2551: 7-10) กล่าวถึงประเภทของการฝึ กอบรมสามารถจาแนกตาม
เกณฑ์ตา่ งๆได้ ดังต่อไปนี ้
1. แหล่งของการอบรม เกณฑ์ประเภทนี ้บ่งถึงแหล่งของผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรม
ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ
1.1 การฝึ กอบรมภายในองค์การ (in-house training) การฝึ กอบรมแบบนี ้เป็ น
สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารจัด ขึน้ เองในสถานที่ ท างาน โดยหน่ ว ยฝึ กอบรมขององค์ ก ารจะเป็ นผู้อ อกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร กาหนดตารางเวลา และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทงจากภายในและภายนอกองค์
ั้
การ
มาเป็ นวิทยากร ข้ อดี คือ องค์การสามารถกาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
กับสภาพการดาเนินงานขององค์การได้ อย่างเต็มที่ แต่ข้อเสียก็คือองค์การใช้ ทรัพยากรทังในด้
้ าน
กาลังคนและทรัพย์สินให้ แก่การฝึ กอบรมประเภทนีม้ ากพอสมควร เนื่องจากจาเป็ นจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการทังหมด
้
ตังแต่
้ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดหาวิทยากร การ
จัดการด้ านต่างๆ รวมทังการประเมิ
้
นผล
1.2 การซื ้อการอบรมจากภายนอก การฝึ กอบรมประเภทนี ้เป็ นการจ้ างองค์การ
ฝึ กอบรมภายนอกให้ เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรมแทน หรื ออาจจะเป็ นการส่งพนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรม
ซึง่ จัดขึ ้นโดยองค์การภายนอก มักจะเป็ นที่นิยมขององค์การที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานไม่มาก และไม่
มีหน่วยฝึ กอบรมเป็ นของตนเอง
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2. การจัดประสบการณ์การฝึ กอบรม เกณฑ์ข้อนี ้บ่งบอกว่าการฝึ กอบรมได้ รับการ
จัดขึ ้นในขณะที่ผ้ ไู ด้ รับการฝึ กอบรมกาลังปฏิบตั ิงานอยู่ด้วย หรื อหยุดพักการปฏิบั ติงานไว้ ชวั่ คราว
เพื่อรับการอบรมในห้ องเรี ยน
2.1 การฝึ กอบรมในงาน (on the job training) การฝึ กอบรมประเภทนี ้จะกระทา
โดย การให้ ผ้ ูรับการฝึ กอบรมลงมื อปฏิ บัติง านในสถานที่ ทางานจริ ง ภายใต้ การดูแ ลเอาใจใส่
ของพนักงานซึ่ง มี หน้ าที่ เ ป็ นพี่ เ ลี ย้ ง โดยการแสดงวิธี การปฏิ บัติง านพร้ อมทัง้ อธิ บายประกอบ
จากนันจึ
้ งได้ รับการอบรมปฏิบตั ิตาม พี่เลี ้ยงจะคอยดูแลให้ คาแนะนาและช่วยเหลือหากมีปัญหา
เกิดขึ ้น
2.2 การฝึ กอบรมนอกงาน (off the job training) ผู้รับการฝึ กอบรมประเภทนี ้จะ
เรี ยนรู้ สิ่งที่ต่างๆ ในสถานที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะและต้ องหยุดพักการปฏิบตั ิงานภายในองค์การไว้
เป็ นเวลาชัว่ คราว จนกว่าการฝึ กอบรมจะเสร็จสิ ้น
3. ทักษะที่ต้องการฝึ ก หมายถึง สิ่งที่การฝึ กอบรมต้ องการเพิ่มพูนหรื อสร้ างขึ ้นในตัว
ผู้รับการอบรม
3.1 การฝึ กอบรมทักษะด้ านเทคนิค (technical skill training) คือ การฝึ กอบรม
ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านด้ านเทคนิค
3.2 การฝึ กอบรมด้ านการจัดการ (managerial skill training) คือ การฝึ กอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้ านการจัดการและบริ หารงานโดยส่วนใหญ่แล้ ว ผู้รับการฝึ กอบรม
มักจะมีตาแหน่งเป็ นผู้จดั การหรื อหัวหน้ างานขององค์การ
3.3 การฝึ กอบรมทักษะด้ านการติดต่อสัมพันธ์ (interpersonal skills training)
การฝึ กอบรมประเภทนี ้มุ่งเน้ นให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรม มีการพัฒนาทักษะในด้ านการทางานร่ วมกับ
ผู้อื่น รวมทังการมี
้
สมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่วมงาน
4. ระดับชันของพนั
้
กงานที่เข้ ารับการฝึ กอบรม หมายถึง ระดับความรับผิดชอบใน
งานของผู้เข้ ารับการอบรม
4.1 การฝึ กอบรมระดับพนักงานปฏิบตั ิการ (employee training) คือ การ
ฝึ กอบรมที่จดั ให้ แก่พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ซึ่งหน้ าที่ผลิตสินค้ าหรื อให้ บริ การแก่ลูกค้ าโดยตรง
โดยมักจะเป็ นการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะและขันตอนของการปฏิ
้
บตั งิ าน
4.2 การฝึ กอบรมระดับหัวหน้ างาน (supervisory training) คือ การฝึ กอบรม
ที่ มุ่ง เน้ น กลุ่ม พนัก งานที่ ด ารงต าแหน่ง เป็ นผู้บ ริ ห ารระดับ ต้ น ขององค์ ก ารโดยส่ว นใหญ่ แ ล้ ว
การฝึ กอบรมประเภทนี ้มักมีหลักสูตรที่ให้ ความรู้ความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการบริหารงาน
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4.3 การฝึ กอบรมระดับผู้จัดการ (managerial training) กลุ่มเป้าหมายของการ
ฝึ กอบรมประเภทนี ค้ ือ กลุ่ม พนักงานระดับผู้จัด การฝ่ ายหรื อผู้จัด การระดับกลางขององค์การ
เนื อ้ หาของการฝึ กอบรมแบบนี จ้ ะมุ่ง เน้ นให้ ผ้ ูรับการฝึ กอบรม มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ
จัดการและบริ หารงานที่ลึกซึ ้งมากขึ ้นกว่าเดิมเพื่อให้ สามารถบริ หารงานและจัดการคนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.4 การฝึ กอบรมระดับผู้บริ หารชันสู
้ ง (executive training) การฝึ กอบรมประเภทนี ้
มุ่ ง เน้ นให้ ผู้ รั บ การอบรมซึ่ ง เป็ นผู้ บริ หารระดั บ สู ง ขององ ค์ ก าร อาทิ ผู้ อ านวยการฝ่ าย
กรรมการบริ หาร ประธานและรองประธานบริ ษัท มี ความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึง้ เกี่ ยวกับการ
บริหารองค์การ เช่น การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic planning and decisionmaking) หรื อ การพัฒนาองค์การ (organizational development) เป็ นต้ น
Noe (2005: 202-222, 268-292) ได้ กล่าวถึงกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในส่วนของการฝึ กอบรม (Training) โดยพิจารณาจากการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอานวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึ กอบรมซึง่ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. การฝึ กอบรมแบบดังเดิ
้ ม (the tradition training method) เป็ นการฝึ กอบรม
ที่ไ ม่ใช้ เทคโนโลยี ใหม่ๆ อย่างอินเทอร์ เน็ตมาอานวยความสะดวก โดยส่วนใหญ่ ใช้ วิธี ที่พูดคุย
(Discussed) กันในบทเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ
1.1 การรายงาน (Presentation) เช่น
1.1.1 การบรรยาย (lecture) เป็ นการสื่อสารเพียงทางเดียวจากผู้สอน
(trainer) ใช้ กลุม่ ผู้อบรม (trainees) กลุม่ ใหญ่ทาให้ ขาดการปฏิสมั พันธ์ (Participant)
1.1.2 การใช้ โสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ (audiovisual techniques) เช่น การ
ใช้ เครื่ อง overhead slides และ video เป็ นต้ น ทาให้ เพิ่มทักษะในการสื่อสาร การสนทนา
1.2 การปฏิบตั ิ (Hand-on) เช่น
1.2.1 การฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน (On the Job Training) เป็ นทัง้
รู ป แบบการฝึ กงานและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองโดยตรง เพื่ อ บุ ค ลากรที่ เ ข้ ามาใหม่ ห รื อ ไม่ มี
ประสบการณ์ได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิตามการสังเกต เป็ นต้ น
1.2.2 การจาลองแบบ (simulation) เป็ นการฝึ กอบรมที่แสดงให้ เห็นถึง
เหตุการณ์ในชีวิตจริง เน้ นที่ปฏิกิริยาที่แสดงออกมา (physical responses)
1.2.3 เกมธุรกิจ (business games) ต้ องการให้ มีการรวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเพื่อพัฒนาทักษะทางการบริหาร
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1.2.4 การแสดงบทบาท (role plays) เป็ นกิจกรรมเพื่อดึง ลักษณะ
ที่มอบหมาย ให้ เน้ นที่ปฏิกิริยาทางความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (interpersonal responses)
ซึง่ อาจมีข้อจากัดในด้ านสถานการณ์รายละเอียดที่แท้ จริง
1.2.5 การแสดงพฤติกรรม (Behavior Modeling) ผู้เรี ยน (trainees)
จะแสดงพฤติกรรมที่สาคัญซ ้าๆ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานของหลักทฤษฏีการเรี ยนรู้ทางสังคม (the principles
of social learning theory)
1.3 การทางานเป็ นกลุ่ม (Group Building) เป็ นการออกแบบการฝึ กอบรม
เพื่อกลุม่ หรื อทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นการเรี ยนรู้ที่ได้ จากประสบการณ์ เช่น
1.3.1 การเรี ยนรู้ ชนสู
ั ้ ง (Adventure Learning) เน้ นที่การพัฒนาทีมงาน
และทักษะความเป็ นผู้นา โดยกิจกรรมภายนอก (Outdoor)
1.3.2 การฝึ กเป็ นทีม (Team Training) เป็ นการประสานการทางาน
ของบุคลากรหลายๆ คนเพื่อเป้าหมายที่เหมือนกันร่วมกัน
1.3.3 กิจ กรรมการเรี ยนรู้ (Action Learning) เป็ นการแก้ ไ ขปั ญหา
ของทีมหรื อกลุม่ งาน
2. การฝึ กอบรมที่ใช้ เทคโนโลยีเป็ นพื ้นฐานในการฝึ กอบรม (the technology
based training method) เป็ นการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้ ลดค่าใช้ จ่าย
ในการฝึ กอบรมลง เช่น Web-base training, E-learning และ Virtual reality
สุจิตรา ธนานันท์ (2550: 57-65) ได้ อธิบายวิธีการ/เทคนิคการฝึ กอบรมโดยแบ่ง
ตามประเภทการฝึ กอบรมได้ ดงั นี ้
1. เทคนิคการฝึ กอบรมโดยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง (On the Job Training) หมายถึง
การถ่ายทอดความรู้ จากผู้ที่มีทกั ษะและประสบการณ์ แก่พนักงานจากการปฏิบตั ิงาน เทคนิคการ
ฝึ กอบรมแบบลงมือปฏิบตั งิ าน (On the Job Training) มีหลายวิธีที่นิยมใช้ ได้ แก่
1) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) คือ การโยกย้ าย สับเปลี่ยน หมุนเวียน
งาน เพื่อจะได้ เรี ยนรู้ งานทุกด้ านในองค์การและรู้ ปัญหาในการทางานทุกฝ่ าย การหมุนเวียนงาน
เป็ นวิธีการฝึ กอบรมแบบลงมือปฏิบตั ิงานอีกวิธีหนึ่งที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะทาให้
พนัก งานได้ เ รี ย นรู้ งานหลายๆ ด้ า นหมุน เวี ย นกัน ไป ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์
และทัศนคติในงานอันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตวั พนักงานในองค์การ เข้ าใจความหลากหลาย
ของงานและความสัมพันธ์ตอ่ กันและกันของคนในองค์การ
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2) การเป็ นพี เ้ ลี ย้ ง (Mentoring) เป็ นแนวทางในการให้ ค าแนะน า สอนงาน
และอบรมในการสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ ใ นการปฏิ บัติง านโดยรุ่ น พี่ ห รื อ ผู้ที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ง ที่ สูง กว่ า
ลักษณะของการจัดระบบพี่ เ ลีย้ งจะเป็ นการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถเพื่ อยกระดับอาชี พ
ของพนัก งานแต่ ล ะคน รวมทัง้ สร้ างความก้ าวหน้ าในงานอาชี พ ทัง้ นี ้ ผู้ส อนและผู้ถูก สอน
อาจอยูใ่ นหน่วยงานเดียวกันหรื อต่างหน่วยงานกันก็ได้
3) การฝึ กอบรมแบบสอนงาน (Job Instruction) โดยผู้ สอนงาน (Job
Instructor) จะสอนงานแก่ พ นั ก งานเพื่ อ ให้ ทราบถึ ง เป้ าหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบาย
ขององค์การ องค์การมี การแบ่งหน้ าที่ ต่างๆ ในองค์การอย่างไร ทัง้ นี ้ ผู้สอนงานควรมอบคู่มื อ
การปฏิบตั ิงานแก่ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเพื่อใช้ ในการศึกษางานในหน้ าที่ของตน หลังจากนัน้ ก็จะให้ ผ้ ู
เข้ ารั บ การอบรมได้ ล งมื อ ปฏิ บัติ ง านจริ ง ดัง นัน้ การสอนงานจึ ง ประกอบด้ ว ยการบรรยาย
และการให้ ทดลองปฏิบตั งิ านจริง โดยมีผ้ สู อนงานคอยแนะนาให้ ปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ อง
4) การสอนแนะ (Coaching) เป็ นองค์ ป ระกอบย่ อ ยในการสอนงาน (Job
Instruction) ผู้ส อนมัก จะเป็ นหัว หน้ างานโดยจะสอนเกี่ ย วกับงานที่ ผ้ ูถูกสอนท าอยู่ในปั จ จุบัน
มีเ ป้าหมายระยะสัน้ ในการสอนงาน การสอนงานเป็ นวิธี การปฏิบัติขณะที่พ นักงานปฏิบัติง าน
ซึ่ ง หั ว หน้ างานจะสอนพนั ก งานท างานแบบตัว ต่ อ ตั ว ดัง นั น้ การสอนงานจึ ง เป็ นวิ ธี การ
ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับหัวหน้ างานที่จะต้ องให้ คาแนะนา
และจูงใจพนักงานให้ สามารถแก้ ปัญหาในการทางานจนสาเร็จลุลว่ ง
5) การฝึ กอบรมด้ ว ยการฝึ กงาน (Apprenticeship Training) เป็ นการ
ผสมผสานการสอนในห้ องเรี ยนกับการฝึ กอบรมโดยการลงมือปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นการให้ คาแนะนา
การฝึ กอบรมทัง้ ในขณะปฏิ บัติง านและนอกเหนื อ จากการปฏิ บัติง านเกี่ ย วกับด้ า นการปฏิ บัติ
ตามลักษณะต่างๆ ของการทางานซึง่ ต้ องอาศัยทักษะในอาชีพ
6) การตังคณะกรรมการ
้
(Committee) ซึง่ คณะกรรมการจะมีโอกาสที่จะเรี ยนรู้
ในเรื่ องต่างๆ เพราะจะได้ รับการมอบหมายให้ ทาการศึกษาเรื่ องต่างๆ แล้ วเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด
บางครั ง้ ก็ ได้ รับมอบอานาจให้ ทาการตัดสินใจด้ วย ดังนัน้ คณะกรรมการจะทาหน้ าที่หาข้ อมูล
มาทาการศึกษาพิจารณาข้ อมูลหลายๆ ด้ าน แล้ วเสนอทางเลือกที่ดีที่สดุ ซึ่งคณะกรรมการมักจะตัง้
คณะทางานหรื อคณะอนุกรรมการ (Junior Board) ขึ ้นมาเพื่อศึกษาเรื่ องที่ได้ รับมอบหมายแล้ ว
นามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ การที่ตงใครให้
ั้
เป็ นคณะทางานก็จะทาให้ คนๆ นันได้
้ เรี ยนรู้
งานที่เขาไม่เคยเรี ยนรู้ มาก่อนและยังได้ ฝึกการทางานเป็ นทีมและการทางานร่ วมกับผู้อื่นอีกด้ วย
การตังคณะกรรมการนี
้
้มีประโยชน์ คือ ทาให้ คณะกรรมการมีโอกาสได้ รับความรู้และประสบการณ์
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นอกเหนือไปจากงานในหน้ าที่ข องตน ทาให้ คนที่ได้ มีโอกาสแสดงความสามารถของตนออกมา
อีกทังยั
้ งทาให้ แต่ละคนรู้จกั วิธีการทางานเป็ นกลุ่มอีกด้ วยและเป็ นวิธีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยมากนัก
2. เทคนิคการฝึ กอบรมโดยการไม่ลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Off the Job Training)
หมายถึง การเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ ในสถานที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะและต้ องหยุดพักการปฏิบตั ิงานภายใน
องค์การเป็ นเวลาชัว่ คราว จนกว่าการฝึ กอบรมจะเสร็จสิ ้น สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1) การฝึ กอบรมที่ มีลักษณะเป็ นการให้ ข้อมูล (Informational Techniques)
เป็ นวิธีการฝึ กอบรมที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ข้อมูลที่เป็ นเนื ้อหาวิชาการ องค์ความรู้ ทฤษฏี แนวคิด
ที่เ กี่ ยวกับการปฏิบัติง านทางวิช าชี พ การฝึ กอบรมประเภทนีจ้ ะเกี่ ยวข้ องกับทักษะทางเทคนิค
(Technical Skills) ตัวอย่างของ Informational Techniques ได้ แก่ การบรรยาย (Lecture)
การสัมมนา (Seminar) กรณีศึกษา (Case Study) ถือเป็ นการอบรมแบบ Behavior Programs
ด้ วย เพราะเป็ นการให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เห็นพฤติกรรมของคนอื่น ได้ วิจารณ์พฤติกรรมของคน
อื่น แล้ วจึงให้ เข้ าย้ อนมาพิจารณาของตัวเขาเอง
2) วิธีการฝึ กอบรมที่ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Programs)
เป็ นวิธีการฝึ กอบรมที่มีลักษณะเป็ นการให้ ความรู้ เกี่ ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้ ารับการอบรม เช่น
การให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมประเมินความสามารถของตนเองว่าปกติที่เขาทางานด้ านการบริ หารนัน้
เขามีพฤติกรรมเป็ นอย่างไรหรื อประเมินความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมเมื่อทางาน
ร่ ว มกับผู้อื่น จุดมุ่ง หมายของการฝึ กอบรมประเภทนี ก้ ็ เ พื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การอบรมรู้ ตัว ว่า ตนเอง
เป็ นอย่า งไร แล้ ว จะได้ ป รั บ ปรุ ง ตนเองแก้ ไ ขพฤติก รรมของตนเองในการท างานร่ ว มกับ ผู้อื่ น
เช่น การฝึ กอบรมประเภทนี ้จะเกี่ยวข้ องกับทักษะด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
การฝึ กอบรมโดยไม่ลงมือปฏิบตั ิงาน (Off the Job Training) มีเทคนิคการฝึ กอบรม
ดังต่อไปนี ้
1. การบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1) วิธีการบรรยาย (Lectures) เป็ นการติดต่อสื่อสารทางเดียว ซึ่งผู้สอนใช้ ในการ
นาเสนอข้ อมูล แก่พ นักงาน โดยวิธีการพูดเป็ นส่วนใหญ่ การบรรยายมี ข้อดีหลายประการ เช่น
เป็ นวิธี การที่ ร วดเร็ วและง่ ายในการให้ ความรู้ แก่ผ้ ูเข้ าอบรมส่วนใหญ่ โดยอาจใช้ สิ่ง พิม พ์ เช่น
หนังสือและคู่มือเพื่อประกอบการบรรยาย เสียค่าใช้ จ่ายน้ อยเพราะไม่ต้องมีอุปกรณ์ในการสอน
มาก อย่างไรก็ตาม วิธีการบรรยายก็มีข้อจากัดหลายประการ ดังนี ้ (1) เป็ นวิธีการสื่อสารทางเดียว
(2) ไม่มีเครื่ องมือที่จะติดตามผลว่าผู้ฟังได้ รับความรู้ มากน้ อยเพียงใดจากผู้บรรยาย ซึ่งจะได้ ผล
หรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ผู้ฟัง (3) แม้ ผ้ บู รรยายจะมีความสามารถเพียงใด ถ้ าผู้ฟังไม่สนใจก็ไม่เกิดผลตาม
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ที่ต้องการ (4) วิธีนี ้เป็ นวิธีการเรี ยน ถึงแม้ ผ้ ฟู ั งจะเข้ าใจได้ ดี แต่ก็ไม่สามารถจะนาไปปฏิบตั ิงานได้
คนที่เ รี ยนรู้ ได้ ดีไม่ได้ มี ความหมายว่าจะทางานได้ เสมอไป (5) การซักถามข้ อสงสัยคาบรรยาย
ก็ ยัง คงมี ข้ อ จ ากัด อยู่บ้ า ง ทัง้ นี เ้ พราะผู้ฟั ง จะซัก ถามได้ ต่อ เนื่ อ งเมื่ อ จบบรรยายแล้ ว ค าถาม
อาจไม่ต รงประเด็นเนื่ อ งจากจ าไม่ไ ด้ หรื อ หากมัว จดจ าบรรยายอยู่ก็ ไ ม่มี โ อกาสที่ จ ะคิด ถาม
เพราะห่วงแต่การจดบรรยายและ (6) ผู้พดู อาจพูดมากเกินไป หรื อพูดไม่เก่งทาให้ คนฟั งเบื่อการพูด
ซ ้าสิ่งที่ตนพูดแล้ ว การใช้ ภาษาที่เข้ าใจยากหรื อพูดเร็ วเกินไปก็เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่ทาให้ ผ้ ูฟัง
ไม่สนใจ
2) การชุม ชนองค์ ป าฐก (Symposium) เป็ นการฝึ กอบรมในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
ที่วิทยากรแต่ละคนแบ่งกันให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นย่อยแต่ละประเด็นในเรื่ องใหญ่นนั ้
3) การอภิปราย (Panel Discussion) เป็ นการอภิปรายในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยให้
วิทยากรที่มีทศั นะที่แตกต่างกันมาแสดงความคิดเห็นให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมฟั ง แล้ วให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
อบรมตัดสินใจเองว่า เขาเชื่อความคิดเห็นของใคร
4) การปุจ ฉา – วิ สัช นา (Colloquy) มี ก ารแบ่ง กลุ่ม เป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ผู้ถ าม
และกลุม่ ผู้ตอบ
2. การอภิปรายโดยให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีสว่ นร่วม
1) การประชุ ม /การอภิ ป ราย (Conference/Discussion) เช่ น การประชุ ม ทาง
การแพทย์ที่มีแพทย์คนหนึ่งมาให้ ข้อมูลแก่แพทย์คนอื่นๆ ว่าตนได้ ทาการรักษาผู้ป่วยด้ วยวิธีการ
ใหม่อย่างไร
2) การประชุมกลุ่ม (Syndicate Method) เป็ นการเชิญผู้มีความรู้เกี่ยวกับการแก้ ไข
ปั ญหาในเรื่ องนันๆ
้ มาพูดแสดงทัศนะทังทางด้
้
านวิชาการ ด้ านวิชาชีพและทางการปฏิบตั ิ เพื่อที่จะ
หาทางแก้ ไขปั ญหาที่มีอยู่
3) การระดมสมอง (Brain Strorming) เป็ นการให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเข้ ามามีส่วนใน
การระดมความคิด เป็ นเทคนิ ค ที่ จ ะใช้ เ มื่ อ มี ก ารระดมความเห็ น และการหาความเห็ น ต่า งๆ
รอบด้ าน การระดมสมองมักจะถามผู้เข้ ารับการอบรมแต่ละคนว่า มีความเห็นอย่างไร แต่จะต้ องไม่
มีการโจมตีว่าความเห็นของผู้ใดไม่ดีไม่ถกู ต้ อง การระดมสมองจะทาให้ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกัน
สิ่งที่สาคัญก็คือการทาการระดมสมองมักจะไม่ทาเดี่ยวๆ จะต้ องทาร่วมกับเทคนิคอื่นๆ ด้ วยเสมอ
4) การสัมมนา (Seminar) เป็ นการร่วมกันพูดคุยเจรจา หรื อเป็ นการชุมนุมอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้เข้ าร่ วมกันค้ นคว้ า ถกเถียง แสดงความคิดเห็นภายใต้ การควบคุม
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ของครู ห รื อ อาจารย์ การประชุม สัม มนาจะได้ ก รอบความคิ ด ที่ ก ว้ า งขวางครอบคลุม ชัด เจน
และเป็ นระบบ
ข้ อดี ของการอภิปรายโดยให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมมีส่วนร่วม คือ 1) ผู้เข้ าร่วมอบรมมีส่วน
ร่ วมต่อการประชุมเพราะไม่ได้ ถูกบังคับให้ ต้องฟั งความคิดเห็นจากผู้สอนอย่างเดียว เขามีสิทธิ
ที่จะแสดงออก ถามปั ญหาหรื ออภิปรายปั ญหาได้ 2) นอกจากจะได้ รับความรู้จากผู้ทาการอบรม
โดยตรงแล้ วยังได้ รับแนวคิดต่างๆ จากผู้เข้ าร่ วมอบรมคนอื่นๆ อีกด้ วย ทาให้ ไ ม่เกิดการเบื่อหน่าย
หรื อนั่งหลับเหมือนกับวิธีการบรรยาย 3) การประชุมอภิปรายทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมได้ รับความ
คิดเห็นต่างๆ ทุกแง่มมุ จากผู้เข้ าร่วมประชุม (เสนาะ ติเยาว์ , 2543: 103-104, อ้ างถึงใน สุจิตรา
ธนานันท์, 2550: 61) แต่อย่างไรก็ตามการฝึ กอบรมด้ วยวิธีการดังกล่าว ยังมีข้อจากัดอยู่ 2 ประการ
คือ ประการแรก วิธีนี ้ใช้ ได้ สาหรับคนจานวนไม่มากเป็ นกลุ่มเล็กๆ จึงไม่อาจใช้ ได้ เสมอไป ประการ
ที่สอง การประชุมอภิปรายมักจะดาเนินไปอย่างเชื่องช้ าเสียเวลา เพราะผู้เข้ าประชุมต่างก็แสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลายทังในประเด็
้
นและนอกประเด็นกว่าจะนามาเข้ าเรื่ องก็ใช้ เวลาไปมากแล้ ว
3. การจาลองเหตุการณ์
1) การฝึ กอบรมโดยสร้ างสถานการณ์จาลอง (Simulated Training) การฝึ กอมรม
โดยสร้ างสถานการณ์จาลองเป็ นการฝึ กอมรมในสภาพแวดล้ อมที่จาลองสภาพแวดล้ อมที่เป็ นจริ ง
แต่เป็ นเครื่ องมือฝึ กเหมือนจริ งนอกจากการปฏิบตั ิงาน (Off the Job) เป้าหมายคือ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมปฏิ บัติจ ริ ง โดยไม่ ใ ช้ ก ารฝึ กขณะปฏิ บัติ ง าน ซึ่ง การฝึ กนัน้ ลัก ษณะนี เ้ ป็ นสิ่ ง จ าเป็ น
ถ้ าให้ พนักงานฝึ กจริงในขณะปฏิบตั งิ านจะเสียค่าใช่จ่ายสูงหรื อมีอนั ตรายและการให้ พนักงานใหม่
เข้ าไปทางานทันที อาจทาให้ งานล่าช้ า
2) การตัดสินใจทาเรื่ องใดก่อน – หลัง (In Basket Technique) เป็ นการสมมุติให้ ผ้ ู
เข้ า รั บ การอบรมแต่ล ะคนมี ง านที่ เ ข้ ามาในแต่ละวัน เป็ นจ านวนมาก มี ทัง้ เรื่ องด่ว นแลไม่ด่ว น
เรื่ องสาคัญและไม่สาคัญแล้ วให้ แต่ละคนฝึ กตัดสินใจว่าจะบริ หารเวลาอย่างไร จะตัดสินใจทาเรื่ อง
ใดก่ อ น-หลัง ทัง้ นี ก้ ารตัด สิ น ใจที่ ถูก ต้ อ งคื อ (1) ท าเรื่ อ งด่ว นและส าคัญ ก่ อ น (2) เรื่ อ งส าคัญ
แต่ไม่ดว่ น (3) เรื่ องด่วนแต่ไม่สาคัญ การตัดสินใจทาเรื่ องที่สาคัญก่อนเรื่ องด่วน เพราะเรื่ องสาคัญ
แสดงว่าตรงกับเป้าหมายขององค์การเป็ นการจ าลองสถานการณ์ ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมจะต้ องจัดล าดับ
ความสาคัญ
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Paying) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมในเชิงพฤติกรรม
เป็ นการศึ ก ษากรณี ตัว อย่ า งในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ในการแสดงบทบาทสมมุ ติ นั น้ วิ ท ยากร
จะก าหนดให้ ผ้ ูเ ข้ ารั บการอบรมบางส่ว นเป็ นผู้แสดงบทบาทตามเนื อ้ หาในเรื่ องที่ นามาศึกษา
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ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมคนอื่นๆ ได้ มองเห็นภาพและเข้ าใจเรื่ องราวได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ยั งเป็ นการ
สร้ างอารมณ์ ร่ว มในขณะทาการแสดง เพราะผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมได้ สัม ผัส กับประสบการณ์
และความรู้สกึ ที่แท้ จริงเกี่ยวกับปั ญหา หรื อสถานการณ์ตา่ งๆ ที่นามาศึกษาอย่างใกล้ ชิด การแสดง
บทบาทสมมุติมีข้อดีคือ ช่วยให้ ผ้ รู ับอบรมมีโอกาสนาเอาความรู้ที่ได้ รับจากสิ่งที่เรี ยนมาจากตารา
การบรรยายหรื อการอภิ ปรายมาใช้ ใ นการปฏิ บัติง านจริ ง ซึ่ง เป็ นการเรี ยนรู้ ด้ วยวิ ธี การปฏิ บัติ
ส่วนผู้ควบคุมการฝึ กอบรมก็จะทราบถึงพฤติกรรมของแต่ละคนในขณะปฏิบตั ิงานและอีกอย่าง คือ
ช่วยให้ สมาชิกเกิดความสนุก ไม่เบื่อหน่าย ส่ว นข้ อจากัดของวิธีการแสดงบทบาทสมมุติ คือ ต้ องมี
การเตรี ยมตัวมากทาให้ ยงุ่ ยาก ความแตกต่างระหว่างบุคคลทาให้ ไม่อาจควบคุมให้ แต่ละคนแสดง
อยูใ่ นขอบเขตที่ต้องการและถ้ าเวลามีจากัดจะทาการแสดงไม่สมบูรณ์
4) กรณี ศึก ษา (Case Study) เป็ นการศึก ษาที่ มี ข้ อ มูล เขี ย นมาในกระดาษ
ว่ามีเหตุการณ์ตา่ งๆ อย่างไร โดยข้ อมูลที่ให้ มาจะละเอียดมาก แล้ วก็จะถามว่ามีปัญหาอะไรบ้ าง
และถ้ าเราอยูใ่ นเหตุการณ์นนั ้ จะแก้ ปัญหาอย่างไร กรณีศกึ ษาเป็ นวิธีการฝึ กอบรมโดยผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมได้ ศึกษาจากข้ อมูลที่ ได้ ถกู จัดขึ ้นและทาการตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลที่ให้ มาจากกรณีศกึ ษา
นันๆ
้ วิธีการนีจ้ ดั ขึ ้นในห้ องเรี ยนโดยผู้สอนเป็ นผู้อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
วิ ธี ก ารฝึ กอบรมวิ ธี นี ม้ ี ข้ อ ดี คื อ ผู้เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมได้ เ รี ย นรู้ การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หา
จากข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริงจากผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีความรู้ดี ซึง่ สภาพแวดล้ อมต่างๆ ใกล้ เคียง
กับของจริ ง อีกอย่างหนึ่งเป็ นการฝึ กฝนให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมยอมรับความสาคัญของการรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็ นอย่างมากต่อการนาเอามาเป็ นหลักในการแก้ ปัญหา
ส่วนข้ อเสียของการฝึ กอบรมด้ วยกรณีศกึ ษา คือ การหาตัวอย่างมาเป็ นกรณีศกึ ษาศึกต้ องเสียเวลา
ค่าใช่จา่ ยและยุง่ ยาก
5) Incident Method มีคล้ ายกับ Case Study แต่ข้อมูลที่ให้ มาจะไม่ละเอียด
เหมือนกับการตังโจทย์
้
มาให้ แล้ วให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมแบ่งเป็ นกลุ่ มช่วยกันคิดว่าจะทาอย่างไร โดย
ต้ องมีการช่วยกันค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมที่ยังขาดอยู่ แล้ ววิทยากรจะบอกในตอนหลังว่าการค้ นหา
ข้ อมูลของเรายังขาดอะไรบ้ างควรจะหาข้ อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก
5. ผู้เข้ ารับการอบรมมีบทบาทร่วม
1) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมในเชิงพฤติกรรม
โดยเป็ นการศึก ษากรณี ตัว อย่า งในเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ง ในการแสดงบทบาทสมมุตินัน้ วิ ทยากร
จะกาหนดให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอมรมบางส่วนเป็ นผู้แสดงบทบาทตามเนื ้อหาที่นามาศึกษา เพื่อให้
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมคนอื่นๆ ดูและสามารถมองเห็นภาพและเรื่ องได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
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2) กรณีศึกษา (Case Study) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมโดยที่ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมได้
ศึกษาจากข้ อมูลที่ได้ จดั ขึ ้นและทาการตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลที่ให้ มาจากกรณีศกึ ษานันๆ
้
3) การสรุ ปความคิดของกลุ่ม ย่อย (Buzz Session) เป็ นการแบ่ง กลุ่ม ย่อยหลาย
กลุม่ แล้ ว
ให้ กลุม่ ย่อยแต่ละกลุม่ มาสรุปความคิดเห็นของกลุม่ คนให้ ที่ประชุมใหญ่ฟัง
4) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นการระดม
แนวทางและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ ายเพื่อร่ วมกันค้ นหาแนวทางในการดาเนินการ
เพื่อการแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
5) การแสดงตามบท (Skit) เป็ นการแสดงบทบาทที่มีบทพูดมาให้
6) การตังค
้ าถาม (Questioning) เป็ นการให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมตังค
้ าถามให้ วิทยากร
ตอบสนองเพื่ อ สร้ างความกระจ่า งในปั ญ หานัน้ ๆ เทคนิ ค การตัง้ ค าถามนี น้ ิ ย มใช้ เ ป็ นเทคนิ ค
ที่มกั จะทาร่วมกับการบรรยาย
5. การพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล
1) การอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Training: CBT) เป็ นการ
ฝึ กอมรมโดยให้ ผ้ ูฝึกอบรมใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้
เรี ยนรู้วิธีการทางาน วิธีการนี ้จะได้ ประโยชน์จากความเร็ ว ความจา และความสามารถจัดการกับ
ข้ อ มูล จ านวนมากได้ การใช้ เ ทคโนโลยี โต้ ต อบ (Interactive Technologies) จะสามารถลด
ระยะเวลาในการเรี ยนรู้ ลงได้ ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ อี กทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายในขัน้ ตอนการ
ออกแบบและการผลิต นอกจากนัน้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะเป็ นผู้นาในการให้ ความรู้ (Master of
Learning) เพราะถ้ า ผู้อ บรมยัง ไม่เ รี ย นรู้ ก็ จ ะไม่ส ามารถเคลื่ อ นไปเรี ย นขัน้ ต่อ ไปในโปรแกรม
ที่ กาหนดไว้ ได้ จะเห็นได้ ว่าการอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ จะช่วยเพิ่ม การจาได้ และแรงจูงใจ
ให้ แก่ ผ้ ูเ ข้ า ฝึ กอบรมอัน เป็ นผลจากการตอบโต้ และการป้ อนกลับจากโปรแกรม ข้ อ ดี คื อ ผู้ใ ช้
สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมในเรื่ องที่ตนเองต้ องการ และในเวลาที่ตนเองต้ องการ และคอมพิวเตอร์
ทาให้ เ กิ ดรู ปแบบของการสื่ อ สารสองทางหรื อการโต้ ตอบในทันที ทันใด แต่อย่างไรก็ ดี ข้ อเสี ย
ของการอบรมโดยคอมพิวเตอร์ มีอยูบ่ ้ าง ยกตัวอย่างเช่น เนื่องจาก CBT ถูกจัดขึ ้นในสถานที่ทางาน
จึงทาให้ ผ้ ใู ช้ ถูกรบกวนได้ ง่าย วิธีการแก้ ไขคือ การจัดสถานที่เฉพาะในการฝึ กอบรม นอกจากนัน้
เนื่องจากการฝึ กอบรมแบบ CBT เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูใช้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองจึงเกิดปั ญหาการ
เพิกเฉยและละเลยไม่เข้ ามาใช้ บริการ ดังนัน้ ผู้จดั การฝึ กอบรมจึงต้ องทาการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ
โดยอาจจัดทาในรูปแบบของข้ อสอบหลังการฝึ กอบรม (Post-test) เพื่อวัดระดับการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
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2) การใช้ โปรแกรมการเรี ยนรู้ (Programmed Learning) เป็ นเทคนิคการแนะนา
ผู้เรี ยนโดยไม่ต้องใช้ ผ้ สู อน แต่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ทีละขัน้ (Step
by Step) ในหัวข้ อย่อยบางหัวข้ อที่ผ้ ูเรี ยนจาเป็ นต้ องรู้ รายละเอี ยดเพิ่มเติม เครื่ องมือที่ใช้ ใน
โปรแกรมการเรี ยนรู้ คือ ตารา คอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เน็ต ซึ่งประกอบด้ วยส่วนประกอบที่สาคัญ
3 ส่วน ได้ แก่ (1) การเสนอคาถาม เสนอความจริ ง ในเนื อ้ หาหรื อเสนอปั ญหาสู่ผ้ ูเรี ยน (2) การ
กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนตอบคาถาม (3) การจัดให้ มีข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ด้ วยการจัดคาตอบ
ที่ถูกต้ องไว้ ให้ ข้ อดีของโปรแกรมการเรี ยนรู้ คือ ช่วยลดเวลาในการฝึ กอบรมลงประมาณ 1 ใน 3
และช่วยอานวยความสะดวกแก่ผ้ ูเรี ยนเพราะสามารถที่จะปล่อยให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
ทีละขัน้ และได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับได้ ทนั ที
3) การศึกษาเป็ นกรณีพิเศษ (Special Study) หมายถึง การที่หน่วยงานส่งเสริ ม
และเปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานได้ พัฒ นาความรู้ พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม เช่ น การให้ ทุน การศึก ษาอบรม
ในเรื่ องที่ตรงกับความต้ องการขององค์การ
4) การจัดโครงการการศึกษา (Program Instruction) การจัดโครงการการศึกษา
จะใช้ บ ทเรี ย นส าเร็ จ รู ป ที่ มี ก ารจัด วางเนื อ้ หาและมี ก ารก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ า งชัด เจน
ว่าต้ องการให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ พัฒนาความรู้ ในเรื่ องอะไรแล้ วจึง จัดหลักสูตรเนื อ้ หาตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการและจัดให้ มีการทดลองด้ วย
5) การสอนแนะ (Coaching) เป็ นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ ยวข้ อง
กับความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่องของบุคคล 2 ฝ่ าย คือ บุคคลที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาหรื อ
หัวหน้ างานโดยตรงกับบุคคลที่เป็ นพนักงาน โดยผู้บงั คับบัญชาจะทาหน้ าที่เป็ นผู้สอน (Coach)
โดยการให้ คาแนะนาในการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้ องแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาให้ มีความก้ าวหน้ าตามแผน
ที่ได้ วางไว้ และมีการประเมินผลโดยผู้สอน
6. การอบรมแบบใช้ สื่อ Dessler (2003: 195-196) กล่าวถึง วิธีการอบรมโดยการ
ประยุกต์ใช้ สื่อต่างๆ กับการฝึ กอบรมดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1) โสตทัศนูปกรณ์ (Audiovisual Tools) การใช้ สื่อต่างๆ ประกอบการฝึ กอบรม เช่น
ภาพยนตร์ Power Points, Video Conference โสตทัศนูปกรณ์ และวิดีโอเทป เป็ นสิ่งที่ มี
ประสิทธิภาพมากและมีการใช้ อย่างกว้ างขวาง โสตทัศนูปกรณ์มีราคาแพงกว่าการใช้ การบรรยาย
ในห้ องประชุมมาก แต่ก็มีข้อดีบางประการ ซึ่งโสตทัศนูปกรณ์จะมีความเหมาะสมในสถานการณ์
ดังต่อไปนี ้ กล่าวคือ เมื่อต้ องการแสดงถึงวิธีการที่เป็ นไปตามลาดับขัน้ เมื่อต้ องการให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
อบรมเข้ าสู่เหตุการณ์ ที่ยากต่อการสาธิต เมื่อองค์การจาเป็ นต้ องมีการฝึ กอบรมพนักงานบ่อยๆ
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ซึ่งการใช้ โสตทัศนูปกรณ์จะมีคา่ ใช้ จ่ายที่ถกู กว่าการฝึ กอบรมโดยการชมวิดีโอเทปซึ่งเสียค่าใช้ จ่าย
สูงกว่ามาก
2) การฝึ กอบรมโดยการชมวิดีโอเทป (Videotapes) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมที่นิยมใช้
กันมากโดยเฉพาะในองค์การขนาดเล็กที่ไม่สามารถใช้ วิธีการอื่นๆ ที่มีราคาแพงได้ นอกจากนันการ
้
ฝึ กอบรมโดยการชมวิดีโอเทปยังมีความยืดหยุ่นต่อองค์การอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรื อการสร้ างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Behavior Modeling) จะเห็นได้ ว่าการฝึ กอบรมโดยการ
ชมวิ ดี โ อเทป มี ป ระโยชน์ ใ นการแสดงหรื อ อธิ บ ายทั ก ษะการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การเรี ยนรู้ และการฝึ กอบรมอี เล็กโทรนิกส์ (E-Learning and E-Training)
การเรี ยนรู้ และการฝึ กอบรมอีเล็กโทรนิกส์เป็ นผลมาจากการประยุกต์ใช้ และผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีกบั กระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอน (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2546: 208) โดยการ
เรี ยนรู้และการฝึ กอบรมอีเล็กโทรนิกส์มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนรู้และแก้ ปัญหา
ข้ อจากัดเกี่ยวกับสถานที่และเวลาในการเรี ยน ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งต่อการขยายโอกาส
ในการเรี ยนหรื อการเข้ าถึงเนือ้ หาได้ ตามสะดวกของผู้เรี ยน การนาเสนอเนือ้ หาโดยใช้ ประโยชน์
จากสื่ อ ประสมเพื่ อ ช่ ว ยประมวลผลสารสนเทศของผู้ เรี ย นเพื่ อ ต้ อ งการให้ เกิ ด ความคงทน
ในการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น นอกจากนัน้ การเรี ยนรู้ และการฝึ กอบรมอีเล็กโทรนิกส์ยงั สามารถเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ โต้ ตอบกับเนื ้อหาหรื อผู้อื่นได้ กล่าวคือ ผู้เรี ยนสามารถทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
และยังตรวจสอบความเข้ าใจได้ ด้วยตนเอง รวมทังมี
้ ช่องทางให้ ผ้ ูเรี ยนติดต่อสื่อสารเพื่อปรึ กษา
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผู้สอน วิทยากร หรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อบรมคน
อื่ น นอกจากนัน้ การเรี ย นรู้ และการฝึ กอบรมอี เ ล็ ก โทรนิ ก ส์ ยัง สามารถจัด ให้ มี ก ารทดสอบ
การวัดผล การประเมินผลในลักษณะตอบกลับโดยทันทีแก่ผ้ เู รี ยนได้ อีกด้ วย
2) การพัฒนา (Development)
2.1) ความหมายของกิจกรรมการพัฒนา
Nadler และ Nadler (1989) กล่า วว่า กิ จ กรรมการพัฒ นาเป็ นกิ จ กรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ก ารและบุ ค ลากรขององค์ ก าร เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมของบุ ค ลากร
ให้ สามารถเรี ยนรู้เพิ่มขีดความสามารถของตน เพื่อมุ่งเน้ นให้ เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงถ่ายทอด
ไปสูอ่ งค์การอย่างต่อเนื่อง
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สรุปความหมายของกิจกรรมการพัฒนา (Development) หมายถึง การพัฒนา
ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับอนาคตขององค์ก ารและพนักงาน โดยบุคลากรจะได้ รั บการพัฒ นาให้ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนไปพร้ อมๆ กับการก้ าวไปตามความเจริญก้ าวหน้ าขององค์การ
2.2) เทคนิคของกิจกรรมการพัฒนา
Nadler และ Nadler (1989) ได้ กล่าวว่าเทคนิคของการพัฒนาสามารถจัดแบ่งได้
ดังต่อไปนี ้
1. การจัดให้ มีห้องเรี ยน (Organized Class) เป็ นวิธีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
โดยองค์ การพัฒ นาหลัก สูต รการเรี ย นรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและไม่เ กี่ ย วข้ องกับการปฏิ บัติ ง าน รวมถึ ง
หลัก สูต รที่ จัด ขึน้ โดยสถาบัน การศึก ษาต่า งๆ ซึ่ง เป็ นการสนับ สนุน ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ๆ
เป็ นการพัฒ นาที่ ส ามารถน าผลไปใช้ ไ ด้ กว้ า งขึ น้ ซึ่ง เป็ นการให้ ปั จ เจกบุค คลเติบ โตและอาจ
มีประโยชน์กบั องค์การในอนาคต
2. การทางานในอี กสายงานระยะสัน้ ๆ (Cross-job Exposure) เป็ นการให้
พนักงานสายงานหนึ่ง ได้ ลองเข้ าไปทาในอีกสายงานในระยะสัน้ ๆ เพื่ อให้ เกิดแรงกระตุ้นหรื อ
แรงจูง ใจในการท างานโดยมี ค วามแตกต่างจากการหมุน เวี ย นงาน เนื่ อ งจากไม่ไ ด้ มุ่ง หวัง ให้
พนักงานกระทาหรื อเข้ าใจในงานนัน้ เพียงต้ องการเปิ ดโลกทัศน์ของพนักงานให้ เข้ าใจแนวคิดต่างๆ
ขององค์การว่าเป็ นอย่างไรและทาอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จในหน้ าที่นนๆ
ั ้ ได้
3. การทัศนศึกษาดูงานขององค์การอื่ นๆ (Mutual Exchange Programs)
เป็ นเหมื อ นการทัศ นศึก ษาดูง านขององค์ ก ารอื่ น ๆ ว่า มี วิ ธี ก ารบริ ห ารการปฏิ บัติง านอย่ า งไร
โดยไม่ได้ มุ่งหวังให้ พนักงานที่กลับมาจากดูงานจะต้ องสามารถนามาใช้ ได้ ทันที แต่เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในองค์การ
4. การพัฒนาองค์การ (Organization and Self-Renewal)
5. การตัง้ ศูนย์ การเรี ย นรู้ (Think Tank) เป็ นการตัง้ ศูนย์ ก ารเรี ยนรู้ เพื่ อให้
บุคลากรสามารถมีโอกาสที่จะหารื อกันในเรื่ องต่างๆ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดแนวคิดใหม่ๆ ได้
นิวฒ
ั น์ กิติวนารัตน์ (2550: 19-28) ได้ รวบรวมกิจกรรมการพัฒนา (Development)
ที่สาคัญดังนี ้

39
1. การมอบหมายงาน (Delegation) คื อ การกระจายงานและอ านาจการ
ตัดสินใจในหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชา ให้ กบั พนักงานนาไปปฏิบตั ิภายใต้ เกณฑ์และ
ขอบเขตที่กาหนด
2. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนตาแหน่ง
งานให้ ทุกคนมีโอกาสทางานทุกตาแหน่งในระดับเดียวกันทังในสายงานเดี
้
ยวกันและต่างสายงาน
ในช่วงระยะเวลาหนึง่
3. การสับ เปลี่ ย นงาน โอนย้ า ยหน้ า ที่ (Transfer) หมายถึ ง การสับ เปลี่ ย น
โอนย้ ายหน้ าที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงในแนวนอน (Horizontal Move) โดยการได้ รับการโอนย้ ายนัน้
สภาพการทางานจะต้ องมีปริมาณงาน ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนใกล้ เคียงกับตาแหน่งเดิม
4. การสอนแนะ (Coaching) เป็ นการพัฒ นาพนักงานเพื่ อการเรี ยนรู้ และฝึ ก
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบในสภาพการทางานจริ ง ซึ่งจะช่วยสร้ างประสบการณ์ ในการทางาน
โดยการเรี ยนรู้ นนได้
ั ้ จากผู้สอน (Coach) ที่มีประสบการณ์และความชานาญ นอกจากนี ้การสอน
แนะยังช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ให้ บุคคลปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้ องและในขณะเดียวกันยังเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั พนักงานสาหรับการก้ าวสู่ตาแหน่ง
ที่สงู ขึ ้นไป
5. ระบบพี่เลี ้ยง (Mentoring) เป็ นกิจกรรมที่จดั ให้ บุคคลหนึ่ง ที่มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ท าหน้ าที่ เ ป็ นพี่ เ ลี ย้ ง (Mentor) อี ก บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์น้อยกว่าทาหน้ าที่เป็ นผู้รับความช่วยเหลือ (Mentoree)
6. การให้ ท าหน้ าที่ ผ้ ู ช่ ว ย (Understudy) เป็ นการให้ พนั ก งานได้ เรี ยนรู้
ในต าแหน่ ง ผู้ช่ ว ยผู้บัง คับ บัญ ชา โดยผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ นผู้ช่ว ยจะมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในตาแหน่งนันทุ
้ กประการ
7. การให้ รักษาการแทน (Acting) เป็ นการมอบหมายอานาจหน้ าที่และความ
รับผิ ดชอบให้ อีกตาแหน่ง หนึ่ง เป็ นการชั่วคราว ในขณะที่ ไ ม่มี ผ้ ูดารงตาแหน่ง นัน้ ๆ หรื อผู้ดารง
ตาแหน่งนันแต่
้ ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
8. การทาหน้ าที่คณะกรรมการ (Committee) เป็ นการคัดเลือกและมอบหมาย
ให้ พนั ก ง านเป็ นคณะกรรมการชุ ด ใดชุ ด หนึ่ ง ขององค์ ก าร โดยจะช่ ว ยให้ พนั ก ง าน
ที่เป็ นคณะกรรมการเข้ าใจเป้าหมายและความต้ องการขององค์การ มองการณ์ไกล มีประสบการณ์
ตรงในการเป็ นผู้ น าและมี ค วามรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในความส าเร็ จ
ขององค์การ
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9. การให้ ค าปรึ ก ษา (Counselling) เป็ นกระบวนการปฏิ สัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้บงั คับบัญชากับพนักงานโดยผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที่ช่วยเหลือพนักงานในการแก้ ไขปั ญหาส่วนตัว
หรื อเรื่ องงาน ผลที่ได้ จะทาให้ พนักงานเข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้ อื่น เข้ าใจสภาพแวดล้ อมมากขึ ้นได้
ปรับปรุ ง ทักษะในการแก้ ไขปั ญหา ทักษะการตัดสินใจ ตลอดจนปรั บปรุ งความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง
10. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง (Self-Development) เป็ นการที่บคุ คลรับผิดชอบ
ในการที่จะเลือกการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองว่า บุคคลควรจะเรี ยนรู้ อะไร เป็ นการให้ อิสระในการเลือก
ที่จะพัฒนาตนเองตามความสนใจของตนเองซึ่งเป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนให้ บุคคลได้ มีโอกาส
พัฒ นาเพื่ อให้ มี ความรู้ ความสามารถดีขึน้ โดยที่ บุคคลอื่ นมี ส่วนช่วยเหลื อสนับสนุนบางส่ว น
เท่านัน้
1.3.2 การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
1) ความหมายของการพัฒนาอาชีพ
Bernardin และ Russell (1998: 208) นิยามว่า การพัฒนาอาชีพ คือ ความพยามยาม
ที่ไ ด้ มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบและเป็ นทางการ เพื่อที่ จ ะทาให้ ความต้ องการของพนักงาน
เกี่ยวกับความสาเร็ จในงานอาชีพและความต้ องการกาลังคนที่มีศกั ยภาพขององค์การ สามารถ
บรรลุผลสาเร็จร่วมกันได้ อย่างสมดุล
Byars และ Rue (1998: 248-249) ให้ นิยามว่าการพัฒนาอาชีพ เป็ นความพยายาม
ที่ ก ระท าอย่ า งต่อ เนื่ อ งโดยองค์ ก ารอย่ า งเป็ นทางการ ซึ่ ง เน้ น เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
ความสามารถของทรัพ ยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของทัง้ พนักงาน
และองค์การ การพัฒนาอาชีพนอกจากจะเป็ นการพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลแล้ ว ยังเป็ นการเก็บ
รักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ให้ ทางานอยู่กับองค์การนานๆ ด้ วย กล่าวคือ การพัฒนาอาชีพจะทาให้
พนักงานมีทศั นคติที่ดีตอ่ งานและองค์การ พนักงานมีขวัญกาลังใจดีขึ ้น ผลิตภาพสูงขึ ้นและช่วยให้
องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย
Dessler (2000: 383) กล่า วว่า การพัฒ นาอาชี พ เป็ นความเจริ ญ เติบ โตหรื อ
ความก้ าวหน้ าของพนักงานของความสาเร็ จในงานอาชีพตามช่วงเวลาที่ผ่านไป การพัฒนาอาชีพ
เป็ นผลของกิจกรรมที่สาคัญ 2 อย่าง คือ การวางแผนอาชีพ (Career Planning) และการบริ หาร
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อาชีพ (Career Management) ซึ่งการวางแผนอาชีพจะเน้ นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคนที่เป็ น
ประโยชน์ ใ นการตัด สิ น ใจโดยสัม พัน ธ์ กั บ งานอาชี พ ส่ ว นการบริ ห ารอาชี พ จะเน้ น กิ จ กรรม
ขององค์การ ซึง่ สนับสนุนความเจริญเติบโตในงานอาชีพให้ กบั พนักงาน
ดนัย เทียนพุฒ (2540: 18-19) ให้ ความหมายว่า การพัฒนาอาชีพ คือ วิธีการที่เป็ น
ระบบซึ่งจัดทาโดยองค์การ เพื่อให้ องค์การเกิดความมัน่ ใจว่าจะมี บุคลากรที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ องค์ ก ารสามารถเลื อ กใช้ ห รื อ ตอบสนองต่อ การขยายกิ จ การ ในอนาคตได้ ทัน
ตามความต้ องการ ซึ่งตามปกติจะประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ การวางแผนอาชีพ (Career Planning)
และการบริหารอาชีพ (Career Management) การพัฒนาอาชีพมีความหมายใน 2 แง่มมุ คือ
1. ในแง่ ของบุค คล หมายถึ ง การให้ โอกาสแก่พ นัก งานในการเพิ่ ม พูน ความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้ ความพร้ อมที่จะรับผิดชอบหน้ าที่ หรื อมีโอกาสได้ เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
(ตาแหน่ง หน้ าที่การงาน สังกัด ฯลฯ) ไม่ว่าจะเป็ นด้ านหน้ าที่ความรับผิดชอบหรื อตาแหน่งงาน
ซึ่งควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะๆ ในลักษณะที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาเทคนิคต่างๆ
เพื่อเป็ นการสร้ างความก้ าวหน้ าให้ พนักงาน
2. ในแง่ ข ององค์ ก าร หมายถึ ง การวางแผนเส้ น ทางก้ าวหน้ า ในอาชี พ ตามความ
ประสงค์ขององค์การ เพื่ อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการวางแผนชีวิต
ในหน้ าที่การงานร่ วมกับผู้บงั คับบัญชา เช่น การให้ โอกาสพนัก งานได้ ก้าวหน้ าเติบโตตามอาชีพ
ที่มีอยู่ในองค์การ โดยอาศัยการฝึ กอบรมและพัฒนาหรื อให้ โอกาสสับเปลี่ยนโอนย้ ายหน้ าที่การ
งาน การรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ เป็ นต้ น
จากความหมายตามที่ นัก วิ ช าการต่า งๆ กล่ า วมาพอสรุ ป ได้ ว่ า การพัฒ นาอาชี พ
(Career Development) หมายถึง กิ จ กรรมที่ องค์ การดาเนินการอย่างเป็ นระบบเพื่ อ ช่วยให้
พนัก งานแต่ล ะคนได้ พัฒ นาศัก ยภาพของตนและมี เ ส้ นทางเติ บ โตก้ าวหน้ าในอาชี พ ตลอด
ระยะเวลาที่ ท างานอยู่ ภ ายในองค์ ก าร ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ทั ง้ พนั ก งานและองค์ ก าร
ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1. การวางแผนอาชีพ (Career Planning) คือ กิจกรรมของพนักงานแต่ละคนในการ
พัฒนาหรื อสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าให้ แก่ตนเองตามความมุง่ หวังในชีวิตการทางาน
2. การบริ หารอาชีพ (Career Management) คือ กิจกรรมขององค์การในการส่งเสริ ม
หรื อสนับสนุนให้ พนักงานมีความเจริญก้ าวหน้ าในงานอาชีพตามศักยภาพของแต่ละคน
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2) ประโยชน์ ของการพัฒนาอาชีพ
การพัฒ นาอาชี พ หากดาเนินการได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมแล้ ว ย่อมเป็ นประโยชน์
ทังบุ
้ คคลและองค์การ ประโยชน์ของการพัฒนาอาชีพสรุปได้ ดงั นี ้ (พิมลวรรณ เชื ้อบางแก้ ว, 2551:
331-332)
1. โอกาสแห่ง การจ้ า งงานที่ เ ท่า เที ย มกัน (Equal Employment Opportunity)
การพัฒนาอาชีพช่วยให้ เกิดความเสมอภาคทางด้ านโอกาสแห่งการจ้ างงาน กล่าวคือ เป็ นการให้
โอกาสพนักงานที่ต้องการก้ าวหน้ าในองค์การ ได้ มีช่องทางและได้ รับการสนับสนุนจากองค์การ
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
2. การสร้ างคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of working Life) การพัฒนาอาชีพ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานให้ แก่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็ นคนหนุ่มคน
สาวมัก ต้ อ งการแสดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ ใ ห้ อ งค์ ก ารได้ ป ระจัก ษ์ แ ละหวัง จะเห็ น ผล
แห่ง ความสามารถของตนภายใต้ การสนับสนุนขององค์การ ถ้ าองค์การให้ โอกาสเขามองเห็น
ทางเลื อ กที่ จ ะเจริ ญ ก้ าวหน้ า เขาจะเกิ ด ความพอใจในงาน ความรู้ สึก จงรั ก ภัก ดี ต่อ องค์ ก าร
และสร้ างความสาเร็จให้ แก่ตนเองรวมทังองค์
้ การด้ วย
3. การแข่งขันกันของผู้มีศกั ยภาพสูง (Competition for High-talent Personnel)
การพัฒ นาอาชี พ จะเกื อ้ หนุน ให้ บุ ค คลที่ มี ศัก ยภาพสู ง แข่ ง ขัน กั น ดึ ง ความรู้ ความสามารถ
และความกระตือรื อร้ นออกมาใช้ ในการทางานอย่างเต็มที่
4. การขจัดความล้ าสมัยและเพิ่มทักษะใหม่ (Avoid Obsolescence, New Skills)
การพัฒนาอาชีพจะขจัดปั ญหาพนักงานล้ าสมัยและช่วยให้ พนักงานฝึ กทักษะใหม่ๆ มาใช้ ในการ
ทางาน กล่าวคือ เมื่อองค์การเปิ ดโอกาสและช่วยให้ พนักงานทุกคนเห็นแนวทางพัฒนาอาชีพแล้ ว
พนัก งานจะเกิ ด ก าลัง ใจมากขึน้ และกระตื อ รื อร้ นสู ง ขึน้ ที่ จ ะพัฒ นาตนเอง ประกอบกับ การที่
สภาพแวดล้ อมต่างๆ เปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอ เช่น เทคนิควิทยาการก้ าวหน้ าขึน้ ความต้ องการ
ของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์คแู่ ข่งพัฒนาแปลกๆ ใหม่ๆ เสมอ ยิ่งจะเป็ นสภาพที่มีอิทธิพล
ให้ พนักงานต้ องปรับเปลี่ยนตนเองให้ มีความรู้ ที่ทันสมัยกว้ างขวางและลึกซึ ้งมากขึน้ หรื อฝึ กฝน
ทักษะใหม่ๆ ให้ ความชานาญเพื่อพัฒนาการทางานส่งผลให้ ตนเองมีความก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น
5. การเก็ บ รั ก ษาบุค ลากร (Retention of Personnel) เมื่ อ มี ก ารพัฒ นาอาชี พ
อย่างจริ งจัง จะสามารถลดปั ญหาพนักงานลาออกจากงาน เพราะองค์การบางแห่งมีอัตราการ
ออกจากงาน (Turnover Rate) สูงมาก เนื่องจากพนักงานรู้ สึกอึดอัดคับข้ องใจจากการผิดหวัง
ขาดโอกาสหรื อการสนับสนุนจากองค์การให้ ก้าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่การงาน
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6. การใช้ คนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทาได้ ดีขึ ้น (Improved Utilization of Personnel)
เป็ นการปรับปรุ งการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้ ดีขึ ้น เนื่องจากการพัฒนา
อาชีพจะช่วยให้ คนได้ ทางานด้ านที่เขาถนัด และเหมาะกับศักยภาพที่พฒ
ั นาขึ ้นมาได้ ของพนักงาน
แต่ละคน ซึ่งนอกจากจะทาให้ เขาสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว องค์การก็ถือว่าได้
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดด้ วย
3) องค์ ประกอบของการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพขององค์การจะต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบสาคัญ 2 ประการ คือ
การวางแผนอาชี พ (Career Planning) และการบริ ห ารอาชี พ (Career Management)
การวางแผนอาชีพเป็ นบทบาทในส่วนของพนักงานแต่ละคนที่จะพัฒนาชีวิตการทางานในอนาคต
ของตนเอง ส่ ว นการบริ ห ารอาชี พ เป็ นบทบาทรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารที่ ต้ อ งก าหนดแนวทาง
ความก้ าวหน้ าให้ พนักงานและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนได้ เจริ ญเติบโตไปในเส้ นทางอาชีพ
ของแต่ล ะคน รวมทัง้ ส่ ง เสริ ม การประสบความส าเร็ จ สูง สุด ในหน้ า ที่ ก ารงานตามเป้ าหมาย
ของแต่ ล ะคน จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การบริ ห ารอาชี พ ที่ ด าเนิ น การโดยองค์ ก ารมี ส่ ว นอย่ า งยิ่ ง
ในการเสริมส่งให้ มีการวางแผนอาชีพของพนักงานแต่ละคนสามารถบรรลุผลได้ การวางแผนอาชีพ
และการบริ หารอาชี พจึงถื อว่าเป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาอาชีพ ทรั พยากรมนุษย์
ขององค์การซึ่งจะขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ มิฉะนันจะท
้
าให้ การพัฒนาอาชีพ
ไม่ประสบความสาเร็จ
3.1) การวางแผนอาชีพ (Career Planning)
การวางแผนอาชี พ หมายถึ ง การด าเนิ น การให้ บุค คลตระหนัก ถึ ง โอกาส อุป สรรค
การกาหนดเป้าหมายชีวิต จากความสนใจประสบการณ์และการเติบโตตามเส้ นทางอาชีพ นามา
ดาเนินการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ และกิจกรรม ระยะเวลาและลาดับของขัน้ ตอนเพื่อให้ บุคคล
และองค์การบรรลุเ ป้าหมายอาชี พ ของบุคคลและองค์การ (วรารั ต น์ เขี ย วไพรี , 2551: 221)
กระบวนการวางแผนอาชีพจะแตกต่างกันไปตามปรัญชาและจุดเน้ น จากการประยุกต์แนวคิด
ของ Greenhaus, Callanan และ Godshalk (2000: 22-33 ) และ Noe (2005: 360-364)
สรุปกระบวนการวางแผนอาชีพ ประกอบไปด้ วย 5 ขันตอนดั
้
งตารางที่ 5 ดังนี ้
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ตารางที่ 5 สรุปกระบวนการพัฒนาอาชีพ
แนวคิดกระบวนการวางแผนอาชีพ
แนวคิดของ Greenhaus
แนวคิดของ Noe
Callanan และ Godshalk
1. การประเมินตนเอง
1. การสาเร็ จอาชีพ

2. การตรวจสอบ

2. การตระหนักสิ่งแวดล้ อม
และตนเอง

3. การกาหนดเป้าหมาย

3. การกาหนดนโยบาย
4. การพัฒนากลยุทธ์

4.การวางแผนปฏิบตั ิงาน

5. การนากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
6. การก้ าวไปยังเป้าหมาย
7. ข้ อมูลย้ อนกลับจากแหล่ง
งานและไม่ใช่แหล่งงาน
8. การประเมินอาชีพ

สรุ ปกระบวนการบริ หารอาชีพ
1. การสารวจอาชีพและการประเมินตนเอง
ศึกษาความสนใจ ทักษะและขีดความสามารถ
ของพนักงาน
2. การประเมินความเป็ นไปได้ และการ
ตรวจสอบ
สารวจตาแหน่งหน้ าที่ตลอดจนโอกาส
ที่เจริ ญก้ าวหน้ า
3. การกาหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนอาชีพ
กาหนดจุดมุง่ หมายที่พนักงานและองค์การ
ปรารถนา รวมทังการวางแผนสายงานอาชี
้
พ
ของพนักงานแต่ละคน
4. การนากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ
การฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิตามแผน
5. การติดตามและการประเมินอาชีพ
รวบรวมข้ อมูล การประเมินผลและกาหนด
เป้าหมายและกลยุทธ์ใหม่

ที่มา : วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 240)
ขันที
้ ่ 1 การสารวจอาชีพและประเมินตนเอง เป็ นการศึกษาความสนใจ ทักษะและ
ขีดความสามารถของพนักงาน โดยการรวบรวมข้ อมูล ความสนใจอาชีพ ทักษะ ค่านิยม ความถนัด
และแนวโน้ มของพฤติกรรมพนักงาน ข้ อมูลเหล่านีส้ ามารถใช้ แบบทดสอบทางจิตวิทยาช่วยให้
พนักงานกาหนดอาชีพ รวมทัง้ งานที่สนใจและชอบ การทดสอบอาจช่วยกาหนดความสัมพันธ์
ของค่า นิ ย ม ระหว่า งการท างานกับกิ จ กรรมการพักผ่อ น การประเมิ น ตนเองช่ว ยให้ พ นัก งาน
พิจ ารณาว่า อาชี พ ของตนเองในปั จ จุบัน ควรอยู่ ณ ต าแหน่ง ใดและประเมิ น ว่า อาชี พ ของเขา
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และเอื ้อประโยชน์ด้านทรัพยากรอย่างไร
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ขันที
้ ่ 2 การประเมินความเป็ นไปได้ เป็ นขันที
้ ่พนักงานตรวจสอบและประเมินข้ อมูล
ว่า ทักษะ และความรู้ สอดคล้ องกับทิศทาง กลยุทธ์ และแผนขององค์การ ได้ แก่ โอกาสการเลื่อน
ตาแหน่ง ขันของการเลื
้
่อนตาแหน่ง โดยมากข้ อมูลนี ้ ผู้ บริ หารของพนักงานจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูล
เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ดังนันองค์
้ การสามารถจัดประชุม
ระหว่างพนักงานกับผู้บริ หาร หรื อแยกกลุ่มหลังจากการมีการเผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
เพื่ออภิปรายอาชีพที่พนักงานสนใจ จุดแข็งและกิจกรรมที่สามารถพัฒนาอาชีพได้
ขัน้ ที่ 3 การก าหนดเป้ าหมายและแผนพัฒ นาอาชี พ เป็ นการก าหนดผลลัพ ธ์
ที่พนักงานต้ องการและตัดสินใจได้ รับในอนาคต เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพนี ้จะต้ องอยู่บนพื ้นฐาน
ที่สมั พันธ์ กับข้ อมูลการประเมินตนเองและมีความเป็ นไปได้ จริ ง จากเป้าหมายนี ้จะนามาพัฒนา
แผนพัฒนาอาชีพ ดังนี ้
3.1 เป้าหมายอาชีพ อธิบายภาพรวมเป้าหมายอาชีพตามระยะเวลา ดังนี ้
3.1.1 ระยะยาว เป็ นการอธิบายความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นตามตาแหน่งงาน
ตามเป้ าหมาย ยกตัว อย่า ง เช่ น หากเป้ าหมายอาชี พ คื อ ผู้จัด การทั่ว ไปต้ อ งให้ ค วามสนใจ
การบริหารตราสินค้ าและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การวางแผนกลยุทธ์และการตลาด
3.1.1 ระยะสัน้ เป็ นการก าหนดการปรั บ ปรุ ง ทักษะอย่า งต่อ เนื่ อ งในด้ า น
การตลาดและการบริ หารตราสินค้ าขณะเดียวกันให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในทักษะด้ านการบริ หาร
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ สัมพันธ์กบั กระแสโลกาภิวตั น์
3.2 การมอบหมายงาน เป็ นการกาหนดการมอบหมายงานเพื่อช่วยให้ พนักงาน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปยังเป้าหมายอาชีพที่กาหนด ตัวอย่างการมอบหมายงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในตาแหน่งงานระดับผู้จดั การ คืองานด้ านการวางแผน การบริ หารตราสินค้ า
และผลิตภัณฑ์
3.3 ความต้ องการการฝึ กอบรม จัดทารายการกิจกรรมการฝึ กอบรมเพื่อช่วยให้
พนัก งานสามารถพัฒ นางานปั จ จุบัน ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และยัง ท าให้ เกิ ด การพัฒ นาอาชี พ
ในภาพรวมด้ วย
ขันที
้ ่ 4 การนาแผนพัฒนาอาชีพไปสู่การปฏิบตั ิ เป็ นขันของการด
้
าเนินงานเพื่อให้
พนักงานบรรลุผ ลตามเป้าหมายอาชีพ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว องค์การสามารถส่งเสริ ม และ
สนับสนุนการพัฒนาพนักงานโดยการสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริ มกิจกรรมการเข้ ารับการฝึ กอบรม
และสัม มนา กิ จ กรรมการสัม ภาษณ์ หรื อการสมัครงานที่ เปิ ดภายในองค์การด้ วยและกิ จ กรรม
การมอบหมายงาน
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ขันที
้ ่ 5 การติดตามผลและประเมินผล เป็ นการรวบรวมข้ อมูลความก้ าวหน้ าตาม
เป้าหมายอาชีพ ข้ อมูลนีจ้ ะได้ จากแหล่งงาน เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้ าและผู้เชี่ยวชาญและยังอาจ
ได้ รับจากเพื่อน ครอบครัวและครู ซึง่ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่บคุ คลสามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
อาชีพของตนเอง ทัง้ นีก้ ารประเมินผลระบบการบริ หารสายอาชีพเพื่อให้ มั่นใจว่า ระบบดังกล่าว
สอดคล้ องกับความต้ องการของพนักงานและผลลัพธ์ ทางธุรกิจ สามารถใช้ การประเมินผลระบบ
การวางแผนอาชีพได้ 2 ประการ ดังนี ้
5.1 การประเมินผลจากปฏิกิริยาย้ อนกลับของลูกค้ า คือ การประเมินปฏิกิริยา
ย้ อนกลั บ ของพนัก งาน ผู้ บริ ห ารและผู้ เกี่ ย วข้ องอื่ น ๆ ในด้ านเวลา แผนการพั ฒ นาอาชี พ
การดาเนินการและระบบบริ การอาชีพ แต่การพัฒนาอาชีพที่มีประสิทธิภาพจะต้ องมีการเชื่อมโยง
กิ จ กรรมด้ า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุก ด้ า น โดยเฉพาะกิ จ กรรมด้ า นการประเมิ น ผล
เพื่อวัดจุดอ่อนและจุดแข็งของพนักงาน รวมทังการฝึ
้
กอบรมและพัฒนาพนักงานด้ วย
5.2 การประเมินผลจากวัตถุประสงค์ สมมุตวิ า่ ถ้ าวัตถุประสงค์ คือ การปรับปรุง
ขวั ญ และก าลั ง ใจของพนั ก งาน ควรมี ก ารวั ด ทั ศ นคติ ถ้ าวั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ความร่ ว มมื อ
ของพนักงาน ควรมีการวัดอัตราการลาออกจากงานของพนักงานและถ้ าวัตถุประสงค์ คือ การเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน ควรมีการบารุงรักษาและศักยภาพสูงขึ ้นเพื่อการบริหาร
3.2) การบริหารอาชีพ (Career Management)
การบริ หารอาชีพ คือ เรื่ องเกี่ ยวกับการวางแผนอย่างเป็ นระบบและการสร้ างโอกาส
ต่างๆ ที่องค์การจัดทาขึ ้นในกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เช่น การสรรหาและ
การคัดเลือกคนเข้ าสู่อาชีพในตาแหน่งงานต่างๆ การประเมินพนักงาน (ทังผลงานและศั
้
กยภาพ)
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานตามสายทางก้ าวหน้ า ในอาชีพ เป็ นต้ น (ดนัย เทียนพุฒ, 2540:
17-18) ทังนี
้ ้เพื่อช่วยให้ พนักงานมีโอกาสเจริ ญก้ าวหน้ าบรรลุตามเป้าหมายในงานอาชีพของตนได้
รวมทังเพื
้ ่อให้ องค์การมีกาลังคนตามที่ต้องการและสามารถจะใช้ ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร
มนุษย์ที่องค์การมีอยูท่ งในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต
ในการบริ หารอาชีพ องค์การจะต้ องมีกิจกรรมที่ประกอบกันหลายๆ ด้ าน ซึ่งกิจกรรม
เหล่านันควรจะมี
้
การวางแผนและดาเนินการอย่างเป็ นระบบทังมี
้ ความสอดคล้ องกันดังต่อไปนี ้
1. การบูรณาการแผนการบริ หารอาชี พ ให้ สอดคล้ องกับการวางแผนทรั พ ยากร
มนุษย์ (Integration with Human Resource Planning) กล่าวคือ การบริ หารอาชีพของพนักงาน
ควรมีความสอดคล้ องกันกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อจะได้ ทราบถึงอัตรา
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กาลังคนในปั จจุบนั ขององค์การและการคาดการณ์ กาลังคนในอนาคตขององค์การซึ่งจะนามาสู่
การพิจารณาว่ากาลังคนที่ต้องการเพิ่มขึ ้นนัน้ จะสรรหามาจากแหล่งภายนอกหรื อภายในองค์การ
หากสามารถสรรหาบุค คลภายในได้ จะใช้ ก ารโยกย้ า ยหรื อ เลื่ อ นขัน้ เลื่ อ นต าแหน่ง กัน ขึน้ มา
พนักงานคนใดอยู่ในข่ายหน้ าจะพิจ ารณาให้ ดารงตาแหน่ง บ้ าง และควรเตรี ยมพัฒ นาความรู้
ความสามารถหรื อประสบการณ์ด้านใดให้ แก่เขา จากนันอาจจะท
้
าออกมาในรูปแบบการสนับสนุน
ให้ พนักงานบางคนที่เข้ าข่ายได้ เตรี ยมพัฒนาตนเองโดยเข้ าสู่โครงการฝึ กอบรมหรื อศึกษาต่อใน
ระดับ ที่ สู ง ขึ น้ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่ อ งค์ ก ารจะจัด ให้ หรื อ ผลัก ดัน
ให้ มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป
2. การจัดทาเส้ นทางอาชีพ (Design Career Paths) หมายถึง แผนผังที่แสดงให้
เห็นทิศทางความก้ าวหน้ าหรื อโอกาสก้ าวหน้ าที่มีความเป็ นไปได้ ในงานอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
ภายในองค์การ (Gomez-Mejia, Balkin และ Candy, 1998: 279) และวางหลักเกณฑ์การก้ าวเดิน
ไปสู่เ ส้ น ทางอาชี พ ตามลัก ษณะเฉพาะของกลุ่ม งานในแต่ล ะสายอาชี พ นัน้ ๆ เส้ น ทางอาชี พ
จะบอกให้ พนักงานทราบลาดับขันตอนต
้
าแหน่งงานในสายอาชีพนัน้ ๆ เส้ นทางอาชีพจะบอกให้
พนักงานทราบลาดับขันของต
้
าแหน่งงานในสายอาชีพของเขาคืออะไร พนักงานมีจุดเริ่ มต้ นการ
ทางาน ณ ตาแหน่ง ใด และจุดสูง สุดที่ เขาจะสามารถก้ าวไปถึง เท่าที่ขีดความสามารถของเขา
จะเอื ้ออานวย คือ ตาแหน่งใด รวมทังยั
้ งเป็ นข้ อมูลที่บอกให้ พนักงานทราบว่าพนักงานในงานหนึ่งๆ
สามารถเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหรื อเลื่อนตาแหน่งไปดารงตาแหน่งในสายงานอื่นในลักษณะใด
ดังนัน้ เส้ นทางอาชีพจึงเปรี ยบเสมือนแผนที่ของการเดินทางในชีวิตการทางานภายในองค์การ
เพื่อให้ พ นักงานได้ เห็นช่องทางก้ าวหน้ าจากตาแหน่งหนึ่งไปยัง ตาแหน่งอื่นๆ อันจะนาไปสู่การ
วางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้ มี คณ
ุ สมบัติตรง
ตามที่องค์การกาหนดไว้ และสามารถก้ าวไปสูต่ าแหน่งต่างๆ จนถึงจุดสูงสุดที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
3. การเผยแพร่ ข้ อมูล เกี่ ย วกับ อาชี พ (Dissemination Career Information)
กล่าวคือ ผู้บริ หารขององค์การ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและหัวหน้ างานทุกคนควรจะให้
ข้ อมูลด้ านงานอาชีพแก่พนักงาน เพื่อให้ ทราบถึงโอกาสในการดารงตาแหน่งงานต่างๆ ที่มีอยู่ใน
องค์ การ การให้ ข้ อมูล แก่ พ นักงานควรเป็ นกิ จ กรรมที่ กระท ามาตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลื อ ก
บุคลากรเข้ าสู่องค์การ ซึ่งจะต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานตามความเป็ นจริ งแก่ผ้ สู มัครงาน เพื่ อมิให้
ผู้สมัครงานสร้ างความคาดหวังที่ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งเกี่ยวกับองค์การและงานที่ตนสนใจ
ซึง่ จะเป็ นการป้องกันมิให้ เกิดความรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจองค์การจนนาไปสู่การลาออกจากงาน
ในภายหลัง การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานตามความจริงจะทาให้ พนักงานมองเห็นภาพที่แท้ จริ ง รวมทัง้
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ข้ อดีและข้ อเสียของงานอาชีพที่ตนมีความสนใจ ซึ่งจะสามารถประเมินได้ อย่างถูกต้ องว่าองค์การ
และงานนันๆ
้ เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของตนหรื อไม่ พนักงานที่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับงาน
อย่ า งถูก ต้ อ ง จะมี ค วามพึ ง พอใจ สามารถวางแผนของตนเองได้ มี ค วามภัก ดี ต่ อ องค์ ก าร
และไม่ลาออกจากงานไป
4. การสร้ างเสริ มประสบการณ์การทางานเพื่อการพัฒนา (Work Experience for
Development) กล่ า วคื อ มี ก ารพัฒ นาทัก ษะความรู้ ความสามารถให้ พ นัก งาน โดยให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ ท างานในด้ านที่ เ กี่ ย วข้ องหลายๆ ด้ าน ในการพั ฒ นาประสบก ารณ์ ท างาน
ของพนักงานนี ้ ควรจะกระทาโดยมีแผนพัฒนาพนักงานแต่ละบุคคลและอาจใช้ วิธีการต่างๆ เช่น
การมอบหมายให้ ปฏิ บัติ ง านที่ ท้ าทายความสามารถ การหมุ น เวี ย นงาน การมอบหมาย
ให้ รับผิดชอบทางานโครงการพิเศษเป็ นครัง้ คราว การเลื่อนตาแหน่ง เป็ นต้ น วิธีการเหล่านี ้จะเป็ น
การช่วยเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน อันจะนาไปสู่การเพิ่มโอกาส
แห่งความก้ าวหน้ าและประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน ตามเป้าหมายที่พนักงานแต่ละคน
คาดหวังไว้ มีการวิจยั ที่บ่งชี ้ว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถตังแต่
้ เริ่ มต้ น
การท างานใหม่ๆ จะปฏิ บัติง านได้ ดี ขึ น้ และประสบความส าเร็ จ ในการท างานในระยะต่อ มา
ซึ่ ง การมอบหมายงานลัก ษณะนี อ้ าจจะกระท าโดยการมอบหมายงานให้ พนัก งานท างาน
ชนิดใหม่ หลังจากที่เขาได้ ประสบผลสาเร็ จในการทางานขันหนึ
้ ่งๆ ไปแล้ ว ส่วนที่หมุนเวียนงาน
จะทาให้ พนักงานได้ เผชิญกับความท้ าทายและมีโอกาสเรี ยนรู้ทกั ษะการทางานแบบใหม่ๆ และยัง
ช่วยให้ ได้ ทดสอบตนเองว่า งานขนิดใดที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด มีการวิจยั พบว่า พนักงาน
ที่ไม่คอ่ ยจะมีความกระตือรื อร้ นในการทางานมากนัก เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัวแล้ วจะมีความพึงพอใจ
และมีผลการทางานดีขึ ้น หาได้ รับงานในบทบาทใหม่ที่มีความท้ าทายและมีเป้าหมายการทางาน
สูงขึ ้น.
5. การศึกษาและการฝึ กอบรม (Education and Training) การเรี ยนรู้ จากการ
ทางานอาจจะไม่เ พี ยงพอต่อการที่ พ นักงานจะประสบความส าเร็ จ สูง สุดในงานอาชี พ ของเขา
ควรจะมี ก ารจัด พนัก งานให้ ไ ด้ รั บ การฝึ กอบรม หรื อ ได้ รั บการศึกษาหาความรู้ เพิ่ ม เติม ทัง้ ใน
ลักษณะของการส่งพนักงานไปเข้ ารับการฝึ กอบรมในทักษะวิชาชีพเฉพาะด้ านภายในระยะเวลา
สัน้ ๆ จนถึง การส่ง เสริ ม หรื อการกระตุ้นให้ ศึกษาต่อในสาขาวิช าที่ เกี่ ย วข้ องกับงานในปั จ จุบัน
และในอนาคตและควรจะเป็ นด้ านที่ พ นัก งานมี ค วามสนใจด้ ว ย การที่ พ นัก งานได้ เ ข้ า รั บการ
ฝึ กอบรม สัม มนา ดูง านหรื อ ศึก ษาต่อ เพื่ อ เพิ่ ม คุณ วุฒิ จะช่ว ยให้ เ ขามี คุณ สมบัติเ หมาะสม
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ที่จะก้ าวหน้ าในงานอาชีพมากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม การดาเนินการในเรื่ องนี ้ควรจะมีการวางแผน
และจัดระบบที่ให้ ความเป็ นธรรมทัว่ หน้ ากันทุกคน
6. การประกาศรับสมัครตาแหน่งว่างภายในองค์การ (Job Posting) กล่าวคือ
องค์ การควรจะใช้ วิธี เ ปิ ดโอกาสให้ พ นั กงานภายในองค์ การได้ ท ราบถึ ง ต าแหน่ง ที่ ว่า ง เพื่ อให้
พนักงานมีชอ่ งทางขอโอนย้ ายหรื อสอบเลื่อนชันเลื
้ ่อนตาแหน่งกันภายในองค์การได้ ระบบดังกล่าว
นี ้องค์การควรจะแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับตาแหน่งที่ว่างลงหรื อตาแหน่งใหม่ที่เกิดขึ ้นให้ พนักงานทราบ
ด้ วยวิธีการติดประกาศบอร์ ดบริษัทหรื อจดหมายข่าวภายในบริ ษัท ทังนี
้ ้ควรให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อตาแหน่ง ประสบการณ์ การฝึ กอบรมและอายุงาน เพื่อให้ พนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมีสิทธิ์
สมัครในตาแหน่งนันๆ
้ ได้ พนักงานที่สนใจจะสมัครงานในตาแหน่งว่าง ซึ่งอาจจะเป็ นการเปลี่ยน
ย้ ายอาชีพใหม่ จะต้ องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่า มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง ในสายอาชีพใหม่หรื อไม่ รวมทัง้ จะต้ องผ่านการทดสอบด้ านบุคลิกภาพและแรงจูงใจ
ในอาชี พ จากฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ วย ทั ง้ นี ผ้ ้ ู บั ง คั บ บั ญ ชาต้ นสั ง กั ด เดิ ม ของพนั ก งาน
จะต้ องอนุญาตให้ โอนย้ ายเปลี่ยนสายอาชีพได้
การทา Job Posting มีประโยชน์ทงต่
ั ้ อพนักงานและองค์การ กล่าวคือ พนักงาน
จะเกิ ด แรงจูง ใจในการขวนขวายพัฒ นาตนเองให้ เ จริ ญ ก้ าวหน้ า ไปอย่ า งไม่ มี ขี ด จ ากัด ตาม
ความสามารถของตน โดยได้ รับการสนับสนุนจากองค์การในทุกด้ า น พนักงานจะเกิ ดความรั ก
และความผูกผันกับองค์การมากยิ่งขึ ้น เกิดความรู้สึกมัน่ คงในชีวิตการทางานและมีขวัญกาลังใจ
ในการทางานมากยิ่ง ขึน้ ในกรณี ที่พ นักงานได้ เปลี่ ยนไปอยู่ในสายอาชี พ ที่ มี สถานที่ ตงั ้ อยู่ใกล้
กับภูมิลาเนาหรื อที่พกั อาศัยจะเป็ นการช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะทาให้ มีรายได้
เพิ่ ม มากขึ น้ และมี เ วลาอยู่กับ ครอบครั ว มากขึน้ ส่ว นองค์ ก ารจะได้ ป ระโยชน์ ใ นการสามารถ
ดึง ศัก ยภาพของพนัก งานให้ ส ามารถนาออกมาใช้ ไ ด้ อ ย่า งเต็ม ที่ เป็ นการใช้ ท รั พ ยากรมนุษ ย์
ขององค์การได้ อย่างคุ้มค่า เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทังยั
้ งสามารถเก็บรักษา
พนักงานไว้ ได้ อีกด้ วย (ดนัย เทียนพุฒ, 2540: 185-186)
7. การแจ้ ง ผลการปฏิ บัติ ง านและการสอนงาน (Performance Feedback
Coaching) โดยทัว่ ไป พนักงานทุกคนต้ องการที่จะได้ รับทราบผลการปฏิบตั ิงานของตน รวมทังการ
้
แนะนาสอนงาน จากผู้บงั คับบัญชา พวกเขาต้ องการทราบว่าควรจะปฏิบตั ิงานอย่างไร ผลการ
ทางานที่ผ่านมาเป็ นไปตามความคาดหวังขององค์การหรื อไม่ และพวกเขามีทกั ษะ ความสามารถ
ที่ม ากพอส าหรั บการเลื่อนขัน้ เลื่ อนตาแหน่ง หรื อไม่ ดัง นัน้ ผู้บังคับบัญชาควรจะได้ แจ้ ง ผลการ
ปฏิ บตั ิงานและให้ การสอนงานแก่พนั กงานของตนเป็ นระยะๆ การทาเช่นนี จ้ ะช่วยให้ พนักงาน

50
สามารถท างานได้ บรรลุผ ลตามเป้ าหมาย อี กทัง้ สามารถพัฒ นาตนเองในด้ า นต่า งๆ อี ก ด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม องค์การควรจะมีการจัดฝึ กอบรมให้ แก่หวั หน้ างาน เพื่อให้ ความรู้ด้านการแจ้ งผลการ
ปฏิ บัติง านและสอนงานที่ ถูกต้ อ งและควรจะกาหนดเป็ นนโยบายของการจัดการอย่างชัดเจน
เพื่อให้ การปฏิ บตั ิในเรื่ องนีเ้ ป็ นไปอย่างถูกต้ องและได้ ม าตรฐานทุก หน่วยงาน (ชูชัย สมิทธิ ไกร
,2551: 313 - 314)
กล่า วโดยสรุ ปได้ ว่า การพัฒ นาอาชี พ เป็ นกิ จ กรรมที่ ก่ อให้ เกิ ดผลประโยชน์ ร่ว มกัน
ระหว่างบุคคลกับองค์การ การกาหนดเป้าหมายงานอาชี พ ของพนักงานจึง ต้ องมีความชัดเจน
มีความเป็ นไปได้ สอดคล้ องกับแผนและความต้ องการขององค์การ การพัฒนาอาชีพจะประสบ
ความส าเร็ จ เพี ยงใด ขึ น้ อยู่กับการสนับสนุนจากองค์ การอย่างจริ ง จัง ให้ เบื อ้ งต้ น โดยกาหนด
เป็ นนโยบายที่ ทุกฝ่ ายต้ อ งมี บทบาทและความรั บ ผิดชอบร่ วมกัน รวมทัง้ กาหนดให้ เ ป้าหมาย
ของการพัฒนาอาชีพรวมอยู่ในเป้าหมายขององค์การโดยเปิ ดโอกาสและสนับสนุนพนักงานทุกคน
ที่ต้องการจะก้ าวหน้ าและประสบผลสาเร็จในงานอาชีพ
1.3.3 การพัฒนาองค์ การ (Organization Development)
1) ความหมายของการพัฒนาองค์ การ
นักวิชาการต่างๆ ให้ ความหมายของการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
สรุปได้ ดังต่อไปนี ้
Cummings และ Worley (2005: 666-667) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ หมายถึง
ระบบที่ มี การประยุกต์ ถ่ายโยงความรู้ ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ เพื่ อการวางแผนพัฒ นา ปรั บปรุ ง
และเสริมสร้ างกลยุทธ์ โครงสร้ างและกระบวนการให้ เกิดประสิทธิผล
สุนนั ทา เลาหนันท์ (2544: 52) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ หมายถึง ความต้ องการ
ที่จะให้ องค์การมี การเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ ก้าวหน้ าขึน้ ในอนาคต โดยการใช้ ความรู้ และ
เทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์เป็ นหลัก จะเป็ นระบบที่องค์การได้ จดั รูปแบบให้ เอื ้ออานวย
ต่อการพัฒนาบุคคลและสร้ างกลุ่ ม ทางานที่มี ประสิทธิ ภาพให้ ทางานอย่างมีประสิทธิ ผลให้ กับ
องค์การ ดังนัน้ การพัฒนาองค์การจึงเป็ นเรื่ องที่ครอบคลุมทังบุ
้ คคล กลุ่มบุคคลและองค์การโดย
ส่วนรวม ภายใต้ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ
Porras และ Silvers (2005: 82) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ หมายถึง กลุ่มของทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์ คุณค่า กลยุทธ์ และเทคนิค มีจุดมุ่งหมายเปลี่ยนแปลงการทางานขององค์การ
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การเปลี่ ยนแปลงความเข้ าใจสมาชิ กขององค์การแต่ละคนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึ่ง เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงความสามารถขององค์การให้ ดีขึน้ และสอดคล้ องกับสิ่ง แวดล้ อ ม
ในอนาคต
วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 239) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ หมายถึง กระบวนการ
บริ หารให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การทุกระดับ ตังแต่
้ บุคคล กลุ่มจนถึงองค์การอย่างเป็ นระบบ
มี แ บบแผนและต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ าหมายขององค์ ก าร
ให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อม โดยใช้ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ สริ ม สร้ างให้ เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลง ด้ านโครงสร้ าง ด้ านกระบวนการทรั พ ยากรมนุษย์ สนับสนุนและด้ านการบริ หาร
เปลี่ยนแปลงองค์การ เพื่อนาไปสูผ่ ลการดาเนินงานขององค์การที่เป็ นเลิศ
การพัฒนาองค์การ

การเปลี่ยนแปลง
องค์การ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงด้ านกระบวนการ
ด้ านโครงสร้ าง ด้ านทรัพยากรมนุษย์
และการบริ หารการเปลี่ยนแปลงองค์การ

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง
o การพัฒนาบุคคล
o ความพึงพอใจในการทางาน
o คุณภาพชีวิตและขวัญ
กาลังใจกลุม่
o การปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานขององค์การ
o ความสาเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
o ผลการปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศ

ภาพที่ 4 ความหมายของการพัฒนาองค์การ
ที่มา : วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 239)
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การพัฒ นาองค์ ก าร (Organization Development) หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่นาแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสริ มสร้ าง
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงให้ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ค่า นิ ย ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ให้ เกิดความพึงพอใจในการทางานเป็ นการเปลี่ยนแปลงทัว่ ทังระบบขององค์
้
การ โดยเน้ นให้ สมาชิก
ทุกคนในองค์การเข้ ามามีสว่ นร่วมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
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2) ลักษณะสาคัญของการพัฒนาองค์ การ
วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 240) สรุปลักษณะสาคัญของการพัฒนาองค์การ ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนาองค์การเป็ นภาพรวมการพัฒ นาระยะยาว เพื่ อแก้ ไขปั ญหาที่ ซับซ้ อน
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ การพัฒนาองค์การควบคูก่ บั การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. การพัฒ นาองค์ ก ารจะประสบความส าเร็ จ ได้ จ ากการสนับ สนุ น ของผู้บ ริ ห าร
เพราะเป็ นตัวแทนของอานาจและการเปลี่ ยนแปลง เป็ นผู้ควบคุม ทรั พ ยากรและระบบรางวัล
ขององค์การ
3. การพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการสร้ างวัฒนธรรม เผยแพร่ ความคิด ความเชื่อ
และพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้ สามารถประยุกต์แนวทางใหม่ในการแก้ ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้ องใช้ เครื่ องมือสอดแทรกด้ านเทคโนโลยี โครงสร้ าง การฝึ กอบรมพนักงานและทีมงาน
เพื่อให้ เกิดความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมใหม่
4. การพัฒนาองค์การสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างผู้ นาองค์การและสมาชิกในการ
บริหารกระบวนการและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาองค์การเน้ นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา พิจารณา
ตัด สิ น ใจ แสวงหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา เลื อ กการแก้ ไขปั ญหา ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
เปลี่ยนแปลง การลงมือปฏิบตั ติ ามแผนการเปลี่ยนแปลงและมีการประเมินผลทุกระดับขององค์การ
6. การพัฒนาองค์การมีเป้าหมายให้ บุคคล กลุ่มหรื อองค์การ วิเคราะห์และสามารถ
แก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง โดยการนาทักษะและความรู้จากการเรี ยนรู้มาใช้
7. การพัฒ นาองค์การให้ ความส าคัญกับบุคคลและที มงานทุกประเภท เพื่ อให้ เกิ ด
กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนอย่างเป็ นระบบ
8. การพัฒนาองค์การเชื่อมัน่ แนวคิดการปรับปรุ งประสิทธิผลขององค์การ ในรู ปแบบ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ด้ วยการมีสว่ นร่วมจากสมาชิกทุกคนในองค์การ
9. การพัฒ นาองค์การเป็ นการพัฒ นาเพื่ อแสวงหาสิ่ง ที่ ดีขึน้ ทัง้ บุคคลและองค์การ
โดยใช้ แนวทางชนะทังสองฝ่
้
าย (Win-win approach) เป็ นมาตรฐานของการพัฒนาองค์การ
10. การพั ฒ นาองค์ ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จ จะ ต้ องให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ การฝึ กอบรมและเครื่ องมือสอดแทรกประเภทต่างๆ
จากลัก ษณะส าคัญ ดัง กล่ า วจะพบว่ า การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ ป็ นหัว ใจส าคัญ
ของการพัฒ นาองค์การ เนื่ องจากแนวคิดและเทคนิคการพัฒ นาองค์การเน้ นการปรั บปรุ ง ผล
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การปฏิบัติงานของบุคคล สร้ างขวัญกาลังใจและเพิ่มผลผลิตขอองค์การ สามารถแก้ ไขปั ญหา
ที่ซบั ซ้ อน ทาให้ องค์การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
3) กระบวนการในการพัฒนาองค์ การ
Dessler (2000: 299) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การประกอบไปด้ วยขันตอนที
้
่สาคัญต่างๆ
ดังนี ้
1. การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) เป็ นกิจกรรมที่ผ้ บู ริ หารตระหนัก
ถึงปั ญหาที่องค์การประสบอยู่หรื อมองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์การ แล้ วจัดตัง้ เป็ นทีมงาน
พัฒนาองค์การ (OD Team) ให้ ทาการศึกษา วิเคราะห์และอธิบายสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อกาหนด
แนวทางแก้ ไขปั ญหาและเสนอแนะวิธีการพัฒนาองค์การในอนาคต
2. การกาหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์การ ทีมงานพัฒนาองค์การจะนาข้ อมูล
จากการวินิจฉัยองค์การมากาหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์การ (Establish OD Strategy
and Implementation Plan) โดยการเลื อกเทคนิคและระดับในการพัฒ นาองค์การและร่ าง
แผนปฏิ บัติง าน (Action Plan) เพื่ อให้ การด าเนิ นงานบรรลุตามเป้าหมายที่ ต้ องการซึ่ง ต้ อ ง
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและเป็ นขันตอน
้
โดยพิจารณาภาพรวมขององค์การ เพื่อให้ แผนปฏิบตั ิ
การสามารถบูรณาการเข้ ากับกลยุทธ์ขององค์การและสร้ างผลงานที่สาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม
3. การด าเนิ น งานพัฒ นาองค์ ก าร (OD Intervention) ผ่า นผู้มี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการพัฒนาองค์การจะนาแผนการพัฒนาองค์การไปปฏิบตั ิโดยการวางแผนปฏิบตั ิงาน
จัดทาตารางกิจกรรมกาหนด ตารางเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนพยายามแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการดาเนินงาน ผ่านเฉพาะปั ญหาเฉพาะหน้ าซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิดและ
เตรี ยมรับมือมาก่อน
4. การประเมิ น ผลการพัฒ นาองค์ ก าร การประเมิ น ผลการพัฒ นาองค์ ก าร ( OD
Evaluation) เป็ นขัน้ ตอนที่ ส าคัญ อี ก ขัน้ ตอนหนึ่ ง ในการพัฒ นาองค์ ก ารที่ ช่ ว ยในการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาองค์การว่าสอดคล้ องกับเป้าหมาย เกณฑ์ และมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ เ พี ยงใด ตลอดจนผู้ดาเนินการจะต้ องแก้ ไ ขและปรั บปรุ ง อย่างไรเพื่ อให้ ไ ด้ ผลลัพ ธ์
ที่ ต้องการขณะเดียวกันก็ จ ะเป็ นการส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ของที ม งานพัฒ นาองค์การโดยที ม งาน
จะได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุงตนเองให้ สามารถทาการพัฒนาองค์ การได้ ดีขึ ้น
ในอนาคต
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4) เครื่องมือสอดแทรกทางด้ านโครงสร้ าง
การพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างระบบ ทังนี
้ ้มีเทคนิควิธี
ที่ใช้ ในการพัฒ นาองค์การเพื่ อทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิ ผล โดยแบ่งออกเป็ น
ประเภทโครงสร้ าง ทักษะการปฏิ บตั ิงานและเทคนิควิธีที่เน้ นตัวบุคคล ดัง กล่าวในรายละเอียด
ต่อไปนี ้ (สุจิตรา ธนานันท์, 2550:110-114)
1. เครื่ องมือสอดแทรกทางด้ านโครงสร้ าง จะทาให้ องค์การมี ความยืดหยุ่นและเกิ ด
ความเท่าเทียมกันในองค์การมากขึ ้น ซึง่ มีเทคนิคดังนี ้
1.1 การปรับเปลี่ยนองค์การทางด้ านโครงสร้ าง ในปั จจุบนั องค์การส่วนใหญ่มกั จะ
ปรับโครงสร้ างองค์การให้ เป็ นแบบแบนราบ (Flat Organization) มีการกระจายอานาจและเป็ น
องค์การที่มีความยืดหยุ่นมากขึน้ ซึ่งแนวโน้ มเช่นนีเ้ กิดมาจากแนวคิดการพัฒนาองค์การนัน่ เอง
เหตุผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างให้ เป็ นแบบแบนราบนั่นคือ ทาให้ ได้ ผลประโยชน์ทางด้ าน
เศรษฐกิจ ทังนี
้ ้จะการขยายขอบเขตการควบคุมออกไป และตัดขันตอนต่
้
างๆ ในการทางานให้ สั น้
ลงจึ ง ท าให้ อ งค์ ก ารลดค่า ใช้ จ่า ยในระดับ บริ ห ารลงเนื่ อ งจากมี จ านวนหัว หน้ า น้ อ ยกว่ า เดิ ม
เมื่ อขัน้ ตอนการปฏิ บัติง านสัน้ ลงทาให้ การสื่ อสารรวดเร็ วขึน้ การขยายขอบเขตการใช้ อานาจ
ทาให้ พนักงานมีอิสระที่จะปฏิบตั งิ านมากขึ ้น
การกระจายอานาจในการตัดสินใจ เป็ นสิ่งหนึ่ง ที่ ได้ รับความนิยมในการพัฒ นา
องค์การ เนื่ องจากการให้ อ านาจในระดับล่างจะทาให้ เ กิ ดความเท่าเที ยมกันในอานาจ ทาให้
พนักงานใกล้ ชิดและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาในงานที่จะต้ องทาการตัดสินใจเพื่อแก้ ปัญหา
ต่า งๆ เหล่ า นัน้ การกระจายอ านาจยัง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานในระดับ ล่ า งสามารถ
ควบคุมดูแลงานของพวกเขาด้ วยตนเองได้ อีกด้ วย
โดยสรุ ป องค์การทัง้ หลายต่างพยายามปรั บโครงสร้ างขององค์การให้ เป็ นแบบ
ยืดหยุ่น คือ ลดการบังคับบัญชาด้ วยอานาจ เปิ ดโอกาสให้ ตดั สินใจแก้ ปัญหาได้ เองในระดับหนึ่ง
อันจะทาให้ ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนองค์การให้ ทันกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ดังนัน้ ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างขององค์การจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรจะให้ สมาชิกในองค์การ
มีสว่ นร่วมในการคิดและรับรู้
1.2 ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ ในยุคที่ผ่านมา การจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั
พนักงานในองค์การมักจะนาผลการผลิตมาเทียบกับเวลา กล่าวคือ ชัว่ โมงหนึ่งผลิตผลงานออกมา
ได้ เท่าไร ก็ จ่ายค่าตอบแทนไปตามนัน้ โดยไม่ได้ คานึงถึงผลผลิตทัง้ หมดที่ไ ด้ ต่อมาองค์การได้
เปลี่ยนระบบมาเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานและพร้ อมกันนันแนวความคิ
้
ดการ
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พัฒนาองค์การเริ่ มขยายตัวมากขึ ้น การจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสปลายปี ที่ต้องพิจารณา
จากผลก าไรทัง้ หมดขององค์ก าร นั่นคื อ แทนที่ จ ะให้ ความส าคัญในการจ่ายค่าตอบแทนโดย
พิจ ารณาเป็ นรายบุค คลก็ เ ปลี่ ย นเป็ นการพิจ ารณาจากผลงานทัง้ หมดของที ม งานในองค์ การ
และจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถในการผลิตของแต่ละทีมงานนันๆ
้
1.3 การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมองค์ ก าร คื อ การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรม
และค่านิยมเดิม ให้ กลายเป็ นวัฒ นธรรมใหม่ที่มีการควบคุม ในการจัดการโดยใช้ อานาจบัง คับ
น้ อยลง มีการขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้ กว้ างขวางขึน้ นอกจากนัน้ ยังเน้ นที่จะทาให้
วัฒนธรรมองค์การมีความยืดหยุน่ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ
2. เครื่ องมือสอดแทรกทางด้ านทักษะการปฏิบตั ิงาน เป็ นการเน้ นถึงการเปลี่ยนแปลง
เกี่ ยวกับ งานที่ บุคคลปฏิ บัติ รวมทัง้ กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี ้
2.1 การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท างาน (Job Redesign) การปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทางานนัน้ คล้ ายกับการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างขององค์การ แตกต่างกันตรงที่ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานเน้ นที่ระดับของงาน ซึ่งมักจะพบว่ามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานมากกว่าจะปรับโครงสร้ างองค์การ เพราะเป็ นงานที่ง่ายกว่าและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
ทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงหรื อแม้ แต่ผ้ บู งั คับบัญชาระดับล่าง ผู้นาทางด้ านการพัฒนาองค์การได้ เสนอ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้ เป็ นไปตามสายงาน รวมไปถึงการให้ ผลสะท้ อนกลับในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานในองค์การ ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานที่จะประสบความสาเร็ จ
ได้ อย่างดีนนั ้ จะต้ องทาไปตามโมเดลคุณลักษณะของงานที่เป็ นมาตรฐานซึง่ ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
2.2 ระบบเทคโนโลยี ทางสัง คม (Social Technological Systems) หมายถึง
เครื่ องมือ เทคนิค กระบวนการ ทักษะ ความรู้และคาแนะนา ในการที่จะทาให้ พนักงานในองค์การ
สามารถปฏิบตั ิงานของตนเองได้ อย่างดี ส่วนระบบสังคมคือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในองค์การและ
ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ ดังนัน้ การรวมกันระหว่างเทคโนโลยีและสังคม ย่อมทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิง านที่สามารถ จะเพิ่มผลผลิตให้ กับองค์การได้ ซึ่งเทคโนโลยีจะเป็ นตัว
บังคับให้ สงั คมปรับพฤติกรรมไปตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามถ้ าผู้ออกแบบลักษณะงานไม่ได้ สนใจ
ต่อ บุค ลิ กภาพและทัศนคติข องผู้ปฏิ บัติง านหรื อ รู ป แบบการมี ป ฏิ สัม พันธ์ ของพวกเขา ระบบ
ทางด้ านเทคโนโลยีที่ได้ รับการออกแบบมาอย่างดีก็จะไม่ทาให้ เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานแต่
อย่างใด
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2.3 การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Worklife) เป็ นกระบวนการ
หนึ่งที่องค์การจะต้ องตอบสนองต่อความต้ องการของพนักงานในองค์การ ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้
เขาเหล่า นัน้ มี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิ นใจอย่า งเต็ม ที่ ต่อ การออกแบบวิถี ค วามเป็ นอยู่ร่ว มกัน ใน
องค์การ ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทางานนี ้ ได้ แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสภาพแวดล้ อม
ในการทางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ งานที่ช่วยสร้ างสรรค์และพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์ โอกาสในความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในอาชีพ เป็ นต้ น
2.4 การจัดการคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การ (Total Quality Management) หมายถึง
กิจกรรมการจัดการที่ประสานความร่วมแรงร่วมใจโดยอาศัยความสามารถและสมรรถภาพในการ
ท างานทั ง้ จากฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารและฝ่ ายบริ ห าร โดยมุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ประกอบไปด้ วยหลักการสาคัญ คือ 1) กระบวนการและวิธีการต่างๆ
จะต้ องตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าทังจากภายในและภายนอกองค์
้
การ 2) พนักงานทุก
คนจะได้ รับการฝึ กอบรมในเรื่ องคุณภาพ 3) คุณภาพ หมายถึง การออกแบบให้ สินค้ าและบริ การ
ปราศจากข้ อผิดพลาด โดยใช้ แนวทางของการป้องกันมิใช่การตรวจสอบและแก้ ไข 4) องค์การ
มีความเชื่อมโยงกับผู้ขาย ผู้จัดหาวัตถุดิบและลูกค้ า โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้ าและการลดต้ นทุน 5) ผู้บริ หารจะพิจารณาข้ อมูลที่ได้ รับเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
ความก้ าวหน้ า องค์การที่ประสบความสาเร็ จจากการนา TQM เข้ ามาใช้ ต่างให้ ความสาคัญ
ในเรื่ องของการทางานร่ วมกันการทางานข้ ามสายงาน การสอนงาน การมอบอานาจให้ พนักงาน
และการให้ ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ า (Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright.,
2003: 26)
3.เครื่ องมือสอดแทรกที่เน้ นตัวบุคคล เพื่อมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ของพนักงานในองค์ก าร โดยผ่านกระบวนการในเรื่ อ งการสื่ อสาร การตัดสินใจและการแก้ ไ ข
ซึ่งเครื่ องมือสอดแทรกในการพัฒนาองค์การ (OD Intervention) ที่เน้ นการสอดแทรกที่ตวั บุคคล
ได้ แก่
3.1 การฝึ กอบรมเพื่อการแก้ ไขจุดบกพร่อง (Sensitivity Training) การฝึ กอบรมเพื่อ
การแก้ ไขจุดบกพร่ องนี ้ บางครัง้ เรี ยกว่า T-Groups หรื อการฝึ กอบรมในห้ องทดลอง (Laboratory
Training) เป็ นวิธีการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการมีปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการ
โดยที่ ส มาชิ ก ทุ ก คนจะมี อิ ส ระในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และสนทนาถึ ง สิ่ ง ที่ พ วกเขา
มีปฏิสมั พันธ์ ต่อกันในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรมเพื่อการแก้ ไขจุดบกพร่ องนี ้
มุ่งที่จะให้ ทุกคนเข้ าใจตนเองในระหว่างบุคคลและกลุ่ม เพิ่มความเข้ าใจในพฤติกรรมของบุคคล
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เพิ่ม ความตระหนักของคนต่อกระบวนการกลุ่ม ปรั บปรุ งทักษะการคาดคะเนในความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่ม รวมถึงปรับปรุงทักษะในการจัดการกับความขัดแย้ งต่า งๆ ที่เกิดขึ ้นในการ
ปฏิบตั งิ าน
3.2 ผลสะท้ อ นกลับ จากการส ารวจ (Survey Feedback) เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง
ที่สามารถจะใช้ ประเมินทัศนคติของบุคคลในองค์การ โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์หรื อส่งแบบสอบถาม
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การมี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สาร ภายในองค์ ก าร
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงความพึงพอใจที่มีต่อองค์การ งาน เพื่อนร่ วมงาน
และผู้บัง คับ บัญ ชา ซึ่ง ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ นัน้ จะท าให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาขอ งองค์ ก าร
ที่มีตอ่ พนักงานในองค์การได้ และสามารถที่จะหาทางแก้ ไขได้ อย่างถูกวิธี
3.3 การให้ คาปรึ กษาอย่างเป็ นทางการ (Process Consultation) วัตถุประสงค์
เบื อ้ งต้ น ของการให้ ค าปรึ กษา ก็ คื อ การช่ว ยคาดคะเนปั ญ หาใดๆ ที่ สัม พัน ธ์ กับ กระบว นการ
ปฏิ บัติ ง าน ซึ่ง ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะเพี ย งแต่ค าดคะเน แต่ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านจะต้ อ งค้ น หาค าตอบเอง
ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาอาจจะวิ เ คราะห์ ห ลายด้ า น เช่น การสื่ อ ความหมาย บทบาทของสมาชิ ก กลุ่ม
รวมทัง้ อานาจหน้ าที่ ในกลุ่มด้ วย ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องสังเกตการณ์ ทางานของกลุ่มระยะหนึ่ง
และบัน ทึก พฤติกรรมและกระบวนการที่ ส าคัญ ไว้ นอกจากนี ผ้ ้ ูใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะต้ องรู้ เกี่ ยวกับ
มาตรฐานพฤติกรรมของกลุ่ม อันจะทาให้ คาปรึ กษาเข้ าใจถึงปั ญหาต่างๆที่เกิดขึน้ อย่างชัดเจน
และแก้ ไขได้ ตรงประเด็น
3.4 การสร้ างทีมงาน (Team Building) องค์การนันเกิ
้ ดขึ ้นจากการทางานร่ วมกัน
เพื่ อให้ บรรลุเ ป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ เมื่ อคนหลายคนมาร่ วมกันภายในกลุ่ม แนวคิดแบบการพัฒ นา
องค์ ก ารจึง ต้ อ งหัน มาเน้ น ที่ ก ารสร้ างที ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การท างานร่ ว มกัน อย่า งมี ร ะบบระเบี ย บ
การสร้ างทีมงานส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อระหว่างกลุ่มในองค์การ
และเพื่ อเป็ นการบริ หารความขัดแย้ ง ทัง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่ วมมือในการทา
กิ จ กรรมและท าให้ กลุ่ ม ท างานเป็ นที ม ผลลัพ ธ์ จ ากกิ จ กรรมการสร้ างที ม จะท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ในการทางาน เช่น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในทีมงานหรื อการ
ปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างของกลุ่ม จนกระทั่ง ถึง การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างขององค์การ กิ จ กรรม
ที่จาเป็ นในการสร้ างทีมนันก็
้ คือ การตังเป
้ ้ าหมาย การพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลภายใน
ทีมและการวิเคราะห์บทบาท
3.5 การสอนงาน (Coaching) ผู้ สอนงาน คื อ พนั ก งานในระดั บ เดี ย วกั น
หรื อ ผู้จัด การที่ ท างานร่ ว มกัน กับ พนัก งานเพื่ อ กระตุ้น ให้ เ กิ ด การพัฒ นาทัก ษะ การสนับ สนุน
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และการให้ ข้อมูล ย้ อนกลับแก่พ นักงาน บทบาทของผู้สอนงานมีหน้ าที่ ส าคัญ 3 ประการ ได้ แก่
ประการแรก การสอนงานให้ แก่พนักงานแบบตัวต่อตัว ยกตัวอย่างเช่น การให้ คาติชม ประการ
ต่อ มา การช่ ว ยให้ พ นัก งานได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ ด้ ว ยตัว ของเขาเอง ยกตัว อย่ า งเช่ น ช่ ว ยเหลื อ
ในเรื่ อ งการจัด หาผู้เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง จะเป็ นผู้ใ ห้ ค าแนะน า รวมถึ ง ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ แก่ พ นัก งาน
และประการสุดท้ าย การจัดหาทรัพยากรซึ่งพนักงานไม่สามารถเข้ าถึงได้ การพัฒนาทักษะในการ
สอนงาน จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาประเด็น ที่ ส าคัญ ต่า งๆ ดัง ต่อ ไปนี ้ 1) ผู้บ ริ ห ารจ าเป็ นต้ อ ง
ตระหนักถึงปั ญหาจากการปฏิบตั ิ งานที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง 2) ผู้บริ หารอาจทราบปั ญหา
ต่า งๆ ดี ก ว่ า การให้ พนัก งานเป็ นผู้เ ริ่ ม ลงมื อ แก้ ไข 3) ผู้บ ริ ห ารอาจมี ค วามรู้ สึ ก กว่า พนัก งาน
ตีความหมายของการสอนงานว่าเป็ นการวิพากษ์ วิจารณ์ 4) ในบริ หารที่มีการลดขนาดองค์การ
หรื อ การลดจ านวนพนัก งาน ผู้ บริ หารในองค์ก ารเหล่านัน้ อาจมี ภ าระมากเกิ นไปจนไม่มี เ วลา
เพียงพอสาหรับการสอนงาน
วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 240) สรุปเครื่ องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององค์การแบบออกเป็ น 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านกระบวนการ เพื่ อใช้ ปรับปรุ งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ได้ แก่ การ
สารวจข้ อมูลย้ อนกลับและการสร้ างทีมงาน
2. ด้ านโครงสร้ าง เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทาง วิธีการเทคโนโลยีที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้
เกิดประสิทธิภาพ ลดต้ นทุนและเวลาทางาน ได้ แก่ การขยายปริ มาณงาน การเพิ่ม ความรับผิดชอบ
งานและการกาหนดตารางการปฏิบตั งิ าน
3. ด้ า นทรั พ ยากรมนุษ ย์ เพื่ อ ให้ พ นัก งานมี ค วามสามารถและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ยนแปลง การปฏิบตั งิ านเพิ่มความพึงพอใจในการทางานและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ได้ แก่ กลุ่ม
คุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวมและทีมงานบริหารตนเอง
4. ด้ านการบริ หารเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้ เหมาะสมกับสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ เครื่ องมือ
สอดแทรกวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และระบบผลการปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศ
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ตารางที่ 6 สรุปการประยุกต์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กบั เครื่ องมือสอดแทรกพัฒนาองค์การ
เครื่ องมือสอดแทรก
การพัฒนาองค์การ
กระบวนการ

การประยุกต์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จุดมุง่ หมายเน้ น





ความพึงพอใจในการทางาน
ความแตกต่างของบุคคล
บรรทัดฐานและค่านิยม
ประสิทธิภาพของทีม






การพัฒนาอาชีพและการสอนงาน
การฝึ กอบรม
การปฐมนิเทศ
การฝึ กอบรมทีม

โครงสร้ าง

 สมรรถนะของงาน

 การฝึ กอบรมด้ านเทคนิคและ
ทักษะ

ทรัพยากรมนุษย์

 ทีมงานบริหารตนเอง
 การบริ หารคุณภาพ

 การฝึ กอบรมทีม
 การฝึ กอบรมคุณภาพ

การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง

 การปรับเปลี่ยนระดับ
องค์การ

 โปรแกรมการช่วยเหลือพนักงาน
 การพัฒนาการบริหาร
 ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ

 การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : Desimone, Werner และ Harris (2002: 60)
จากตารางที่ 6 เครื่ องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ 4 ด้ าน เครื่ องมือแรก คือ เครื่ องมือ
สอดแทรกกระบวนการ สามารถประยุกต์ใช้ โปรแกรมการพัฒนาทรั พ ยากรมนุษย์ ทัง้ ด้ านการ
ปฐมนิ เ ทศ การฝึ กอบรม การพัฒ นาอาชี พ และการสอนงาน เพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ความพึงพอใจในการทางาน ความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพของทีม เครื่ องมือสอดแทรก
ด้ านโครงสร้ าง สามารถประยุกต์ ใช้ โปรแกรมฝึ กอบรมด้ านเทคนิคและทักษะ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ตามตาแหน่งงาน เครื่ องมือสอดแทรกด้ านทรัพยากรมนุษย์สามารถประยุกต์ใช้ การฝึ กอบรมทีม
และการฝึ กอบรมคุณภาพ เพื่อเสริ มสร้ างทีมงานบริ หารตนเองและการบริ หารคุณภาพโดยรวม
เครื่ องมือสอดแทรกด้ านการบริ หารการเปลี่ยนแปลงสามารถประยุกต์โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน
และระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
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2. การบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft Side Management)
2.1 ทฤษฏีและแนวคิดที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
2.1.1 ทฤษฏีมนุษยนิยม (Humanism)
สิทธิ บุตรอินทร์ (2532: 10-13) กล่าวว่า มนุษยนิยม หมายถึง ทัศนะใดๆ ที่ถือว่า
มนุษย์กับประโยชน์สุขของมนุษย์เป็ นเรื่ องสาคัญที่สุด และหมายถึงหลักคาสอนใดๆ ที่ม่งุ ธารงไว้
มุ่งเสริ มสร้ างและพัฒนามนุษยธรรมขึ ้นในโลกมนุษย์ เช่น ความรัก ความสุภาพ ความมีระเบียบ
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความยุติธรรม สามัคคีธรรม ปั ญญาธรรม เป็ นต้ น เป็ นหลักปรัชญาที่ม่งุ ชี ้แนะ
แนวทางที่ดีงามแก่มนุษย์ให้ มนุษย์มีความเป็ นอยู่อย่างสุข สมหวังในฐานะเป็ นมนุษย์พร้ อมกับ
พยายามเสนอแนะแนวคิดเน้ นหนัก ถึงความเป็ นธรรมในสังคมอีกทังหมายถึ
้
งจริ ยศาสตร์ ละทฤษฏี
ทางสังคมใดๆ ที่มงุ่ เพิ่มพูนประโยชน์สขุ พร้ อมกับพยายามลดหย่อนบรรเทาหรื อขจัดความทุกข์ยาก
ของมนุษย์
ราชบัณฑิตสถาน (2532: 49) ให้ ความหมายของมนุษยนิยมว่าเป็ นทรรศนะที่ ถือว่า
มนุษย์เป็ นสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศกั ดิ์ศรี มีคา่ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองโดยเหตุผล
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องอาศัยอานาจเหนือธรรมชาติ
เดรสเดน (2521: 123) กล่า วว่าลัก ษณะมนุษ ยนิ ย มว่าเป็ นหลัก การพื น้ ฐาน
ของแนวคิดที่มีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการพัฒนาตนเองและสังคมและสนใจต่อทุกสิ่ง
ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธรรมชาติ ดังนันมนุ
้ ษยนิยมจึงเน้ นการให้ อิสระแก่มนุษย์
ในการแสวงหาหนทางที่จะกาหนดชีวิตของตนเอง
Frolov (1980: 178) อธิ บายว่ามนุษยนิยมเป็ นระบบความคิดที่เชื่อในศักดิ์ศรี
และสิทธิของมนุษย์ในการดารงชีวิตในสังคม พิจารณาคุณค่าของมนุษย์ในฐานปั จเจกชน สนใจ
สวัสดิภาพและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อสร้ างสรรค์ชีวิตและสภาพแวดล้ อมที่ดี
บัญ ชา เกี ย รติจ รุ ง พัน ธ์ (2543: 14) กล่าวว่า มนุษยนิ ยมยึด ถื อ หลัก คุณ ธรรม
และระเบียบวินยั ทางศีลธรรมทุกอย่างที่เทิดทูนคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ซึ่งคุณค่าเหล่านี ้มนุษย์
จะสร้ างสมและพัฒนาขึ ้นในชีวิตเพื่อความเป็ นอยู่ร่วมกัน มนุษย์ควรชีวิตที่ประเสริ ฐดีงามได้ ด้วย
การพัฒนาปรับปรุ งชีวิตให้ กลมกลืนระหว่างความพอใจของตนกับความสมหวังของผู้อื่น สิ่งที่มี
ความหมายส าคั ญ ในปรั ช ญามนุ ษ ยนิ ย ม คื อ มนุ ษ ย์ ชี วิ ต คุ ณ ค่ า ความพยายาม วิ สั ย
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ความสามารถ ศักดิ์ศรี เกียรติคณ
ุ ซึ่งศักยภาพในตัวมนุษย์ (Human Potentiality) ย่อมทาให้ บรรลุ
เป้าหมายระดับต่างๆ จนถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้
สุนทร สุนนั ท์ชยั (2539) สรุปความเชื่อด้ านมนุษยนิยมเป็ นสาระสาคัญได้ ดังนี ้
1) มนุษ ย์ มี ดี โ ดยธรรมชาติ (Good-active) ถ้ า หากจัด สิ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ กรรม
ที่ ส ามารถให้ ค วามรั ก ความอบอุ่น และเสรี ภ าพ มนุษ ย์ ก็ จ ะเจริ ญ เติบ โตขึน้ มาเป็ นประโยชน์
แก่ตนเองและสัง คมโดยทั่วไป เพราะมนุษย์ มี สิ่ ง ที่ ดีโดยธรรมชาติ เมื่ อสิ่ง แวดล้ อมเอื อ้ อานวย
ก็จะส่งเสริมให้ สิ่งดีมีอยูไ่ ด้ เติบโตและงอกงามยิ่งขึ ้น
2) เสรี ภ าพและการควบคุม ตัว เอง (Independence and Self-control)
นักมนุษยนิยมเชื่อว่ามนุษย์มีความเป็ นอิสระ พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้ ถกู กาหนดโดยพลังอานาจ
จากภายนอก พฤติกรรมเป็ นผลของการเลือกของมนุษย์ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถที่ จะตัดสินใจ
สิ่งต่างๆ ได้ อย่างอิสระ
3) เอกกัตภาพและศักยภาพ (Individuality and Potentiality) ตามความเชื่อ
ด้ าน มนุษยนิยม บุคคลแต่ละคนย่อมมีเอกกัตภาพและความเป็ นตัวของตัวเอง มนุษยนิยมเชื่ อ
และศรัทธาในตัวคนและเชื่อว่าคนเราย่อมมีพลังและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีงาม
สามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ และประสบความสาเร็จในชีวิตได้
4) มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเองและตัวตน (Self-concept and the Self) การเน้ น
เกี่ยวกับตัวเองไม่ได้ หมายถึง การส่งเสริ มให้ ตนเองเป็ นศูนย์กลางโดยไม่ได้ คานึ งถึงผู้อื่น แท้ จริ ง
แล้ วจุดเน้ น ของมนุษยนิยมก็คือ การส่งเสริ มให้ บุคคลรู้ จักรับผิดชอบต่อผู้อื่นและบาเพ็ญตนเอง
ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ บุคคลทังหมายในสั
้
งคม
คาว่า ‚ตัวตน‛ (Self) ในทรรศนะของมนุษยนิยมประกอบด้ วยผลรวมของทุก
สิ่ ง ซึ่ง ท าให้ ค นหนึ่ง แตกต่า งกั บ คนอื่ น ๆ สิ่ ง เหล่านี ้ ได้ แ ก่ เจตคติ ร่ า งกาย ค่านิ ย ม ความรู้ สึก
สติปัญญา เป็ นต้ น มนุษยนิยมจึงเน้ นความเป็ นตัวตนของแต่ละคน เพราะตัวตนของแต่ละคนย่อม
ไม่เหมือนใครอื่น
มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self-concept) นัน้ เป็ นการประเมินจากความรู้ สึก
ที่เรามีต่อตัวเองว่า ตนเองคือใครและเป็ นคนอย่างไร ซึ่งมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเองจะเป็ นสิ่งที่คอย
กาหนดพฤติกรรมของบุคคล
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5) การพัฒ นาตนให้ เ ต็ม ศัก ยภาพ (Self-actualization) ความเจริ ญ งอกงาม
การพั ฒ นาตนเองให้ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ นั น้ เป็ นลั ก ษณะภายในของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน
ที่มีความต้ องการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
6) สัญญา (Perception) ตามความเชื่อของมนุษยนิยม พฤติกรรมย่อมเป็ นผล
มาจากสัญญาหรื อการรับรู้ที่แตกต่างกัน ถ้ ากล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ การรับรู้ที่ตา่ งกัน แม้ ว่าจะมีสิ่ง
เร้ าหรื อสิ่ ง กระตุ้นอย่างเดียวกัน ก็ ไ ม่จ าเป็ นต้ องทาให้ ค นรั บรู้ เหมื อนกัน เพราะอาจจะมองสิ่ ง
เดียวกันแตกต่างกันไปคนละอย่างก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่มีมาแต่เดิมของแต่ละคน
7) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) มนุษ ยนิ ย มเน้ น เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อตนเองและต่อผู้อื่ นเป็ นอย่างมาก บุคคลแต่ล ะคนมี ภ ารกิ จ ที่ ต้ องพัฒ นาตนเองอย่างเต็ม ที่
ให้ ส ามารถเป็ นคนที่ ดีที่ สุดเท่าที่ จ ะเป็ นไปได้ ทัง้ นี ้ ในการพัฒ นาตนเองนัน้ สิ่ง ดีง ามทัง้ หลาย
ที่เกิดขึ ้นในตนเองก็ยอ่ มจะเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลอื่นๆ โดยส่วนรวมด้ วยเช่นเดียวกัน
กล่าวโดยสรุ ป มนุษยนิยม หมายถึง ทัศนะที่ เชื่ อว่าคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
และมุ่งแสวงหาแนวทางชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อมนุษย์ ยึดถือหลักคุณธรรม ถือว่ามนุษย์มีพลังความคิด
สร้ างสรรค์ มีอิสรเสรี ภาพ สามารถพัฒนาปรับปรุงชีวิตให้ เต็มตามศักยภาพ กลมกลืนระหว่างความ
พอใจของตนกับความสมหวังของผู้อื่นและเชื่อมัน่ ในคุณค่า ความพยายาม ความสามารถ ศักดิ์ศรี
เกียรติคณ
ุ อิสรภาพและเชื่อว่าศักยภาพในตัวมนุษย์ (Human Potentiality) ย่อมทาให้ มนุษย์บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้
2.1.2 ทฤษฏีจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology)
นักจิตวิทยามนุษยนิยมให้ ความสาคัญต่อความเป็ นมาของบุคคลในฐานะที่เป็ น
อินทรี ย์ทงั ้ หมดจึงมุ่งศึกษาบุคคลโดยเน้ นประสบการณ์ อารมณ์ และลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลบนฐานของความเชื่อที่วา่ มนุษย์มีศกั ดิศ์ รี มีคณ
ุ ค่าในตนเอง มีอิสระ มีทางเลือกและมีความ
ต้ องการจะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้ สามารถใช้ สติปัญญาและความสามารถของตนได้ อย่างเต็มที่
เพื่ อนาไปสู่การรู้ จักตนเองอย่างแท้ จ ริ ง ซึ่ง ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ทฤษฏี จิ ตวิทยามนุษยนิย ม
ที่ ส ามารถน ามาเป็ นแนวทางและมี ค วามเกี่ ย วข้ องการการบริ ห ารที่ เ น้ นความเป็ นม นุ ษ ย์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Maslow เป็ นนัก จิ ต วิ ทยาคนแรกที่ ริเ ริ่ ม แนวคิด เกี่ ย วกับ จิ ต วิ ทยามนุษ ย์ นิ ย ม
ด้ วยความคิดที่ว่าจิตวิทยาสกุลต่างๆ ลืมที่จะพูดถึง ‚การทางานของคนที่ปกติ (Healthy human
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being’s functioning)‛ ‚การดาเนินชีวิต (modern of living)‛ และ ‚จุดมุ่งหมายของชีวิต‛ (goals
of life) ดังนัน้ Maslow จึงได้ นาเสนอจิตวิทยามนุษยนิยมในฐานะทางเลือกที่ 3 นอกเหนือจากจิต
วิเคราะห์และพฤติกรรมนิยม (วิจิตพาณี เจริ ญขวัญ, 2551) โดย Maslow ได้ เสนอแนวคิดไว้ ว่า
คนเรามีความต้ องการที่จะสนอง ‚ตน‛ ในด้ านความต้ องการขันสู
้ งตามลาดับ ซึ่งความต้ องการ
ขัน้ ต่ า คื อ ต้ อ งการที่ จ ะอยู่ร อด เช่น ความหิ ว ความกระหาย ส่ว นความต้ อ งการขัน้ สูง ได้ แ ก่
ความต้ องการที่จ ะได้ รับความรั ก ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ได้ มีเกี ยรติยศชื่อเสี ยง ได้ ใฝ่ หา
ความรู้ และแสวงหาสิ่งสวยงามให้ แก่ชีวิต เป็ นต้ น การที่คนเราจะพัฒนา ‚ตน‛ ให้ สมบูรณ์ นนั ้
จะต้ องตอบเสนอความต้ องการตามลาดับขันโดยล
้
าดับจนถึงขันที
้ ่สามารถเข้ าใจตนเองและมีความ
เชื่อว่ามนุษย์เป็ นสัตว์ประเสริ ฐ มีพลังงานภายในที่จะต่อสู้กบั ความกดดัน ของสิ่งแวดล้ อมและชนะ
อุปสรรคได้ ดังสามารถสรุปแนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ได้ ตอ่ ไปนี ้ (Maslow อ้ างถึง
ใน ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2544)
1) มนุษย์ทกุ คนมีธรรมชาติภายในซึง่ ต่อต้ านต่อการเปลี่ยนแปลง
2) แม้ ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีธรรมชาติภายใน แต่ละคนมีลกั ษณะพิเศษ ซึ่งทาให้
แต่ละบุคคลเป็ นปั จเจกบุคคล
3) ธรรมชาติภายในของแต่ละบุคคลยังคงอยู่ในตัวเราตลอดชีวิต เป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ทาให้ คนเรายืนหยัดต่อสู้เพื่ อการมีชี วิตและเพื่ อการพัฒ นาตนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
การรู้จกั ว่าตนคือใครและแตกต่างกับคนอื่นอย่างไร ซึง่ ถือเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมาก
4) ธรรมชาติภายในของแต่ละบุคคลเป็ นพลังสาคัญที่จะต้ องรู้จกั ตนเองและเป็ น
นาย ของตนเองที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน
5) การพัฒนาตนเองเป็ นกระบวนการธรรมชาติ ผู้ใหญ่ควรเป็ นเพียงผู้ช่วยเหลือ
ส่งเสริม ไม่ควรจะบังคับให้ เด็กอยูใ่ นกรอบจนไม่มีโอกาสจะตัดสินใจทางเดินของตนเอง
6) การพัฒนาตนเองของแต่ละคนจะเป็ นผลสาเร็ จหรื อล้ ม เหลว เนื่องมาจาก
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างแรงที่ เสริ มให้ มีการพัฒนาการและแรงที่ฉุดการพัฒนาคน แล้ วต่อว่าอย่างยิ่ง
ไหนมีมากกว่ากัน
7) ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีอนาคต คนเราทุกคนต้ องอยู่ด้วยอุดมการณ์ ความหวัง
และมี เ ป้ าหมายของชี วิ ต ที ก ารต่อ สู้กัน ตนเองตามศัก ยภาพทัง้ ทางด้ า นพุท ธิ ปั ญ ญา ทั ก ษะ
และเจตคติ
นอกจากนี ้ Rogers (อ้ างถึงใน นิลภา สุอังคะ, 2550) นักจิตวิทยามนุษยนิยม
ชาวอเมริ กนั มีแนวคิดที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกับ Maslow โดยเชื่อว่ามนุษย์โดยพื ้นฐานแล้ ว
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เป็ นผู้มีเหลุผล มีอิสระ ศักดิ์ศรี มีคณ
ุ ค่า มีความดี สามารถเชื่อถือและไว้ วางใจได้ มนุษย์มีความ
เฉลียวฉลาดในการปรับตัวและต้ องการพัฒนาตนเองให้ มีศกั ยภาพเพื่อนาไปสู่การเข้ าใจตนเอง
อย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้ Roger ยังเชื่อในความสามารถของมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ โดยอาศัย
การจัดเกลา การพึ่งพาตนเองและการเป็ นตัวของตนเอง โดยได้ ชี ้ให้ เห็นถึงแนวโน้ มในการพัฒนา
ตนเองของบุคคลไว้ โดยสรุป ดังนี ้
1) มีแนวโน้ มที่จะพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์
2) มีแนวโน้ มที่จะโต้ ตอบความต้ องการของตนเอง ไม่เฉพาะเพียงส่วนใดส่วน
หนึ่ง เช่น เมื่ อหิ วจะแสวงหาอาหาร เป็ นวิธี การที่ ไ ม่ทาลายความต้ องการด้ านอื่ น เช่น ศักดิ์ศรี
เกียรติยศ หากแต่เป็ นการแสวงหาอาหารเพื่อคงไว้ ซงึ่ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความต้ องการอื่นๆ ของ
มนุษย์
3) มีแรงจูงใจที่กว้ างขวาง เพราะรวมถึงความต้ องการทางสรี ระ ความอยากรู้
อยากเรี ยน การแสวงหากิจกรรมที่นาไปสู่ความพึงพอใจ ความเติบโตทางร่างกาย วุฒิภาวะ ความ
ต้ องการ สัมพันธภาพที่ใกล้ ชิดระหว่างบุคคล ความต้ องการเป็ นตัวของตัวเองที่จะมีส่วนควบคุม
สิ่งแวดล้ อมและหลีกหนีจากการถูกควบคุม
4) การพัฒนาตนเองอย่า งสมบูรณ์ โดยอินทรี ย์เป็ นผู้กระทาและเป็ นผู้เลื อก
ทิศทาง
5) มนุ ษ ย์ มี ค วามสามารถที่ จ ะพั ฒ นาตนเองอย่ า งเต็ ม ที่ ต ามศัก ยภาพ
ของความสามารถโดยที่ความสามารถเหล่านี ้จะแสดงออกมาได้ ในสภาพที่เหมาะสมเท่านัน้
จากแนวคิดข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า นักจิตวิทยามนุษยนิยมทังสองท่
้
าน มีความ
สอดคล้ องกัน โดยมองธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์ทุกคนมีอิสระมีศกั ยภาพและความโน้ มเอียง
ที่จะขวนขวายเรี ยนรู้ ด้วยตนเองโดยมีแรงจูงใจในการเอาชนะอุปสรรคได้ มีความหวัง มีเป้าหมาย
ในชีวิต มีความรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง ถือว่าตนเองเป็ นปั จเจกบุคคลและเป็ นบุคคลที่มีคา่
จากแนวคิดของนักจิตวิทยามนุษยนิยมดังที่กล่าวข้ างต้ น ได้ เน้ นให้ เห็นถึงหลักการ
สาคัญของจิตวิทยามนุษยนิยม โดย Buhler และ Allen (อ้ างถึงใน วิจิตพาณี เจริ ญขวัญ , 2551)
ได้ สรุปไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ให้ ความสนใจกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็ นสิ่งแรกและให้ ความสนใจ
กั บ เหตุ ก ารณ์ อื่ น การอธิ บ ายทฤษฎี แ ละพฤติ ก รรมเป็ นล าดับ ที่ ส องต่ อ จากประสบการณ์
ซึง่ มีความหมายต่อแต่ละบุคคล
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2) เน้ นเรื่ องคุณภาพของมนุษย์ เช่น ทางเลือก ความคิดสร้ างสรรค์ การประเมิน
และเข้ าใจตนเอง แทนการมองว่ามนุษย์เป็ นผลผลิตหรื อเครื่ องจักร
3) เน้ นให้ ความสาคัญกับการเลือกปั ญหาที่จะศึกษาและไม่เห็นด้ วยในการใช้
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาประสบการณ์ที่สาคัญ
4) ให้ คณ
ุ ค่ากับเกียรติของความเป็ นมนุษย์และสนใจการพัฒนาศักยภาพที่มีมา
แต่กาเนิดของแต่ละบุคคล
สอดคล้ องกับ จรรจา สุวรรณทัต (2535) ที่ไ ด้ กล่าวถึง หลักการส าคัญ 5 ประการ
ของจิตวิทยามนุษยนิยมไว้ ดงั นี ้
1) ความเป็ นมนุษย์เป็ นเรื่ องของประสบการณ์ส่วนตัว จุดสาคัญคือประสบการณ์
ในจิตสานึกหรื อประสบการณ์ที่ร้ ูตวั (conscious experience)
2) จิตวิ ทยามนุษยนิยมเน้ นส่วนรวมและศักดิ์ศรี ของบุคคล ในระยะแรกของการ
พัฒนาทฤษฏีบคุ ลิกภาพและการรับรู้ มีการเน้ นในลักษณะองค์รวม (holistic emphasis)
3) แม้ จิ ตวิทยามนุษยนิยมจะยอมรับว่ามี ขีดจ ากัดที่ เห็นชัดเจนในการดารงชี วิต
ของมนุษย์ แต่ยงั ยืนยันว่ามนุษย์ต้องการรักษาความเป็ นอิสระและความเป็ นตัวของตัวเอง
4) จิตวิทยามนุษยนิยมให้ ความสาคัญยิ่งแก่ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้น
5) จิตวิทยามนุษยนิยมเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่อาจให้ คานิยามที่สมบูรณ์ได้
จากหลักการทางจิ ตวิทยามนุษยนิ ยมข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า จิ ตวิทยามนุษยนิย ม
ให้ ความสาคัญต่อบุคคลในฐานที่เป็ นมนุษย์ที่มี อิสระ มีคุณค่าและมีศกั ดิ์ศรี ซึ่งในการทาความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกับ บุค คลจะเป็ นการมองภาพรวมในสิ่ ง ที่ เ ป็ นตัว ของบุค คลทัง้ หมด ไม่ว่า จะเป็ น
จุดมุ่งหมายของชีวิต ความคิดสร้ างสรรค์ การประเมิน การเข้ าใจตนเอง รวมไปถึงประสบการณ์
ที่บคุ คลได้ รับเพื่อให้ บคุ คลเกิดความเข้ าใจตนเอง (self-actualization) อันจะนาไปสู่การเข้ าใจผู้อื่น
ด้ วย
2.2 การบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
2.2.1 ความหมายของการบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft Side Management)
การบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft side management) เป็ นหลักการบริ หาร
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ซึ่งไม่เพียงมองคน มองโลกอย่างเข้ าใจแต่จะต้ องหยัง่ ถึงจิตใจของพนักงาน
ในองค์กรด้ วย องค์กรที่เน้ นแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft Side
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Management) จะถือว่าบุคลากรคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่า (valuable asset) ขององค์กร ในแง่นี ้เป็ น
การเน้ นที่คาว่า ‘มนุษย์ ’ (human) ซึ่งหากบุคลากรมีความยึดมั่นต่อหน้ าที่และพันธกิจแล้ ว
จะมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จขององค์กรกระบวนการในการบริ หารมนุษย์ให้ เป็ นมนุษย์
มีทงเรื
ั ้ ่ องความละเอียดอ่อนทางความรู้สึก ความคาดหวัง สิ ้นหวังการแสวงหาการเติบโตในวิชาชีพ
รวมถึงการยอมรับจากผู้นาขององค์กรต่าง ๆ ด้ วย เสมือนเป็ นการผสมผสานระหว่างจิตวิทยา
และมานุษยวิทยา โดยมี บริ บทของผู้บริ หารระดับสูง เป็ นผู้คุมทิศทางทัง้ ในเรื่ องการดาเนินชี วิต
และการทางาน
Storey (1989) กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ด้านนามธรรมหรื อเชิงคุณภาพ
(Soft HRM) มีรากฐานมาจากการยอมรับเรื่ องของมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเน้ นการสื่อสาร แรงจูงใจ
และความเป็ นผู้นา โดยบุคลากรเป็ นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งขององค์กร ทาให้ องค์กรได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันจากการยอมอุทิศตน การปรับตัวเองและคุณภาพ (ด้ านทักษะการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น )
โดย Guest (1999) ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่าบุคลากรจะถูกมองว่าเป็ นสื่อกลางมิใช่เป็ นเพียงแค่ปัจจัย
การบริ หารจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ด้านนามธรรม จึงเน้ นการทาให้ บคุ ลากรรู้สึกผูกพัน
และยอมอุทิศตนทัง้ ‚หัวใจและวิญญาณ‛ ซึ่งจะทาได้ สาเร็ จถ้ ามีกระบวนการที่ทาให้ พนักงาน
เกิดความไว้ วางใจ ผูกพัน และยอมอุทิศตนเพื่อองค์กร ทังนี
้ ้กุญแจสาคัญก็คือ ‚วัฒนธรรมองค์กร‛
การทาให้ เกิ ด ‚การร่ วมจิตร่ วมใจซึ่งกันและกัน ‛ ทัง้ นี ้ เพราะมี ความเชื่ อว่าผลประโยชน์
ทังของฝ่
้
ายบริหารและฝ่ ายบุคลากรต้ องเคียงคูก่ นั ไป หรื อถือเป็ นเรื่ องเดียวกัน
วรภัทร์ ภู่เ จริ ญ (2552) กล่าวว่า การบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ หมายถึง
การบริ หารจัดการที่เกิดจากการบูรณาการแนวคิดจิตวิทยาผสมมนุษยวิทยา โดยเน้ นเรื่ องจิตใจ
ของมนุษย์ด้านอารมณ์ความละเอียดอ่อนของมนุษย์ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น พนักงาน
ผู้บริ หาร ลูกค้ าและที่สาคัญต้ องรวมไปถึง ชุมชน สังคม ประชาคมโลกด้ วย โดยเน้ นการพัฒนา
มนุษย์เหล่านี ้แบบองค์รวม (Holistic หรื อ The whole) และยัง่ ยืน (Sustainable)
สรุ ปว่า การบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft Side Management) เป็ นการ
บริ ห ารจัด การที่ เ น้ น จิ ต ใจจิ ต วิ ญ ญาณของบุค คลในองค์ ก าร ให้ เ ป็ นผู้มี ค วามบริ บูร ณ์ ท างใจ
และความคิด รวมไปถึงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อเกิดปั ญญาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานตามความต้ องการของบุคคลที่ จะพัฒนาตนเองให้ เต็มตามศักยภาพและมนุษย์
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เป็ นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อมุง่ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์กร
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2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft Side Management)
ในปั จจุบนั สาหรับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรื อองค์กร
ที่ไม่ได้ ม่งุ แสวงหาผลกาไร มีแนวโน้ มที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัยในการบริ หารงานที่สาคัญที่สุด
ประการหนึ่งคือ บุคลากรหรื อพนักงานของหน่วยงาน เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ไปในทางใด ย่อมต้ องเกี่ ยวข้ องกับตัวบุคคลทัง้ สิ น้ จึงอาจกล่าวได้ ว่า ตัวชีว้ ัดความสาเร็ จอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กรนันอยู
้ ท่ ี่ "คุณภาพของคน" ในองค์กรนัน้
ก่อนที่ องค์ก รต่า งๆ จะเริ่ ม เห็น ความส าคัญของการจัดการทรั พ ยากรมนุษย์ นัน้
บุค คลเคยถูกมองเห็น ว่า เป็ นเพี ยงแค่ ปัจ จัย การผลิ ต หรื อ ให้ ค วามส าคัญเป็ นแค่แ รงงานหรื อ
กาลังคน องค์กรยึดหลัก ‚แนวทางสร้ างสวัสดิการ (welfare tradition)‛ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการขัน้ พื น้ ฐานให้ กับพนักงานขององค์กร แต่ในปั จจุบนั บุคคลได้ รับการนิยามใหม่พัฒนา
ความสาคัญเป็ น "ทรัพยากรมนุษย์" หรื อ "ทุนมนุษย์" เนื่องจากมนุษย์มีอารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิด
และมี จิ ตวิญญาณ การจัดการทรั พยากรมนุษย์จึงมี ความแตกต่างจากทรั พ ยากรอื่ น ๆ องค์กร
จึงต้ องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริ หารที่ คานึงความต้ องการของบุคคล ให้ ความสาคัญกับสิทธิ
เสรี ภ าพ ความยุติธ รรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยเน้ นบริ หารจัดการ
คุณค่าของบุคลากรในองค์การ สร้ างคุณค่าเพิ่มขึน้ โดยการใช้ ศกั ยภาพของมนุษย์ที่จะทาให้
องค์ ก ารบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ มี ก ารพั ฒ นาที่ มั่ น คง ยั่ ง ยื น และอยู่ ร่ วมกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข
(สมบัติ กุสมุ าวลี, 2548)
แนวคิดด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจัดว่าเป็ นแนวทางใหม่และเป็ นแนวทาง
เชิงกลยุทธ์ (strategic approach) ในการจัดการบุคลากรนัน้ มีวิวฒ
ั นาการมาตังแต่
้ ช่วงทศวรรษ
ที่ 1980 การวิวัฒ น์ ของการจัดการทรั พ ยากรมนุษย์ ดงั กล่าวได้ รับอิทธิ พ ลจากปั จ จัยต่างๆ
หลายประการ ได้ แก่ ความกดดันจากการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการผ่อน
คลายกฎระเบียบ (deregulation) โลกาภิวตั น์ (globalization) ตลอดจนอิทธิพลทางความคิด
ของนัก วิ ช าการในสหรั ฐ อเมริ กาและสหราชอาณาจัก รที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลายท่า น (ชัจ จ์ ช นัน ต์
ธรรมจินดา,2553: 7)
สมบัติ กุสุมาวลี (2547) ได้ ทาการสรุ ปรู ปแบบฐานความคิดการเปลี่ ยนแปลง
ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยพบว่ามีการพัฒนาตัวแบบการบริ หารจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ใน 2 กลุ่มแนวคิด คือ กลุ่มทางความคิดในประเทศสหรัฐอเมริ กา และกลุ่มทางความคิด
ในสหราชอาณาจักร โดยสามารถจาแนกกลุม่ ทางความคิดได้ ดงั นี ้
1.กลุม่ ทางความคิดในประเทศสหรัฐอเมริ กา สาหรับกลุ่มนี ้มีตวั แบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญจาก 2 แนวคิด คือ
1) ตัวแบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์กลุ่มฮาร์ วาร์ ด (The Harvard
model) หรื อเรี ยกว่ากลุ่มแนวคิดแบบ "มนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ" (Developmental humanism)
เป็ นแนวคิดกระแสหลักที่ทรงอิทธิ พลและแพร่ หลายที่สุด มีรากฐานทางความคิดมาจากแนวคิด
"มนุษยสัมพันธ์" (Human relations) ซึ่งแนวความคิดนี ้มีจดุ เน้ นในเรื่ องของการสื่อสารในองค์การ
การสร้ างทีมงาน และการใช้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ เกิดอัตถประโยชน์สงู สุด กล่าวโดย
สรุ ปสาหรับแนวคิดนี ้ คือ การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ ความสาคัญกับเรื่ องของการ
สร้ างสั ม พั น ธภาพของคนในองค์ ก าร เพราะการที่ จ ะท าให้ องค์ ก ารประสบความส าเร็ จ
มีผลประกอบการที่ดีขึ ้น องค์การจะต้ องสามารถตอบสนองความต้ องการ ของบุคลากรในองค์การ
ให้ เหมาะสมและเมื่อบุคลากรได้ รับการตอบสนองที่ดีก็จะเกิดแรงจูงใจ ใฝ่ สัมฤทธิ์ทาให้ องค์การเกิด
ภาวะอยู่ดีมีสุขทางสัง คม (societal well-being) ขึน้ ภายในองค์การ อันจะนาไปสู่คุณภาพ
และปริมาณงานที่ดีขึ ้น
2) ตัวแบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์สานักมิชิแกน (The Michigan
School) หรื อเรี ยกว่ากลุ่มแนวคิดแบบ "บริ หารจัดการนิยม" (Managerialism) กล่าวคือ เป็ นกลุ่มที่
เน้ นเรื่ องของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มองการบริ หารทรั พยากรมนุษย์จากมุมมองของฝ่ าย
บริหารจัดการ โดยการให้ ความสาคัญกับผลประโยชน์ตอบแทนที่องค์กรจะได้ รับอันดับแรก มนุษย์
และการบริ หารจัดการมนุษย์ เป็ นเครื่ องมือในการที่จะทาให้ บรรลุส่เู ป้าหมายเช่นนันขององค์
้
การ
ดัง นั น้ จึ ง มี ผ้ ู เรี ย กแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง ส านั ก คิ ด นี ว้ ่ า เป็ นพวก
"อัตถประโยชน์-กลไกนิยม"(Utilitarian-instrumentalism) คือมองผลประโยชน์หรื อผลประกอบการ
(performance) ขององค์กรเป็ นหลัก โดยมีการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์การให้ ไปสูผ่ ลประกอบการที่เป็ นเลิศ
2. กลุ่ม นัก คิดในสหราชอาณาจักร มี การนาเสนอแนวคิดของ 2 กลุ่ม ทาง
ความคิดที่มีจดุ เน้ นย ้าที่แตกต่างกันระหว่าง "กลุม่ อ่อน" (soft) กับ "กลุม่ แข็ง" (hard) คือ
1) กลุ่ม ที่ มี มุม มองแบบ "อ่อน" (soft) คือ กลุ่ม แนวคิด ที่ ให้ ความส าคัญ
ไปที่ "มนุษย์" (human resource) มากกว่าการบริ หารจัดการ (management) โดยเชื่อว่าบุคลากร
ทุกคน "ทรัพยากร" ที่มี คุณค่า อยู่ในตนเอง ดังนัน้ กลุ่ม ทางความคิดนีจ้ ึงมองการบริ หารจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์ว่าจะเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะต้ องช่วยปลดปล่ อยศักยภาพของ "ทรัพยากรมนุษย์ "
ออกมา (releasing untapped reserves of human resourcefulness) การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์แนวนี ้ จึงเน้ นในเรื่ องของการสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน (trust) การหาแนวทางที่จะสร้ าง
ความรู้ สึกถึงการมีพนั ธกิจผูกพัน (commitment) เกี่ยวข้ อง (involvement) และการมีส่วนร่ วม
(participation) ให้ เกิดขึ ้นในหมูม่ วลพนักงาน
2) ส าหรั บ กลุ่ ม ที่ มี มุม มองแบบ "แข็ ง " (hard) คื อ กลุ่ ม แนวคิ ด ที่ ใ ห้
ความสาคัญไปที่เรื่ องของ "การบริ หารจัดการ" (management) มากกว่าเรื่ องของ "มนุษย์" (human
resource) ดังนันกลุ
้ ่มทางความคิดนี ้จึงมองการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็ นภาระงาน
ด้ า นหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก ารจะสามารถเพิ่ ม พูน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุด จากการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางที่สาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้ การบริ หารจัดการ
องค์การให้ เกิดประสิทธิ ภาพก็คือ ต้ องมีการบูรณาการ (integrate) เรื่ องของการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เข้ ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การ
จากการศึ ก ษารู ป แบบฐานความคิ ด การเปลี่ ย นแปลงของการบริ ห ารจัด การ
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ส ามารถแบ่ง ตัวแบบการพัฒ นาการบริ หารจัด การทรั พ ยากรมนุษ ย์ อ อกเป็ น
2 แนวคิดคือ
1. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงปริ มาณ (Hard Side HRM) คือการบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณที่ ส ามารถค านวณได้ และค านึง ด้ า นเศรษฐศาสตร์ อื่ น ๆ เน้ น
ผลประโยชน์ขององค์กรมาเป็ นอันดับแรก โดยอาศัยการบริ หารจัดการที่จะทาให้ บคุ ลากรในองค์กร
มี ศักยภาพ ทัก ษะ ความสามารถเพิ่ ม ขึน้ ส าหรั บการแข่ง ขันกับองค์ก รอื่ น บุคลากรในองค์ ก ร
คือ ‚ทุนมนุษย์‛ ที่จะสามารถทา ‚กาไร‛ ให้ กับองค์กรได้ หากองค์กรลงทุนในการพัฒนาคน
ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ตรงกับความต้ องขององค์กร
2. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณภาพ หรื อการบริ หารที่เน้ นความเป็ น
มนุษย์ ( Soft Side HRM) การบริ หารทรั พ ยากรมนุษย์ ในเชิ ง นามธรรมบนพื น้ ฐานของการ
แนวความคิดมนุษย์ สัม พันธ์ (Human relations) เน้ นความส าคัญผลประโยชน์ของบุคลากร
โดยอาศั ย การบริ หารจั ด การด้ านอารมณ์ ความรู้ สึ ก และความต้ องการของบุ ค ลากร
ผ่านกระบวนการสื่อสาร แรงจูงใจ และความเป็ นผู้นาหากบุคลากรได้ รับการตอบสนองตามความ
ต้ องการ จะเป็ นปั จจัยในการนามาซึง่ คุณภาพงานที่ดีขึ ้นซึง่ ส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร
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การบริ ห ารจัด การองค์ ก รภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ผ่ า นมานัน้ พบว่ า ผู้บ ริ ห าร
ในองค์ ก รใช้ กระบวนการบริ ห ารในเชิ ง ภาวะผู้น าและน าเครื่ อ งมื อ ในการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของบุคลากรมาเป็ นมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อมุ่งสร้ างบุคลากร
ที่มีศกั ยภาพในการทางานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินการและเป้าหมาย
ขององค์กรทาให้ บรรยากาศการปฏิบตั ิงานในองค์กร มุ่งความต้ องการให้ บุคลากรเกิดการแข่งขัน
กัน กระบวนการดังกล่าวส่งผลทาให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพของงานตรง
ตามมาตรฐานที่องค์กรตังไว้
้ ซึ่งบางครัง้ อาจทาให้ สญ
ู เสียความเป็ นทีมงานหรื อทาให้ แต่ละทีมงาน
เกิดความไม่สามัค คีกันเพราะมุ่งแต่จะก้ าวไปข้ างหน้ า หรื อเพื่อก้ าวไปสู่ตาแหน่งที่ดีกว่าบุคคล
อื่น ทาให้ เกิดปั ญหาด้ านการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคลากรภายในองค์กร คุณธรรม ความยุติธรรม
และจรรยาบรรณการปฏิบตั ิงาน หลายองค์กรที่เห็นคุณค่าของมนุษย์ทางานมากกว่าเห็นคุณค่า
ของประสิทธิภาพการทางาน จึงเริ่ มนาการบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์เข้ ามามีบทบาทในการ
บริ หารจัดการ เพราะการบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ จะคานึง ทัง้ เรื่ องความละเอี ยดอ่อนทาง
ความรู้ สึ ก ความคาดหวัง การแสวงหาการเติบ โตในวิ ช าชี พ โดยมี บ ริ บ ทของผู้บ ริ ห าร ในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการบริหารจากผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา มาเป็ นผู้แนะนา ผู้สนับสนุนผู้ตามที่ดี
ทาให้ บคุ ลากรมีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เห็นคุณค่าของตนเองในการเป็ น
ส่วนหนึ่งที่มี ความสาคัญ กับการประสบความสาเร็ จขององค์กร และมี ความสมดุลระหว่างการ
ดาเนินชีวิตและการทางาน รวมทังการบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุก
ภาคส่วนแบ่งปั นประโยชน์อย่างเท่าเทียม องค์การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (ประชาชาติธุรกิจ. 2553: 31)
จากความหมายและแนวคิ ด ของการบริ ห ารที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์ ที่ ค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบและประโยชน์ของมนุษย์ทางานแบบองค์รวมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน รวมทัง้
บริ บ ทของสัง คมแวดล้ อ มนัน้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวทางการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น ที่ มี มุม มองมิ ติ
ด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ที่มีความเชื่อมโยงกัน และสามารถเปรี ยบเทียบกับการ
ดาเนินงานที่ยงั่ ยืนในระดับองค์กรโดยใช้ มุมมอง Triple Bottom Line หรื อที่ เรี ยกว่า ProfitPeople-Planet ที่สมั พันธ์กนั (Elkington, 1994)
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ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของ 3Ps ในความหมายของ Triple Bottom Line
ที่มา : Elkington (1994: 42)
แนวคิดหลักของ Triple Bottom Line หรื อมีความหมายเดียวกันกับ Global
Reporting Initiative (GRI) หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR) หรื อ ESG ซึ่งมาจาก
Environment-Social-Governance โดย Elkington (1994) ได้ อธิบายใจความสาคัญของ Triple
Bottom Line ว่าคือ การสร้ างความสมดุลกับมุมมองทัง้ สามด้ าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม มีการสร้ างการเติบโตขององค์กร ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและการเกื ้อกูล
ต่อสังคมรอบข้ าง รวมถึงการดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี จ้ ะสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันที่ส่งผลต่อการเจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กรอย่างยัง่ ยืนได้ ในระยะยาว
ดังนัน้ Triple Bottom Line หรื อ 3BL จึงประกอบไปด้ วยความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ส่วนประกอบ
(3Ps) คือ
1. People คือการให้ ความสาคัญกับบุคลากรในองค์กร และคนในชุ มชน สังคม
เพื่อให้ เกิดความยุตธิ รรมและการเจริญเติบโตของบุคลากรในองค์กรอย่างก้ าวหน้ าควบคูไ่ ปกับการ
เจริ ญ เติบโตขององค์กร เพื่ อให้ เ กิดความสมดุลกัน โดยแนวคิดในเรื่ อง People นี ก้ ล่าวได้ ว่า
เมื่ อ บุ ค ลากรในองค์ ก รรวมถึ ง ผู้ คนในชุ ม ชนสัง คมเติ บ โตไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ น้ ท าให้ องค์ ก ร
ก็จะต้ องเติบโตไปพร้ อมกัน
2. Planet คื อ การให้ ค วามส าคัญ กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม รู้ จัก ใช้ แ ละแบ่ง ปั น
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการเจริ ญเติบโต
ขององค์กร อนุรักษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติให้ ม ากขึน้ และลดผลเสียต่อการใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
ให้ น้อยลงมากที่ สุด เพื่ อที่จ ะทาให้ มีการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อม กับการพัฒนาขององค์กร
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รวมถึ ง การก าจัด ผลกระทบต่า ง ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รออกไป
เพื่อให้ สภาพแวดล้ อมยังความสมบูรณ์คงอยูเ่ ช่นเดิม
3. Profit คือ ผลประกอบการ ผลกาไรขององค์กรที่ได้ มาจะต้ องอยู่บนพื ้นฐาน
ของศีลธรรม คุณธรรมไม่คดโกง หรื อเอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น กระจายผลตอบแทนสู่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ อง
อย่างเป็ นธรรม
โดยทัง้ 3 ส่วนนัน้ นอกจากจะแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการบริ หารจัดการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากรู ปแบบการบริ หารจัดการแบบเดิมที่ผ่านมา หากยังทาให้ เห็นด้ วยว่า
มุมมอง Triple Bottom Line นัน้ ค่อนข้ างเน้ นในเรื่ องของความเป็ นมนุษย์มากขึ ้นสอดคล้ องกับการ
บริ หารที่ เน้ นความเป็ นมนุษย์ที่บริ หารทรัพ ยากรมนุษย์บนพืน้ ฐานของความต้ องการของจิ ตใจ
มนุษย์ทางานเป็ นหลัก เสมือนเป็ นการบริ หารใจกับใจ มนุษย์เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า ไม่สามารถ
ใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก รใด ๆ มาทดแทนได้ มนุ ษ ย์ จึ ง เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ น าองค์ ก ารให้ ไ ปสู่
ความสาเร็ จ เนื่องจากมนุษย์มีความรู้สึกนึกคิดและมีจิตวิญญาณ ผู้บริ หารต้ องทาความเข้ าใจถึง
ความต้ องการของบุคลากร การให้ เกียรติ การมีสว่ นร่วมในการเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกาหนด
เป้ าหมายทิ ศ ทางขององค์ ก ร ตลอดจนการให้ ค วามส าคั ญ กับ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ความยุติ ธ รรม
ความปลอดภัย และคุณ ภาพชี วิ ต ของบุค ลากรด้ ว ยโดยเป้ าหมายการบริ ห ารจัด การจะเน้ น
ที่การสร้ างคุณ ค่าเพิ่มขึน้ โดยการใช้ ศักยภาพของมนุษย์ที่จะทาให้ องค์การบรรลุวัตถุประสงค์
และอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ
Wheatley (2010: ออนไลน์) นาเสนอศาสตร์ ใหม่ในการบริ หาร (New Science)
ที่มีความเกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาและการบริหารที่ให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อม มนุษย์และผลกาไร
และเห็นว่าถ้ ามนุษย์มีความสามารถในการสร้ างคุณค่า การทางานก็จะมีความสัมพันธ์กบั แนวคิด
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน แนวคิดของ Wheatley มีความสอดคล้ องกับแนวคิด Triple Bottom Line ของ
Elkington โดยอธิ บายว่าการดาเนินการใดๆ ขององค์การนอกจากจะคานึงถึงผลกาไรที่อยู่บน
พื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ วยังมีส่วนในการดูแลโลกและสิ่งแวดล้ อม รวมไปถึงการ
พัฒนามนุษย์ในระดับจิตวิญญาณ
Holman and Devane (1999, อ้ างถึงใน Wheatley, 1999: 179) กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานภายในองค์การ ข้ อมูลใหม่ๆ ก่อให้ เกิดการจัดการองค์การของตัวเองขึน้
เรี ยกว่า ‚ระบบแบบองค์รวม‛ ซึ่ง Wheatley (1999: 179) ยกตัวอย่างระบบแบบองค์รวมในบาง
กรณี หมายถึง กลุม่ ผู้บริหารที่สามารถทาให้ เกิดอนาคตที่พงึ ประสงค์ขององค์การได้ ทาให้ บคุ ลากร
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จากทุกส่วนขององค์การรวมทังจากภายนอก
้
มาทางานร่ วมกันเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ขององค์การ
ค้ าหาสภาวะในปั จจุบนั และความต้ องการที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงภายนอก เพื่อทาให้ ข้อมูลที่อยู่ใน
องค์การปรากฏออกมาเป็ นสารสนเทศ วิธีการนี ้ทาให้ เกิดองค์ความรู้อย่างมากมายและเป็ นวิถีใน
การสร้ างความเป็ นระเบียบและความพึงพอใจบนความแตกต่างของบุคคล ข้ อมูลเกิดขึน้ อย่าง
อิสระโดยระบบและป้อนกลับโดยตัวของมันเอง เพื่อการเจริ ญเติบโตและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน
องค์การ การทางานของทีมงานหรื อองค์การต้ องอาศัยการเริ่ มต้ นด้ วยการเริ่ มต้ นอย่างมีสติว่าเรา
ต้ องการทาอะไรร่ วมกันและจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เมื่อเริ่ มมีความชัดเจนผู้คนจะใช้ เป็ นสิ่งสะท้ อน
เพื่อแปลข้ อมูลประสบการณ์ที่มี พวกเขารู้ว่า จะทาอะไรและจะทาอย่างไร การตัดสินใจของแต่ละ
คนจะไม่เหมือนเดิมและพฤติกรรมก็ไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกันเมื่อเวลาผ่านไปคาตอบของแต่ละคน
จะถูกป้อนกลับเข้ าสูร่ ะบบจนเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน ผู้บริ หารควรสร้ างความท้ าทายให้ องค์การ ด้ วย
การทาให้ ผ้ คู นในทุกระดับและกิจกรรมทุกอย่างเข้ าถึงเข้ ามูลได้ ง่ายขึน้ รวมทัง้ ลดการควบคุมซึ่ง
สกัดกัน้ การไหลของข้ อมูล เราไม่ควรใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริ หารจัดการเพื่อปิ ดกัน้
หรื อกาหนดข้ อมูลที่ผ้ ูควรรู้ อีกต่อไปแต่เราควรทาให้ ทุกคนมีส่วนร่ วมที่เกิดจากความมีอิสรภาพ
ไว้ วางใจให้ ผ้ คู นรู้ จกั ความหมายของข้ อ มูลเพราะพวกเขารู้ จกั หน้ าที่ของตนเอง รู้ จกั องค์การและ
เป้าหมายของทีมงาน
Wheatley (1999: 253-254) กลยุทธ์ เบื ้องต้ นเพื่อการเปลี่ยนแปลงคือ ระบบต้ องเรี ยนรู้
เรื่ องราวของตัวเองให้ มากขึ ้นจากการเรี ยนรู้ตนเองนัน่ เอง ระบบต้ องการกระบวนการเพื่อนาพาทัง้
ระบบเข้ าหากัน กระบวนการต่างๆ ที่มีอยูห่ ลากหลายจะทางานได้ นนั ้ จะเป็ นกระบวนการที่อานวย
ให้ เกิดการค้ นพบตัวเองและสร้ างสัมพันธ์ แบบใหม่ และการที่จ ะช่วยให้ ระบบมีความรู้ เกี่ ยวกับ
ตนเองมากขึ ้นต้ องอาศัย 3 ประเด็น คือ 1) ผู้คนต้ องสามารถเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ พืน้ ฐานของ
องค์การหรื อชุม ชนว่า เราคือ ใคร เราอยากเป็ นใคร เราจะอยู่ด้ว ยกันอย่างไร 2) ผู้คนต้ องการ
เชื่อมโยงกับข้ อมูลใหม่ เราต้ องรู้ อะไรอีก เราจะหาข้ อมูลใหม่ได้ จากที่ไหน 3) คนต้ องก้ าวข้ ามสิ่ง
เดิมๆ และสร้ างความสัมพันธ์ ใหม่กับผู้คนในที่ใดก็ได้ ในระบบ มีใครอีกบ้ างที่ต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อ
ทางานกับเรา เมื่อระบบศึกษาทังสามมิ
้
ติคือ อัตลักษณ์ ข้ อมูลและความสัมพันธ์ ระบบจะเริ่ มรู้จกั
ตนเองมากขึน้ ระบบเริ่ มเชื่อมโยงกับความจริ งว่าตัวตนที่แท้ ของเราคือใคร เชื่อมโยงกับสภาวะ
แวดล้ อมของตัวเองและลูกค้ าได้ ดีขึ ้น เชื่อมโยงกับผู้คนในทุกๆ ระบบได้ ดีขึ ้น ความเชื่อมโยงใหม่นี ้
ทาให้ มีสมรรถภาพดีขึ ้นและทาให้ ระบบมีสขุ ภาพดีขึ ้น เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา
และการมีส่วนร่ วมในทีมจัดการตนเอง เป็ นเครื่ องช่วยให้ พนักงานเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและใช้
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ความสามารถร่วมกัน ความสัมพันธ์ใหม่กบั ผู้รับบริ การก็เช่นเดียวกันกับผู้ที่อยู่นอกระบบก็เข้ ามามี
ส่วนร่วมมากขึ ้น
ความเป็ นจริงเราคือมนุษย์ที่มีความต้ องการและมีอจั ฉริ ยภาพ ที่ผ่านมาการบริ หารจัดการ
ได้ ละเลยความซับซ้ อนของ ‚ความเป็ นมนุษย์‛ ความล้ มเหลวในการทางานในเกิดประสิทธิผลและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดจาก การละเลย ‚ปั จจัยความเป็ นมนุษย์ ‛ (Soft) (Wheatley,1999:
282) ที่มกั ถือเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย รูปแบบการบริ หารองค์การใหม่ๆ ถูกออกแบบมา มีการจัดฝึ กอบรม
ใหม่แต่ก็ยงั ละเลยพลวัตขันพื
้ ้นฐานของความเป็ นมนุษย์ เช่น ความต้ องการ ความไว้ วางใจซึ่งกัน
และกัน ความต้ องการงานที่มีความหมาย ความต้ องการอยากมีคุณูปการต่อส่วนรวม และการ
ได้ รับคาขอบคุณเมื่อทาสาเร็จและความมีสว่ นร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้นา
ที่ให้ ความสาคัญกับความเป็ นมนุษย์ต้องอาศัยการรับรู้ แบบใหม่ที่ให้ ความสาคัญและให้ วิธีการ
ที่จะทาให้ เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์แบบใหม่กบั เครื อข่ายของบุคลากร
ผู้ร่วมผลประโยชน์และชุมชน ผู้บริ หารต้ องก้ าวออกมาเป็ นผู้ช่วยเหลือและบุคลากรยินดีให้ การ
ยอมรั บ และสนับ สนุ น ในเป้ าหมายเดี ย วกั น และผู้บ ริ ห ารเข้ ามาร่ ว มแบบอ่ อ นน้ อมถ่ อ มตน
อย่า งเหมาะสม มี ความสัม พัน ธ์ อ ย่า งลึกซึง้ อยู่ร ะหว่า งกิ จ กรรมของปั จ เจกบุคคลกับองค์ รวม
ที่เกิดขึ ้นในองค์การ (Wheatley,1999: 286-288)
Wheatley (1999) กล่าวถึงองค์การที่ไม่มีการวางแผน (unplanned organization :
learning from nature’s emergent creativity) ที่ให้ ความสาคัญกับมนุษย์ว่า เป็ นผู้ที่มีการจัดการ
องค์การด้ วยตนเอง (self-organizing) และมีความเชื่อมัน่ ว่าสิ่งสาคัญที่สดุ คือปั จเจกบุคคลเพราะ
องค์ ก ารมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยบุค คลที่ อ ยู่ใ นนัน้ มนุษ ย์ ส ามารถที่ จ ะสร้ างรู ป แบบ
และกาหนดโครงสร้ างการจัดการองค์การใหม่ๆ ตลอดเวลา ความจริ งนี ้ส่งผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของกระบวนการความสัม พันธ์ ของมนุษย์ในองค์การ มนุษย์มี ศกั ยภาพและความคิด
สร้ างสรรค์และมีการทดลองเพื่อค้ นหาความเป็ นไปได้ รวมทังความซั
้
บซ้ อนและความหลากหลาย
ซึ่งนาเสนอในรูปแบบการบริ หารใหม่ที่มี ความเชื่อมโยงกับการบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft
side management)
Corrigan (2010: ออนไลน์ ) ได้ ส รุ ปหลักการบริ ห ารที่ เน้ น ความเป็ นมนุษ ย์
ของ Wheatley ไว้ 12 ประการ โดยกล่ า วว่ า หลั ก การนี ช้ ่ ว ยให้ ออกแบบสิ่ ง ที่ เ ราต้ องการ
และหลี ก เลี่ ย งแนวคิ ด ที่ จั ด เตรี ยมมาแล้ วตายตั ว ที่ เ น้ นการจั ด การที่ เ ป็ นรู ปแบบเดี ย ว
ในทุกสถานการณ์ หลักการ 12 ประการนี ้ได้ แก่
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1) บุคลากรในองค์การได้ สง่ เสริมสิ่งที่ตนคิดขึ ้น
2) บุคลากรจะแสดงความรับผิดชอบสูงสุดเมื่อเกิดความใส่ใจดูแล
3) การสนทนาเป็ นทางที่ ทาให้ ม นุษย์ นัน้ มี ความรู้ สึกร่ วมกัน มี การค้ นพบสิ่ ง
แลกเปลี่ยนร่วมกันที่มีความหมายในการสนทนา
4) เปลี่ยนแปลงการสนทนา เปลี่ยนบริ บทตนออกไปจากที่เป็ นอยู่ให้ เป็ นการ
สนทนาจริงๆ
5) ยอมรับภาวะผู้นาที่ใครๆ ก็เป็ นได้
6) เน้ น ที่ ก ารท างานถามค าถามเกี่ ย วกับ ความเป็ นไปได้ ไม่ ใ ช่ถ ามค าถาม
ว่ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ ้น
7) ภูมิปัญญามีอยูใ่ นตัวบุคลากร
8) ทุกๆ อย่างมีการล้ มเหลวในช่วงกลางแต่ในวงจรจะมีการเปลี่ยนแปลง
9) การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นสิ่งที่ทาให้ เพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่กาลังทา
10) งานที่มีความหมายเป็ นพลังที่จงู ใจมนุษย์
11) มนุษย์สามารถรับเอาสิ่งต่างๆ ได้ เมื่อมีการเดินไปด้ วยกันเป็ นทีม
12) ความกรุณา การให้ อภัยและความรักเป็ นสิ่งสาคัญในการทางานในองค์กร
หรื อชุมชน
วรภัทร ภู่เจริ ญ (2554: 4-25) ได้ แบ่งยุคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ออกเป็ น
3 ยุค คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 1 (HRD 1.0 : Survival Era) มองมนุษย์เป็ นแค่
เครื่ องจักร อาศัยผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อดึงดูดให้ บุคลากรทางาน ไม่ได้ คานึงถึงความรู้ สึก
และความต้ องการของบุคลากรทาให้ บคุ ลากรไม่มีความรักและความผูกพันกับองค์การ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี ้มีลกั ษณะเพื่อ ‚อยู่รอด‛ โดยใช้ สื่อสร้ าง ‚การเพิ่มคุณค่า‛ (Value added)
กระตุ้นอารมณ์ของผู้รับบริการให้ เกิดความหลงใหล ความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การ (Customer
satisfaction) มี วัตถุประสงค์หลัก (Bottom Line) คื อ ‚กาไร‛แต่สุดท้ ายผลกระทบ (Impact)
คือการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ได้ ประโยชน์ไม่ค้ มุ ค่ากับสิ่งที่สญ
ู เสียไป
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 2 (HRD 2.0 : Sustainability Development Era)
เป็ นยุคที่ ผ้ ูบริ หารเริ่ ม เห็นความส าคัญของความสมดุลระหว่างงานและชี วิต (Life & work
balancing) และความสุขในการทางาน (Happy workplace) ถ้ าบุคลากรมีความสุขในการทางาน
ทาให้ มีคณ
ุ ภาพในการทางานและเกิดประสิทธิผล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี ้มีลกั ษณะ
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เพื่ อ ‚อยู่ ร อดร่ ว มกั น ‛ โดยเริ่ ม ใช้ แนวคิ ด แบบ ‚การพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ‛ (Sustainability
Development) เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการที่ใช้ ส่วนสาคัญหลัก (Triple bottom line)
คือ กาไร มนุษย์และสิ่งแวดล้ อม บริหารจัดการอย่างสมดุล ‚งานได้ ผล คนมีความสุข‛
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยคุ ที่ 3 (HRD 3.0 : Spiritual Development Era) เป็ นยุค
ที่ เ น้ น การพัฒ นาในมิ ติของจิ ตวิญ ญาณ (Human Spirit) ยกระดับจิ ตใจ เป็ นการอยู่ร่ วมกัน
อย่างมีความหมายในชีวิต (Meaning of life) ค้ นหาความสุขที่แท้ จริ ง (The true happiness)
เพื่อยกระดับจิตใจ (Spiritual enhancement) นัน่ คือ นอกเหนือจากกาไร มนุษย์และสิ่งแวดล้ อม
แล้ ว บุคลากรมี ค วามสุ ข ในการทางาน เข้ าใจธรรมชาติและความต้ อ งการภายในของตนเอง
(Inner self-understanding)
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของความหมายในการแบ่งยุคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในมุมมองของนักวิชาการต่างๆ
นักวิชาการ
Kotler
และคนอื่นๆ
Tofler
วรภัทร
ภู่เจริญ

การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 1 ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 2 ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 3
เน้ นสินค้ าและบริการ
เน้ นความพึงพอใจของ
เน้ นจิตวิญญาณของ
(Product & Services) ผู้รับบริ การ (Customers) มนุษย์ (Human Spirit)
คลื่นลูกที่ 1
คลื่นยุคที่ 2
คลื่นยุคที่ 3
ยุคเกษตรกรรม
ยุคอุตสาหกรรม
ยุคเครื อข่าย
อยูร่ อด (Profit)
อยูร่ อดด้ วยกัน
อยูร่ อดด้ วยกัน
(Profit + People +
อย่างมีความหมาย
Planet)
(Enlightening)
ที่มา : วรภัทร ภู่เจริญ (2554: 26)
ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคต่าง ๆ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 1
อยูร่ อด (Survival Mode)

การพัฒนา
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 2
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 3
อยูร่ อดร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
อยูร่ อด อยูร่ ่วมกันได้ พัฒนาไปด้ วยกัน
(Sustainability Development
อย่างยัง่ ยืนพัฒนาจิตใจ (Human
Mode)
Spiritual Development Mode)
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 1
องค์การต้ องสนอง
ความต้ องการตามเป้าหมาย
ของตน
เน้ นปริมาณและคุณภาพ
ของสินค้ าและบริการ
บริหารจัดการแบบแบ่งแยก

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 2
องค์การมี ‚จิตสาธารณะ‛
มองตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สังคมต้ องพึง่ พาอาศัยกัน
สมดุลระหว่างคุณภาพงาน
และคุณภาพชีวิต
บริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 3
เป็ นองค์การที่นาบุคลากร
ไปสูศ่ กั ยภาพสูงสุดของมนุษย์
สมดุลวิมตุ ติและสมมุติ

บริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม
โดยเคารพในความเป็ นมนุษย์
ที่มีความแตกต่างกันและมี
ความเท่าเทียมกัน
มนุษย์เป็ นปั จจัยในการผลิต
มนุษย์เป็ นต้ นทุน (Capital)
มนุษย์เป็ นสัตว์ประเสริฐ
มนุษย์เป็ นค่าใช้ จา่ ย (Cost)
ที่มีมลู ค่า พัฒนาได้ มีชีวิต
มีสติปัญญาในการเข้ าใจและ
จิตใจ
รับรู้ความหมายและคุณค่าของ
ชีวิต สามารถพัฒนาบน
พื ้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม
ใช้ แรงจูงใจจากภายนอกเป็ น
สร้ างแรงบันดาลใจในการ
พละ 5 ‚ศรัทธา วิริยะ ศีล
แรงกระตุ้นในการทางาน เช่น ทางาน เช่น ทางานด้ วยความ
สมาธิ ปั ญญา‛
ผลประโยชน์ ความก้ าวหน้ าใน รัก ความสุข เต็มใจ สนุกสนาน
อาชีพ เป็ นต้ น
พัฒนากายและใจ ทางานเพื่อ
สังคมส่วนรวม เป็ นต้ น
สื่อสารทางเดียวจากบนลงล่าง
สื่อสารหลายทาง
เหมือน HRD 2.0 เพิ่มเติมการ
ใช้ สนุ ทรี ยสนทนา (Dialogue) สื่อสารภายในของบุคลากร คือ
เรื่ องเล่าเร้ าพลัง (Storytelling) การมีสติ รับรู้จิตใจของตนเอง
กิจกรรมส่งเสริมและค้ นหาคน
ดี (Appreciative) จากบนลง
ล่าง ล่างขึ ้นบนและด้ านกว้ าง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 1
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 3
ทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 3
เน้ นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการเรี ยนรู้
เหมือน HRD 2.0 เพิ่มเติมการ
ในห้ องเรี ยนแบบบรรยาย
ที่หลากหลายอานวยความ
ฝึ กสติเพิ่มรับรู้และจัดการ
(Lecture) สอนแบบทางเดียว สะดวกในการแสวงหาความรู้
กับตนเอง
เน้ นผลลัพธ์
เน้ นผลสัมฤทธิ์มากกว่าผลลัพธ์
เช่น ค้ นคว้ าต่อยอดใจสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ ยอมรับความแตกต่าง
ของความคิด เป็ นต้ น
อ้ างอิงหลักการ
สร้ างหลักการบริหารจัดการ
หลักพอเพียงเป็ นองค์การ
จากฝั่ งตะวันตกมาใช้ ในการ
แบบของตนเอง กล้ าที่จะ
เรี ยนรู้และบริ หารความรู้
บริหารจัดการ
ร่วมกันทดลอง ค้ นคว้ า
(Learning organization &
Knowledge management)
ที่มา : วรภัทร ภู่เจริญ (2554: 29-40, 44-60)
จากการพิจ ารณาตารางการเปรี ยบเที ยบการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ในยุคที่ 2 และ 3
เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft side management) ที่ส่งเสริ มการ
พัฒนาจิ ตใจของบุคลากรบนพื น้ ฐานของความเคารพในความเป็ นมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน
มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ตามความต้ องการของบุคคลที่จะพัฒนาตนเองให้
เต็มตามศักยภาพ เพื่อเกิดปั ญญาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นการพัฒนาแบบ
องค์รวมอย่างสมดุลเพื่อมุง่ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนขององค์การ
แนวทางสาคัญที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค 2 และ 3 คือ การทาให้ องค์การเป็ น
‚องค์การแห่งการเรี ยนรู้‛ (Learning organization) เพราะเป็ นการทาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ เป็ น
สัง คมแห่ง การเรี ย นรู้ (Learning Society) โดยพฤติกรรมของมนุษย์ ในสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้
คื อ การสื่ อ สารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ ก าลัง ใจเมื่ อ มี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ชื่ น ชม ( Appreciate)
คนกล้ าคิดกล้ าทา เรี ยนรู้ ทงจากผลส
ั้
าเร็ จและความล้ มเหลว ส่งผลทาให้ เกิดคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน ทางานแบบมีความสุข มีความสมดุลในชีวิตและงาน เป็ นต้ น (วรภัทร ภู่เจริ ญ, 2554:124-
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125) ผู้บริ หารใช้ การตังค
้ าถามเพื่อเปิ ดศักยภาพ เพื่อสร้ างความรู้สึกที่ดี บุคลากรมีความรู้ สึกเป็ น
เจ้ าของ (Sense of belonging) เกิดความเข้ าใจ เปิ ดใจซึ่งกันและกันภายใต้ บริ บทของการมีส่วน
ร่ ว ม ลดช่ อ งว่า ง (Gap) ระหว่า งผู้บ ริ ห ารและบุค ลากรได้ เ ป็ นอย่ า งดี และสื บ ค้ น เพื่ อ ชื่ น ชม
(Appreciative Inquiry) เมื่อได้ รับคาชนชม บุคลากรจะมีความรู้ สึกเห็นคุณค่าในตนเองและเป็ น
การสร้ าง ‚แรงบันดาลใจ‛ ที่ดีในการทางาน (วรภัทร ภู่เจริญ, 2554: 147-149)
Carmichael, Collins, Emsell และ Haydon (2011) กล่าวถึงทักษะความเป็ น
มนุษย์สาหรับผู้บริ หาร (Soft skill for managers) ว่ามีความคาบเกี่ยวกันระหว่างความเป็ นผู้นา
และการจัดการ (Leadership and management) โดยการบริ หารและการนาบุคลากรยุคใหม่
เพื่อให้ เกิดมาตรฐานจะต้ องให้ ความสาคัญกับทักษะความเป็ นมนุษย์ (soft skills) ที่เป็ นวิธีการ
สาคัญ หนึ่ง และสะท้ อ นให้ เ ห็ นความคาดหวัง ของผู้น าที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก ารประสบความส าเร็ จ
(Rayner และ Adam-Smith, 2009: 51 อ้ างถึงใน Carmichael, 2011: 100) ทักษะผู้นาและการ
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (softer leadership and management skills) กลายมาเป็ นสิ่ง
สาคัญมากขึ ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเมือง สนับสนุนในปั จเจกบุคคลทางานอย่างมี ประสิทธิ ภาพและลดประเพณี การฟั งแต่
คาสัง่ แบบดังเดิ
้ มในองค์การ (Carmichael, 2011: 100)
Halfhill และ Nielsen (2007: 65) กล่าวถึง ทักษะความเป็ นมนุษย์ (soft skills)
ในการจั ด การศึ ก ษาโดยระบุ ถึ ง การปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งบุ ค คลต่ อ บุ ค คลและบุ ค คลต่ อ กลุ่ ม
ซึ่งประกอบด้ วยการสื่อสาร การแก้ ปัญหาความขัดแย้ งและความสามารถในการให้ และรับข้ อมูล
ป้อนกลับอย่างได้ ผลหรื อเป็ นความฉลาดทางอารมณ์ เน้ นทักษะด้ านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะนี ้ส่งผล
ต่อผลที่ได้ ของบุคคลและองค์การ โดยในการจัดการทางการศึกษาที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ มีการ
เสนอแนวคิดดังนี ้
1. การับรู้คณ
ุ ค่าของความเป็ นมนุษย์ (The perceived value of soft skills)
ทักษะความเป็ นมนุษย์ (Soft skills) เป็ นสิ่งจาเป็ นจะต้ องติดต่อกับคนด้ วยกัน หรื อคนกับกลุ่ม
เช่น การติดต่อสื่อสาร แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง ความสามารถในการให้ และรับผลสะท้ อนกลับ
อย่างมีประสิทธิผล รวมทังความฉลาดทางอารมณ์
้
(Wong และ Song, 2004 อ้ างถึงใน Halfhill
และ Nielsen, 2007: 65)
2. การติดต่อสื่อสารกันไว้ (Making the connection) ถ้ าเราเป็ นนักศึกษาที่ต้อง
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะความเป็ นมนุษย์ต่อผู้อื่นในโรงเรี ยน มีวิธีการอะไรที่แสดงทักษะความเป็ น
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มนุษย์ที่แสดงออกมาให้ เป็ นการปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ ในการดาเนินการจัดการศึกษา เช่น
การปฏิบตั ิที่เกิดผลและมีประสิทธิผล กลยุทธ์ ในการทางาน เทคนิคของการทางานที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน
ผู้บริหาร บุคลากร เห็นได้ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอ่ การบริหาร
3. การสาธิตการทางานเป็ นทีม (Teamwork as an example) การฝึ กอบรม
ทักษะการทางานเป็ นทีมอย่างเป็ นระบบขององค์การทางการศึกษา มีเหตุผลที่เพียงพอว่าทาไม
การทางานเป็ นทีมถึงเหมาะสมในการเป็ นตัวอย่างของการวัดทักษะความเป็ นมนุษย์ (soft skill)
เช่น องค์การอุตสาหกรรมไม่สามารถละเลยต่อการทางานเป็ นทีม มีการทางานเป็ นทีมในจุดต่างๆ
ที่ตนเป็ นสมาชิก (Lawter และคนอื่นๆ, Sundstorm อ้ างถึงใน Halfhill และ Nielsen, 2007)
Halfhill และ Nielsen (2007: 66) สรุ ปไว้ ว่าความสามารถของบุคคลในข้ างต้ น
พบว่า แต่ละบุคคลมีแนวโน้ มในการทานายประสิทธิ ผลของทีม โดยเฉพาะความเห็นในทิศทาง
เดียวกันในแนวสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ ของกลุ่มในราบรื่ น ความตระหนักในการช่วยเหลือทีมงาน
และการขยายออกของขอบข่ ายความสามารถของกลุ่ม ในการได้ สิ่ง ต่างๆ จากภายนอกสู่กลุ่ม
แต่ละบุคคลมีผลต่อการทาหน้ าที่ของกลุ่มและมีคณ
ุ ค่าของมุมมองความแตกต่างระหว่างบุคคล
เมื่ อ สมาชิ ก ในที ม ตระหนั ก ว่ า พฤติ ก รรมส่ ง ผลลบต่ อ กลุ่ ม ผู้ บริ หารจะต้ องปรั บ สิ่ ง นั น้
ให้ มีความหมายเหมาะสมขึ ้น เช่น ผู้นาทีมมอบหมายงานให้ สมาชิกน้ อยลงตามสิ่งที่เขาตระหนัก
ที่เป็ นส่วนไม่ส าคัญ มากต่อผลลัพ ธ์ ของกลุ่ม ซึ่งนาไปเป็ นประโยชน์ ต่อองค์การและการทางาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ (Soft skills)
Marjanovic (2000: 45) กล่าวถึง Human side หรื อ soft side ในกระบวนการรื อ้
ระบบธุรกิจว่ามียทุ ธศาสตร์ ที่นามาใช้ คือ
1) หาความเห็น ทัศนะของพนักงานหรื อประเมินความคิดเห็นและเข้ าใจเหตุผล
ของแต่ละคนในการออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการ
2) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการติดต่อสื่อสารความรู้ความคิดของตน
3) มีการตัดสินใจร่วมกันโดยกลุม่
4) การรายงานผลลัพธ์ ประสบการณ์ในเชิงบวก จนเกิดความพึงพอใจในโอกาส
ที่ได้ มีส่วนร่ วมของกลุ่มและพึงพอใจการให้ กาลังใจของผู้ จัดการในการจัดการที่ก่อให้ เกิดความรู้
ในปั ญหาที่แท้ จริงขององค์การ
Aquirre และ Calderone (2004: ออนไลน์) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ด้ วย soft side management มีหลักสาคัญ 10 ประการ คือ
1) ให้ ความสาคัญกับมนุษย์โดยอัตโนมัติ
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2) เริ่มที่ผ้ บู ริหาร
3) เข้ าถึงทุกระดับ
4) สร้ างความเข้ าใจอย่างเป็ นทางการด้ วยลายลักษณ์อกั ษร
5) สร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมกัน
6) สื่อสารสิ่งที่ต้องการ
7) ประเมินวัฒนธรรมของโรงเรี ยนที่เป็ นค่านิยมหลัก ความเชื่อ พฤติกรรมและการ
รับรู้
8) ดาเนินการให้ เกิดขึ ้นมา
9) เตรี ยมตัวกับสิ่งที่ไม่คาดฝั น
10) สนทนาเป็ นรายบุคคล
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี กระบวนการพัฒนาการบริ หารองค์การ ที่ให้ ความสาคัญ
กับ ความเป็ นมนุษ ย์ สามารถสรุ ป ความหมายโดยรวมของการบริ ห ารที่ เน้ น ความเป็ นมนุษ ย์
(Soft side management) คือ กลวิธีในการบริ หารที่เข้ าถึงความละเอียดอ่อนทางความรู้ สึก
ความคาดหวัง และให้ คุณ ค่ า ของมนุ ษ ย์ การมี ม นุ ษ ย์ สัม พัน ธ์ การตัด สิ น ใจร่ ว มกั บ บุ ค คล
ในการดาเนินการทางานในองค์การให้ บรรลุผลตามเป้าหมายของมีความสุขและความภาคภูมิใจ
โดยมีการประสานองค์ประกอบที่หลากหลายโดยให้ ความสาคัญกับหลักความเป็ นมนุษย์มากกว่า
แรงจูงใจภายนอกแต่เป็ นแรงจูงใจภายในบุคคล ทีมงานดาเนินงานร่วมกันและมี ความเคารพซึ่งกัน
และกัน โดยคานึงถึงความต้ องการของผู้รับบริ การ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย
มีการกาหนดแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับปรัช ญาการจัดการศึกษาขององค์การ มี การ
ทางานเป็ นทีม การสร้ างความสัมพันธ์ พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม วัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื ้อกูล
และการติดตามผลอย่างเป็ นมิ ตร โดยได้ รับสิ่ง ตอบแทนในเชิงของความภาคภูมิใจ ความยินดี
และมีความสุขที่กระทาให้ งานนันประสบความส
้
าเร็ จตามเป้าหมายมากกว่าสิ่งตอบแทนเชิงวัตถุ
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบดังนี ้
1. ความเคารพในความเป็ นมนุ ษ ย์ ข องบุคลากร (Humanized) การคานึงถึง
ศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของผู้บริ หาร เชื่อมัน่ ในคุณค่าหรื อศักยภาพของบุคลากร
(Self Efficacy) ยกย่อง เชื่อถือ(Self Respect) รวมทังการให้
้
ความสาคัญ (Self Empowerment)
ท าให้ บุค ลากรเกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบความกระตื อ รื อ ร้ นและความซื่ อ สัต ย์ เรี ย บง่ า ย พอเพี ย ง
มี จิ ต ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กั น มี ค วามสุ ข และภาคภู มิ ใ จในตนเองรวมถึ ง ความส าเร็ จ ของงาน
โดยผู้บริหารใช้ วิธีการแสดงออกทางการสื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะการสื่อสารในเชิงบวก มีความ
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จริงใจและแสดงความปรารถนาดีในสนทนา สร้ างสภาพแวดล้ อมต่อการทางานที่เหมาะสม สะอาด
เป็ นระเบียบ ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือ ความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน อบอุ่นและผ่อน
คลาย เป็ นต้ น
2. การส่ งเสริมการพัฒนาตนให้ เต็มศักยภาพ (Self-actualization) การที่ผ้ บู ริ หาร
สร้ างวัฒ นธรรมการทางานและการเรี ยนรู้ แบบที ม มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเพื่ อให้ เกิดความ
ร่วมมือร่ วมใจกันในการทางาน ให้ บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม รับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคลากรให้ ความจริ งใจ ให้ การยกย่องนับถือ
ให้ การสนับสนุนต่อการพัฒนา และให้ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
3. การสร้ างแรงบั นดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ ผ้ ูบริ หาร
ประพฤติในทางที่ ทาให้ บุคลากรเกิดแรงจูงใจภายในการให้ ความหมายและท้ าทายในเรื่ องงาน
ทาให้ บคุ ลากรเห็นตามเป้าหมาย ภารกิจและปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยนร่วมกัน คานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปั ญญาทาให้ บคุ ลากรรู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า สามารถจัดการ
กับปั ญหาที่ตนเองเผชิญได้ และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication) การถ่ายทอดข้ อมูล
ภายในองค์การ ด้ วยปิ ยวาจา กัล ยาณมิ ตร สุภ าพ อ่อนโยน มี ความจริ ง ใจและแสดงความรั ก
ความปรารถนาดี เปิ ดโอกาสและรับฟั งความคิดเห็น ปั ญหาต่างๆ ทาให้ บคุ ลากรเกิดความเข้ าใจ
ความเชื่อถือ เคารพซึ่งกันและกัน สร้ างความอบอุ่นใจและมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เกิดการ
เชื่ อ มโยงความสัม พัน ธ์ ข องบุค ลากรในองค์ ก ารให้ เ ข้ า เป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบตั งิ านประสบผลสาเร็จตามปรัชญาการศึกษาและเป้าหมายของโรงเรี ยน
5. วัฒนธรรมองค์ การ (Organization Culture) หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารมุ่งเน้ น
บุคคลเป็ นศูนย์กลาง มีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้ างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร
ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีความรัก ความสัมพันธ์ สนับสนุนซึ่งกันและกัน และให้ ความเป็ นอิสระในการ
ท างานโดยผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นน ากิ จ กรรมการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ แ ละการปฏิ บัติ ต นเป็ น
แบบอย่าง สม่าเสมอและต่อเนื่อง เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างวัฒนธรรมองค์การส่งผลทาให้ บคุ ลากร
มีความพึงพอใจ ความสุขและความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของงานและการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ
ในประเทศไทยมี โ รงเรี ย นจ านวนหนึ่ง มี แ นวคิด ในการพัฒ นาการศึกษาตามแนวทาง
ความเชื่อ ปรัชญาการศึกษาของตนเองโดยมีลกั ษณะที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้ องกันในเรื่ องของ
การให้ การศึก ษาแบบองค์ร วมให้ ความส าคัญกับการพัฒ นาที่ เน้ นความเป็ นมนุษย์ ที่ มี ค วาม
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แตกต่างจากโรงเรี ยนทัว่ ไปที่มองว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่แยกออกจากการให้ ความสาคัญ
กับ มนุษย์ เ น้ นการสั่ง การและควบคุม ที่ ข าดการยอมรั บความแตกต่า งหลากหลายของบุค คล
และบริบททางสังคม การจัดการศึกษาจึงไม่สามารถพัฒนาผู้เรี ยนได้ เต็มตามศักยภาพ จากัดกรอบ
ความคิดตามความต้ องการที่เกิดจากหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งสนับสนุนให้ ผ้ ูเรี ยน
เฉพาะกลุม่ เป็ นผลให้ ผลการเรี ยนของผู้เรี ยนจะเป็ นในเชิงปริ มาณที่ขาดคุณภาพ ดังนันการพั
้
ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมต้ องผสมผสานระหว่างมนุ ษย์ที่ปฏิบตั ิการ คือ ครู บุคลากรทางการ
ศึก ษา ผู้บ ริ ห าร รวมทัง้ ผู้เ รี ย น ซึ่ง ต้ อ งท าควบคู่ไ ปการบริ ห ารจัด การที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์
ที่ละเอียดอ่อนในการจัดการศึกษา มีความสอดคล้ องกลมกลืนระหว่างด้ านแข็ง (Hard side)
และด้ า นอ่อ น (Soft side) โดยโรงเรี ย นทางเลื อ กมี ค วามสอดคล้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การ
ที่เน้ น ความเป็ นมนุษย์ (Soft Side Management) เพราะให้ ความสาคัญกับการพัฒนามนุษย์
ให้ เต็มตาม

3. การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
จากปั ญหาของระบบการศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า การศึกษาในระบบไม่สามารถ
ตอบสนองผู้เรี ยนที่มีความแตกต่างกันได้ ระบบโรงเรี ยนทาให้ เกิดปั ญหาความเหลื่อมลา้ ในการ
เรี ยนและการจัดหลักสูตรให้ มีมาตรฐานเดียวกันหมดโดยไม่คานึงถึงความเป็ นมนุษย์ว่าแต่ละคน
มีความต้ องการต่างกัน ดัง นัน้ การจัดการศึกษาเพื่อต้ องการให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทกุ ด้ านแล้ วจึงไม่ควรจากัดการเรี ยนแต่ระบบ
ใดระบบหนึ่ง เพราะปั ญ หาจากระบบโรงเรี ยนกาลัง สะท้ อนให้ เห็นว่าสิ่ง ที่เชื่ อถื อกันมานานนัน้
ไม่ถูกต้ อง การศึกษาทางเลือกจึงเป็ นแนวทางหนึ่ง เพื่อแก้ ปัญหาการศึกษาในระบบและเป็ นอีก
ทางเลือกหนึง่ ให้ แก่ประชาชนทุกกลุม่
3.1 ความหมายของการศึกษาทางเลือก
มีนกั วิชาการให้ คานิยามของการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เอาไว้
หลากหลายทัศนะดังต่อไปนี ้
Dictionary of Education ของประเทศอังกฤษ (อ้ างถึงใน สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์, 2548 :
54-55) ได้ ให้ ความหมายการศึกษาทางเลือกไว้ ว่า เป็ นการศึกษาเชิ ง อุดมคติเพื่อแสดงถึง
คุณลักษณะของรูปแบบการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาแบบเดิม มักจะถือว่าเป็ นโรงเรี ยนอิสระ (Free
School) หรื อเป็ นการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีสถาบันการศึกษา (Non-institutional) และยึดชุมชน
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เป็ นหลัก (Community-based) ลดบทบาทของการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรี ยน และหากเป็ น
การจัดการศึกษาในโรงเรี ยน ก็จะเป็ นการจัดการศึกษาแบบก้ าวหน้ า
พิภพ ธงไชย (2543 :157-159) ได้ กล่าวถึงการศึกษาทางเลือกไว้ ว่า เป็ นระบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย ยืนอยู่บนรากฐานทาง ศาสนธรรม รากฐานทางปรัชญา รากฐานทาง
จิตวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เจริ ญเติบโตตามศักยภาพ ในธรรมชาติของตัวผู้เรี ยน โดยเน้ น
ที่ความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือก จะเป็ นรู ปแบบที่หลากหลาย
ไม่ติดอยู่กบั รูปแบบของระบบโรงเรี ยน จะเป็ นรูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ให้ สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติของผู้เรี ยน และกระบวนการเรี ยนรู้รวมทังเนื
้ ้อหาสาระการเรี ยนรู้
ยุทธชัย เฉลิมชัย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2545 : 9-11)
ได้ อภิปรายไว้ ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง ‚การศึกษาทางเลือก : การศึกษาคือวิถีชีวิต‛
ซึ่ง จัดโดยกลุ่ม งานปฏิ รูปการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง ชาติ
ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สรุ ปความได้ ว่า การศึกษาทางเลือกเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทังกาย
้
ใจ วิญญาณ ไม่ใช่มองมนุษย์เป็ นเพียงต้ นทุนของระบบ
การผลิตเท่านัน้ และมีการบูรณาการกระบวนการศึกษาเรี ยนรู้ เป็ นองค์รวม ทังวิ
้ ทยาการต่างๆ
กับวิถีแห่งการดารงชีวิต ไม่ใช่แยกตัวออกจากความเป็ นจริ งของชีวิต จะต้ องบูรณาการกลมกลืน
เป็ นเนื ้อเดียวกัน กล่าวคือ เป็ นการบูรณาการองค์ความรู้กบั ตัวผู้เรี ยน
สรุ ปได้ ว่าการศึกษาทางเลือก คือการศึกษาที่มี ความหลากหลายทัง้ รู ปแบบการจัด
การศึกษา และมีความหลากหลายในปรัชญาการศึกษา แต่มีเป้าหมายที่ชดั เจนร่ วมกันอยู่ที่การ
พัฒนาผู้เรี ยนสูค่ วามเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3.2 ความแตกต่ างระหว่ างการศึกษาทางเลือกกับการศึกษาในระบบ
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2546) ได้ นาเสนอความแตกต่างระหว่างการศึกษาทางเลือก
กับการศึกษาในระบบ ดังต่อไปนี ้
1) เป็ นการศึกษาที่สมั พันธ์ เกี่ยวข้ องกับชีวิตจริง และสังคมของผู้ที่เรี ยน
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ หรื อ เป็ นการเรี ยนรู้ที่มีกระบวนการถ่ายทอด มีองค์ความรู้
และมีความต่อเนื่อง
3) มีการจัดการและกระบวนการที่เกิดการมีสว่ นร่วม
4) มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรื อชุมชน

85
5) มีเนื ้อหา รูปแบบ และวิธีการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย แตกต่างกันไป
6) มีเนื ้อหาและกระบวนการเรี ยนรู้แบบเอาปั ญหาเป็ นตัวตัง้ หรื อ ชุมชนเป็ นตัวตัง้
(Problem based / Community based)
7) เป็ นการเรี ยนรู้ที่อยูน่ อกระบบการศึกษาที่เป็ นทางการ ไม่อิงกับหลักสูตรที่เป็ น
ทางการของรัฐ
8) เป็ นกระบวนการที่มีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้เรี ยน
9) มีเจตนาการเรี ยนรู้ หรื อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ คือ ด้ านพัฒนา
คุณภาพชีวิต, พัฒนาศักยภาพตัวตน, โลกทัศน์, ความรู้ และด้ านสังคม ชุมชน
สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ และคณะ (2545 : ออนไลน์) ได้ สรุปข้ อเปรี ยบเทียบบางประการระหว่าง
การศึกษากระแสหลักกับการศึกษาทางเลือก ดังนี ้
ตารางที่ 9 ข้ อเปรี ยบเทียบระหว่างการศึกษากระแสหลักกับการศึกษาทางเลือก
การศึกษากระแสหลัก

การศึกษาทางเลือก

1. เน้ นการจาและเข้ าใจในแง่สมอง มีลกั ษณะ 1. ให้ ความส าคัญกับสมอง หัวใจ ร่ า งกาย
แยกส่วน ผู้เรี ยนไม่ได้ เติบโตอย่างเป็ นองค์รวม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตนเอง เพื่ อ นมนุ ษ ย์ และ
ธรรมชาติอย่างเป็ นองค์รวม เพื่อให้ ศกั ยภาพที่
ศักยภาพหลายอย่างไม่ได้ รับการพัฒนา
ซ่อนเร้ นต่างๆ ได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
2. ครูเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน เน้ น
สอนมากกว่ า เรี ยน ผู้ เรี ยนเป็ นฝ่ ายรั บ เสี ย
มากกว่าครูมีแนวโน้ มอานาจนิยม หลักสูตรและ
วิชาต่าง ๆ ถูกกาหนดจากส่วนกลาง เนื ้อหาส่วน
ใหญ่ไม่สอดคล้ องกับชีวิต

2. ครูเป็ นผู้เตรี ยมการเพื่อให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง และครูกบั ผู้เรี ยนเรี ยนไปพร้ อมๆ กัน
เรี ยนจากกันและกัน แลกเปลี่ยนความเห็นกัน
อย่า งเสรี แ ละไม่จ าเป็ นว่า ครู ต้ อ งถูก เสมอไป
นัก เรี ย นร่ ว มก าหนดเนื อ้ หาและกระบวนการ
เรี ยน

3. เน้ นปั จเจกนิยม การแข่งขัน เห็นแก่ตวั

3.
เน้ นเรี ย นเป็ นหมู่ ค ณะ การร่ ว มมื อ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
การศึกษากระแสหลัก

การศึกษาทางเลือก

4. ก่อให้ เกิดการดูถูกรากเหง้ าทางวัฒนธรรม 4. ก่อให้ เกิดความภูมิใจในรากทางวัฒนธรรม
และศาสนธรรมของตนเอง และนิ ย มยกย่ อ ง และศาสนธรรมของตนเอง มองความทันสมัย
ความทันสมัย
ด้ วยวิจารณญาณ
5. ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดปมด้ อยและปมเขื่อง ลึกๆ ทา
ให้ ร้ ู สึกว่า ตัวเราดีไ ม่พ อ ต้ อ งเลื่ อ นฐานะ ต้ อ ง
ก้ าวหน้ า และสอนให้ ดถู กู คนที่เรี ยนไม่เท่าเราว่า
โง่ กว่า ด้ อ ยกว่า ลึกๆ ไม่พ อใจในสิ่ ง ที่ ตัว มี ตัว
เป็ น

5. ทาให้ พอใจชีวิตโดยพืน้ ฐาน รู้ สึกว่าตัวเรา
อย่า งที่ เ รามี เราเป็ น เป็ นใช้ ไ ด้ ไม่เ ห็ น คนอื่ น
ด้ อ ยกว่า หรื อ เหนื อกว่า มั่นใจแต่ไ ม่ข่ม คนอื่ น
ไม่เห็นความจาเป็ นต้ องเลื่อนสถานะทางสังคม
ชีวิตก็มีความหมาย

6. เรี ยนเพื่อไปเป็ นลูกจ้ าง เสมียน นักเทคนิค 6. เรี ยนเพื่อที่จะเติบโตเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ ้น
ผู้ประกอบการ ความสาเร็จสาคัญที่สดุ ในชีวิต เรื่ อยๆ เป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สดุ
7. การเรี ยนจ ากัดอยู่ที่ห้องเรี ยน หนังสื อ สื่ อ 7. การศึกษาคือการตัดสินใจเลือก และศึกษา
สมัยใหม่เป็ นหลัก ส่วนมากหยุดเรี ยนเมื่ อออก ด้ วยตนเองเป็ นหลัก รวมทัง้ จากประสบการณ์
จากสถาบันการศึกษาไปแล้ ว
ทุกอย่างในชีวติ และศึกษาตลอดชีวิต
ที่มา : http://choice2learn.net/blog/2010/05/08
3.3 ประเภทการจัดการศึกษาทางเลือก
การจัดการศึกษาทางเลือกมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งมีแนวทางดาเนินงานแตกต่างกันตาม
แนวคิดและปรั ช ญาของตน การจัดการเรี ยนการสอนมี ความหลากหลายครอบคลุม การจัด
การศึก ษาทุก ระดับ ซึ่ ง มี นัก วิ ช าการได้ ท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ แนวคิ ด รู ป แบบการด าเนิ น การ
และจัดแบ่งประเภทการศึกษาทางเลือก ดังนี ้
พร พันธุ์โอสถ (2543: 20-30) โดยจาแนกกลุ่มที่จดั การศึกษาทางเลือกออกเป็ น 5 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ตามลักษณะที่แตกต่างกันดังนี ้ โดยใช้ เกณฑ์ฐานกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถแยกเป็ น 5
กลุม่ หลัก ได้ แก่
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1) กลุ่มนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มนี ้ถือเป็ นกลุ่มใหญ่สดุ และมีการดาเนินงาน
อย่างกว้ างขวาง แต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของตน อาทิ
โรงเรี ยนหมูบ่ ้ านเด็ก โรงเรี ยนสัมมาสิกขา โรงเรี ยนสัตยาไส โรงเรี ยนอมาตยกุล เป็ นต้ น
2) กลุ่มพ่อแม่จดั การศึกษาที่บ้าน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่จดั การศึกษาเฉพาะ
ครอบครัวเดียว และกลุม่ ที่จดั การศึกษาแบบหลายครอบครัวรวมกัน
3) กลุ่มการศึกษาของชุมชน เป็ นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของผู้อาศัยในชุมชน
เดียวกันทังในเมื
้
องและต่างจังหวัด จัดตังศู
้ นย์เด็กหรื อโรงเรี ยนในชุมชนขึ ้น เช่น กลุ่มศูนย์เด็กเล็ก
ในกรุงเทพมหานคร กลุม่ โรงเรี ยนชุมชนในชนบท กลุม่ องค์กรเอกชนที่ทางานกับเด็กที่ด้อยโอกาส
4) กลุ่มเด็กที่ต้องการความดูแลเป็ นพิเศษ เป็ นการจัดการศึกษาที่สนองตอบ
ต่อความต้ องการของเด็กเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ ซึ่ง สถานศึกษาตามแนวนี ้
มักมีขนาดเล็กเพื่อจะได้ ดแู ลเด็กได้ อย่างทัว่ ถึง ระบบการเรี ยนการสอนมีความยืดหยุ่นมาก อาทิ
ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก
5) กลุ่มการศึกษาสาหรั บผู้ใหญ่ เป็ นกลุ่มของผู้มีความสนใจร่ วมกันทัง้ ด้ าน
ของสุนทรี ยะ ศิลปะ การศึกษา หรื อวิชาชีพต่าง ๆ รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดโดย
บางกลุ่ม ได้ นาหลักปรั ช ญาการศึกษาทางเลื อกมาใช้ แต่บางกลุ่ม ก็ มีแนวคิดในการดาเนินการ
ในกลุม่ ของตนเอง อาทิ สถาบันพัฒนาวิชาชีพศิลปะ เสมสิกขาลัย สถาบันเตรี ยมการ เป็ นต้ น
สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์ และคณะ (2546 : 72 –96) ได้ จาแนกประเภทของการศึกษา
ทางเลือกในประเทศไทยไว้ 7 กลุม่ คือ
1) การศึกษาทางเลือก ที่จดั โดยครอบครัว หรื อ Home School ครอบคลุมทังแบบ
้
ครอบครัวเดี่ยวและกลุม่ ครอบครัวหรื อเครื อข่าย ปั จจุบนั มีอยูเ่ กือบ 100 ครอบครัวทัว่ ประเทศ
2) การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบรัฐได้ แก่ โรงเรี ยนในระบบที่จดั กระบวนการ
เรี ยนการสอนเน้ นความรู้เชิงประสบการณ์และการปฏิบตั ินอกตาราเรี ยน หรื อนวัตกรรมการเรี ยนรู้
แก่ผ้ เู รี ยน มีการทดลองปฏิบตั ิ และการจัดสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
3) การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้ แก่ พ่อครูแม่ครู ปราชญ์ ชาวบ้ าน
ที่สงั กัดกลุ่มหรื อเครื อข่าย และดาเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังทังแบบเสี
้
ยค่าใช้ จ่าย
และไม่เสียค่าใช้ จ่ายในความรู้ด้านศิลปะการช่าง การแพทย์พื ้นบ้ านและสมุนไพร การอ่านเขียน
อักษรโบราณนาฏศิลป์พื ้นบ้ าน เป็ นต้ น
4) การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยยึดหลัก
เนื ้อหาทางพุทธธรรมและการพัฒนาโลกภายใน (ตัวตน)ไปสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยมีการ
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ดาเนินการในศาสนสถาน หรื อในชุมชน หรื อในสถานที่ที่มีการจัดสิ่งแวดล้ อมหรื อโดยผ่านตัวผู้
จัดที่เป็ นนักบวชในศาสนาหรื อนิกายนันๆ
้ หรื อโดยการจัดตังขึ
้ น้ เป็ นสถาบันซึ่งบางแห่งเป็ นการ
จัดตังโดยรั
้
ฐ อาทิ โรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ บางแห่งเป็ นความร่วมมือของชุมชนเอง อาทิ
โรงเรี ยนปอเนาะห์ โบสถ์คริ สต์หลายแห่ง สถานปฏิบตั ิธรรมสมาธิในแนวทางต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ แก่สมาชิกในสังกัด ทังแนวเศรษฐกิ
้
จพอเพียง การต่อต้ านบริ โภคนิยม การ
ปฏิบตั ิสมาธิ หรื อการปฏิบตั ิธรรมในแนวทางต่างๆ หลากหลายตามความเชื่อแต่ละสานักและ
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู ข้ าร่วม
5) การศึกษาทางเลือกที่เป็ นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้ แก่ กลุ่มกิจกรรรมทาง
การศึกษาที่มีเจตนาในการจัดกระบวนวิชาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของตน โดยเห็นว่าการศึกษา
ในระบบที่มีอยูไ่ ม่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลหรื อชุมชนได้ เต็มที่จาเป็ นต้ องเสริ มเติมเนื ้อหา
และกระบวนการอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีข้อสังเกตคือ กลุ่มการศึกษาประเภทนี ้มักใช้ ชื่อเป็ นสถาบัน
หรื อใช้ ชื่อที่เลียนแบบสถาบัน โดยมีนัยยะของการประกาศศักดิ์ศรี และสิทธิ การจัดการศึกษา
ของภาคประชาชนทังแบบเสี
้
ยค่าใช้ จ่ายและไม่เสียค่าใช้ จ่าย อาทิ โรงเรี ยนใต้ ร่มไม้ มหาวิชชาลัย
ชุมชนปั กษ์ ใต้ สถาบันหริ ภุญไชย โรงเรี ยนชุมชนอีสาน โรงเรี ยนโรงงาน สถาบันชุมชนเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนศูนย์วิจยั และอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน สถาบันการเรี ยนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชน
ศูนย์ ชมรมฯ อาทิ สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เสมสิกขาลัย สถาบันพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน เป็ นต้ น
6) การศึกษาทางเลื อกของกลุ่มการเรี ยนรู้ ผ่านกิ จกรรม เป็ นภาคการเรี ยนรู้
ที่กว้ างขวางหลากหลายที่สดุ ทังกลุ
้ ่มการเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์
พื น้ บ้ า นการพัฒ นาอาชี พ การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาและวัฒ นธรรม การอนุรั ก ษ์ ฟื้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การอนามัยและสาธารณสุข การดูแลเด็กและเยาวชน
การฟื น้ ฟูดแู ลผู้ป่วยเอดส์การป้องกันยาเสพติด การจัดการชุมชน เป็ นต้ น
7) การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรี ยนรู้และแหล่งเรี ยนรู้ ทังที
้ ่ผ่านสื่อสารมวลชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสมัยใหม่อย่างเวปไซท์ รวมถึงห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่ง
ท่องเที่ยว หรื อแหล่งเรี ยนรู้ สาธารณะที่มีความต่อ เนื่อง ก่อเกิดการเรี ยนรู้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งสอดคล้ องกับความหมายของแหล่งเรี ยนรู้ ตามมาตรา 25 โดยที่เทคโนโลยีและระบบสื่อสาร
มวลชนสมัยใหม่ จะเป็ นแหล่งสร้ างและให้ ความรู้แก่ผ้ ตู ้ องการเรี ยนรู้ได้ อย่างดี ทังหนั
้ งสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อเวปไซท์ ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว
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ตารางที่ 10 การจัดแบ่งประเภทการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
เกณฑ์ ฐานกลุ่มเป้าหมาย
พร พันธุ์โอสถ (2543)
1. กลุม่ นวัตกรรมทางการศึกษา
2. กลุม่ พ่อแม่จดั การศึกษาที่บ้าน
3. กลุม่ การศึกษาของชุมชน
4. กลุม่ เด็กที่ต้องการความดูแลเป็ น
พิเศษ
5. กลุม่ การศึกษาสาหรับผู้ใหญ่

เกณฑ์ ฐานการเรี ยนรู้
สุชาดา และคณะ (2546)
1. การศึก ษาทางเลื อ กที่ จัด โดย
ครอบครัวเช่น กลุม่ Home School
2. การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบ
รัฐ
ได้ แก่ กลุม่ โรงเรี ยนทางเลือก
3. การศึกษาทางเลื อกสายครู ภูมิ
ปั ญญา
4. การศึกษาทางเลื อกสายศาสน
ธรรม
5. การศึกษาทางเลือกที่เป็ นสถาบัน
นอกระบบรัฐและเน้ นการจัดกิจกรรม
การศึก ษาแก่ ก ลุ่ม เป้ าหมายเฉพาะ
เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
6. การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการ
เรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรม เช่น กลุ่มกิจกรรม
แพทย์พื ้นบ้ าน
7. การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการ
เรี ยนรู้และแหล่งเรี ยนรู้

เกณฑ์ วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้
ประภาภัทร นิยม (2553)
1. การจัด การศึก ษาตามความ
ต้ องการของผู้เรี ยน เช่น กลุ่ม
Home School
2. การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานใน
ร ะ บ บ แ ต่ มี เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต่ า งออกไป
เช่น โรงเรี ยนทางเลือก
3. กลุ่มศึกษาตามอัธยาศัยอื่นๆที่
เน้ น บริ บ ทท้ อ งถิ่ น และการจัด การ
การเรี ยนรู้เฉพาะเรื่ อง
4. กลุ่มอุดมศึกษาทางเลือกที่เน้ น
หลักสูตรพิเศษทังในระดั
้
บปริ ญญา
ตรี และโท เช่น สถาบันอาศรมศิลป์
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา

ที่มา: ประภาภัทร นิยม. (2553)
จากการสารวจวรรณกรรมการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย พบว่า การจัดประเภท
ของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยมีอย่างน้ อย 3 เกณฑ์ ได้ แก่ เกณฑ์ที่หนึ่ง คือ เกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย งานศึกษาของ พร พันธุ์โอสถ (2543) ใช้ กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้ องการในการจัด
การศึ ก ษาในรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งจากการศึ ก ษาในระบบและตอบสนองต่ อ ความต้ องการ
ของกลุ่มเป้าหมายเกณฑ์ที่สอง คือ ฐานการเรี ยนรู้ งานศึกษาของ สุชาดา และคณะ (2546)
ใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการจาแนกประเภทการศึกษาและรู ปแบบการเรี ยนรู้ เช่น
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ครอบครัว โรงเรี ยน กลุ่มกิจกรรมต่างๆ เป็ นต้ น เกณฑ์ที่สามคือ วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
การนาเสนอของ ประภาภัทร นิยม (2553) ให้ ความสาคัญกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา
เช่นการเรี ยนรู้ ตามความต้ องการของผู้เรี ยน และการเรี ยนรู้ ตามระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แต่มีกระบวนการเรี ยนรู้ที่แตกต่างออกไป เป็ นต้ น
3.4 ลักษณะของโรงเรียนทางเลือก
พร พันธุ์โอสถ (2543: 16-19) สรุปลักษณะเด่นของโรงเรี ยนทางเลือก สามารถได้ ดงั นี ้
1) จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา โรงเรี ยนทางเลือกมุ่งจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญางานอาชีพ
และจิตวิญญาณ
2) ปรัชญาการศึกษา โรงเรี ยนทางเลือกนา ปรัชญาการศึกษาหลากหลายมาเป็ น
หลักในการจัดการศึกษา เช่น พุทธธรรมประยุกต์ ซัมเมอร์ ฮิล สัตยาไส เป็ นต้ น
3) การจัดการเรี ยนการสอน
3.1 การจัดหลักสูตรของโรงเรี ยนจะเริ่ มจากค่านิยม และทัศนคติแห่งชีวิต
มาสูร่ ูปแบบวิธีการสอนต่อไป ซึง่ จะสอดคล้ องกับปรัชญาของโรงเรี ยนแต่ละแห่ง
3.2 ใช้ หลักการศึกษาแบบองค์รวม ตระหนักถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์ในตัวเด็ก
ทังตั
้ วตนอย่างเป็ นองค์รวมที่สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกับการเรี ยนการสอนและต่อเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
4) โรงเรี ยนทางเลือกจัดการจัดการศึกษาโดยมิได้ มุ่ง แสวงหากา ไรเป็ นหลัก
การจัดการงบประมาณเพื่อให้ โรงเรี ยนสามารถดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่องเท่านัน้
5) โรงเรี ยนทางเลือก สามารถเลือกจัดการศึกษาได้ ทงั ้ 3 ระบบ คือ การศึกษา
ในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
ซึ่งโรงเรี ยนทางเลือกในประเทศไทยแต่ละแห่งต่างมีคณ
ุ ลักษณะร่ วมดังที่กล่าวมาแล้ ว
หากแต่รายละเอียดในการจัดการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันไปบ้ าง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับว่าโรงเรี ยน
แต่ละแห่งจะเน้ นหนักในการพัฒนาผู้เรี ยนด้ านใดเป็ นสาคัญอันทาให้ ปรัชญา หรื อแนวคิดในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนทางเลือกแต่ละแห่งแตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ พื่อต้ องการให้ โรงเรี ยนสามารถ
ดาเนินการจัดการศึกษาได้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
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3.5 แนวคิดและปรัชญาการศึกษาที่สาคัญของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย
พนายุทธ เชยบาล (2550: 67-71) ได้ ศกึ ษาแนวคิดและปรัชญาการศึกษาที่มีโรงเรี ยน
ทางเลื อกในประเทศไทยได้ นามาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนทัง้ หมด ดังแสดงใน
ตารางที่ 11 ดังนี ้
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์แนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนทางเลือกในประเทศไทย
แนวคิด
1. วอลดอร์ ฟ (Waldorf)

2. มอนเตสเซอรี่
(Montessori)
3. ซัมเมอร์ ฮิลล์
(Summerhill)
4. เร็กจิโอ เอมิเลีย
(Reggio Emilia)
5. การสอนแบบโครงงาน
(Project Approach)
6. นีโอ - ฮิวแมนนิสต์
(Neo-humanist)

หลักการ/กระบวนการ
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ส ม ดุ ล ร ะ ห ว่ า ง
ความสามารถในการคิดความรู้ สึกและ
เ จ ต จ า น ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ต่ ล ะ ค น มี
เป้ าหมายพั ฒ นาปั จเจกที่ มี อิ ส ระ
ทางปั ญญา
การเรี ยนรู้เกิดจากตัวผู้เรี ยนเน้ นการจัด
สภาพแวดล้ อมที่เสริมศักยภาพ
เน้ นเสรี ภาพและความรัก
ให้ ความสนใจในทุกสิ่งเกี่ยวกับผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนทุกคนมีศกั ยภาพ ต้ องให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนรู้ทกุ สิ่งที่ผ้ เู รี ยนสนใจ
ให้ ผ้ ูเ รี ย นค้ น พบศัก ยภาพที่ ต นมี ด้ ว ย
การคิดและการทางาน
มุ่ง พัฒ นาอัจ ฉริ ย ภาพแฝงเร้ นในตัว
ผู้ เรี ยนทุ ก คนให้ ปรากฎออกมาให้
ได้ มากที่สุด และจะพัฒนาผู้เรี ยนให้
เป็ นคนสมบูรณ์
ในทุกๆด้ าน
โดยผู้เรี ยนทุกคนจะได้ รับการพัฒนาทัง้
ด้ านร่างกายและจิตใจควบคูก่ นั ไป

กรณีตวั อย่าง
- โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านรัก
- โรงเรี ยนไตรทักษะ
- โรงเรี ยนปั ญโญไทย
- โรงเรี ยนวรรณสว่างจิต
- โรงเรี ยนมอนเตสเซอรี่ เชียงราย
- โรงเรี ยนมอนเตสเซอรี่ ภูเก็ต
- โรงเรี ยนอนุบาลกรแก้ ว
- โรงเรี ยนหมู่บ้านเด็ก
- โรงเรี ยนอนุบาล ณ ดรุณ

- โรงเรี ยนวนิษา จ.ปทุมธานี
- โรงเรี ยนวรรณสว่างจิต
- โรงเรี ยนอมาตยกุล
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
แนวคิด
7. ทฤษฎีการสร้ างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
(Constructionism)
8. พุทธธรรมประยุกต์
(Applied Buddhism)
9. สันติอโศก
(Santi Asoka)
10. พหุปัญญา
(Multiple Intelligence)

11. แบบบูรณาการ
(Integrative Approach)

หลักการ/กระบวนการ
ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ โดยกระบวนการปฏิสัมพันธ์
กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ อ งให้ ผู้เ รี ย นได้ ร่ ว ม
กิจกรรมที่สร้ างสรรค์ เพื่อจุดประกาย การ
เรี ยนรู้และความอยากรู้
ลดอัตตาอยูร่ ่วมโดยสันติเน้ นพัฒนามนุษย์
ให้ เต็มศักยภาพนาพุทธธรรมมาประยุกต์
ในหลักสูตร/การเรี ยนการสอน
ศีลเด่น เป็ นงาน ชาญวิชาเน้ นจริ ยธรรม
เมตตาธรรมและการพึง่ พาตนเอง
เน้ น ความสามารถที่ ห ลากหลาย และ
ย อ ม รั บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ห ล า ก ห ล า ย
ของผู้เรี ยนจัดการเรี ยนรู้ ที่พอเหมาะกับวัย
สอดคล้ องกั บ เวลาและสถานการณ์
ท าให้ การเรี ยนรู้ เป็ นสิ่ ง ที่ เ ด็ ก ชื่ น ชอบ
และเป็ นสิ่งที่นาความสุขมาให้ ผ้ เู รี ยน
การเรี ยนการสอนแนวบูรณาการบนฐาน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ ผู้ เรี ยน
อย่างเป็ นองค์รวม

กรณีตวั อย่าง
- โรงเรี ยนดรุณสิกขาลัย

- โรงเรี ยนมีนประสาท
- โรงเรี ยนทอสี
- โรงเรี ยนสัมมาสิกขา
- โรงเรี ยนเพลินพัฒนา

- โรงเรี ยนรุ่งอรุณ
- โรงเรี ยนอนันตา
- โรงเรี ยนจิตตเมตต์

ที่มา: พนายุทธ เชยบาล (2550: 72-73)
สาหรับโรงเรี ยนทางเลือกในประเทศไทย นอกจากแนวคิดและกระบวนการที่แตกต่างกัน
ดังกล่าวข้ างต้ น ยังพบว่าเจตนารมณ์ของการจัด ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะเสริ มศักยภาพการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนนอกเหนือจากหลักสูตรตาราที่มีอยู่ อันเนื่องจากเข้ าใจถึงข้ ออ่อนของการศึกษาแบบเน้ นการ
ท่องจาที่มีอยูเ่ ดิม มีบางส่วนที่เริ่ มจัดกระบวนการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน จากผลการปฏิรูปการเรี ยนรู้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และด้ วย
ข้ อกาหนดเรื่ องหลักสูตรท้ องถิ่น วิธีการจัด พบว่ามีอยู่ 3 ลักษณะ ซึ่งโรงเรี ยนเกือบทังหมด
้
มีการประสมประสานทัง้ 2 – 3 ลักษณะ หรื อมีจดุ เน้ นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กล่าวคือ โรงเรี ยน
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จัดหรื อสร้ างสรรค์กระบวนการเองทังหมด
้
เด็กยังมีฐานะเป็ นผู้เรี ยน และมีครูเป็ นผู้สอน หรื อเชิญผู้ร้ ู
หรื อ ปราชญ์ ช าวบ้ า นเข้ า มาในโรงเรี ย นเพื่ อ สาธิ ต หรื อ ร่ ว มการสอน โรงเรี ย นประสาน
ให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ในท้ องถิ่น หรื อสถานที่จริ ง ได้ แก่ การไปทัศนศึกษา การไปฝึ กปฏิบตั ิ
ภาคสนามการไปเรี ยนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้ านในพื ้นที่ โรงเรี ยนส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการ
เรี ย นรู้ เองโดยอาจก าหนดให้ จัด ท าโครงการ การสนับ สนุน ให้ เ ด็ก ท ากิ จ กรรมในรู ป ชมรม
ทาการเกษตรในแปลงทดลอง เสียงตามสาย หรื อทางานศิลปะ ละคร เป็ นต้ น รวมถึงการจัด
สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ เช่น หนังสือ ห้ องสมุด สวนพฤกษศาสตร์ หรื อการจัดแบบ Whole
School Approach เป็ นต้ น
3.6 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของโรงเรี ยนทางเลือก
โรงเรี ย นทางเลื อกมี ก ารบริ หารจัดการและจัด การศึกษาตามแนวคิดหรื อ ปรั ช ญาทาง
การศึกษาที่มีความหลากหลายแต่ละแห่งแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับว่าโรงเรี ยนทางเลือกแต่ละแห่ง
จะเน้ นพัฒนาผู้เรี ยนรวมทังบุ
้ คลากรทางการศึกษาโดยวิธีการใด ซึง่ โรงเรี ยนทางเลือกมีจดุ มุ่งหมาย
ร่วมกันคือพัฒนาผู้เรี ยนและบุคลากรทางการศึกษาสูค่ วามเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา อาชีพ แบบองค์รวมที่สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกัน
ขนิษฐา จินดากุล (2546: 47-64) ได้ รวบรวมรูปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนทางเลือก
ในประเทศไทยไว้ ทุกด้ าน โดยมีการจัดโครงสร้ างการบริ หารที่คล้ ายคลึงกับการบริ หารโรงเรี ยน
ทั่ว ไป แตกต่า งกัน ในวิ ธี ก ารบริ หารที่ มี ค วามเฉพาะตัว ตามรู ป แบบปรั ช ญาแนวคิด ของแต่ล ะ
โรงเรี ยน รวมทังการพั
้
ฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งนาปรัชญาแนวคิดที่โรงเรี ยนทางเลือกยึดถือมาเป็ น
แนวทางในการดาเนินการ ได้ แก่
โรงเรี ยนหมู่บ้านเด็ก บุคลากรทางปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนหมู่บ้านเด็กต้ องมีเป้าหมาย
ชีวิตที่มิได้ แสวงหาความสุขทางวัตถุเป็ นเป้าหมายชีวิตแต่เหมาะสมหรับผู้ที่แสวงหาความสุขด้ วย
การค้ น หาตนเองมี ค วามสนใจในชี วิ ต โรงเรี ย นเน้ น พัฒ นาบุค ลากรให้ มี แ นวคิด ความเข้ า ใจ
ในการศึ ก ษาอิ ส ระ มี เ ป้ าหมายที่ แ ตกต่ า งจากการศึ ก ษาที่ ค้ ุน เคย เพราะครู ต้ อ งท าหน้ าที่
กัลยาณมิตรและเป็ นผู้ชี ้แนะที่เหมาะสมตามธรรมชาติของเด็ก พร้ อมทังช่
้ วยเปิ ดโลกแห่งการเรี ยนรู้
ของเด็กให้ กว้ างขึน้ ด้ วยความรักอย่างถูกต้ อง โดยมีการอบรมให้ ความรู้ บุคลากรร่ วมด้ วยความ
ร่วมมือกันกับเสมสิกขาลัยของอาจารย์สลุ กั ษณ์ ศิวรักษ์ ซึง่ จะให้ ความรู้เรื่ องการศึกษา ความคิดแล
วิถี ชี วิ ตทางเลื อ ก มี ก ารแลกเปลี่ ย นเปลี่ ย นความคิด และนักคิด ที่ มี เสี ย งเสี ย งระดับ นานาชาติ
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ที่ ม าเป็ นวิ ท ยาการและโรงเรี ยนสนั บ สนุ น ให้ ความรู้ ที่ ไ ด้ จากการอบรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้
กับการปฏิบตั งิ านจนได้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ
โรงเรี ย นสัต ยาไส โรงเรี ย นเห็ น ว่ า การที่ นัก เรี ย นจะสามารถมี ค วามดี ง ามไ ด้ นัน้
ต้ องอาศัยครู ที่มี พฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ครู จึง ต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณธรรมจึงจะสามารถสร้ าง
ให้ นักเรี ยนคุณ ธรรมตามมาได้ โรงเรี ย นมุ่ง พัฒ นาให้ บุคลากรในโรงเรี ย นฝึ กฝนการปฏิ บัติต น
เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ นักเรี ยน
โรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ โรงเรี ยนพยายามสร้ างวัฒนธรรมความเป็ นกัลยาณมิตรต่อกันนับแต่
ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู และผู้ป กครองที่ แ ต่ล ะคนจะเกื อ้ กูล ช่ว ยเหลื อ กัน ซึ่ง เริ่ ม ต้ น จากผู้บ ริ ห าร
โรงเรี ยนต้ องปฏิบัติตนเป็ นกัลยาณมิตรที่ ดีให้ ไ ด้ และนาหลักการนี ม้ าประยุกต์ใช้ ในการบริ หาร
บุคลากรจะเป็ นแบบอย่างที่สาคัญให้ ครูนาไปปฏิบตั ิตอ่ ไป โดยครูต้องเข้ าใจเด็ก เข้ าใจพื ้นฐานทาง
ครอบครัวเด็กจากการได้ ไปเยี่ยมบ้ าน จากนันครู
้ ต้องให้ ความรัก ความเมตตาแก่เด็กทุกคนโดยไม่
แบ่งแยก ให้ ความอบอุ่นแก่เด็ก มีวินัยในตนเองเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี ซึ่งผู้บริ หารโรงเรี ยนจะให้
ความส าคัญ ต่อการคัดเลื อกบุค ลากรสูง โดยจะพิ จ ารณาถึง ทัศนคติ ความตัง้ ใจ แนวคิดด้ า น
การศึก ษาและสัง คม ความสามารถในการปรั บตัว และความสามารถในการสอน ซึ่ง ท าให้ ไ ด้
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสามารถร่วมจัดการศึกษาได้ อย่างสอดคล้ องกับแนวคิดของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมี นประสาทวิท ยา โรงเรี ยนมี ความเชื่ อมั่น ในศัก ยภาพของนักเรี ยนทุกคน
และเชื่อว่าครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงเด็กได้ ทังนี
้ ้โรงเรี ยนมีการ
พัฒนาครู อย่างต่อเนื่องจากการเดินทางศึกษาดูงาน ฝึ กอบรมทังในและต่
้
างประเทศ สนับสนุน
เงินทุนให้ ศึกษาต่อ ซึ่งเป้าหมาย ของการพัฒนาครู เพื่อต้ องการให้ ครู เป็ นผู้หมัน่ พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ได้ รับการส่งเสริมให้ ทางานร่วมกันในบรรยากาศแห่งความร่วมมืออย่างกัลยาณมิตร ซึ่งทาให้
ครูเป็ นกัลยาณมิตรแก่นกั เรี ยนด้ วย
โรงเรี ยนอมาตยกุล ครู ของโรงเรี ยนถือเป็ นสิ่งสาคัญมากที่จะช่วยเป็ นแรงบันดาลใจ
และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก โดยครูได้ รับการฝึ กฝน 3 ส่วนที่ครู ต้องมี ได้ แก่ ส่วนแรกการพัฒนา
บุคลิกภาพบนพื ้นฐานต่อเนื่อง ครูจะต้ องปฏิบตั ิด้านจิตวิญญาณประจาวันเข้ มงวดต่อศีลธรรม 16
ประการ ส่วนที่สอง ครูต้องเรี ยนรู้ ทฤษฏีและการปฏิบตั ิจริ งในชีวิตเกี่ยวกับปรัชญาของมนุษยชาติ
ปรัชญาจิตวิทยาและส่วนที่สามครูต้องเรี ยนรู้วิธีการและศึกษาความรู้ของการเป็ นครูที่ดี คุณสมบัติ
ของครูได้ แก่มีความละเอียดอ่อน เข้ มแข็ง ยืนหยัดในความถูกต้ อง เสียสละ เป็ นผู้ นา มีทกั ษะการ
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เสริ มแรงและการจูงใจ เป็ นต้ น ซึ่งผู้บริ หารเองก็ต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีเช่นกัน รวมทังใน
้
การบริ หารบุคลากรนัน้ ผู้บริ หารมี ทัศนคติที่ดีแก่บุคลากรทุกคน ให้ เกี ยรติ เป็ นมิ ตร เสริ ม สร้ าง
บรรยากาศความไว้ วางใจ ช่วยเหลือ ไม่เน้ นการจับผิด เป็ นอันขาด สร้ างกิจกรรมที่จะช่วยในครู ได้
รู้ จักสนิทสนมกันโดยไม่แบ่งแยก ในส่วนของสวัสดิการนัน้ ผู้บริ หารให้ ค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรม
บริ การอาหารและเครื่ องแต่งกาย มีการอบรมสัมมนาประจาปี นอกสถานที่ทงโรงเรี
ั้
ยน บุตรของ
บุคลากรได้ เรี ยนฟรี ซงึ่ ช่วยบารุงขวัญ สร้ างกาลังกาย กาลังใจให้ บุคลากรได้ ยา่ งเต็มศักยภาพ
โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านรัก โรงเรี ยนต้ องการให้ เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนบ้ าน ครู จึง
ทาหน้ าที่เสมือนกับแม่ คือมีหน้ าที่เลี ้ยงดู ให้ การอบรม เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ดังนันครู
้ ที่จะทา
หน้ าที่นี ้ได้ จึงต้ องมีความศรัทธาต่องาน ได้ รับการศึก ษาความรู้ ด้านจิตวิทยา เทคนิคการจัดการ
เรี ยนการสอนต่างๆ เพื่อให้ ครูเกิดความมัน่ ใจและมีศลิ ปะในการทงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
โรงเรี ยนสัมมาสิกขา ครูที่ต้องปฏิบตั ิงานที่โรงเรี ยนสัมมาสิกขาไม่ได้ รับเงินเดือน ดังนัน้
จึงต้ องอาศัยผู้ที่เสียสละและมีความมุ่นมัน่ อย่างแท้ จริ งที่จะทาประโยชน์ให้ สงั คมด้ วยความเต็มใจ
รวมทัง้ ต้ องเข้ าใจแนวคิด ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเพราะมี ความแตกต่า งจากรู ปแบบ
การศึกษาหรื อการดาเนินชีวิตของโลกภายนอกอย่างมาก นอกจากครู ที่อยู่ประจาแล้ ว การเรี ยนรู้
ของโรงเรี ยนยังอาศัยสมาชิกในชุมชนซึง่ เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ เป็ นครูอีกด้ วย
โรงเรี ยนเพลินพัฒนา (2554: ออนไลน์) นาเอากระบวนการเรี ยนรู้ แบบ Lesson Study
( PLC – Professional Learning Community) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเปลี่ยนครูให้ กลับมาเป็ นนัก
เรี ยนรู้อีกครัง้ โดยนาเข้ ามาปรับใช้ เป็ นวิถีทางในการพัฒนาครูของช่วงชันที
้ ่ 1 และ 2 กระบวนการ
เรี ยนรู้แบบ Lesson Study ในบริ บทของโรงเรี ยนเพลินพัฒนา หมายถึง การพัฒนาครูโดยให้ กลุ่ม
ครู ช่วยแนะนากันเอง สาธิตกันเอง ประเมิน (การจัดการเรี ยนการสอน) กันเอง และช่วยปรับปรุ ง
ซึ่งกันและกัน ภายใต้ การจัดการเรี ยนการสอนที่มีความชัดเจนในแนวทางเดียวกันโดยมีครู พี่เลี ้ยง
โค้ ช หรื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญ เวี ย นเข้ า ร่ ว มอย่า งสม่ า เสมอ และอาศัย ข้ อ มูล จากการร่ ว มคิด ร่ ว มท า
ร่วมสังเกต ร่วมสะท้ อน ร่วมประเมิน (การจัดการเรี ยนการสอน) ร่วมศึกษา และร่วมพัฒนา (วิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณสมบัติที่สาคัญของครู ) เป็ นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการ โดยที่กระบวนการพัฒนาครูดงั กล่าวนี ้ดาเนินไปในหน้ างานการจัดการเรี ยนการสอน
ที่กลุม่ ครูเหล่านี ้ต้ องทาจริงเป็ นงานประจา
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การพัฒนาครูด้วย Lesson Study นี ้จะช่วยให้ ครูสามารถจัดการเรี ยนรู้ในสถานการณ์เปิ ด
(Open approach) กล่าวคือ เปิ ดประตูผ้ เู รี ยน และส่งเสริมผู้เรี ยนทุกคนให้ นาความรู้ความสามารถ
ทังหมดที
้
่สะสมอยู่ออกมาใช้ อย่างเต็มที่ และขยายศักยภาพออกไปเรื่ อยๆ ตลอดจนส่งเสริ มให้ มี
การใช้ ความรู้ ความสามารถดังกล่าว เกิดเป็ นการสร้ างความรู้ ของผู้เรี ยนที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันอย่างทั่วถึงจะเห็นได้ ว่าจัดการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ เปิ ดนี ม้ ีหลักการที่สอดคล้ องกันกับ
‚กระบวนการก้ าวพอดี‛ ที่เป็ นวิถีปฏิบตั ใิ นการจัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนนัน่ เอง
ก่อนเปิ ดปี การศึกษา คุณครูแกนนาของช่วงชันและคุ
้
ณครูวิชาการได้ ช่วยกันวางกลไก การ
ทางานให้ ครูทกุ คนสามารถเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนีให้
้ี ้ ได้ มากที่สดุ โดยการจัดตารางคาบ
สอนให้ ครู ที่สอนในหน่วยวิช าเดียวกันสามารถเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ขัน้ ก่อนสอน
ระหว่างสอน และหลังสอน ได้ แก่
ก่อนสอน : เตรี ยมแผนการเรี ยนรู้ให้ กิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นไปในสถานการณ์เปิ ด
ระหว่างสอน : ครูเจ้ าของชันเรี
้ ยนมองห้ องเรี ยนของตัวเองว่าสามารถจัดให้ กระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่ เกิดขึ ้นมีขนตอนครบครั
ั้
น ตังแต่
้ ขนแนะน
ั้
า เปิ ดประเด็นโจทย์ การแก้ ปัญหา และ/หรื อ
การสร้ างสรรค์ นาเสนอความรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุ ป หรื อไม่ / ครู ผ้ ู เข้ าสังเกตการณ์ พบว่า
ผู้สอนสามารถจัดให้ กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นมีขนตอนครบครั
ั้
นหรื อไม่ อย่างไร
หลังสอน : การสะท้ อนและใคร่ครวญตนเอง เพื่อประเมินการจัดการเรี ยนการสอนของ
ตนเอง เรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเอง และพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเครื่ องมื อที่ เป็ นแบบ
สะท้ อนตนเองเทียบประกอบกับแผนการเรี ยนการสอนของคาบนันๆ
้ / การสะท้ อนจากมุมของผู้
นิเทศ และเพื่อนที่เข้ าสังเกตการณ์ที่เป็ นไปเพื่อการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองของกลุม่
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมศรี ไตรสรณะศาสตร์ . (2543:บทคัดย่อ) ศึกษาความต้ องการและการตอบสนอง
ความต้ องการพัฒ นาบุคลากรของครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
พบว่า ความต้ องการและการตอบสนองความต้ องการพัฒนาบุคลากรโดยรวมและรายด้ านอยู่ใน
ระดับมากและการตอบสนองโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง การเปรี ยบเทียบความ
ต้ องการพัฒนาบุคลากรของครู โรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน วิเคราะห์เป็ นรายด้ านพบว่า
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ครู ที่มี วุฒิ ต่ากว่าปริ ญ ญาตรี และสูง กว่าปริ ญญาตรี มี ความต้ องการด้ านการฝึ กอบรมและการ
พัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้ านการศึกษาต่อเพิ่มเติมไม่
แตกต่างกันและการตอบสนองความต้ องการจาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
จิโรจน์ แก้ วแดง (2548: ออนไลน์) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของครูตอ่ การพัฒนา
บุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครู
ต่อสภาพการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีคา่ เฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทัง้ 8 ด้ านคือ ด้ านปฐมนิเทศ ด้ านการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ดารสัมมนา การ
ส่งไปศึกษาต่อ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเผยแพร่ ข่าวสาร การศึกษาดูงาน การสัมมนา การ
ส่งไปศึกษาต่อ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเผยแพร่ ข่าวสารทางวิชาการและการส่งเสริ มและ
พัฒนาการทาผลงานวิชาการ ส่วนความคิดเห็นต่อปั ญหาการพัฒนาบุคลากร พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้ อย ปั ญ หาที่พ บมากที่สุดคืองบประมาณในการศึกษาดูงานไม่เพียงพอ
รองลงมาคือ บุคลากรขาดโอกาสในการสัมมนาอย่างทัว่ ถึงเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู
พบว่า ครู จากโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีความคิด เห็นต่อสภาพการพัฒนาบุคลากรมากกว่าโรงเรี ยน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนความคิดเห็นต่อปั ญหาการพัฒนาบุคลากร พบว่า ครู จากโรงเรี ยน
ขนาดเล็ ก ส่ว นความคิด เห็ น ต่อ ปั ญ หาการพัฒ นาบุค ลากร พบว่า ครู จ ากโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการพัฒนาบุคลากรมากกว่าครูจากโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่
สุขสันต์ ชัยศิริวฒ
ั น์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องบทบาทของผู้บริ หารในการ
พัฒนาครูโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชน ผลว่าวิจยั พบว่า ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริ หาร
ในการพัฒนาครู โรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชน ได้ แก่ ด้ า นความสะดวก ผู้บริ หารควรอานวยความ
สะดวกตามความต้ องการของครู โดยยึดหลักความเป็ นธรรมและมีการจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านผู้ประเมิน ผู้บริ หารควรประเมินความพร้ อมก่อนและหลังการ
ปฏิ บัติง านของครู มี ก ารสรุ ป ผลเพื่ อ หาแนวทางในการพัฒ นาด้ า นผู้ค าดการณ์ ผู้บ ริ ห ารควร
คาดการณ์ ถึง การดาเนินงานในอนาคต มีการวางแผน มีวิสัยทัศน์และมีการเตรี ยมข้ อมูลต่างๆ
เพื่ อใช้ เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บัติง านของครู ด้ า นผู้ใ ห้ ค าปรึ กษา บริ ห ารแก้ ปัญ หาตามความ
เหมาะสมให้ ครู และยอมรับฟั งความคิดเห็นของครู ด้ านผู้ส่งเสริ มสนั บสนุน ผู้บริ หารควรให้ การ
สนับสนุนการพัฒนางานของครู โดยการส่งเข้ ารับการอบรมให้ การสนับสนุนในด้ านงบประมาณ
และให้ ขวัญกาลังใจกับครูที่ตงใจท
ั ้ างาน
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วิละดา ชาวชื่นสุข (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายในสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ ข้ าราชการที่
ปฏิบตั งิ านอยูภ่ ายในสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน ผลวิจยั ครัง้ นี ้ผลว่า ข้ าราชการพล
เรื อนสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทังในด้
้ านการฝึ กอบรมที่ม่งุ เน้ นความรู้ ด้ านการฝึ กอบรมที่ม่งุ เน้ นทักษะ
ด้ านการฝึ กอบรมที่ม่งุ เน้ นทัศนคติ ด้ านการฝึ กอบรมที่ม่งุ เน้ นความสามารถ ด้ านการพัฒนาและ
ด้ านการศึกษา
Baldanza (1994: Abstract) ทาการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ การพัฒนา
บุคลากรกับโรงเรี ยนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซต้ า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้ การพัฒนาบุคลากรกับโรงเรี ยนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซต้ า จากสายอาชีพที่หลากหลาย จานวน
215 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ ใช้ การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและครูจากสายอาชีพที่หลากหลาย
ศึกษานโยบายและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากรจากการศึกษาเอกสาร ผลการวิจยั พบว่า
1. โรงเรี ยนที่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพบุคลากรภายในโรงเรี ยน
มีโอกาสในความก้ าวหน้ าทางอาชีพสูง
2. โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพชี ้ให้ เห็นถึงวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนในระดับ
พืน้ ที่การศึกษามี การวางเป้าหมายระยะยาว เป็ นลาดับขัน้ ตอนและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของโรงเรี ยน
3.โปรแกรมการพัฒ นาบุคลากรที่ มี ประสิทธิ ภ าพ ครู มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง มี การวางแผน
ร่วมกัน เห็นชอบร่วมกันและร่วมดาเนินการตามวัตถุประสงค์
4. งานวิจัยนี ช้ ีใ้ ห้ เห็นว่าการพัฒ นาบุคลากรต้ องดาเนินการอย่างเป็ นพลวัตมีการ
ร่วมมือกันและต่อเนื่องกันทังด้
้ านเนื ้อหาและกระบวนการ
Agado (1998: Abstract) ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพทางตอนใต้ ของมลรัฐเทคซัส วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาของการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรี ยนที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพทางตอนใต้ ของมลรั ฐ เทคซัส กลุ่ม ตัว อย่างเป็ นผู้บริ หาร
การศึกษาโรงเรี ยนที่มีประสิทธิภาพทางตอนใต้ ของมลรัฐเทคซัส จานวน 54 คน ครูปฏิบตั ิการสอน
148 คน เครื่ องมือที่ใช้ การวิจัยเป็ นแบบสัมภาษณ์ บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาในโรงเรี ยน
และแบบสังเกต ผลว่าวิจยั พบว่า การพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนที่มีประสิทธิภาพนันเป็
้ นไปอย่างมี
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ระบบระเบียบเป็ นขันตอน
้
มีการให้ ความสะดวกแก่ครูในการนาผลที่ได้ รับจากการพัฒนาไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ ระบบสนับสนุนเอื ้ออานวยการนากลวิธีไปใช้ โดยได้ รับความร่ วมมือจากผู้ร่วมงาน
กับผู้นิเทศและให้ ข้อคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาการรับรู้ของครู ความสามารถของนักเรี ยนที่เกิดจาก
การนาผลการพัฒนาไปใช้ เพื่อผลสาเร็จของนักเรี ยนต่อไป
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ชัยพร วิชชาวุธ (2546: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ปั จจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพและความผูกใจมัน่ ต่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ ความสามารถ
ของตนเองและความผูกใจมัน่ ต่อการเปลี่ยนแปลง และ ปั จจัยส่วนบุคคลและความผูกใจมัน่ ต่อการ
เปลี่ยนแปลง ผลการวิจยั พบว่า ความผูกใจมัน่ ทางความรู้ สึกต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ทางลบกับ บุคลิ กภาพด้ า นแปรปรวนทางอารมณ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ ทางบวกกับ บุคลิ กภาพด้ า น
เปิ ดเผยตนเอง ด้ า นเปิ ดรั บ ประสบการณ์ ด้ า นคล้ อ ยตามผู้อื่ น ด้ า นส านึก ในหน้ า ที่ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองและมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับการศึกษา ความผูกใจมัน่ ทางความ
ต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับบุคลิกภาพด้ านเปิ ดเผยตนเองและระดับ
การศึกษา ความผูกใจมัน่ ทางบรรทัดฐานต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางลบกับบุคลิกภาพ
ด้ านแปรปรวนทางอารมณ์ และมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับบุคลิกภาพด้ านเปิ ดเผยตนเอง ด้ าน
เปิ ดรั บประสบการณ์ ด้ านคล้ อยตามผู้อื่น ด้ านสานึกในหน้ าที่ และการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเอง ระยะเวลาในการทางานกับองค์การ และอายุไม่มีความสัมพันธ์ กับความผูกใจมัน่ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกลักษณะ
โชติกา นาศรี สกุลรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนา
แบบให้ พลัง และผลการปฏิบตั ิงานโดยมีความรู้ สึกได้ รับพลัง และแรงจูงใจภายในเป็ นตัวแปรสื่อ
และมีความเชื่อในความสามารถของตนเป็ นตัวแปรกากับ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการนา
แบบให้ พลังของหัวหน้ าตามการรับรู้ ของพนักงานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ความรู้สึกได้ รับพลังของพนักงานเป็ นตัวแปรสื่อ ในความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรม
การน าแบบให้ พ ลัง ของหัว หน้ าตามการรั บ รู้ ของพนัก งานและแรงจูง ใจภายในของพนัก งาน
แรงจูงใจภายในของพนักงานไม่ใช่ตวั แปรสื่อ ในความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกได้ รับพลัง และผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน และความเชื่อในความสามารถของตนของพนักงาน ไม่ใช่ตวั แปร
กากับในความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สกึ ได้ รับพลังและแรงจูงใจภายในของพนักงาน

100
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทางเลือก
จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2545 : 48 – 52) ได้ พฒ
ั นารูปแบบโรงเรี ยนที่เน้ นความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ หรื อโรงเรี ย นทางเลือก โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย พบว่า รู ปแบบโรงเรี ยนที่เน้ น
ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรื อโรงเรี ยนทางเลือก ประกอบด้ วย 7 ปั จจัย/องค์ประกอบ ได้ แก่
ปั จจัยด้ านจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ด้ านธุรการการเงิน ด้ านบุคลากร ด้ านวิชาการ
ด้ านกิจการนักเรี ยน ด้ านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม และด้ านความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ขนิษฐา จินดากุล (2546 : 77 – 99) ได้ ศกึ ษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ที่สง่ ผลต่อการบริ หารโรงเรี ยนทางเลือก พบว่า ผู้บริ หารให้ ความสาคัญต่อการเลือกเครื่ องแต่งกาย
ได้ อย่างเหมาะสมมีครอบครัวที่เห็นความสาคัญและสนับสนุนให้ ท่มุ เทกับการทางานได้ อย่างเต็มที่
สามารถให้ คาปรึ กษา แนะนาสอนงานด้ านการศึกษาอย่างเป็ นกัลยาณมิตร กล้ าคิด กล้ าพูด
และกล้ าทาในสิ่ งที่ เ ห็นว่าถูกต้ องดีง ามเป็ นผู้เสี ยสละเวลาและประโยชน์ ส่วนตนเพื่อผลสาเร็ จ
ขององค์กร และได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ปกครองที่เข้ าพบและปรึกษา
พนายุทธ เชยบาล (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั การนาเสนอแบบจาลองการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนทางเลือกในประเทศไทย โดยคานึงถึงข้ อดี ข้ อจากัด และเงื่อนไขในการ
นาไปใช้ ผลการวิจยั พบว่า ได้ แบบจาลองการบริ หารจัดการสาหรับโรงเรี ยนทางเลือกในประเทศ
ไทย 6 ด้ าน คือ ลักษณะของโรงเรี ยนทางเลือก วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนทางเลือก พันธกิจที่สาคัญ
ของโรงเรี ยนทางเลือก การบริ หารงานสาหรับโรงเรี ยนทางเลือก สิ่งบ่งชี ้ถึงความสาเร็ จหรื อยัง่ ยืน
ของการบริหารสาหรับโรงเรี ยนทางเลือกและอนาคตของโรงเรี ยนทางเลือก โดยแบบจาลองดังกล่าว
เป็ นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรี ยนทางเลือกในประเทศไทย
Cofield (2005 : 50 – 75) ได้ ศกึ ษาภาวะความเป็ นผู้นาในโรงเรี ยนทางเลือกระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งเพิ่มความเข้ าใจของผู้บริ หารโรงเรี ยนทางเลือกในระดับมัธยมศึกษา ทางเลือก
ของผู้บริ หารโรงเรี ยนต่อมุม มองวัฒนธรรมทางเลื อก โรงเรี ยนของรั ฐจะแสดงถึงผลที่ เป็ นบวก
ต่อนักเรี ยนน้ อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะความเป็ นผู้นาของนักเรี ยน ซึ่งเมื่อพิจาณาแล้ วพบว่า
นักเรี ยนในโรงเรี ยนทางเลือก มีภาวะความเป็ นผู้นาสูงกว่าโรงเรี ยนแบบเดิม ซึ่งผลการวิจยั ส่งผลต่อ
การพัฒนาความเป็ นผู้นา บุคลิกบางอย่างของผู้บริ หาร โรงเรี ยนทางเลือก ซึ่งแสดงถึงความเป็ น
ผู้นา และเป็ นผู้นาตามสถานการณ์ ซึ่งการวิจยั ทาให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนต่างๆ สนใจที่จะสร้ างความ
เป็ นผู้นาให้ กบั ตนเอง งานวิจยั ในต่างประเทศเกี่ยวกับโรงเรี ยนทางเลือกส่วนใหญ่ จะเป็ นการศึกษา
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เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ศึกษาในโรงเรี ยนทางเลือก ซึ่งให้ ความสนใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
หรื อผลการปฎิบตั ิงานของโรงเรี ยนทางเลือกเป็ นส่วนใหญ่ แต่ก็ทาให้ ได้ ทราบบริ บทของการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนทางเลือก เพื่ อนามาปรับใช้ กับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนทางเลือกใน
ประเทศไทยได้ ตอ่ ไป
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ในโรงเรี ยนทางเลือกจากโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งมีแนวทาง
ในการจัด การศึก ษาทางเลื อ กจากแนวคิดและปรั ช ญาการศึก ษาที่ มี ค วามแตกต่า งจากรู ปแบบ
การศึกษาในระบบทัว่ ไปนัน้ มีวตั ถุประสงค์และวิธีการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
วัตถุประสงค์ในการวิจยั มีดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความ
เป็ นมนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
2. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิ งสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม
แนวคิดการบริ หารจัดการที่เ น้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกการดาเนินการทัง้ หมดมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรี ยนเอกชนที่จดั การศึกษาในระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนที่จดั การศึกษาทางเลือกจานวน
27 โรงเรี ยนที่เข้ ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ประกอบด้ วยผู้บริ หาร จานวน 315 คน และครู จานวน 1,064 คน (สมศ., 2552 อ้ างถึงใน สสส.,
2553: 79 - 80 )
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่
1. ผู้บริหารใช้ การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จากตารางประมาณขนาดกลุม่
ตัวอย่างของ Yamane ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 176 คน
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2. ครู ใช้ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 291 คน จากนันใช้
้ วิธีการ
สุมแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ในการสุ่มตัวอย่างจากประชากรครูของโรงเรี ยน
แต่ละโรงเรี ยน
ตารางที่ 12 แสดงจานวนประชากร ผู้บริ หารและครูโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จดั การศึกษาทางเลือก จานวน 27 โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
จิตเมตต์
ณ ดรุ ณ
ทอรัก
ทอสี
นานาชาติเมธา
ปั ญโญทัย
ปิ ติศกึ ษา
มีนประสาทวิทยา
เพลินพัฒนา
รุ่ งอรุ ณ
ลาปลายมาศพัฒนา
วนิษา
วรรณสว่างจิต
สมบุญวิทย์
สยามสามไตร
สัตยาไส
สัมมาสิกขาสันติอโศก
แสนสนุกไตรทักษะ
หมูบ่ ้ านเด็ก
อนุบาลกรแก้ ว
อนุบาลจันทร์ เจ้ า
อนุบาลช้ างเผือก

ผู้บริ หาร
10
9
17
11
10
12
9
14
17
15
12
12
12
12
14
16
9
9
10
14
10
11

ประชากร
ครู
41
23
38
41
17
19
13
113
184
97
17
33
66
13
9
90
14
17
11
8
20
19

รวม
51
32
63
52
27
31
122
126
201
112
29
45
78
25
23
106
23
26
21
22
30
30
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ตารางที่ 12 (ต่ อ)
โรงเรี ยน

ผู้บริ หาร
11
9
11
10
12
315

อนุบาลธีรานุรักษ์
อนุบาลบ้ านรัก
อนุบาลยุวภัทร
อนุบาลยุวมิตร
อมาตยกุล
รวม

ประชากร
ครู
11
10
17
5
118
1,064

รวม
22
19
28
15
140
1,379

ตารางที่ 13 แสดงจานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จดั การศึกษาทางเลือก จานวน 27 โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
จิตเมตต์
ณ ดรุ ณ
ทอรัก
ทอสี
นานาชาติเมธา
ปั ญโญทัย
ปิ ติศกึ ษา
มีนประสาทวิทยา
เพลินพัฒนา
รุ่ งอรุ ณ
ลาปลายมาศพัฒนา
วนิษา
วรรณสว่างจิต
สมบุญวิทย์
สยามสามไตร
สัตยาไส

ผู้บริ หาร
ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง
10
6
9
4
17
9
11
6
10
6
12
7
9
4
14
8
17
9
15
9
12
7
12
7
12
7
12
7
14
8
16
9
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ตารางที่ 13 (ต่ อ)
โรงเรี ยน
สัมมาสิกขาสันติอโศก
แสนสนุกไตรทักษะ
หมูบ่ ้ านเด็ก
อนุบาลกรแก้ ว
อนุบาลจันทร์ เจ้ า
อนุบาลช้ างเผือก
อนุบาลธีรานุรักษ์
อนุบาลบ้ านรัก
อนุบาลยุวภัทร
อนุบาลยุวมิตร
อมาตยกุล
รวม

ผู้บริ หาร
ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง
9
4
9
4
10
6
14
8
10
6
11
6
11
6
9
4
11
6
10
6
12
7
315
176

ตารางที่ 14 แสดงจานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ครูโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จดั การศึกษาทางเลือก จานวน 27 โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
จิตเมตต์
ณ ดรุ ณ
ทอรัก
ทอสี
นานาชาติเมธา
ปั ญโญทัย
ปิ ติศกึ ษา
มีนประสาทวิทยา

ครู
ประชากร
41
23
38
41
17
19
13
113

กลุม่ ตัวอย่าง
17
12
15
17
4
5
3
28
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ตารางที่ 14 (ต่ อ)
โรงเรี ยน
เพลินพัฒนา
รุ่ งอรุ ณ
ลาปลายมาศพัฒนา
วนิษา
วรรณสว่างจิต
สมบุญวิทย์
สยามสามไตร
สัตยาไส
สัมมาสิกขาสันติอโศก
แสนสนุกไตรทักษะ
หมูบ่ ้ านเด็ก
อนุบาลกรแก้ ว
อนุบาลจันทร์ เจ้ า
อนุบาลช้ างเผือก
อนุบาลธีรานุรักษ์
อนุบาลบ้ านรัก
อนุบาลยุวภัทร
อนุบาลยุวมิตร
อมาตยกุล
รวม

ครู
ประชากร
184
97
17
33
66
13
9
90
14
17
11
8
20
19
11
10
17
5
118
10,64

กลุม่ ตัวอย่าง
46
25
4
8
17
3
2
23
3
7
3
2
5
4
3
3
4
1
29
291

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกมี 2
ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทางาน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) จากกรอบแนวคิดที่ ผ่านการสัง เคราะห์ ประยุกต์กรอบแนวคิดที่ ผ่านการ
สังเคราะห์จากนักวิชาการ คือ กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Noe (2005) และ
กรอบแนวคิดกิ จ กรรมการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ของ Werner และ DeSimone (2010)
และกรอบแนวคิ ด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุ ษ ย์ ไ ด้ จ ากการสัง เคราะห์ แ นวคิ ด
ของนักวิชาการ คือ Wheatley (1999) และ วรภัทร ภู่เจริ ญ (2553) และข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารและครู โรงเรี ยนทางเลือกเพื่อนามาสังเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนาเป็ นกรอบ
แนวคิดมีรายละเอียด 3 ประการ ดังนี ้
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
ผู้วิจยั แบ่งระดับความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการ ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ ออกเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี ้
5 หมายถึง ระดับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่ เน้ นความเป็ น
มนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือกอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่ เน้ นความเป็ น
มนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือกอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ระดับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่ เน้ นความเป็ น
มนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือกอยูใ่ นระดับปลานกลาง
2 หมายถึง ระดับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่ เน้ นความเป็ น
มนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือกอยูใ่ นระดับน้ อย
1 หมายถึง ระดับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่ เน้ นความเป็ น
มนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือกอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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การสร้ างเครื่องมือ
ผู้วิจยั กาหนดแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การพัฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์การบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์และการศึกษาทางเลือก
2. สัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือกจานวน 3 โรงเรี ยน ที่มีระดับการประเมิน
จาก สมศ. ในระดับ ดี ขึน้ ไปเป็ นตัวอย่างในการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ โดยมีเกณฑ์เบื ้องต้ นในการพิจารณา ได้ แก่ การใช้ ปรัชญาแนวคิด
ในการพัฒ นามนุษ ย์ แ ละเน้ น ความเป็ นมนุษ ย์ ใ นการจัด การศึก ษา จัด การศึก ษาครอบคลุม
ทัง้ ในระดับ ปฐมวัย – ประถมศึก ษา ระดับ ประถมศึก ษา – มัธ ยมศึก ษา และระดับ ปฐมวัย –
ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษา โรงเรี ย นผ่ า นการประเมิ น จาก สมศ. มี น วัต กรรมการศึก ษา
ที่ แตกต่างกันแต่มี จุดร่ วมคือ การเน้ นคุณค่าความเป็ นมนุษย์ เพื่ อ เป็ นการศึกษาข้ อ มูลเชิ ง ลึก
เกี่ ยวกับสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตารางที่ 15 ลักษณะเบื ้องต้ นของโรงเรี ยนทางเลือกที่รับเลือกในการสัมภาษณ์
โรงเรี ยน

โรงเรี ยน ก

โรงเรี ยน ข

ระดับที่เปิ ดสอน

ปฐมวัย – ประถมศึกษา

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

จานวนนักเรี ยน (คน)
แนวคิดการจัดการศึกษา

มากกว่า 250
1. ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา และ
สร้ างประโยชน์สขุ ต่อตนเองและผู้อื่นได้
ตามหลักไตรสิกขา หรื อภาวนา
2. จัดการศึกษาที่สง่ เสริ ม และพัฒนา
ชีวิต ทักษะ และกระบวนการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมต่อผู้เรี ยน
1) ด้ านวิชาชีวติ คือ พฤติกรรม จิตใจ
และปั ญญา
2) ด้ านวิชาการ ตามหลักสูตรของ
โรงเรี ยนทอสี
3) ด้ านวิชาชีพ คือ ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ มีโอกาสค้ นพบ และพัฒนาความ

มากกว่า 1,000
เน้ นคุ ณ ภาพของผู้ เรี ยนเป็ น
สาคัญจัดการเรี ยนการสอนแบบ
บู ร ณาการทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการ
กลุ่ ม ให้ ผู้ เรี ยนได้ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ส่งเสริ มการทางานเป็ นหมู่คณะ
ฝึ กการคิดแก้ ปัญหา ด้ วยตนเอง
ตามทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

บริ บทการบริ หาร

โรงเรี ยน ค
ปฐมวัย – ประถมศึกษา
– มัธยมศึกษา
มากกว่า 1,000
1. ฉลาด เก่ง ดี มีสขุ
2. พัฒนากายด้ วยวิถีสขุ ภาพ
พัฒนาจิตใจด้ วยกิจกรรมที่
หลากหลาย ปรับคลืน่ สมองต่า
ใช้ ชีวิตเรี ยบง่าย พอเพียง
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
โรงเรี ยน
บริ บทการบริ หาร

นวัตกรรมและการปฏิบตั ิ
ที่เป็ นเลิศ

โรงเรี ยน ก
ถนัดตามศักยภาพของตนเอง
3. สร้ างและรักษาวัฒนธรรมเมตตา และ
วัฒนธรรมแสวงปั ญญา
1. การจัด โรงเรี ย นวิ ถี พุทธ ก าหนดคุณ
ลัษณะของเด็กวิถีพทุ ธ 12 ประการ
2. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาแบบ
บูรณาการ เรี ยกชื่อเฉพาะว่า ‚เด็ดดอกไม้
สะเทือนถึงดวงดาว‛
3.การจัดการเรี ยนรู้และพัฒนาผู้เรี ยนโดย
ใช้ หลักไตรสิกขา ที่กาหนดเป็ นคาเฉพาะ
ว่า ‚พฤติกรรม จิตใจ ปั ญญา‛
4. การบริ หารจัดการแบบกัลยาณมิตร
โดยเฉพาะผู้บริ หารและครู ทุกคนทาตน
เป็ นแบบอย่างที่ดี มีการรั บไหว้ นักเรี ย น
ทุ ก คน ทุ ก ครั ง้ แสดงความรั ก ความ
เมตตาต่ อ ศิ ษ ย์ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ผู้ ปกครองนั ก เรี ยนและมี ก ารอบรม
พัฒ นาผู้ป กครองตามแนวทางวิ ถี พุท ธ
เพื่ อ ให้ ท าตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดี แ ก่ บุต ร
หลานด้ วย
5. การบริ หารจัดการตามหลักวัฒนธรรม
เมตตา วัฒนธรรมแสวงปั ญญาของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ จดั ให้
ทังครู
้ เด็ก ผู้ปกครอง มีโอกาสฝึ กฝน
เรี ยนรู้ทบทวนตนเองอยูเ่ สมอ ผ่านวิถี
ชีวิตของการขอบคุณ ขอโทษในแต่ละวัน
อย่างสมา่ เสมอ รวมถึงการจัดให้ มีพิธี
ปวารณาตน อโหสิกรรม เปิ ดโอกาสให้
ผู้อื่นตักเตือนและกล้ ายอมรับขอ

โรงเรี ยน ข

โรงเรี ยน ค

1. โครงการทัศนศึกษาพืชสวน
โลกเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละเข้ า
ค่ายธรรมะ จ.เชียงใหม่
2. โครงการเข้ าค่ า ยลู ก เสื อ เนตรนารี
3. โครงการเร่ งรั ด คุ ณ ภาพ
การศึกษา
4. กิจกรรมสันทนาการ
5. โครงการประชาธิ ป ไตยใน
โรงเรี ยน
6. โครงการธนาคารโรงเรี ยน

1. การจัดการศึกษาแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส เชื่อว่าความเก่ง ความ
ฉลาด เป็ นศักยภาพที่มีอยู่ในตัว
มนุษย์ เชื่อว่าคนจะสมบูรณ์ ต้อง
มี ร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง เชื่ อ มั่น ใน
ตนเอง มี ความคิดสร้ างสรรค์ มี
น ้ า ใ จ มี ค ว า ม รั ก แ ก่ ผู้ อื่ น
ช่ ว ย เหลื อ คนอื่ น โดยไม่ ห วั ง
ผลตอบแทน มี ค วามสงบทาง
จิ ต ใ จ อ า ร ม ณ์ ดี ใ จ เ ย็ น มี
ความคิด สร้ างสรรค์ สูง มีสมาธิ
จิตใจเป็ นหนึ่งเดียว ไม่ฟ้ ุงซ่าน
วอกแวก
2. มีการจัดกิจกรมสร้ างให้ เด็ ก
เกิดภาวะคลื่นสมองต่ามากที่สดุ
ครู ต้ องอารมณ์ เย็ น ยิ ม้ แย้ ม
แจ่ ม ใส พู ด จาไพเราะ พู ด ให้
ก าลัง ใจ และไม่ พูด ในแง่ ล บไม่
ก ด ดั น ไ ม่ ใ ห้ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น
กิจกรรมหน้ าเสาธงประกอบด้ วย
กิ จกรรมโยคะ บาบานัม เกาซิ กิ
ซึ่ ง ช่ ว ย ท า ใ ห้ ค ลื่ น ส ม อ ง ต่ า
ร่ างกายแข็งแรงพร้ อมที่จะเรี ยนรู้
เต็มตามศักยภาพ
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
โรงเรี ยน
บริ บทการบริ หาร

ทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต

โรงเรี ยน ก
อโหสิกรรมต่อผู้อื่นเมื่อกระทาผิด เป็ น
การขัดเกลาตนเองและผู้อื่นให้ พัฒนา
ชีวิต ลดอัตตาตัวตนอันเป็ นเหตุให้ เกิ ด
ทุก ข์ ที่ แ ท้ จริ ง ถื อ เป็ นการศึ ก ษาที่ มุ่ ง
พัฒ นามนุ ษ ย์ ใ นฐานนะมนุ ษ ย์ มิ ใ ช่
เพียงฐานะทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
1. จัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางวิถี
พุ ท ธตามแบบวิ ถี ไทย ให้ ผู้ เรี ยนมี
ปั ญญารู้ เท่าทันสมัยโดยเน้ นความเป็ น
เลิ ศ ทางวิ ช าการและวิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ เป็ น
พืน้ ฐานของผู้เรี ยนในการศึกษาต่อให้
กว้ างขวางยิ่งขึ ้นพร้ อมที่จะดาเนินชีวิต
พุทธปั ญญานาสมัยได้ อย่างเข้ มแข็ง
2. พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางวิถี
พุท ธ ตามแบบวิ ถี ไทยพุท ธปั ญ ญาน า
สมัยให้ เข้ มแข็ง ชัดเจนยัง่ ยืน พร้ อมที่จะ
เป็ นสถานศึกษาวิธีพทุ ธได้ อย่างแท้ จริ ง
ควรมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ สถานศึก ษา
เพื่ อ ขยายผล เผยแพร่ ใ ห้ กว้ างขวาง
ยิ่ ง ขึ ้น ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า อื่ น น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ เพื่อจะได้ มีส่วนช่วยพัฒนา
คนไทยให้ เป็ นมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั ง้
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญญา ความรู้
คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและวัฒ นธรรมใน
การด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ร่ ว มกั น ได้
อย่างมีความสุข สามารถส่งผลไปสูก่ าร
พัฒ นาสัง คมให้ มี คุ ณ ภาพเป็ นสัง คม
แห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ เป็ นสังคม
ที่ มี ค วามสมานฉัน ท์ แ ละเอื อ้ อาทรได้
มากและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น

โรงเรี ยน ข

โรงเรี ยน ค

1. เ ร่ งรั ดพั ฒ นา กา รศึ ก ษ า
ในมาตรฐานที่ 5 (เตรี ยมความ
พร้ อมการสอบ O-Net)
2. จั ด ท าหลั ก สู ต รเศรษฐกิ จ
พอเพียง ปี การศึกษา 2551
3. การขยายโครงสร้ างการ
บริ หารและจั ด การศึ ก ษาให้
ครอบคุลมกิจการงานทังหมด
้

1. ผู้ ปกครองมี ค วามพึ ง พอใจ
ที่สถานศึกษาได้ ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยน
เป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น
ป ร ะ ห ยั ด อ ด อ อ ม ซื่ อ สั ต ย์
มีความสุขในการมาโรงเรี ยน
2. จุดเด่นด้ านผู้เรี ยน คือ ผู้เรี ยน
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีสุขนิสยั สุขภาพ
กายและสุข ภาพจิ ต ที่ ดี มี สุน ทรี
ภาพและลักษณะนิสยั ด้ านศิลปะ
ดนตรี แลกี ฬ า มี ทั ก ษะในการ
ทางาน รั กการท างาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต ดั ง นั น้
สถานศึกษาควรจะพัฒนาดังนี ้
1) จัด ท าเป็ นระบบรู ป แบบการ
สอน ที่ เ ป็ นรู ปธรรม คื อ มี ทั ง้
หลัก สู ต ร วิ ธี ส อน สื่ อ การสอน
กิ จ กรรม พั ฒ นาผู้ เรี ยน ก า ร
ประเมิ น ผลและวิ ธี ก ารบริ ห าร
จัด การตามแนวคิ ด นี โอฮิ ว แมน
นิส
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
โรงเรี ยน
บริบทการศึกษา

ระดับการประเมิน

โรงเรี ยน ก
3. สถานที่มีความร่ มรื่ น มีแหล่งเรี ยนรู้
ที่หลากหลายอยู่แล้ ว ควรมีการรักษา
สภาพและพัฒนาให้ เหมาะสมและเอื ้อ
ต่ อ การใช้ แหล่ ง เรี ยนรู้ ได้ อย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ เช่ น จั ด แหล่ ง
เรี ย นรู้ ทางด้ า นธรรมชาติ พื ช พัน ธ์ ไ ม้
เชื่ อ มโยงกบวรรณคดี ศิ ลปะ วิ ถี ชี วิ ต
แบบไทยและการเรี ยนรู้ ธรรมะใน
โรงเรี ยน เป็ นต้ น
ดีมาก

โรงเรี ยนมีน ข

โรงเรี ยน ค
2) เผยแพร่ แ นวคิ ด นี ใ้ ห้ กั บ
ชุม ชน เพื่ อ เป็ นต้ น แบบส าหรั บ
สถานศึกษาอื่ น ๆ จะได้ น าไปใช้
ต่อไป
3) มี ก ารติ ด ตามผลการใช้
หลั ก สู ต ร จ า ก ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ จ บ
การศึกษาไปแล้ ว

ดี

ดีมาก

ที่มา : สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554)
แนวทางในการเก็บรวมรวมข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือก
มีรายละเอียดดังนี ้
1. แนวคาถามในการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้ สมั ภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสภาพปั จจุบนั ในการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ส่วนที่ 3 แนวทางในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ต ามแนวคิดการบริ หาร
จัดการ
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
2. แนวคิดในการสัมภาษณ์ครู
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้ สมั ภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสภาพปั จจุบนั ในการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ส่วนที่ 3 แนวทางในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ต ามแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
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สรุ ปประเด็นข้ อค้ นพบที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารและครู โรงเรี ยนทางเลือก
ดังนี ้
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล
- การพัฒนาปั จเจกบุคคล แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ การฝึ กอบรมและพัฒนางาน
ในสถานศึกษา (On Site Training Method) และการฝึ กอบรมและพัฒนางานนอกสถานที่
(Off Site Training Method)
- เน้ นการพัฒ นาแบบองค์รวมทัง้ ด้ านร่ างกาย (Physical) จิ ตใจ (Mental)
และจิตวิญญาณ (Spiritual)
- เน้ น การสอนงาน (Coaching) ในรู ป แบบของการทางานเป็ นกลุ่ม ย่อ ย
(Group Building)
- ครู ผู้เรี ยนและผู้ปกครองเป็ นส่วนหนึง่ ร่วมกันในกิจกรรมพัฒนาปั จเจกบุคคล
2. การพัฒนาอาชีพ
- ให้ ความสาคัญกับการคัดเลือกโดยเน้ นการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพ
ของบุคคลที่มีความสอดคล้ องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
- ผู้บริ หารร่ วมให้ คาปรึ กษาและหารื อกับบุคลากร รวบรวมข้ อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาอาชีพ
- ความก้ าวหน้ าของอาชีพนันหมายความถึ
้
งการที่ บคุ ลากรมีศกั ยภาพสามารถ
ประสบความสาเร็ จในอาชีพ โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองในฐานะครู ผ้ ูสร้ างถึงแม้ ว่าจะ มิไ ด้
มีตาแหน่งระดับที่สงู ขึ ้นไปก็ตาม
3. การพัฒนาองค์การ
- มี ก ระบวนการในการพัฒ นาองค์ ก ารทุก ขัน้ ตอนและได้ มี ก ารสอดแทรก
ค่านิยม ความเชื่อในปรัชญาการศึกษาของแต่ละโรงเรี ยนเข้ าไปด้ วย
- บุคลากรภายในโรงเรี ยนปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่างเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ค่า ให้ เกียรติ
และความเคารพซึง่ กันและกัน
- บุคลากรภายในโรงเรี ยนมีวิธีการสื่อสารระหว่างกันในเชิงบวกด้ วยปิ ยวาจา
มีความจริงใจและแสดงความรัก ความปรารถนาดีตอ่ กัน
- ผู้บริ หารมักกระตุ้นให้ ครู ไ ด้ ใช้ ค วามคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน สร้ างแรง
บันดาลใจในการทางานแก่ครู
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- มีวฒ
ั นธรรมการทางานแบบครอบครัว สร้ างสังคมแห่งกัลยาณมิตร
3. สร้ างเครื่ องมือจากการใช้ ข้อมูลในเอกสารจากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยนากรอบแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ทงั ้ 5 ข้ อไปเชื่อมโยงกับกรอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทงั ้ 3 ด้ าน และข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและครู โรงเรี ยน
ทางเลือกเพื่อนามาสังเคราะห์ประยุกต์และพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดมีรายละเอียด 3 ประการ ดังนี ้
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจยั กาหนดแนวทางในการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางการบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ จ ากผู้บริ ห ารและครู โรงเรี ย นทางเลื อ ก
และตามขอบเขตที่ กาหนดในกรอบแนวคิด และแล้ ว นาเสนออาจารย์ ที่ปรึ ก ษาวิท ยานิพ นธ์ ใ ห้
คาแนะนาและตรวจสอบแก้ ไข ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
2. นาแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ทรงวุฒิ ดังนี ้
1) เป็ นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
2) เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของโครงสร้ างเนื ้อหา ความเหมาะสม
ของปริ มาณข้ อคาถาม ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และความถูกต้ องในการใช้ ภาษา
โดยการตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดเป็ นเป้าหมาย โดยมี
เกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสิน คือ การค่าดัชนี IOC (Item Objective Congruence) แล้ วพิจารณาข้ อที่มี
ค่า IOC ≥ 0.50 เป็ นข้ อคาถามที่ใช้ ได้ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมาย
3. นาแบบสอบถามไปปรับปรุ ง แก้ ไ ข ตามคาแนะนาของผู้เชี่ ยวชาญ แล้ วเสนอ
อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ คาแนะนาตรวจสอบแก้ ไขอีกครัง้
4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ ผู้ บริ ห ารและครู ข องโรงเรี ย นทางเลื อ ก
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด นาข้ อมูลที่ได้ ไปตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้ การประมาณค่า ความเที่ ย งจากสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
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(Cronbach’ Alpha) โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS ค่าของความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.8 ขึ ้นไป
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ ไข จัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นาไป
เก็บข้ อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้ วิ จัย ขอหนัง สื อ ราชการจากฝ่ ายวิ ช าการ หลั ก สู ต รการสอน คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลไปยัง โรงเรี ยนทางเลือก
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐที่ สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้วิจยั ดาเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือ หนังสือขอบคุณ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ไปยังโรงเรี ยนทางเลือกที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง และแนบแบบสอบถามของผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู
โรงเรี ยนทางเลือก ไปพร้ อมหนังสือนี ้ โดยแยกจ่าหน้ าซองตามรายชื่อผู้บริ หารโรงเรี ยนทางเลือก
พร้ อมแนบซองเปล่าและจ่าหน้ าซองถึงผู้วิจยั พร้ อมติดแสตมป์ และส่งของที่ระลึก ส่งไปพร้ อมซอง
แบบสอบถามด้ วย จานวน 27 โรงเรี ยน ซึ่งแบบสอบถามข้ างในซองจะประกอบด้ วยแบบสอบถาม
สาหรับผู้บริหารโรงเรี ยน และครูโรงเรี ยนทางเลือก
3. ผู้วิจยั ติดตามผลการดาเนินงาน โดยติดต่อผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละโรงเรี ยนทางเลือก
ทางโทรศัพท์ หลังจากส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปแล้ ว 10 วัน
ตารางที่ 16 สรุปผลการเก็บรวมรวมข้ อมูล เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
แบบสอบถาม
รับแบบสอบถามคืน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

จานวนแบบสอบถาม (ฉบับ)
ผู้บริ หาร
ครู
รวม
176
291
467
71
242
313
71
233
304

ร้ อยละ (%)
ผู้บริ หาร
ครู
37.69
62.31
40.34
83.16
40.34
80.07

รวม
100
67.02
65.11
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4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS โดยมีสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Divation) การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม (t – test) และวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis ) นาเสนอในรู ปตาราง
ประกอบความเรี ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทางานโดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย ได้ แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) และค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ความคิด เห็ นของผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ที่ มี ต่อ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริ หารโรงเรี ยนและครูที่มีตอ่ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก ใช้ สถิติเชิงบรรยาย ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (̅)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divation)
2.2 วิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มี ต่อการ
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์ ใ นโรงเรี ย นทางเลื อ กโดยใช้ ส ถิ ติ อ้ า งอิ ง ได้ แ ก่
การทดสอบค่า ที (t-test) เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของระดับ ความคิ ด เห็ น ว่ า
มีความแตกต่างกันหรื อไม่

116

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ เสนอ
ผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 17 จานวน ร้ อยละ ของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน วุฒิการศึกษาสูงสุด
รายการ

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

72
232
304

23.7
76.3
100

49
149
87
19
304

16.1
49.0
28.6
6.3
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
น้ อยกว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ ้นไป
รวม
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ตาราง 17 (ต่ อ)
รายการ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรี ยน
หัวหน้ ากลุม่ สาระ / หัวหน้ าฝ่ าย
ครูผ้ สู อน
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

15
12
44
233
304

4.93
3.94
14.47
76.66
100

97
65
81
44
17
304

31.9
21.4
26.6
14.5
5.6
100

254
48
2
35

83.6
15.8
0.7
100.0

ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งปั จจุบนั
น้ อยกว่า 5 ปี
5 – 9 ปี
10 – 14 ปี
15 – 19 ปี
20 ปี ขึ ้นไป
รวม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จากตารางที่ 17 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 23.7 และเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 76.3
พิจารณาด้ านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 49.0
รองลงมามีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 28.6 และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี และ 50 ปี ขึ ้นไป
คิดเป็ นร้ อยละ 16.1 และ 6.3 ตามลาดับ
พิจารณาด้ านตาแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นครูผ้ สู อน คิดเป็ นร้ อยละ
76.66 รองลงมาเป็ นหัวหน้ ากลุ่มสาระ / หัวหน้ าฝ่ าย คิดเป็ นร้ อยละ 14.47 และเป็ นผู้อานวยการ
โรงเรี ยนและรองผู้อานวยการโรงเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 4.93 และ 3.94 ตามลาดับ
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พิจารณาด้ านระยะเวลาที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งปั จจุบนั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งปั จจุบนั น้ อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 31.9 รองลงมาเป็ น
ระหว่าง 10 – 14 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 26.6 ระหว่าง 5 – 9 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 ระหว่าง 15-19 ปี
และ 20 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 14.5 และ 5.6 ตามลาดับ
พิจารณาวุฒิทางการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 83.6 รองลงมามีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 15.8
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็ นร้ อยละ 0.7
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ตามแนวคิด
การบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น ความเป็ นมนุ ษ ย์ ใ นโรงเรี ย นทางเลื อ ก จ าแนกตามภาพรวม
รายด้ าน
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิ ด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์ ใ นโรงเรี ย นทางเลื อ ก
โดยภาพรวมและรายด้ านทังหมด
้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด
การบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล
2. การพัฒนาอาชีพ
3. การพัฒนาองค์การ
รวม

̅

S.D.

การแปลผล

4.17
4.11
4.25
4.18

0.51
0.64
0.63
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุ ษ ย์ ใ นโรงเรี ย นทางเลื อ ก พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.18,S.D. = 0.54)
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการพัฒนาองค์การมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.25 , S.D. =
0.63) รองลงมา คือด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคลมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅= 4.17 , S.D. =
0.51) และลาดับสุดท้ าย คือ ด้ านการพัฒนาอาชีพมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11 , S.D. =
0.64)
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ตารางที่ 19 ผลการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู้บ ริ ห ารและครู
เกี่ ยวกับสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ในโรงเรี ยนทางเลือกโดยภาพรวมและรายด้ าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด
การบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล
2. การพัฒนาอาชีพ
3. การพัฒนาองค์การ
รวม
* p 0.05

̅

4.23
4.11
4.29
4.21

ผู้บริ หาร
S.D. การแปลผล
0.54
มาก
0.73
มาก
0.62
มาก
0.57
มาก

̅

4.15
4.11
4.23
4.17

ครู
S.D. การแปลผล
0.51
มาก
0.61
มาก
0.63
มาก
0.53
มาก

t
.433
.158
.497
.683

จากตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของความคิดเห็น ระหว่างผู้บริ หารและครู
ที่มีตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือกโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น โดยภาพรวมเกี่ ยวกับ
สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือกด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคล
การพัฒนาปั จเจกบุคคล
1. หน่วยงานของท่านมีระบบพี่เลี ้ยงในการให้ คาแนะนาการปฏิบตั ิงาน
ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานจัดให้ มีการสอนแนะทาให้ มีความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั และส่งเสริ มความเอาใจใส่ดแู ลและการยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน
3. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีก ารหมุนเวี ยนงานทาให้ บุคลากรเข้ าใจ
ความหลากหลายของงาน ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์
และทัศ นคติใ นงานด้ านต่า งๆ กว้ า งขวางมากขึน้ น าไปสู่ความยอมรั บ
นับถือซึง่ กันและกันระหว่างบุคลากร
4. หน่วยงานของท่านจัดให้ มี การบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทาให้ เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้

4.19

S.D.
0.87

การแปลผล
มาก

4.31

0.73

มาก

4.00

0.96

มาก

4.01

0.77

มาก

̅
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ตารางที่ 20 (ต่ อ)
การพัฒนาปั จเจกบุคคล
5. หน่ว ยงานของท่า นจัด ให้ มี ก ารสัม มนา (Seminar) ท าให้ มี โอกาส
ช่ ว ยเหลือ เกื อ้ กูลกัน รั บ รู้ ถึ ง ความรู้ สึก ซึ่ง กัน และกัน สร้ างความผูก พัน
ก่อให้ เกิดมิตรภาพในการปฏิบตั ิงาน และความสุขในการทางาน
6. หน่วยงานของท่า นจัดให้ มี การประชุม เชิ ง ปฏิบัติ ก าร (Workshop)
เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเรี ยนรู้วิธีการลงมือปฏิบตั ิงานร่วมกันในเรื่ องต่างๆ
7. หน่วยงานของท่านจัดให้ มี กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเป็ นการ
พัฒนาและส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ลกึ รู้จริ งในเชิงปฏิบตั ิมากขึ ้น
8. ผู้บริ หารให้ คาปรึกษาแก่บคุ ลากรด้ วยปิ ยวาจา มีความเป็ นกัลยาณมิตร
9. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น ๆ
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ห รื อ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ
ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน
10. หน่ว ยงานของท่า นจัด ให้ บุค ลากรท าหน้ า ที่ ค ณะกรรมการท าให้
ได้ รับประสบการณ์ตรงในการเป็ นผู้นาและมีความรู้ สึกรับผิดชอบร่ วมกัน
ในการเป็ นส่วนหนึง่ ในความสาเร็ จของหน่วยงาน
11. หน่วยงานของท่านสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมด้ วยตนเอง
โดยหน่ ว ยงานมี ก ารจัด ทรั พ ยากรในการค้ น คว้ า ข้ อ มูล ที่ ทัน สมัย เช่ น
ห้ องสมุด วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
12. การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ที่หน่ว ยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครู
จั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ใ ห้ ความส าคั ญ กั บ เรื่ องคุ ณ ค่ า
ความเป็ นมนุษย์ทงคุ
ั ้ ณค่าการนับถือตนเองและผู้อื่น
13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครู จัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนทุกคนค้ นพบตนเองมีศักยภาพ
ที่ จ ะเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนไปสู่คุณ ค่า อัน สูง สุด คื อ ความเป็ นมนุษ ย์
ที่สมบูรณ์ มีอิสรภาพในทางจิตวิญญาณ มีความสุขและความสร้ างสรรค์
อย่างเต็มที่ได้
14. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครู จัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่เกิดมาจากภายใน
ตัวผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถสร้ างทางเลือกด้ วยตนเองได้
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15. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครู จัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้
อย่างบูรณาการในองค์รวมของชีวิต สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองและเรี ยนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
16. การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ที่หน่ว ยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครู
มุ่ ง วั ด และ ประ เ มิ นผลจ า กอ ง ค์ รวม ใ นคุ ณ ลั ก ษ ณะ ข อ งผู้ เ รี ย น
หรื อพัฒนาการตามสภาพจริ งของตัวผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ อย่างสอดคล้ องกับ
รูปแบบ สาระและกระบวนการเรี ยนรู้ที่จดั
17. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ สง่ เสริ มครู เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลตนเองเพื่อการได้ ร้ ู จักตัวเอง
มากขึ ้น
รวม
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
ปั จเจกบุคคล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.17 , S.D. = 0.51)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อรายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ที่ ห น่ ว ยงานจัด ให้ ส่ ง เสริ ม ครู จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ เรื่ อ งคุณ ค่ า
ความเป็ นมนุษย์ทงคุ
ั ้ ณค่าการนับถือตนเองและผู้อื่น (̅ = 4.47 , S.D. = 0.64) รองลงมาคือ
ผู้บริ หารให้ คาปรึกษาแก่บคุ ลากรด้ วยปิ ยวาจา มีความเป็ นกัลยาณมิตร(̅ = 4.46 , S.D. = 0.64)
ส่วน หน่วยงานจัดให้ มี การทัศนศึกษาดูง านของหน่วยงานอื่ นๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มี
ประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ
( ̅ = 3.69 , S.D. = 0.98)
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เกี่ ยวกับสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคล
ผู้บริหาร
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1. หน่ ว ยงานของท่า นมี ร ะบบพี่เ ลี ย้ งในการให้ ค าแนะน าการ
ปฏิ บั ติ ง านท าให้ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ของบุ ค ลากร
ในหน่วยงาน
2. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการสอนแนะทาให้ มีความรู้ ทักษะใน
การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั และส่งเสริ มความเอาใจใส่ดแู ลและการ
ยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน
3. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการหมุนเวียนงานทาให้ บุคลากรเข้ า
ใจความหลากหลายของงาน ก่อให้ เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และทัศ นคติ ใ นงานด้ า นต่า งๆ กว้ า งขวางมากขึ น้ น าไปสู่ค วาม
ยอมรับนับถือซึง่ กันและกันระหว่างบุคลากร
4. หน่ ว ยงานของท่า นจัด ให้ มี ก ารบรรยายและอภิ ป รายโดย
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ท าให้ เ กิ ด แรงบัน ดาลใจและความคิ ด สร้ างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้
5. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการสัมมนา (Seminar) ทาให้ มีโอกาส
ช่ว ยเหลือเกื อ้ กูล กัน รั บ รู้ ถึ งความรู้ สึกซึ่งกัน และกัน สร้ างความ
ผูกพันก่อให้ เกิ ดมิต รภาพในการปฏิบัติงาน และความสุข ในการ
ทางาน
6. หน่ ว ยงานของท่ า นจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) เพื่อส่งเสริมให้ บคุ ลากรเรียนรู้วิธีการลงมือปฏิบตั ิงาน
ร่วมกันในเรื่องต่างๆ
7. หน่วยงานของท่านจัดให้ มี กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเป็ น
การพัฒนาและส่งเสริมให้ เกิดความรู้ลกึ รู้จริงในเชิงปฏิบตั ิมากขึ ้น
8. ผู้บ ริ ห ารให้ ค าปรึ กษาแก่บุค ลากรด้ ว ยปิ ยวาจา มี ค วามเป็ น
กัลยาณมิตร
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9. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์ หรื อความรู้ ใหม่ๆ
ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน
10. หน่วยงานของท่านจัดให้ บคุ ลากรทาหน้ าที่คณะกรรมการทาให้
ได้ รับประสบการณ์ตรงในการเป็ นผู้นาและมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ร่วมกันในการเป็ นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของหน่วยงาน
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11. หน่วยงานของท่านสนับสนุนการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้ วย
ตนเองโดยหน่ ว ยงานมี ก ารจัด ทรั พ ยากรในการค้ น คว้ า ข้ อมูล
ที่ทนั สมัย เช่น ห้ องสมุด วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ ม
ครู จัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใ ห้ ความส าคัญกับเรื่ องคุณ ค่า
ความเป็ นมนุษย์ทงคุ
ั ้ ณค่าการนับถือตนเองและผู้อื่น
13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ ม
ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนทุกคนค้ นพบตนเอง
มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนไปสู่คณ
ุ ค่าอันสูงสุด คือความ
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีอิสรภาพในทางจิตวิญญาณ มีความสุข
และความสร้ างสรรค์อย่างเต็มที่ได้
14. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ ม
ครู จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ท าให้ ผ้ ู เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้
ที่เกิดมาจากภายในตัวผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถสร้ างทางเลือกด้ วย
ตนเองได้
15. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ ม
ครู จัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ท าให้ ผ้ ูเรี ยนมีค วามสุข ในการ
เรียนรู้ เรียนรู้อย่างบูรณาการในองค์รวมของชีวิต สามารถเรี ยนรู้ได้
ด้ วยตนเองและเรียนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
16. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ ม
ครู ม่งุ วัด และประเมิน ผลจากองค์ รวมในคุณ ลักษณะของผู้เรี ย น
หรื อพั ฒ นา กา รตา มส ภา พจริ งข องตั ว ผู้ เรี ยนเป็ นส า คั ญ
อย่างสอดคล้ องกับรูปแบบ สาระและกระบวนการเรียนรู้ที่จดั
17. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ ม
ครูเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเองเพื่อการ
ได้ ร้ ูจกั ตัวเองมากขึ ้น
รวม

*p

ครู

̅

S.D.

การ
แปลผล

̅

S.D.

การ
แปลผล

t

4.22

0.76

มาก

4.00

0.80

มาก

.169

4.52

0.60

มาก
ที่สดุ

4.45

0.65

มาก

.307

4.49

0.65

มาก

4.35

0.73

มาก

.449

4.52

0.61

มาก
ที่สดุ

4.37

0.64

มาก

.562

4.56

0.60

มาก
ที่สดุ

4.37

0.70

มาก

.057

4.55

0.60

มาก
ที่สดุ

4.30

0.64

มาก

.603

4.32

0.75

มาก

4.09

0.71

มาก

.035

4.23

0.53

มาก

4.15

0.51

มาก

.433

0.05
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริ หารเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
ปั จเจกบุคคล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.23 , S.D. = 0.53)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อรายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
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ที่หน่วยงานจัดให้ ส่งเสริ มครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้ อย่างบูรณาการในองค์รวมของชี วิต สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองและเรี ยนรู้ ต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต (̅ = 4.56 , S.D. = 0.60) รองลงมาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานจัดให้
ส่งเสริ มครูม่งุ วัดและประเมินผลจากองค์รวมในคุณลักษณะของผู้เรี ยนหรื อพัฒนาการตามสภาพ
จริ งของตัวผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ อย่างสอดคล้ องกับรู ปแบบ สาระและกระบวนการเรี ยนรู้ ที่จัด
(̅ = 4.55 , S.D. = 0.60) ส่วน หน่วยงานจัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน
มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ (̅ = 3.81 , S.D. = 0.83)
ส าหรั บ ผลการวิเ คราะห์ ความคิดเห็น ของครู เกี่ ย วกับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ตาม
แนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคล
พบว่า โดยภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (̅ = 4.15 S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า
ข้ อรายการที่ มี ค่า เฉลี่ ย สูง สุด คือ ผู้บ ริ ห ารให้ คาปรึ ก ษาแก่บุคลากรด้ วยปิ ยวาจา มี ค วามเป็ น
กัลยาณมิตร (̅ = 4.46 , S.D. = 0.64) รองลงมา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานจัดให้
ส่งเสริ มครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องคุณค่าความเป็ นมนุษย์ทงคุ
ั ้ ณค่า
การนับถือตนเองและผู้อื่น (̅ = 4.45 , S.D. = 0.65) ส่วน หน่วยงานจัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจาก
ที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด (̅ = 3.65 , S.D. = 1.02)
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่างผู้บริ หารและครูเกี่ยวกับสภาพ
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ใ นโรงเรี ย น
ทางเลือกด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคล ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า มีข้อรายการที่มีความแตกต่างกันอย่า งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 ข้ อ
คือ หน่วยงานจัดให้ มีการหมุนเวียนงานทาให้ บคุ ลากรเข้ าใจความหลากหลายของงาน ก่อให้ เกิด
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และทัศนคติในงานด้ านต่างๆ กว้ างขวางมากขึ ้น นาไปสู่ความยอมรับ
นับถือซึง่ กันและกันระหว่างบุคลากร และหน่วยงานจัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายใน
หน่วยงาน
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ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็น โดยภาพรวมเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
ด้ านการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ
1. หน่วยงานของท่านสนับสุนนให้ มีการสารวจและประเมินตนเอง
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. ผู้บ ริ ห ารให้ ค วามสาคัญ กับ ผลการสารวจและประเมิ น ตนเอง
ของบุคลากร
3. หน่วยงานของท่านมีการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบว่า
ความรู้ ทักษะ ที่ได้ จากประเมินตนเองของบุคลกรมีความเหมาะสมกับ
แผนขององค์การหรื อไม่ เพื่อโอกาสในการเลือ่ นตาแหน่งที่เท่าเทียมกัน
4. หน่ ว ยงานของท่ า นเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น ความเป็ นไปได้
และตรวจสอบเพื่ ออภิ ปรายร่ ว มกับ บุคลากรในสิ่งที่สามารถพัฒนา
ร่วมกันได้
5. หน่วยงานของท่านกระตุ้นให้ บุคลากรกาหนดเป้าหมายชีวิตการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานทาให้ ทา่ นมีมงุ่ มัน่ ในการทางานและเชื่อมัน่ ว่า
จะประสบความสาเร็ จ
6. การกาหนดเป้าหมายชีวิตการทางานทาให้ บุคลากรรู้ จักปรั บตัว
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
7. ท่านคิดว่าการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาอาชีพช่วยสร้ างเจตคติ ค่านิยม
ที่พงึ ประสงค์ร่วมกับเป้าหมายและปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน
8. แผนพัฒนาอาชีพของหน่วยงานของท่านส่งเสริ มการทางานและการ
เรี ยนรู้เป็ นทีม
9. หน่วยงานของท่านยึดหลักความเท่าเทียมและยุติธรรมในการการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
10. ระหว่า งการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านผู้บ ริ ห าร
ให้ คาปรึ กษา แนะนาบุคลากรเพื่อช่วยให้ สามารถทางานได้ บรรลุผล
ตามเป้าหมาย

รวม

4.11

S.D.
0.83

การแปลผล
มาก

4.15

0.82

มาก

3.89

0.82

มาก

3.78

0.98

มาก

4.09

0.79

มาก

4.16

0.76

มาก

4.22

0.71

มาก

4.23

0.85

มาก

4.21

0.74

มาก

4.27

0.72

มาก

4.11

0.64

มาก

̅

จากตารางที่ 22 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิด เห็ น ของโดยภาพรวมเกี่ ย วกับ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการ
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พัฒนาอาชีพ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11 , S.D. = 0.64) เมื่อ
พิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระหว่างการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บัติง านผู้บริ ห ารให้ ค าปรึ กษา แนะนาบุคลากรเพื่ อช่วยให้ ส ามารถทางานได้ บ รรลุผลตาม
เป้าหมาย (̅ = 4.27 , S.D. = 0.72) รองลงมาคือ แผนพัฒนาอาชีพของหน่วยงานส่งเสริ มการ
ทางานและการเรี ยนรู้เป็ นทีม ( ̅ = 4.23 , S.D. = 0.85) ส่วนหน่วยงานเผยแพร่ผลการประเมิน
ความเป็ นไปได้ แ ละตรวจสอบเพื่ ออภิ ป รายร่ วมกับ บุคลากรในสิ่ง ที่ สามารถพัฒ นาร่ ว มกัน ได้
มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด (̅ = 3.78 , S.D. = 0.98)
ตารางที่ 23 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่างผู้บริ หารและครูเกี่ยวกับ
สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือกด้ านการพัฒนาอาชีพ
ผู้บริหาร

การพัฒนาอาชีพ
1. หน่วยงานของท่านสนับสุนนให้ มีการสารวจและประเมินตนเอง
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. ผู้บ ริ หารให้ ความสาคัญกับผลการสารวจและประเมินตนเอง
ของบุคลากร
3. หน่วยงานของท่านมีการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบ
ว่า ความรู้ ทัก ษะ ที่ ไ ด้ จ ากประเมิ น ตนเองของบุค ลกรมี ค วาม
เหมาะสมกับ แผนขององค์ ก ารหรื อ ไม่ เพื่ อ โอกาสในการเลื่ อ น
ตาแหน่งที่เท่าเทียมกัน
4. หน่วยงานของท่านเผยแพร่ ผลการประเมินความเป็ นไปได้ และ
ตรวจสอบเพื่อ อภิ ป รายร่ ว มกับ บุค ลากรในสิ่ ง ที่ ส ามารถพัฒ นา
ร่วมกันได้
5. หน่วยงานของท่านกระตุ้นให้ บุคลากรกาหนดเป้าหมายชีวิตการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานทาให้ ทา่ นมีมงุ่ มัน่ ในการทางานและเชื่อมัน่
ว่าจะประสบความสาเร็จ
6. การกาหนดเป้าหมายชีวิตการทางานทาให้ บุคลากรรู้จกั ปรับตัว
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
7. ท่านคิดว่าการปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาอาชีพช่วยสร้ า งเจตคติ
ค่า นิ ย ม ที่ พึง ประสงค์ ร่ ว มกับ เป้ าหมายและปรั ช ญาการศึก ษา
ของโรงเรียน
8. แผนพัฒนาอาชีพของหน่วยงานของท่านส่งเสริ มการทางานและ
การเรียนรู้เป็ นทีม

ครู

̅

S.D.

การ
แปลผล

̅

S.D.

การ
แปลผล

t

4.11

0.90

มาก

4.12

0.81

มาก

.224

4.17

0.95

มาก

4.15

0.77

มาก

.014

3.70

1.04

มาก

3.95

0.73

มาก

.000*

3.75

1.01

มาก

3.79

0.97

มาก

.476

3.96

0.99

มาก

4.13

0.72

มาก

.014

4.13

0.86

มาก

4.17

0.76

มาก

.435

4.21

0.75

มาก

4.23

0.70

มาก

.467

4.28

0.97

มาก

4.22

0.80

มาก

.202
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ตารางที่ 23 (ต่ อ)
ผู้บริหาร

การพัฒนาอาชีพ
8. แผนพัฒนาอาชีพของหน่วยงานของท่านส่งเสริ มการทางานและ
การเรียนรู้เป็ นทีม
9. หน่วยงานของท่านยึดหลักความเท่าเทียมและยุติธรรมในการ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
10. ระหว่างการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานผู้บริ หารให้
คาปรึกษา แนะนาบุคลากรเพื่อช่วยให้ สามารถทางานได้ บรรลุผล
ตามเป้าหมาย
รวม

ครู

̅

S.D.

การ
แปลผล

̅

S.D.

การ
แปลผล

t

4.28

0.97

มาก

4.22

0.80

มาก

.202

4.42

0.64

มาก

4.15

0.75

มาก

.823

4.34

0.79

มาก

4.23

0.69

มาก

.068

4.11

0.73

มาก

4.11

0.60

มาก

.158

*p

0.05
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริ หารเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
อาชีพ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11 , S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่า ข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานยึดหลักความเท่าเที ยมและยุติธ รรม
ในการการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (̅ = 4.42 , S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ระหว่าง
การติดตามและประเมิ นผลการปฏิ บัติง านผู้บริ หารให้ คาปรึ ก ษา แนะนาบุคลากรเพื่ อช่ว ยให้
สามารถทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมาย (̅ = 4.34 , S.D. = 0.79) ส่วน หน่วยงานเผยแพร่ผล
การประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบเพื่ ออภิปรายร่ วมกับบุคลากรในสิ่งที่สามารถพัฒนา
ร่วมกันได้ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ( ̅ = 3.70 , S.D. = 1.01)
สาหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาอาชีพ พบว่า โดยภาพรวม
มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11 , S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ การปฏิ บัติตามแผนพัฒ นาอาชีพช่วยสร้ าง เจตคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์
ร่วมกับเป้าหมายและปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน (̅ = 4.23 , S.D. = 0.70) และระหว่างการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานผู้บริ หารให้ คาปรึกษา แนะนาบุคลากรเพื่อช่วยให้ สามารถ
ทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมาย (̅ = 4.23 , S.D. = 0.69) รองลงมา คือ แผนพัฒนาอาชีพ
ของหน่วยงานของท่านส่งเสริ มการทางานและการเรี ยนรู้เป็ นทีม (̅ = 4.22 , S.D. = 0.80)
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ส่วน หน่วยงานเผยแพร่ผลการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบเพื่ออภิปรายร่วมกับบุคลากร
ในสิ่งที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้ มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ (̅ = 3.79 , S.D. = 0.97)
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ย ของความคิด เห็ น ระหว่า งผู้บ ริ หารและครู เกี่ ย วกับ
สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือกด้ านการพัฒนาอาชีพ ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีข้อรายการที่มีความแตกต่างกันอย่า งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 1 ข้ อ คือ
หน่วยงานมีการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบว่าความรู้ ทักษะ ที่ได้ จากประเมินตนเอง
ของบุค ลกรมี ค วามเหมาะสมกับ แผนขององค์ ก ารหรื อ ไม่ เพื่ อ โอกาสในการเลื่ อ นต าแหน่ ง
ที่เท่าเทียมกัน
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็น โดยภาพรวมเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
ด้ านการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ
1. หน่วยงานของท่านมีการวินิจฉัยองค์ การเพื่อค้ นพบปั ญหาและ
โอกาสในการพัฒนาองค์ การที่มีค วามสอดคล้ องระหว่า งเป้าหมาย
ขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร
2. ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่ วมในการวินิจฉัยองค์การทาให้
บุค ลากรเข้ า ใจและมี ค วามรู้ สึก เป็ นส่ว นหนึ่ง ของความสาเร็ จ ตาม
เป้าหมายที่องค์การตังไว้
้
3. การกาหนดกลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาองค์การทาให้ หน่วยงาน
ของท่านเกิดบรรยากาศแห่งการทางานเป็ นทีมและช่วยเหลือเกือ้ กูล
ซึง่ กันและกัน
4. ท่ า นคิ ด ว่า ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกัน ของบุค ลากรในการตัด สิ น ใจ
พิจารณากลยุทธ์และแผนพัฒนาองค์การช่วยสร้ างพลังอานาจ กระตุ้น
ความมุง่ มัน่ ในการทางานมากขึ ้น
5. ผู้บริ หารมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของบุคลากรในการดาเนินการ
ตามกลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาองค์การ
6. การดาเนินการพัฒนาองค์การมีสว่ นช่วยส่งเสริ มให้ เกิดแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาศักยภาพของท่าน

3.96

S.D.
0.89

การแปลผล
มาก

4.11

0.86

มาก

4.21

0.82

มาก

4.29

0.74

มาก

4.32

0.71

มาก

4.22

0.73

มาก

̅
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ตารางที่ 24 (ต่ อ)
การพัฒนาองค์การ
7. ผู้บริ หารส่งเสริ มบรรยากาศในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในเชิง
บวกให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนาด้ วยอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
8. หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยู่บนพื ้นฐาน
ของความถูกต้ อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้
9. ผู้ บริ ห ารใช้ ปิ ยวาจาในการเสริ ม สร้ างแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากร
มีความรู้ สึกกระตือรื อร้ นต่อ การแก้ ไขและปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาองค์การ
10. ผู้บริ หารนาข้ อมูลย้ อนกลับจากความคิดเห็นของบุคลากรมาใช้
ในการแก้ ไขการทางานและปรับปรุงเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาองค์การ
รวม

4.41

S.D.
0.73

การแปลผล
มาก

4.28

0.81

มาก

4.43

0.67

มาก

4.31

0.76

มาก

4.25

0.63

มาก

̅

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ของผู้บริ หารเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
องค์การ พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.30 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาราย
ข้ อ พบว่ า ข้ อ รายการที่ มี ค่า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ ผู้บ ริ ห ารใช้ ปิ ยวาจาในการเสริ ม สร้ างแรงจูง ใจ
ให้ บุคลากรมีความรู้ สึกกระตือรื อร้ นต่อ การแก้ ไขและปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานเพื่อส่งเสริ มการ
พัฒนาองค์การ (̅ = 4.43 , S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ผู้บริ หารส่งเสริ มบรรยากาศ
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในเชิงบวกให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนาด้ วยอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
(̅ = 4.41 , S.D. = 0.73) ส่วน หน่วยงานมีการวินิจฉัยองค์การเพื่อค้ นพบปั ญหาและโอกาส
ในการพัฒ นาองค์ ก ารที่ มี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งเป้ าหมายขององค์ ก ารกับ ความต้ อ งการ
ของบุคลากร มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด (̅ = 3.96 , S.D. = 0.89)
ตารางที่ 25 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่างผู้บริ หารและครูเกี่ยวกับ
สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือกด้ านการพัฒนาองค์การ
ผู้บริหาร

การพัฒนาองค์การ
1. หน่ ว ยงานของท่า นมีก ารวิ นิ จฉัย องค์ การเพื่อค้ น พบปั ญ หา
และโอกาสในการพัฒ นาองค์ ก ารที่ มี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า ง
เป้าหมายขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร

ครู

̅

S.D.

การ
แปลผล

̅

S.D.

การ
แปลผล

t

3.98

0.98

มาก

3.95

0.87

มาก

.873
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ตารางที่ 25 (ต่ อ)
ผู้บริหาร

การพัฒนาองค์การ

ครู

̅

S.D.

การ
แปลผล

̅

S.D.

การ
แปลผล

t

2. ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวินิจฉัยองค์การ
ทาให้ บุคลากรเข้ าใจและมีความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้
3. การก าหนดกลยุท ธ์ แ ละการวางแผนพัฒนาองค์ ก ารท าให้
หน่ ว ยงานของท่ า นเกิ ด บรรยากาศแห่ ง การท างานเป็ นที ม
และช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
4. ท่า นคิ ด ว่า ความคิ ดเห็น ร่ ว มกัน ของบุค ลากรในการตัด สิน ใจ
พิจารณากลยุท ธ์ แ ละแผนพัฒ นาองค์ การช่ว ยสร้ างพลัง อานาจ
กระตุ้นความมุง่ มัน่ ในการทางานมากขึ ้น
5. ผู้ บริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น ในศัก ยภาพของบุ ค ลากรในการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาองค์การ
6. การดาเนิ นการพัฒนาองค์ การมีส่ว นช่ว ยส่งเสริ มให้ เกิ ด แรง
บันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของท่าน
7. ผู้บริ หารส่งเสริ มบรรยากาศในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานใน
เชิงบวกให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนาด้ วยอย่างเป็ นกัลยาณมิตร

4.04

0.98

มาก

4.12

0.82

มาก

.708

4.06

0.98

มาก

4.26

0.76

มาก

.106

4.25

0.76

มาก

4.30

0.73

มาก

.661

4.41

0.65

มาก

4.29

0.73

มาก

.485

4.39

0.64

มาก

4.17

0.75

มาก

.716

4.59

0.55

มาก
ที่สดุ

4.36

0.77

มาก

.010

8. หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยูบ่ นพื ้นฐาน
ของความถูกต้ อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้
9. ผู้บ ริ หารใช้ ปิ ยวาจาในการเสริ มสร้ างแรงจูง ใจให้ บุค ลากร
มีความรู้สกึ กระตือรือร้ นต่อการแก้ ไขและปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์การ
10. ผู้บริหารนาข้ อมูลย้ อนกลับจากความคิดเห็นของบุคลากรมาใช้
ในการแก้ ไขการทางานและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์การ
รวม

4.42

0.80

มาก

4.24

0.81

มาก

.813

4.51

0.56

มาก
ที่สดุ

4.40

0.70

มาก

.024

4.31

0.82

มาก

4.31

0.75

มาก

.911

4.30

0.62

มาก

4.24

0.63

มาก

.497

*p

0.05

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริ หารเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
องค์การ พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.30 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่า ข้ อรายการที่ มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริ หารส่ง เสริ มบรรยากาศในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานในเชิงบวกให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนาด้ วยอย่างเป็ นกัลยาณมิตร (̅ = 4.59 , S.D.
= 0.55) รองลงมาคือ ผู้บริ หารใช้ ปิยวาจาในการเสริ ม สร้ างแรงจูง ใจให้ บุคลากรมี ความรู้ สึก
กระตือรื อร้ นต่อการแก้ ไขและปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงานเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาองค์การ (̅ = 4.51

131
, S.D. = 0.56) ส่วน หน่วยงานมีการวินิจฉัยองค์การเพื่อค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการพัฒนา
องค์การที่มีความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมายขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร มีคา่ เฉลี่ย
ต่าสุด (̅ = 3.98 , S.D. = 0.98)
ส าหรั บ ผลการวิเ คราะห์ ความคิดเห็น ของครู เกี่ ย วกับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ตาม
แนวคิดการบริ หารจัดการที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ในโรงเรี ยนทางเลื อกด้ านการพัฒ นาองค์การ
พบว่า โดยภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.24 , S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่า ข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริ หารใช้ ปิยวาจาในการเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้ บุคลากร
มีความรู้สกึ กระตือรื อร้ นต่อการแก้ ไขและปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงานเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาองค์การ
(̅ = 4.40 , S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ผู้บริ หารส่งเสริ มบรรยากาศในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานในเชิงบวกให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนาด้ วยอย่างเป็ นกัลยาณมิตร (̅ = 4.36 , S.D. =
0.77) ส่วน หน่วยงานมีการวินิจฉัยองค์การเพื่อค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการพัฒนาองค์การที่มี
ความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมายขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
(̅ = 3.96 , S.D. = 0.87)
จากตารางที่ 25 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ระหว่างผู้บริ หารและครู
ที่มีตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือกด้ านการพัฒนาองค์การ โดยภาพรวม พบว่า ไม่มีแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาสภาพการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ตามแนวคิด
การบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ ตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนทางเลือก
และเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนที่ มี ต่อการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) และรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใ ช้ ในการวิจัย คือ ผู้บริ หาร จานวน 176 คน และครู จานวน 291 คน รวมกลุ่ม
ตัว อย่ า งทัง้ สิ น้ 467 คน ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพและข้ อมู ล พื น้ ฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ในโรงเรี ยนทางเลื อก โดยการหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการ
บริ หารจัดการที่ เน้ นความเป็ นมนุษย์ ในโรงเรี ยนทางเลือ กโดยใช้ การทดสอบค่าที (t - test)
แบบ t – Independent
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เมื่อพิจารณาภาพรวม โดยจาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่ม คือ ผู้บริ หาร กลุ่ม
ครู ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ในการพิจ ารณาภาพรวมโดยจ าแนกอายุ พบว่า ผู้สอบถามมี อายุระหว่าง 30-39 ปี
มากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริ หารมีอายุระหว่าง 40-49 ปี มากที่สุด
กลุม่ ครูมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สดุ
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ในการพิจารณาภาพรวมโดยจาแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้ าที่ ในตาแหน่งปั จจุบัน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งปั จจุบนั น้ อยกว่า 5 ปี
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุม่ พบว่า กลุ่มผู้บริ หารมี ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งปั จจุบนั
ระหว่าง 15-19 ปี มากที่สุด กลุ่มครู มี ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งปั จ จุบนั ระหว่าง
10-14 ปี มากที่สดุ
ในการพิจารณาภาพรวมโดยจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระบบปริ ญญาตรี และเมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่ม คือ ผู้บริ หาร กลุ่ม ครู ส่ว นใหญ่ เ ป็ นมี วุฒิ ก ารศึก ษาสูง สุด ระบบ
ปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม
แนวคิดการบริ หารจัดการที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ในโรงเรี ยนทางเลือก ทัง้ 3
ด้ าน พบว่า
ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกอยู่ในระดับมาก โดยด้ าน
การพัฒนาองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า ทังกลุ
้ ่มผู้บริ หารและกลุ่ม
ครู ให้ ข้อมูลว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น เกี่ ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการ
บริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ทังกลุ
้ ่มผู้บริ หารและครูมีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันคือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
องค์การมีค่าเฉลี่ยสูง สุด ส่วนการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่ เน้ น
ความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาอาชีพมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
ผลการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก ในภาพรวมทัง้ 3 ด้ าน
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิด
การบริ หารจัดการที่เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ในโรงเรี ยนทางเลือก และจากการเปรี ยบเทียบความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ในโรงเรี ยนทางเลือก สรุ ปข้ อค้ นพบที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกในแต่ละด้ าน ได้ ดงั นี ้
การพัฒนาปั จเจกบุคคล
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
ปั จเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ ห น่ ว ยงานจัด ให้ ส่ ง เสริ ม ครู จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ เรื่ อ งคุณ ค่ า
ความเป็ นมนุษย์ ทัง้ คุณ ค่าการนับถื อตนเองและผู้อื่น สาหรับข้ อรายการที่มี ค่าเฉลี่ยต่า สุด
คื อ หน่ ว ยงานจัด ให้ มี ก ารทัศ นศึก ษาดูง านของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้บริ หาร พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตามแนวคิ ด การบริ หารจั ด การ ที่ เน้ นค วามเป็ นมนุ ษ ย์
ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคลอยูใ่ นระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
คื อ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ ห น่ ว ยงานจัด ให้ ส่ ง เสริ ม ครู จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องคุณค่าความเป็ นมนุษย์ ทังคุ
้ ณค่าการนับถือตนเองและผู้อื่น และการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ห น่ ว ยงานจั ด ให้ ส่ ง เสริ ม ครู มุ่ ง วั ด และประเมิ น ผลจากองค์ ร วม
ในคุณลักษณะของผู้เรี ยน หรื อพัฒนาการตามสภาพจริ งของตัวผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ อย่างสอดคล้ อง
กับรูปแบบสาระและกระบวนการเรี ยนรู้ ที่จดั สาหรับข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยต่า สุด คือ หน่วยงาน
จัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อ
ความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มในส่วนของกลุ่มครู พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
ด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริ หาร
ให้ คาปรึ กษาแก่บุคลากรด้ วยปิ ยวาจา มีความเป็ นกัลยาณมิตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่หน่วยงานจัดให้ สง่ เสริมครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องคุณค่าความเป็ น
มนุษย์ทงคุ
ั ้ ณค่าการนับถือตนเองและผู้อื่น สาหรับข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ ยต่าสุด คือ หน่วยงานจัด
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ให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้
ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน ควรจัดกิจกรรมดังกล่าวมากขึ ้นเพื่อให้ ครู
ได้ มีโอกาสเปิ ดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั บุคลากรในหน่วยงานอื่น
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นระหว่างผู้บริ หารและครูเกี่ยวกับสภาพ
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ใ นโรงเรี ย น
ทางเลือกด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคล ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า มีข้อรายการที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 ข้ อ
คือ หน่วยงานจัดให้ มีการหมุนเวียนงานทาให้ บคุ ลากรเข้ าใจความหลากหลายของงาน ก่อให้ เกิด
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และทัศนคติใ นงานด้ านต่างๆ กว้ างขวางมากขึ ้น นาไปสู่ความยอมรับ
นับถือซึง่ กันและกันระหว่างบุคลากร และหน่วยงานจัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายใน
หน่วยงาน
การพัฒนาอาชีพ
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
อาชีพอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ระหว่างการติดตามและประเมินผล
การปฏิ บัติง านผู้บ ริ หารให้ ค าปรึ ก ษา แนะนา บุค ลากรเพื่ อช่วยให้ สามารถท างานได้ บรรลุผ ล
ตามเป้าหมาย ส าหรั บข้ อรายการที่ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ หน่วยงานเผยแพร่ ผลการประเมิ น
ความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาอาชีพ และตรวจสอบ เพื่ออภิปรายร่ วมกับบุคลากรในสิ่งที่สามารถ
พัฒนาร่วมกันได้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้บริ หาร พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ใ นโรงเรี ย น
ทางเลือกด้ านการพัฒนาอาชีพอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คื อ หน่วยงาน
ยึดหลักความเท่าเทียมและยุติธรรมในการการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน สาหรับข้ อ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่า สุด คือ หน่วยงานมีการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบว่าความรู้
ทักษะ ที่ได้ จากประเมินตนเองของบุคลกรมีความเหมาะสมกับแผนขององค์การหรื อไม่ เพื่ อโอกาส
ในการเลื่อนตาแหน่งที่เท่าเทียมกัน
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มในส่วนของกลุ่มครู พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
ด้ านการพัฒ นาอาชีพ อยู่ในระดับมาก
โดยข้ อรายการที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูง สุด คือ ข้ อรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ การปฏิ บตั ิตามแผนพัฒ นาอาชีพช่วยสร้ าง เจตคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์
ร่วมกับเป้าหมายและปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน และระหว่างการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บัติง านผู้บริ หารให้ คาปรึ กษา แนะนา บุคลากรเพื่ อช่วยให้ สามารถทางานได้ บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ส าหรั บข้ อรายการที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่า สุด คือ หน่วยงานเผยแพร่ ผลการประเมิ นความ
เป็ นไปได้ ในการพัฒนาอาชีพ และตรวจสอบเพื่ออภิปรายร่ วมกับบุคลากรในสิ่งที่สามารถพัฒนา
ร่วมกันได้
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ย ของความคิด เห็ น ระหว่า งผู้บ ริ หารและครู เกี่ ย วกับ
สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือกด้ านการพัฒนาอาชีพ ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีข้อรายการที่มีความแตกต่างกันอย่า งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 1 ข้ อ คือ
หน่วยงานมีการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบว่าความรู้ ทักษะ ที่ได้ จากประเมินตนเอง
ของบุค ลกรมี ค วามเหมาะสมกับ แผนขององค์ ก ารหรื อ ไม่ เพื่ อ โอกาสในการเลื่ อ นต าแหน่ ง
ที่เท่าเทียมกัน
การพัฒนาองค์ การ
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนา
องค์การอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริ หารใช้ ปิยวาจาในการ
เสริมสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรมีความรู้สึกกระตือรื อร้ นต่อ การแก้ ไขและปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาองค์การ สาหรับข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ หน่วยงานมีการวินิจฉัย
องค์การเพื่อค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการพัฒนาองค์การที่มีความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมาย
ขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้บริ หารโรงเรี ยน พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิ ด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุ ษ ย์
ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ
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ผู้บริหารส่งเสริมบรรยากาศในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในเชิงบวกให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนา
ด้ วยอย่างเป็ นกัลยาณมิตร สาหรับข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ หน่วยงานมีการวินิจฉัย
องค์การเพื่อค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการพัฒนาองค์การที่มีความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมาย
ขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายกลุ่ม ในส่ว นของกลุ่ม ครู พบว่า ค่า เฉลี่ ย ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ นความเป็ นมนุษย์ ใ นโรงเรี ย น
ทางเลือกด้ านการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริ หาร
ใช้ ปิยวาจาในการเสริมสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรมีความรู้สึกกระตือรื อร้ นต่อ การแก้ ไขและปรับปรุง
ผลการปฏิ บัติง านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาองค์ ก าร ส าหรั บ ข้ อรายการที่ มี ค่า เฉลี่ ย ต่ า สุด คื อ
หน่วยงานมี การวิ นิ จ ฉัยองค์ การเพื่ อ ค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการพัฒ นาองค์ก ารที่ มี ความ
สอดคล้ องระหว่างเป้าหมายขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ระหว่างผู้บริ หารและครู ที่มีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการ
พัฒ นาองค์ ก าร โดยภาพรวม พบว่ า ไม่ มี แ ตกต่า งกัน และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การ
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี ้
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก โดยภาพรวม
พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
แสดงให้ เห็นว่า กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรี ยนทางเลือกมีการปฏิบตั ิที่เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับหลักการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ อาจมีสาเหตุมาจาก โรงเรี ยน
ทางเลือกนาหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาประยุกต์ตามปรัชญาการจัดการศึกษา
และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ ใ นการจั ด ท าหลั ก สู ต ร รู ป แบบการจั ด การเรี ยนการสอน
ที่แตกต่างจากโรงเรี ยนในระบบทัว่ ไป จัดการเรี ยนการสอนบนพื ้นฐานของความเชื่อที่ว่าธรรมชาติ
ของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ริ เริ่ มในการใช้ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ รู ปแบบการเรี ยน
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การสอน รวมทั ง้ หลั ก สู ต รพั ฒ นาความรู้ ความสามารถของผู้ เรี ยนอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้ านสติปัญญาและจิตใจ
เน้ น ให้ ผ้ ูเ รี ย นทดลองปฏิ บัติ เน้ น ความรู้ เชิ ง ประสบการณ์ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองตามธรรมชาติ
โดยมีการเรี ยนทังวิ
้ ชาการ ทักษะ การใช้ ชีวิต ในแนวทางดังกล่าวองค์การมีความเชื่อร่วมกันว่า ครู
เป็ นกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อนเพื่อไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายนัน้ ผู้บริ หารจึงให้ ความสาคัญกับการพัฒนาครู
เพื่อให้ เกิดการรับรู้ เข้ าใจ ในปรัชญาการศึกษาและรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนและตระหนัก
ถึ ง การน าไปใช้ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งเป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ส่ ง ผลดี ต่ อ ผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ
ดังที่ Ubben และคนอื่นๆ (2001) ได้ กล่าวว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนพึงตระหนักถึงแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็ นความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถและการใช้ ทรัพยากรที่ถือว่ามี
คุณค่ามากที่สุดขององค์การ นัน่ ก็คือ “มนุษย์” ให้ เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และการ
พัฒ นาที่ ยั่ง ยื น คื อ การพัฒ นาที่ เ กิ ด ขึ น้ จากภายในตัว บุค คลหรื อ องค์ ก ารเอง สอดคล้ อ งกั บ
Swansons (2001) ที่ ก ล่ า วว่ า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารทางการศึ ก ษาหรื อโรงเรี ยน
ที่จะเป็ นกลไกหรื อตัวการในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ “ครู ” ครู ที่จะต้ องทาหน้ าที่จดั สภาพการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ในตัวผู้เรี ยน ครูที่มีภาระหน้ าที่อื่นอีกหลากหลายที่ จะต้ องกระทา
เพื่ อ ความก้ าวหน้ าของโรงเรี ย น ครู ที่ จ ะต้ อ งก้ าวทัน กั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม
ครู ที่จาเป็ นจะต้ องมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งในการ
พัฒนาครู จะต้ องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริ บทขององค์การ โดยหากต้ องการเปลี่ยนแปลง
โรงเรี ยนให้ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ก็ต้องพัฒนาครูให้ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องต้ องกันนัน้
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกของทัง้ 2 กลุ่ม
พบว่า ผู้บริ หารและครู มี ความคิดเห็นที่ ค่อนข้ างไปในทิศทางเดียวกันทัง้ นี จ้ ากการสัม ภาษณ์
ผู้บริ หารและครู พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ หารและครูเป็ นไปในลักษณะของเพื่อนร่วมงาน
มีความสนิทสนม ใกล้ ชิด เป็ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ผู้บริ หารให้ เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันแก่บุคลากร ผู้บริ หารและครู มีค่านิยม ความเชื่อร่ วมกันว่าบุคลากร
ทุกคนมีความสามารถ ความรู้ ทักษะในการทางานสูง สามารถพัฒนาตนเองให้ เต็มตามศักยภาพ
ผ่านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดจากการร่วมคิด ปรึกษาหารื อระหว่างผู้บริ หารและครู
เพื่อตอบสนองตามความต้ องการของบุคลากรและตรงตามลักษณะของการเรี ยนรู้ ตามปรัชญา
การศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับปรัช ญาการศึกษาทางเลื อกและอาจเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ทาให้ ผ้ บู ริหารและครูมีความคิดเห็นไม่ตา่ งกันมาก

139
เมื่ อพิ จ ารณาโดยภาพรวมและรายด้ า น ค่า เฉลี่ ยของความคิดเห็ นของกลุ่ม ผู้บ ริ ห าร
โรงเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ครูอาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรี ยนที่จะเป็ นกลไกหรื อตัวการในการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญคือ ครู จึงมุ่งการ
พัฒนาครู เพื่อให้ ส่งผลดีต่อนักเรี ยนเป็ นสาคัญ มุ่งการพัฒนาครู เพื่อให้ เกิ ดการรับรู้ เข้ าใจ และ
ตระหนักถึงการนาไปใช้ เพื่อการพัฒนา รวมทังในการก
้
าหนดวิสยั ทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ ด้ านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการตัดสินใจใช้ กลยุทธ์ ผู้บริหารโรงเรี ยนมีแนวทางการบริ การจัดการ
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ โดยให้ ความเคารพเห็นคุณค่า เปิ ดโอกาสให้ ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
โรงเรี ยน ทาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้สึกที่ดีตอ่ ตนเองและตนเองมีความสาคัญ
เอาใจใส่ สนใจความต้ องการ สร้ างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาตนให้ เต็มศักยภาพให้
บรรลุความสาเร็ จทังเป
้ ้ าหมายของตนเองและเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยการสร้ างวัฒนธรรม
การทางานแบบ มีส่วนร่วม ตัดสินใจร่วมกัน ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้ องกับปรัชญา
การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรี ยน ดัง ที่มี การค้ นพบในงานวิจัยของชัชวาล ชานาญ (2550)
ซึ่ง พบว่า รู ป แบบการบริ หารงานบุคคลในกลุ่ม ตัว อย่างโรงเรี ยนทางเลื อ ก (โรงเรี ยนสัต ยาไส)
เป็ นรู ปแบบที่เน้ นคุณค่าความเป็ นมนุษย์ เพื่อสร้ างคนให้ มีคณ
ุ ธรรมนาความรู้ ได้ แก่ ความจริ ง
(Truth) ความรักความเมตตา (Love) ความสงบ (Peace) การประพฤติชอบ (Right Conduct)
และการไม่เ บียดเบียน (Non-Violence) ใช้ เป็ นหลักการเป็ นแบบอย่างที่ดี และหลักความรั ก
ความเมตตา เน้ นการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มแบบคณะกรรมการสร้ างแรงเสริ ม ทางบวก
และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อม สร้ างแรงบันดาลใจจากความรักความเมตตาที่เปรี ยบเสมือน กับ
สัมผัสที่ หกให้ บุคลากรในโรงเรี ยนเกิ ดจิตสานึกมีวินัยในตนเองและต่อหน้ าที่ เป็ นพื น้ ฐานทาง
วัฒนธรรมการทางานแบบครอบครัว สอดคล้ องกับ วรภัทร ภู่เจริ ญ (2552) ที่กล่าวไว้ ว่า หลักการ
บริ ห ารที่ เ น้ น ความเป็ นมนุษ ย์ (Humanized) เป็ นการบริ ห ารโดยยึด หัว ใจของมนุษ ย์ ท างาน
เป็ นหลัก เสมือนเป็ นการบริหารใจกับใจ โดยการสร้ างกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ปรับคนให้ มีคณ
ุ ลักษณะ
ในความสามารถการทางานบนพื ้นฐานของคุณธรรม จริ ยธรรม รักและมี ความสุขในการทางาน
มีจิตใจทาเพื่อส่วนรวม และการทางานในองค์กรต้ องให้ รางวัลคนดี รางวัลในเชิงของความมีคณ
ุ ค่า
ความภาคภูมิใจที่ได้ ทาประโยชน์เพื่อองค์การและสังคม สอดคล้ องกับ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553)
ที่กล่าวว่า การบริ หารที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ มีแนวคิดมาจากการพื ้นฐานทฤษฏี การบริ หารกลุ่ม
มานุษยนิยม เน้ นให้ ความสนใจเป็ นพิเศษแก่การตอบสนอง (response) ของคนที่เกิดจากทัศนคติ
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ค่านิยม อารมณ์ และจิ ตใจ เป็ นต้ น โดยมองว่าคนเป็ นมนุษย์ที่ประสงค์จะทางานให้ สาเร็ จ ด้ วย
ตนเอง (Self-actualizing man) หากงานที่ทาอยูน่ า่ สนใจ มีความท้ าทายและมีความน่าศรัทธา
เมื่ อ พิ จ ารณาค่า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกในแต่ละด้ าน จากการ
เรี ยงลาดับในภาพรวมที่มีคา่ เฉลี่ยมากไปน้ อย พบว่า
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล
เมื่อพิจารณาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความ
เป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาปั จเจกบุคคล พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่า กิจกรรมการพัฒนาปั จเจกบุคคลเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
บริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ เนื่องจากผู้บริ หารโรงเรี ยนกระตุ้นให้ บคุ ลากรตระหนักถึงการ
ได้ ป ระโยชน์ จ ากการแสวงหาความรู้ และพัฒ นาตนเองและส่ง เสริ ม ให้ บุคลากรพัฒ นาตนเอง
และใช้ ศกั ยภาพของตนเองในการทางานอย่างเต็มที่ เป็ นการเรี ยนรู้ สัง่ สมความรู้และสร้ างความรู้
ใหม่จากประสบการณ์การทางาน สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Brooks and Nafukho (2006)
ที่ส รุ ปว่า กิ จ กรรมการพัฒ นาปั จ เจกบุคคลนามาซึ่ง ความรู้ ทักษะและปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรม
เพื่ อ ให้ เ กิ ดผลในการปฏิ บัติง านที่ ดี ขึน้ โดยกิ จ กรรมการฝึ กอบรมจะเป็ นกิ จ กรรมที่ ห น่วยงาน
กาหนด ส่วนกิจกรรมการพัฒนาเป็ นกิจกรรมในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ โดยทัว่ ไปแล้ วการเรี ยนรู้
ส่วนใหญ่ของบุคลากรจะอยู่ในลักษณะไม่เป็ นทางการ ซึ่ง กลุ่มโรงเรี ยนทางเลือกมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ สามารถเสริมสร้ างความรู้ ทักษะอย่างเหมาะสมกับความต้ องการของบุคลากร
ที่มีความสอดคล้ องกับแนวทางการจัดการศึกษาและปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยนโดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ การพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี ส่วนใหญ่ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานจัดให้ ส่งเสริ มครู
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องคุณค่าความเป็ นมนุษย์ทงคุ
ั ้ ณค่าการนับถือ
ตนเองและผู้อื่น แสดงให้ เห็นว่ากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรี ยนทางเลือกสามารถ
พัฒนาบุคลากรให้ มีความรักมีจิตวิญญาณและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
ที่สามารถเป็ นแบบอย่างและเป็ นผู้อานวยให้ เกิดการเรี ยนรู้จากภายในตัวผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ พัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนของผู้เรี ยนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยมีจดุ มุ่งหมาย
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เพื่ อพัฒ นาผู้เ รี ยนให้ มี ความเป็ นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ดัง ที่ มี การค้ นพบในงานวิจัยของนาถนัดดา
ชื่นแสงเนตร์ (2550) ซึ่งพบว่า เป้าหมายทางการจัดการศึกษาของตัวอย่างโรงเรี ยนทางเลือก
(โรงเรี ยนสัตยาไส) คือการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์นนได้
ั ้ แปรไปสู่การปฏิบตั ิ
โดยการจัดระบบและกลไกการเรี ยนรู้ และการเรี ยนการสอนที่ให้ ค วามสาคัญกับการเรี ยนรู้ภายใน
โดยใช้ ‚จิตใจ‛ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ เพื่อยกระดับจิตใจให้ กบั ผู้เรี ยน เน้ นการผสมผสาน
ความรู้ ควบคู่ไ ปกับการบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรมเข้ าไปในการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงครู ผ้ สู อนซึ่งอยู่ในบทบาทสาคัญในการพัฒนาผู้เ รี ยน ครู ต้องมีความรักความ
เมตตาอย่างแท้ จริ งให้ กับผู้เรี ยนเป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนนาคุณค่าแห่งความเป็ นมนุษย์ที่มีอยู่ในแต่
ละคนออกมาพัฒ นาให้ ผู้เ รี ย นเปลี่ ย นแปลงสู่ค วามเป็ นมนุษ ย์ ที่ ส มบูร ณ์ แ ละการปฏิ บัติ ต น
ให้ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ สัง คมส่ว นใหญ่ ข้ อ รายการที่ มี ค่า เฉลี่ ย ต่ า สุด คื อ หน่ว ยงานจัด ให้ มี ก าร
ทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ ใหม่ๆ
ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน อาจเป็ นเพราะว่า บุคลากรมีความต้ องการในการ
ทัศ นศึก ษาดูง านที่ แ ปลกใหม่จ ากที่ ท างโรงเรี ย นจัด ให้ สอดคล้ อ งกับ ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ (2550)
ที่กล่าวว่า การส่งเสริ มการพัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริ มให้ เข้ ารับ
การฝึ กอบรม เข้ า ร่ วมประชุม สัม มนาและไปทัศ นศึกษาเพื่ อเพิ่ม พูนความรู้ และประสบการณ์
ให้ ทนั ต่อสถานการณ์ความเจริ ญก้ าวหน้ าและความเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อสามารถนามา
ประยุ ก ต์ แ ละปรั บ ปรุ ง การจัด การเรี ย นการสอนให้ ดี ขึ น้ รวมทัง้ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาบุค ลากร
ในสถานศึกษา แห่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ระหว่างผู้บริ หารและครู เป็ นรายข้ อ
พบว่า มีข้อรายการที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ หน่วยงานจัด
ให้ มีการหมุนเวียนงานทาให้ บุคลากรเข้ าใจความหลากหลายของงาน ก่อให้ เกิดความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และทัศนคติในงานด้ านต่างๆ กว้ างขวางมากขึน้ นาไปสู่ความยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกันระหว่างบุคลากร อาจเป็ นเพราะว่าโดยลักษณะการทางานของครู ในโรงเรี ยนทางเลือก
เกิ ด จากการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ในรู ป แบบของการท างานเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ย
(Group Building) ของแต่ละระดับชัน้ ทาให้ ครูทกุ คนสามารถที่จะเรี ยนรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ในส่วนต่างๆ จากสมาชิกกลุ่มย่อยโดยไม่ต้องมี การหมุนเวียนตาแหน่งงานก็อย่างเป็ นทางการ
และหน่ ว ยงานจัด ให้ มี ก ารทัศ นศึก ษาดูง านของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน ซึ่งจากข้ อมูล
ที่ไ ด้ จ ากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรี ยนทางเลือกมีกิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูง านเป็ นประจ า
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อย่างสม่าเสมอตลอดปี การศึกษา โดยข้ อมูลที่ได้ รับที่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้บริ หารกับครู
อาจเป็ นเพราะว่าครู มีความต้ องการในการทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งมีเนื ้อหาและรู ปแบบที่แปลกใหม่
จากรู ป แบบที่ ท างโรงเรี ย นจัด ให้ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม กระตุ้น ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ า ง
เพื่ อ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพัฒ นานวัต กรรมการเรี ย นการสอนมาประยุ ก ต์ ใ ห้ เข้ ากั บ บริ บ ท
และปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน
2. การพัฒนาอาชีพ
เมื่อพิจารณาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความ
เป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกด้ านการพัฒนาอาชีพ พบว่า มีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็นในระดับ
มาก แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมการวางแผนและการบริ หารอาชีพร่ วมกับ
บุค ลากร ท าให้ บุ ค ลากรตระหนัก ถึ ง โอกาสในการก าหนดเป้ าหมายชี วิ ต จากความสนใจ
ประสบการณ์และการเติบโตตามเส้ นทางอาชีพ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารนามาดาเนินการวางแผนกาหนด
กลยุทธ์ กิจกรรมและลาดับขัน้ ตอนเพื่อให้ บุคลากรและองค์การบรรลุเป้าหมายอาชีพของตนเอง
และองค์การและจากผลการวิจัยของศิริพร ถนอมรอด (2546) ได้ เสนอวิธีการเพิ่มเติมในการ
พัฒนาครู จากกิจกรรมพัฒนาอาชีพ โดยครู จาเป็ นต้ องสารวจความรู้ ความสามารถของตนเอง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ กาหนดจุดมุ่งหมายและผลสาเร็ จ
ของงานแต่ละคนสามารถตรวจสอบได้ ชัดเจน มี การวางแผนการสอนและจัดทาแผนการสอน
ให้ ส อดคล้ อ งกับ หลัก สูต รและความสามารถของผู้เ รี ย น ควรปฏิ บัติง านให้ มี ก ารพัฒ นางาน
และพัฒ นาตนเองไปด้ ว ยกัน ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสนับ สนุน ให้ ค รู ไ ด้ แ สวงหาความรู้ ตลอดเวลา
ของการเป็ นครู สร้ างความมั่นใจให้ กับอาชีพครู สร้ างขวัญและกาลังใจ จิตสานึกความเป็ นครู
ควรส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครู มีการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึน้ โดยการพัฒนาตนเองให้ เกิดความรู้
ทักษะ ความสามารถ มีการวางแผนและประสานแผนร่ วมกันในด้ านงบประมาณระหว่างภาครัฐ
และเอกชน เพื่อใช้ ในการพัฒนาเส้ นทางอาชีพและระบบสวัสดิการและควรมีระบบศูนย์ข้อมูล
เพื่อให้ ครูได้ มีโอกาสศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้อยูเ่ สมอเพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อ
รายการที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระหว่างการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานผู้บริ หารให้
คาปรึกษา แนะนา บุคลากรเพื่อช่วยให้ สามารถทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมาย แสดงให้ เห็นว่า
ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี กลวิ ธี ใ นการช่วยเหลื อบุคลากรด้ ว ยการให้ คาปรึ กษา แนะนา จะช่วยให้
บุคลากรสามารถแก้ ปัญ หาได้ ด้วยตนเองเป็ นการเสนอแนะวิธีการปรั บตัวของบุค ลากรที่มี การ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มการเห็นคุณค่าและการแสดงความเคารพ
ระหว่างกันและกัน สอดคล้ องกับ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2549) ที่กล่าวว่า การไต่ถาม เพื่อให้
ความช่วยเหลือหรื อให้ คาแนะนาที่คิดว่าจะเป็ นประโยชน์ที่จะกระทาได้ นอกจากจะเป็ นการสร้ าง
ความสนิทสนมเป็ นกันเองแล้ ว ยังเป็ นการแสดงความมีน ้าใจ ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดกาลังใจจะได้
ตังใจท
้ างานให้ ได้ ผลดียิ่งขึน้ สาหรับข้ อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่า สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก คือ
หน่วยงานเผยแพร่ ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาอาชีพและตรวจสอบเพื่ออภิปราย
ร่ วมกับบุคลากรในสิ่งที่สามารถพัฒนาร่ วมกันได้ ซึ่งเป็ นไปได้ ว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนมีรูปแบบการ
จัดระบบการสื่อสารผลการประเมินความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาอาชีพแก่บคุ ลากรหลายช่องทาง
ทังแบบที
้
่เป็ นรายบุคคลหรื อกลุม่ ย่อยเพื่อทาให้ บคุ ลากรมองเห็นจุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
และกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพได้ อย่างชัดเจนมากกว่าการสื่อสารผลการประเมินความเป็ นไปได้
ในการพัฒนาอาชีพในลักษณะการประชุมกลุ่มใหญ่หรื อจัดทาเป็ นเอกสารรายงานผลการประเมิน
แบบเป็ นทางการ อย่า งไรก็ ตามผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้ บุค ลากรได้ มี โ อกาสแสดงความคิด เห็ น
และให้ ข้อเสนอแนะต่อกิจ กรรมการพัฒ นาอาชี พที่ ทางโรงเรี ยนจัดให้ ในอนาคต เป็ นประโยชน์
ต่อเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพของบุคลากรที่มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
อันเป็ นวิ ถีท างหนึ่ง ที่ จ ะสร้ างความพึง พอใจให้ แก่บุคลากรว่า ได้ รั บความยอมรั บจากผู้บริ หาร
เนื่องจากทุกคนได้ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาอาชีพของตนเอง
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ระหว่างผู้บริ หารและครู เป็ นรายข้ อ
พบว่า มีข้อรายการที่ มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ คือ หน่วยงานมีการ
ประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบว่าความรู้ ทักษะ ที่ไ ด้ จากประเมิ นตนเอง ของบุคลกรมี
ความเหมาะสมกับแผนขององค์การ เพื่ อโอกาสในการเลื่ อนตาแหน่งที่เท่าเที ยมกัน อาจเป็ น
เพราะว่าจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู ปแบบของการประเมินความเป็ นไปได้ และ
ตรวจสอบว่าความรู้ ทักษะ ของโรงเรี ยนทางเลือกเป็ นไปในลักษณะไม่เป็ นทางการ โดยผู้บริ หาร
ร่ ว มให้ ค าปรึ ก ษาและหารื อ กับ บุค ลากร รวบรวมข้ อ มูล ในการวางแผนการพัฒ นาบุค ลากร
ตามรู ปแบบของการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมอื่นๆ ในการพัฒนาอาชีพให้ เป็ นแนวทางที่ชัดเจนแก่
บุคลากร และความก้ าวหน้ าของการพัฒนาสายอาชีพในความหมายชองโรงเรี ยนทางเลือกมิได้
หมายถึงตาแหน่งที่สูงเสียทีดาย โดยส่วนใหญ่หมายความถึงการได้ พฒ
ั นาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพเพื่อประสบความสาเร็จในอาชีพครูผ้ สู ร้ างคน
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3. การพัฒนาองค์ การ
เมื่อพิจารณาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการที่เน้ นความ
เป็ นมนุษ ย์ ใ นโรงเรี ย นทางเลื อ กด้ า นการพัฒ นาองค์ ก าร พบว่า มี ค่า เฉลี่ ยของความคิดเห็ น
ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่า โรงเรี ยนมีการดาเนินการตามกระบวนการของการพัฒนาองค์การ
ที่สอดคล้ องกับการบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับ
พฤติก รรม ค่า นิ ย ม การเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ในแนวทางของการจัด การเรี ย นการสอนและปรั ช ญา
การศึกษาของโรงเรี ยน เน้ นให้ บุคคลเข้ ามามีส่วนร่ วมเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
ตามเป้าหมายขององค์การ สอดคล้ องกับ สุนนั ทา เลาหนันท์ (2544) ที่กล่าวไว้ ว่า การพัฒนา
องค์การเป็ นเรื่ องที่ครอบคลุม ทัง้ บุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การโดยส่วนรวม องค์การจะต้ อง
ตอบสนองต่อความต้ องการของพนักงานในองค์การ ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ เขาเหล่านันมี
้ ส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในการสร้ างรู ปแบบวิถีความเป็ นอยู่ร่วมกันในองค์การ ประสานความ
ร่วมแรงร่วมใจโดยอาศัยความสามารถและสมรรถภาพในการทางานทังจากส่
้
วนต่างๆ เพื่อมุ่งเน้ น
ไปที่การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มี ค่า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด 2 ข้ อ ส่ ว นข้ อ อื่ น
มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดยข้ อรายการที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูง สุด คือ ผู้บ ริ หารใช้ ปิยวาจาในการ
เสริมสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรมีความรู้สึกกระตือรื อร้ นต่อ การแก้ ไขและปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์การ แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรี ยนให้ ความสาคัญกับการสื่อสารเชิง
บวกในการสร้ างความเข้ าใจ ความสัมพันธ์ อนั ดี โน้ มน้ าวจิตใจ จูงใจ ให้ บคุ ลากรร่ วมมือร่ วมใจ
ปฏิ บัติง านตามแผนการแก้ ไ ขและปรั บปรุ ง ผลการปฏิ บัติง านเพื่ อส่ง เสริ ม การพัฒ นาองค์ก าร
สอดคล้ องกับทับทิม วงศ์ประยูร และพรทิพย์ คาพอ (2554) ที่กล่าวไว้ วา่ การสร้ างมนุษยสัมพันธ์
ในลักษณะของการแสดงออกทังทางกาย
้
วาจาและจิตใจระหว่างบุคคล จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ
ที่ดีต่อกันและกัน พอใจรักใคร่ และมีศรัทธาต่อกัน ช่วยผ่อนคลายปั ญหาต่างๆ ด้ วยความเห็นใจ
จะช่วยสร้ างกาลังใจ เกิดความเชื่อถื อซึ่งกันและกัน และปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ผลงานที่ดี มีประโยชน์และได้ มาตรฐาน สอดคล้ องกับ Bartol และคนอื่นๆ (1998) ที่กล่าวไว้
ว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรให้ ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสาร
ในองค์การหนึ่งๆ อาจกระทาได้ หลากหลายวิธีขึน้ อยู่กับบรรยากาศขององค์การนันๆ
้ ว่าต้ องการ
เป็ นแบบเปิ ดหรื อแบบปิ ดมากน้ อยเพียงใด ถือเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ เพราะแม้ จะมียทุ ธศาสตร์ ดี
เพียงใดก็ตาม หากขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีแล้ ว ก็ยากที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จ ดังนัน้ ผู้บริ หาร
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โรงเรี ยนจึงควรเสริมสร้ างให้ มีการติดต่อสื่อสารทังที
้ ่เ ป็ นแบบทางการและไม่เป็ นแบบทางการทังใน
้
แนวนอนและแนวตังเป็
้ นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (two way communication) ตลอดจนแบบ
หลายช่องทาง (multiple channels) สอดคล้ องกับ ภาวิดา ธาราศรี สทุ ธิ (2546) ที่กล่าวไว้ ว่า
แนวทางในการประเมินผลการพัฒนาองค์การ เป็ นการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อ
ประมาณการว่าผลงานที่เกิดขึน้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์จากข้ อมูล
เปรี ยบเทียบผลงานที่ปรากฏว่าสอดคล้ องกับเป้าหมาย เกณฑ์ และมาตรฐาน ที่กาหนดไว้
ตลอดจนบุคลากรจะต้ องแก้ ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ ได้ ผลตามต้ องการให้ สามารถทาการพัฒนา
องค์ ก ารให้ ดี ขึน้ ในอนาคต ส าหรั บ ข้ อ รายการที่ มี ค่า เฉลี่ ย ต่ า สุด แต่ยัง อยู่ใ นระดับ มาก คื อ
หน่วยงานมี การวิ นิ จ ฉัยองค์ การเพื่ อ ค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการพัฒ นาองค์ก ารที่ มี ความ
สอดคล้ องระหว่างเป้าหมายขององค์การกับความต้ องการของบุคลากรซึ่งเป็ นไปได้ ว่าโรงเรี ยน
ทางเลือกส่วนใหญ่มีสภาพการบริ หารจัดการที่ใช้ วฒ
ั นธรรมการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและระบบ
การคัดเลือก/สรรหา บุคลากร เข้ ามาทางานค่อนข้ างชัดเจนอยู่แล้ วจึงอาจพบประเด็นปั ญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรไม่มากนัก อย่างไรก็ตามหากมีการวินิจฉัยองค์ การเพื่อค้ นพบโอกาสในการ
พัฒนาที่มีการปรับเป้าหมายขององค์การและความต้ องการของบุคลากรให้ สอดคล้ องกันมากขึ ้น
ก็ อ าจจะช่ว ยส่ง เสริ ม องค์ ก ารให้ ส ามารถบริ ห ารจัด การงานด้ า นต่า งๆ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์
ทังในเชิ
้ งประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริ หารควรประชุม ปรึ กษาหารื อกับครู ในแนวทางในการนาบุคลากรไปทัศนศึกษา
เพื่อเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์และโอกาสให้ บุคลากรได้ รับประสบการณ์ ใหม่ๆ อันจะนาไปสู่การเกิด
แรงบันดาลใจ ความคิด สร้ างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่ ทันสมัย
เหมาะสมกับ ความต้ อ งการในการเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย นอย่ า งเต็ ม ตามศัก ยภาพและสอดคล้ อ ง
กับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริ หารและครู มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันในการพัฒนาปั จเจกบุคคล ข้ อรายการที่ว่า หน่วยงานจัดให้ มีการทัศนศึกษา
ดูง านของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
เพื่ อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ความรู้ ใหม่ ๆ
ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้ ภายในหน่วยงาน
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2. ผู้บ ริ หารควรกาหนดให้ บุค ลากรท าแผนพัฒ นารายบุค คล (IDP) ซึ่ง เน้ น การให้ ข อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอาชีพของบุคลากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน รวมทังมี
้ การทาแบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความถูกต้ อง โปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบรวมถึงการเลื่อน
ตาแหน่งที่สงู ขึ ้น เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารและครูมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการ
พัฒนาอาชีพ ข้ อรายการที่ว่า หน่วยงานมีการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบว่าความรู้
ทักษะ ที่ได้ จากประเมินตนเอง ของบุคลกรมีความเหมาะสมกับแผนขององค์การ เพื่อโอกาสใน
การเลื่อนตาแหน่งที่เท่าเทียมกัน
3. ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรกาหนดรู ปแบบของการวินิจฉัยองค์การในลักษณะของการจัดตัง้
ทีมงานเฉพาะกิจ โดยทีมงานดังกล่าวเป็ นตัวแทนของบุคลากรจากทุกฝ่ ายในองค์การเพื่อทาให้
เกิดความคิดเห็นที่ครอบคลุมและมีทีมงานย่อยในแต่ละฝ่ ายเป็ นโครงข่ายการติดต่อสารเพื่อช่วย
สนับ สนุน ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาที่ อ งค์ ก ารประสบอยู่ห รื อ มองเห็ น โอกาสในการพัฒ นา
องค์การอย่างถูกต้ อง ชัดเจน ทาให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยตรงตามความต้ องการของบุคลากร
และองค์การ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญหาและเสนอแนะวิธี การพัฒนาองค์การในอนาคต
เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า สาหรับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ ข้ อรายการที่มี
ค่าเฉลี่ ยของความคิดเห็ น ต่าที่ สุด เมื่ อเที ยบกับข้ อรายการอื่ นๆ คือ หน่วยงานมี การวินิจ ฉัย
องค์การเพื่อค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการพัฒนาองค์การที่มีความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมาย
ขององค์การกับความต้ องการของบุคลากร
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
ที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ตามแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนและปรัชญาการศึกษาที่แตกต่างกัน
เนื่องจากผลการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างผู้บริ หารและครู พบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีจดุ ร่วมกันของโรงเรี ยนทางเลือก คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
แต่โดยรู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกันตามปรัชญาการศึกษา ซึ่งในแต่ละ
ปรัชญาการศึกษามีความเฉพาะตัวและน่าสนใจ
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2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเปรี ยบเทียบกับผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู
เกี่ ย วกับ แนวโน้ ม ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวทางการบริ ห ารจัด การที่ เ น้ น ความ
เป็ นมนุษย์ เนื่องจาก ผลของจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและครูรวมถึงการศึกษาเอกสาร รายงาน
การวิจัย พบว่าโรงเรี ยนทางเลื อกเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูปกครองมี ส่วนร่ วมในการเลื อกจัดการเรี ยนรู้
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลัก สูต รแก่ ผ้ ูเ รี ย น ผู้ป กครองจึ ง ถื อ ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ
ต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาผู้เรี ยน
3. ควรมี การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับการพั ฒ นาแนวทางการพัฒ นาอาชี พ ของบุค ลากร
ตามแนวคิดบริ หารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า
ค่า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ด้ า นการพัฒ นาอาชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ด้ า นอื่ น ๆ
ซึ่ง ข้ อ ค้ นพบที่ ไ ด้ จ ะช่วยสร้ างความชัดเจนในการกาหนดกลยุทธ์ และกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ บุค ลากร
และองค์การบรรลุเ ป้าหมายอาชี พ ของบุคคลและองค์การเป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกต่อไป
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติวรรณ อมาตยกุล
ผู้อานวยการโรงเรี ยนอมาตยกุล
2. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
คณะกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิโรงเรี ยนรุ่งอรุณ
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
หัวหน้ าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร. วลัยพร ศิริภิรมย์
อาจารย์ประจาภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็ นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายแพทย์พร พันธ์โอสถ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนปั ญโญทัย
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แบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารโรงเรี ยน
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริการจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือก
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ …………………………………… ตาแหน่ง …………………………………...
โรงเรี ยน …………………………………………. จังหวัด ……………………………………..
ประเด็นสัมภาษณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริการจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ผู้สมั ภาษณ์ นายภาณุพงศ์ ศรี สรุ ิยชัย
สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ .......... เดือน …..………… พ.ศ. ……………
สถานที่ ………………………….. เวลา …………………………………………...………….
สภาพบรรยากาศทัว่ ไป
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริการจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
เนื่ องจากโรงเรี ยนของท่านมี การจัดการศึกษาตามปรั ช ญาการศึกษาที่ ส่ง เสริ ม พัฒ นา
คุณค่าความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบตนเองและนาทางให้ ประสบความสาเร็ จได้
ตามศักยภาพของตน ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการนาเป้าหมายดังกล่าวสู่ผ้ ูเรี ยน คือ ครู ดังนัน้
โรงเรี ยนของท่านน่าจะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ การจัดการที่เน้ นความเป็ น
มนุษย์เพื่อทาให้ ครูมีศกั ยภาพในการสร้ างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สร้ างคุณค่าความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์แก้ ผ้ เู รี ยน ผู้ศกึ ษาจึงขอสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี ้ เพื่อ
นาไปประกอบรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ การจัดการที่เน้ นความเป็ น
มนุษย์ซงึ่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา ต่อยอดแนวคิดและการปฏิบตั ิส่บู ริ บทการศึกษาของประเทศ
ไทยต่อไป ดังต่อไปนี ้
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1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
1. ท่านมีแนวทางปฏิบตั ิ/รู ปแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างไร
2. แนวทางปฏิบตั ิ/รูปแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
กิ จ กรรมใดบ้ า งที่ บ่ง บอกถึง การน าปรั ช ญาการศึก ษาของโรงเรี ย นมาสร้ างเสริ ม ประยุก ต์ กับ
กิจกรรมและให้ ความสาคัญกับคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของบุคลากรภายในโรงเรี ยน
3. แนวทางปฏิบตั ิ/รู ปแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลทาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษานาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มใน
การพัฒนาผู้เรี ยน เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและ
เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิตหรื อไม่ อย่างไร
2. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
1. ท่านมีการจัดการอย่างไรให้ บคุ ลากรประเมินและพัฒนาทักษะ ความสามารถ และช่วย
แนะนาแนวทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ เต็มตามศักยภาพและความคาดหวังของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริ มให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ พัฒนา
และให้ ตระหนักถึงความสาคัญกับการได้ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
3. ท่านได้ นากิจกรรมการเรี ยนรู้ มาบูรณาการให้ เข้ ากับแผนพัฒนาอาชีพมาใช้ ผ่านอย่างไร
เพื่อทาให้ บคุ ลากรมีความรู้สกึ ผูกพันกับหน่วยงาน เกิดความรู้สกึ ถึงคุณค่าศักยภาพของตนเอง
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
1. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการแสดงออกถึง ความเคารพในความเป็ นมนุษย์ของบุคลากร
เพื่ อทาให้ บุคลากรเกิ ดความรู้ สึกว่าตนเองมี ค วามส าคัญและมี ความรู้ สึกที่ ดีต่อตนเองรวมทัง้
โรงเรี ยนด้ วย
2. ท่านส่งเสริ มให้ การสนับสนุนต่อการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่ละคนทังเป
้ ้ าหมายของตนเองและเป้าหมายของโรงเรี ยน
3. ท่า นสื่ อ สารกับ ครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาในโรงเรี ย นอย่า งไร เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยนทีต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน
4. ท่านใช้ วิธีการใดในการกระตุ้น สร้ างแรงบันดาลใจและความคิดสร้ างสรรค์และให้ ความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านในการทางานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ท่านเปิ ดโอกาสให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความ
คิดเห็น รับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคลากร
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แบบสัมภาษณ์ครู
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริการจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยน
ทางเลือก
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ …………………………………… ตาแหน่ง …………………………………...
โรงเรี ยน …………………………………………. จังหวัด ……………………………………..
ประเด็นสัมภาษณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริการจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
ผู้สมั ภาษณ์ นายภาณุพงศ์ ศรี สรุ ิยชัย
สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ .......... เดือน …………… พ.ศ. ……………
สถานที่ …………………………….. เวลา ……………………………………………..……….
สภาพบรรยากาศทัว่ ไป
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริการจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์
เนื่ องจากโรงเรี ยนของท่านมี การจัดการศึกษาตามปรั ช ญาการศึกษาที่ ส่ง เสริ ม พัฒ นา
คุณค่าความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบตนเองและนาทางให้ ประสบความสาเร็ จได้
ตามศักยภาพของตน ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการนาเป้าหมายดังกล่าวสู่ผ้ ูเรี ยน คือ ครู ดังนัน้
โรงเรี ยนของท่านน่าจะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ การจัดการที่เน้ นความเป็ น
มนุษย์เพื่อทาให้ ครูมีศกั ยภาพในการสร้ างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สร้ างคุณค่าความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์แก้ ผ้ เู รี ยน ผู้ศกึ ษาจึงขอสัมภาษณ์ ครู ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี ้ เพื่อนาไปประกอบ
รูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริ การจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา ต่อยอดแนวคิดและการปฏิบตั ิสู่บริ บทการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
1. โรงเรี ยนมีแนวทางปฏิบตั ิ/รูปแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างไร
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2. แนวทางปฏิบตั ิ/รู ปแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในกิ จ กรรมใดบ้ า งที่ บ่ง บอกถึ ง การน าปรั ช ญาการศึก ษาของโรงเรี ย นมาสร้ างเสริ ม ประยุก ต์
กับกิจกรรมและให้ ความสาคัญกับคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของบุคลากรภายในโรงเรี ยน
3. แนวทางปฏิบตั ิ/รู ปแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลทาให้ ท่านนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มในการพัฒนาผู้เรี ยน เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
หรื อไม่ อย่างไร
2. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
1. โรงเรี ยนมีการจัดการอย่างไรให้ ครู ประเมินและพัฒนาทักษะ ความสามารถ และช่วย
แนะนาแนวทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ เต็มตามศักยภาพและความคาดหวังของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2. โรงเรี ยนมีวิธีการอย่างไรในส่งเสริ มให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ พัฒนา
และให้ ตระหนักถึงความสาคัญกับการได้ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
3. โรงเรี ยนได้ นากิจกรรมการเรี ยนรู้ มาบูรณาการให้ เข้ ากับ แผนพัฒนาอาชีพมาใช้ ผ่าน
อย่างไรเพื่อทาให้ บุคลากรมีความรู้ สึกผูกพันกับหน่วยงาน เกิดความรู้ สึกถึงคุณค่าศักยภาพของ
ตนเอง
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
1. ครู ไ ด้ รับการแสดงออกถึง ความเคารพในความเป็ นมนุษย์ ทาให้ ครู เกิ ดความรู้ สึกว่า
ตนเองมีความสาคัญและมีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองรวมทังโรงเรี
้
ยนด้ วย
2. ครู ได้ รับการส่งเสริ มให้ พัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จ
ในเป้าหมายขอโรงเรี ยน
3. ครู ได้ รับการสื่อสารที่ชัดเจนจากผู้บริ หารโรงเรี ยนถึงเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยนทีต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยนอย่างไร
4. ครู ได้ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้ างสรรค์ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจใน
การทางานภายในโรงเรี ยน
5. ครู ได้ รับการกระตุ้น สร้ างแรงบันดาลใจความคิดสร้ างสรรค์และกาลังใจทางบวกจาก
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และแสดงออกในทางเดียวกันกับผู้อื่นโดยส่งผลไปยังผู้เรี ยนเช่นกัน
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สรุ ปผลการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริหารและครู โรงเรี ยนทางเลือก
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
โรงเรี ยนทางเลือกมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาปั จเจกบุคคล 2 ส่วน
คือ การฝึ กอบรมและพัฒนางานในสถานศึกษา (On Site Training Method) และการฝึ กอบรม
และพัฒนางานนอกสถานที่ (Off Site Training Method) โดยกระบวนการหรื อแนวทาง
ของกิ จ กรรมพัฒ นาปั จ เจกบุ ค คลเป็ นแบบองค์ ร วมที่ ท าให้ บุ ค คลเกิ ด การพัฒ นาทัง้ ทัก ษะ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษา พัฒนาด้ านร่ างกาย
(Physical) จิ ต ใจ (Mental) และจิ ต วิ ญ ญาณ (Spiritual) โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ ที่ ส มบูร ณ์
จะต้ องได้ รับการพัฒนาแบบองค์รวมควบคูก่ นั ไปอย่างเหมาะสม ทาให้ เกิดความสมดุลทังทางร่
้
าย
กายและจิ ตใจ โดยบุคลากรผู้เรี ยนและผู้ปกครองมีส่วนร่ วมกับผู้บริ หารในการกาหนดกิจกรรม
การพัฒ นาปั จ เจกบุค คล ส าหรั บ กิ จ กรรมการฝึ กอบรมและพัฒ นาด้ า นการพัฒ นาทัง้ ทัก ษะ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาจะเน้ นการสอนงาน
(Coaching) ในรู ปแบบของการท างานเป็ นกลุ่ม ย่อย (Group Building) ของแต่ละระดับชัน้
โดยนาข้ อค้ นพบที่ได้ รับจากการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนมาอภิปราย เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากร
แสดงความคิดเห็น คาแนะนา รวมถึง การนาปั ญหามาวิเคราะห์ หาวิธี การแก้ ไข เน้ นการเรี ยนรู้
ด้ วยการปฏิ บตั ิ เพื่อกระตุ้นให้ เ กิ ดการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและสร้ างการมี ส่วนร่ วม
โดยมี ค วามเชื่ อ ในศั ก ยภาพของบุ ค ลากรว่ า มี ค วามสามารถในการเป็ นครู ผ้ ู เป็ นผู้ น า
ทางจิ ต วิ ญ ญาณ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ สร้ างแรงบัน ดาลใจในการท างาน
เพื่อให้ สามารถทางานได้ บรรลุเ ป้าหมายอย่างมี ประสิทธิ ภาพ สาหรั บกิ จกรรมการพัฒ นาด้ าน
ร่ างกาย จิ ตใจและจิตวิญญาณจะพัฒนาควบคู่กันไป เช่น กิจกรรมการฝึ กโยคะ การทาสมาธิ
เพื่ อ การฝึ กฝนร่ า งกายและบริ ห ารจิ ต ใจ การเต้ น เกาชิ กิ (Kaoshikii) เป็ นกิ จ กรรมเข้ า จัง หวะ
ประกอบเพลงที่ มี ความหมายเกี่ ย วกับ ความรั ก ที่ มี อ ยู่ทุกหนแห่ง การมี ค วามรั ก ให้ กับ ตนเอง
และมีความรักให้ กบั ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็ นการพัฒนาทุกระดับจิต กิจกรรมการนอนตายโดยการจัดท่า
ฝึ กผ่อนคลายพร้ อมเปิ ดเพลงคลาสสิก ให้ เกิดความสงบ จิตใจผ่อนคลาย ระบบไหลเวียนโลหิต
ท างานได้ เ ป็ นอย่า งดี เป็ นต้ น ส่ ว นกิ จ กรรมการฝึ กอบรมและพัฒ นางานนอกสถานที่ ได้ แ ก่
การอบรมปฏิบตั ิธรรม ฝึ กสมาธิและศึกษาพุทธปั ญญา การเรี ยนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร โดยการลงมือ
ปฏิบตั ิปลูกพืชผลทางการเกษตร การทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งเรี ยนรู้ ในต่างประเทศ เป็ นต้ น
กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นกิจกรรมที่ครู ผู้เรี ยนและผู้ปกครองที่มีความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมร่วมกัน
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ทาให้ เกิดบรรยากาศในการร่ วมมือ สร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง เกิดสังคม
แห่ง กัล ยาณมิตร โดยกิจ กรรมการพัฒ นาปั จเจกบุคคลทาให้ ครู มีความพร้ อมที่จ ะเป็ นผู้เรี ยนรู้
ศึกษาและพัฒนาที่ตนเองเป็ นอันดับแรก มีความเข้ าใจความหมายและหน้ าที่ของการเป็ นผู้ชี ้แนะ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จิตใจ ปั ญญาอย่างเป็ นองค์รวม ผู้เรี ยนได้ รับการพัฒนา
ความถนัดตามศักยภาพของตนเอง มีความเห็นคุณค่าและเคารพต่อตนเองและผู้อื่นสามารถ
สร้ างโอกาสและทางเลือกแก่ตนเองได้ รวมทังเรี
้ ยนรู้เพื่อเท่าทันโลกตามความเป็ นจริง
1.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
โรงเรี ย นทางเลื อ กมี ก ารพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการพั ฒ นาอาชี พ โดยให้
ความสาคัญกับการคัดเลือกโดยเน้ นการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพของบุคคลอย่างถูกต้ อง
ตามความเป็ นจริ งจากแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ พบปะสนทนาในรูปแบบ วิธีการ
ทางาน ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เพื่อโรงเรี ยนจะได้ รับบุคลากรที่เหมาะสมกับภาระ
งานมากขึ น้ รวมทัง้ ค้ น หาศัก ยภาพและแนวทางในการพัฒ นาบุ ค ลากรในอนาคตได้ ด้ ว ย
ในขณะเดียวกันบุคคลมี รับทราบความคาดหวัง ต่องานและโรงเรี ยนตามสภาพความจริ ง โดย
ผู้บริหารร่วมให้ คาปรึกษาและหารื อกับบุคลากร รวบรวมข้ อมูลในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามรู ปแบบของการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมอื่นๆ ในการพัฒนาอาชีพให้ เป็ นแนวทางที่ชัดเจนแก่
บุคลากร ซึ่งจะเป็ นการกระตุ้นให้ บุคลากรทางานอย่างเต็มความสามารถ บุคลากรมีความผูกพัน
อยูร่ ่วมงานกับโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรมองเห็นพัฒนาการของตนเองที่มีควบคูไ่ ปกับ
โรงเรี ยน แต่เนื่องจากอาจมิได้ มีตาแหน่งต่างๆ เพียงพอต่อบุคลากร ไม่สามารถยืนยันความเป็ นไป
ได้ ในความก้ าวหน้ าตามแนวทางที่กาหนด การที่บคุ คลมีทกั ษะ ความสามารถ คุณสมบัติ ตามการ
พัฒนาสายอาชีพก็ไม่ได้ หมายความว่าจะมีตาแหน่งสาหรับบุคคลนัน้ แต่โรงเรี ยนสร้ างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้ อมที่ จะกระตุ้นพัฒ นาการของบุคลากร เพื่ อให้ บุคลากรที่ มี ศักยภาพสามารถ
ประสบความสาเร็ จในอาชีพ โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองในฐานะครู ผ้ ูสร้ างถึ งแม้ ว่าจะมิไ ด้
มีตาแหน่งระดับที่สูงขึ ้นไปก็ตาม บริ การให้ สวัสดิการต่างๆ ที่จาเป็ น สนใจ เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุข
รั กษาสิ ท ธิ ประโยชน์ ที่ พึง มี พึง ได้ เช่น มี กองทุน พัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ครู อาหารกลางวัน โบนัส
การดูแลค่าใช้ จา่ ยในการการรักษาเมื่อเจ็บป่ วย เป็ นต้ น
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
โรงเรี ยนทางเลือกมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ โดยมีพื ้นฐาน
ของความเชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างและศักยภาพของแต่ละ
บุคคล อาศัยวัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัวในการทาให้ บคุ ลากรมีความเชื่อ ค่านิยม ที่ยึดถือ
ร่ ว มกัน มี ทัศ นคติที่ ดี ต่อ โรงเรี ยน เพื่ อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงความเข้ า ใจ พฤติก รรมที่ มี ผ ลต่อ
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการบรรลุจุดหมายในการจัดการศึกษาตามปรัชญาการจัดการ
เรี ยนการสอนของงโรงเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยนสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง
ในการพิจารณา ตัดสินใจ แสวงหาแนวทางในการพัฒนา บริ หารงานด้ วยความเป็ นธรรม ให้ ความ
เป็ นธรรมกับบุคลากรทุกคนในทุกเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสิทธิ ประโยชน์ ความรับผิดชอบหน้ าที่
หรื อปริ ม าณงานที่ ทาสร้ างสัง คมแห่ง กัลยาณมิ ตร ผ่านการสื่ อสารในเชิ งบวก สุภ าพ อ่อนโยน
มีปิยวาจา มี ความจริ งใจและแสดงความรัก ความปรารถนาดี ให้ กาลัง ใจ ให้ ความเป็ นกันเอง
เปิ ดโอกาสและรับฟั ง รั บรู้ ถึง ปั ญ หาความไม่เข้ าใจในเรื่ องต่างๆ สร้ างความอบอุ่นใจ บุคลากร
มี กาลัง ใจในการท างาน พยายามช่ว ยพัฒ นาศักยภาพของบุคลากร ให้ โอกาสบุคลากรแสดง
ความสามารถ เมื่ อ ท างานส าเร็ จ ก็ แ สดงความยิ น ดี ด้ ว ยความจริ ง ใจ ใส่ ใ จต่อ ความต้ อ งการ
ของแต่ละบุคคล และปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่างเป็ นบุคคลที่มีคุณค่า ให้ เกียรติและความเคารพ ทาให้
บุคลากรรู้ สึกว่าตนเองมีคุณค่า เกิ ดความภาคภูมิใจความศรั ทธา แรงบันดาลใจในการทางาน
มีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิงาน กระตุ้นในเกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์งานและนวัตกรรม
ที่มีประโยชน์ทางการศึกษามีความสุขในการทางาน ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผลงาน
ที่ดี
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ภาคผนวก ง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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(สาหรับผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้ ากลุม่ สาระ/หัวหน้ าฝ่ าย)
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
คาชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามมีทงหมด
ั้
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบวัดเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
2. การวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ มีดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามแนวคิ ด การบริ ห ารจัด การที่ เ น้ น
ความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรี ยนทางเลือก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หารและครูโรงเรี ยนที่มีตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
3. ในการตอบแบบสอบถามทัง้ 2 ตอน กรุ ณาตอบข้ อคาถามให้ ครบทุกข้ อ ผู้วิจยั จะเก็บ
เป็ นความลับและไม่มี ผ ลให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามและโรงเรี ยนของท่านได้ รับความเสี ยหายใดๆ ทัง้ สิ น้
การเสนอข้ อมูลเป็ นภาพรวมเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
อนึ่ง ผู้วิจัยขอความอนุเ คราะห์จ ากท่านส่งแบบสอบถามที่ กรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ไปที่ฝ่ าย
ที่ ด าเนิ น การส่ ง แบบสอบถามของโรงเรี ย น เพื่ อ รวมรวมส่ ง ตามที่ อ ยู่ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ เพื่ อ รวบรวมส่ ง ถึ ง
ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2556

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ภาณุพงศ์ ศรี สรุ ิยชัย
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
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คาชี ้แจง โปรดเติมข้ อความลงในช่องว่างและทาเครื่ องหมาย √ ลงใน ที่ตรงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 น้ อยกว่า 30 ปี
 30 - 39 ปี
 40 - 49 ปี
 50 ปี ขึ ้นไป
3. ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการ
 รองผู้อานวยการ
 หัวหน้ ากลุม่ สาระ / หัวหน้ าฝ่ าย
 ครูผ้ สู อน
4. ระยะเวลาที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งปั จจุบนั
 น้ อยกว่า 5 ปี
 5 - 9 ปี
 10 - 14 ปี
 15 - 19 ปี
 20 ปี ขึ ้นไป
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
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ตอนที่ 2 แบบวัดเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์ในโรงเรี ยนทางเลือก
คาชีแ้ จง โปรดเติมข้ อความลงในช่องว่างและทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สดุ

การพัฒนาปั จเจกบุคคล (Individual Development)
1. หน่วยงานของท่านมีระบบพี่เลี ้ยงในการให้ คาแนะนาการปฏิบตั งิ าน ทาให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการสอนแนะทาให้ มีความรู้ ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ในปั จจุบนั และส่งเสริมความเอาใจใส่ดแู ลและการยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน
3. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการหมุนเวียนงานทาให้ บคุ ลากรเข้ าใจความ
หลากหลายของงาน ก่อให้ เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และทัศนคติในงาน
ด้ านต่างๆ กว้ างขวางมากขึ ้น นาไปสู่ความยอมรับนับถือซึ่งกันและกันระหว่าง
บุคลากร
4. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทาให้ เกิด
แรงบันดาลใจและความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบตั งิ านได้
5. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการสัมมนา (Seminar) ทาให้ มีโอกาสช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกัน รับรู้ถึงความรู้สกึ ซึ่งกันและกัน สร้ างความผูกพันก่อให้ เกิดมิตรภาพใน
การปฏิบตั งิ าน และความสุขในการทางาน
6. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพื่อส่งเสริม
ให้ บคุ ลากรเรี ยนรู้วิธีการลงมือปฏิบตั งิ านร่วมกันในเรื่ องต่างๆ
7. หน่วยงานของท่านจัดให้ มี กรณีศกึ ษา (Case Study) เพื่อเป็ นการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ เกิดความรู้ลกึ รู้จริ งในเชิงปฏิบตั มิ ากขึ ้น
8. ผู้บริหารให้ คาปรึกษาแก่บคุ ลากรด้ วยปิ ยวาจา มีความเป็ นกัลยาณมิตร

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการบริหารจัดการที่เน้ นความเป็ นมนุษย์

ระดับความคิดเห็น
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9. หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่พบเห็นได้
ภายในหน่วยงาน
10. หน่วยงานของท่านจัด ให้ บุค ลากรทาหน้ าที่ คณะกรรมการทาให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ ต รงในการเป็ นผู้น าและมี ค วามรู้ สึก รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ในการ
เป็ นส่วนหนึง่ ในความสาเร็จของหน่วยงาน
11. หน่ว ยงานของท่า นสนับสนุนการศึก ษาหาความรู้ เพิ่ ม เติม ด้ ว ยตนเอง
โดยหน่วยงานมีการจัดทรัพยากรในการค้ นคว้ าข้ อมูลที่ทันสมัย เช่น ห้ องสมุด
วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครูจดั กิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องคุณค่าความเป็ นมนุษย์ ทังคุ
้ ณค่าการ
นับถือตนเองและผู้อื่น
13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครูจดั กิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ ท าให้ ผ้ ูเ รี ย นทุก คนค้ น พบตนเอง มี ศัก ยภาพที่ จ ะเรี ย นรู้
และพัฒนาตนไปสู่คณ
ุ ค่าอันสูงสุด คือความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีอิสรภาพ
ในทางจิตวิญญาณ มีความสุขและความสร้ างสรรค์อย่างเต็มที่ได้
14. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครูจดั กิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ ทาให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ เ กิ ดมาจากภายในตัวผู้เรี ย น
ผู้เรี ยนสามารถสร้ างทางเลือกด้ วยตนเองได้
15. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครูจดั กิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้อย่างบูรณาการ
ในองค์รวมของชีวิต สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองและเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
16. การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครู มุ่งวัด
และประเมินผลจากองค์รวมในคุณลักษณะของผู้เรี ยน หรื อพัฒนาการตามสภาพ
จริ งของตัวผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ อย่างสอดคล้ องกับรูปแบบ สาระและกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่จดั

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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17. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หน่วยงานของท่านจัดให้ ส่งเสริ มครูเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลตนเองเพื่อการได้ ร้ ูจกั ตัวเองมากขึ ้น
การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
18. หน่วยงานของท่านสนับสุนนให้ มีการสารวจและประเมินตนเองเพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
19. ผู้บริหารให้ ความสาคัญกับผลการสารวจและประเมินตนเองของบุคลากร
20. หน่วยงานของท่านมีการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบว่าความรู้
ทักษะ ที่ได้ จากประเมินตนเองของบุคลกรมีความเหมาะสมกับแผนขององค์การ
หรื อไม่ เพื่อโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งที่เท่าเทียมกัน
21. หน่วยงานของท่านเผยแพร่ ผลการประเมินความเป็ นไปได้ และตรวจสอบ
เพื่ออภิปรายร่วมกับบุคลากรในสิ่งที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้
22. หน่วยงานของท่านกระตุ้นให้ บุคลากรกาหนดเป้าหมายชีวิตการทางาน
ร่ ว มกับ หน่ว ยงานท าให้ ท่า นมี มุ่ง มั่น ในการท างานและเชื่ อ มั่น ว่ า จะประสบ
ความสาเร็จ
23. การก าหนดเป้ าหมายชี วิ ต การท างานท าให้ บุค ลากรรู้ จัก ปรั บ ตัว เพื่ อ
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
24. ท่านคิด ว่า การปฏิ บัติต ามแผนพัฒ นาอาชี พ ช่ว ยสร้ างเจตคติ ค่า นิ ย ม
ที่พงึ ประสงค์ร่วมกับเป้าหมายและปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน
25. แผนพัฒนาอาชีพของหน่วยงานของท่านส่งเสริ มการทางานและการเรี ยนรู้
เป็ นทีม
26. หน่วยงานของท่านยึดหลักความเท่าเทียมและยุติธรรมในการการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
27. ระหว่างการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานผู้บริ หารให้ คาปรึ กษา
แนะนา บุคลากรเพื่อช่วยให้ สามารถทางานได้ บรรลุผลตามเป้าหมาย
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การพัฒนาองค์ การ (Organization Development)
28. หน่วยงานของท่านมีการวินิจฉัยองค์การเพื่อค้ นพบปั ญหาและโอกาสในการ
พัฒ นาองค์ ก ารที่ มี ค วามสอดคล้ อ งระหว่า งเป้ าหมายขององค์ ก ารกับ ความ
ต้ องการของบุคลากร
29. ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยองค์การทาให้ บคุ ลากร
เข้ าใจและมีความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของความสาเร็จตามเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้
30. การกาหนดกลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาองค์การทาให้ หน่วยงานของท่าน
เกิดบรรยากาศแห่งการทางานเป็ นทีมและช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
31. ท่านคิดว่าความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในการตัดสินใจพิจารณากลยุทธ์
และแผนพัฒนาองค์การช่วยสร้ างพลังอานาจ กระตุ้นความมุ่งมัน่ ในการทางาน
มากขึ ้น
32. ผู้บ ริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น ในศัก ยภาพของบุค ลากรในการด าเนิ น การ
ตามกลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาองค์การ
33. การดาเนินการพัฒ นาองค์การมี ส่วนช่วยส่ง เสริ ม ให้ เกิ ดแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาศักยภาพของท่าน
34. ผู้บริ หารส่งเสริ มบรรยากาศในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในเชิงบวก
ให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนาด้ วยอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
35. หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านอยู่บ นพื น้ ฐาน
ของความถูกต้ อง ยุตธิ รรม ตรวจสอบได้
36. ผู้บริ หารใช้ ปิยวาจาในการเสริ ม สร้ างแรงจูง ใจให้ บุคลากรมี ความรู้ สึก
กระตือรื อร้ นต่อการแก้ ไขและปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานเพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
องค์การ
37. ผู้บริ หารนาข้ อมูลย้ อนกลับจากความคิดเห็นของบุคลากรมาใช้ ในการแก้ ไข
การทางานและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์การ
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