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ปั จจุบนั การเรียนการสอนหรือการศึกษาในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
พัฒนาการมายาวนานเกือบ 20 ปี และมีความมันคงทั
่
ง้ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและด้านการวิจยั
นอกจากนี้ยงั มีการทางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบตั อิ ย่างแน่น แฟ้ น (McLean &
Akaraborworn, 2014) อย่างไรก็ตาม ความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างประเทศนัน้ ส่งผลให้สาขาวิชาและหลักสูตรการเรียน
การสอนต่างๆต้องปรับเปลีย่ นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ปั ญหาความตึงเครียดและไม่สอด
ประสานกันของภาคปฏิบตั แิ ละภาคการศึกษาซึง่ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาและหล่อหลอมนักปฏิบตั เิ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่ อง
(Kuchinke, 2007) นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าคุณภาพของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานัน้
ต้องมีเนื้อหาของสาขาวิชาและรายวิชาทีท่ นั สมัยและเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมเป็ นองค์ประกอบสาคัญอีก
ด้วย (Sritanyarat, 2013) ดังนัน้ การออกแบบและปรับปรุงเนื้อหาของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆนัน้ ย่อมส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขน้ึ
อีกทัง้ ยังเป็ นการส่งมอบผูจ้ บการศึกษาทีม่ คี ุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
รวมถึงสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความต้องการของผูเ้ รียน ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผูท้ ส่ี นใจศึกษาใน
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต อันเป็ นการสร้างโอกาสในการดึงดูดผูส้ นใจศึกษาเข้าสู่
สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย
การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เอกสาร การวิจยั เชิงคุณภาพ
และการวิจยั เชิงปริมาณ โดยขัน้ ตอนแรกคือทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหัวข้อรายวิชาในหลักสูตรสาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
บัณฑิต และผูส้ อน จานวน 11 ราย แล้วจึงวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพร่วมกับข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม เพื่อนามาพัฒนาแบบสอบถามสาหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากนัน้ จึงรวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรจานวน 440 ราย เพื่อนามาวิเคราะห์
ความต้องการในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย และ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และการคัดแยกปั จจัยเชิงสารวจ
ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาทีม่ คี วามต้องการมากทีส่ ุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) การสื่อสาร
(Communication) (ค่าเฉลีย่ 4.41) (2) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) (ค่าเฉลีย่ 4.40) และ (3)
การให้คาปรึกษา (Consultation) และ การบริหารวัฒนธรรมองค์การ / Organization culture (ค่าเฉลีย่ 4.34
เท่ากัน) ส่วนเนื้อหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพการเรียนการสอนมากทีส่ ุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ธุรกิจ (Business

and Entrepreneurship) ความเข้าใจธุรกิจ และการเป็ นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business partnership)
(ค่าเฉลีย่ 4.02) (2) การบริหารจัดการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Management of HRD) (ค่าเฉลีย่ 3.32)
และ (3) กฎหมายแรงงานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทรัพยากรมนุษย์ (Labor Laws) (ค่าเฉลีย่ 3.31)
นอกเหนือไปจากนี้ จากผลการวิเคราะห์การคัดแยกปั จจัยเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า
หัวข้อเนื้อหาทัง้ หมด 60 หัวข้อนัน้ แบ่งออกเป็ น 10 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่มวิชา ด้านงาน
ทรัพยากรมนุษย์ดา้ นต่างๆ (HR Functions) ทีเ่ น้นภาพระดับองค์การ 2) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่มวิชา ด้านงาน
ทรัพยากรมนุษย์ดา้ นต่างๆ (HR Functions) ทีเ่ น้นมุมมองระดับบุคคล 3) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่มวิชา ด้านระบบ
และระเบียบวิธวี จิ ยั 4) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่มวิชา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่ม
วิชาด้านบริหารธุรกิจ 6) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่มวิชา ด้านการพัฒนาคน (Human Development) 7) กลุ่มเนื้อหา
/ กลุ่มวิชา ด้านทฤษฎีรากฐาน (Founding Theories) 8) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่มวิชา ในสาขาวาทีเ่ กีย่ วของกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ไม่ใช่เนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง 9) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่ม
วิชา ทีต่ ่อยอดจากพืน้ ฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และ 10) กลุ่มเนื้อหา / กลุ่มวิชา ด้านจริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความต้องการและความพึงพอใจในประสิทธิภาพการเรียนการสอนของทุก
หัวข้อเนื้อหามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทีร่ ะดับ .001 ซึง่ อาจตีความได้ว่ายังมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนในปั จจุบนั ยังไม่เหมาะสมกับความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ซึง่
ผลลัพธ์ในส่วนนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของ Kuchinke (2002) ทีก่ ล่าวว่ามีความเป็ นไปได้ว่าหลักสูตรการ
เรียนการสอนในปั จจุบนั นัน้ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตาดแรงงาน รวมถึงสิง่ ทีภ่ าคปฏิบตั ิ
รวมถึงสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจเกีย่ วกับงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผล
การศึกษาดังกล่าว หลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักสูตรอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องสามารถนาผลวิจยั
นี้ไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงประเมินหลักสูตรต่อไป รวมทัง้ สามารถ
นาข้อมูลการจัดหมวดหมู่รายวิชา 10 หมวดหมู่จากจาก 60 หัวข้อรายวิชาเป็ นข้อพิจารณาในการจัด
หมวดหมู่ของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรต่อไปได้ นอกเหนือไปจากนี้ งานวิจยั ในอนาคตสามารถมุง่ เน้นความ
ต้องการผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่มในด้านบทบาทต่อหลักสูตรและความต้องการและความคาดหวังทีม่ ี
ต่อหลักสูตร หรือการศึกษาความต้องการในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาตรี เพื่อเป็ น
ข้อเสนอแนะให้กบั การพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวต่อไป และอาจศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
หลักสูตรและส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้รบั องค์ความรูท้ จ่ี าเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม
หรืออาจศึกษาความต้องการในระดับทีก่ ว้างขึน้ ได้แก่ ระดับภูมภิ าค หรือระดับนานาชาติ เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการระดับนานาชาติได้เช่นกัน นอกจากนี้ผลการวิจยั ครัง้ นี้ยงั สามารถนาไปสู่การพัฒนาแนว
ทางการเรียนการสอนในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องได้ทงั ้ ในแง่มมุ ของทักษะทีต่ อ้ งพัฒนาให้เกิดขึน้ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอีกด้วย

