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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน 2) ระดับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน และ 3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ
แบ ง ชั้ น ตามสั ด ส ว น กระจายตามจั ง หวั ด และขนาดของโรงเรี ย น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงไป
ศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน โดยสามารถ
รวมกันทำนายไดรอยละ 98.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความผูกพันตอองคกร โรงเรียน มัธยมศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of human resource development in
secondary schools; 2) the level of organizational commitment in schools; and 3) human
resource development affecting the organizational commitment in schools. The research
sample, derived by proportional stratified random sampling distributed by province and
school size, was 335 administrators and teachers in schools under the jurisdiction of
Secondary Educational Service Area Office 8. The research instrument was a questionnaire
constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research were as follows:
1. Overall and in specific aspects, the human resource development in schools
was at a high level.
2. Overall and in specific aspects, the organizational commitment in schools
was at a high level.
3. The human resource development in the aspects of promotion of advanced
study, field trip study and personnel training together predicted the organizational commitment
in schools at the percentage of 98.70 with statistical significance at .05.
Keywords: human resource development, organization commitment, schools, secondary education

บทนำ
สภาวะการแขงขันในโลกปจจุบันทำใหองคกรตาง ๆ รวมทั้งสถานศึกษาจำเปนตอง
ทบทวนและใหความสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยที่มุงเนนการสรางทุนมนุษย (human
capital building) เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาที่จะเนนการกำหนดคุณลักษณะ
และความสามารถของคนใหเหมาะกับงานและกลยุทธขององคกรแบบที่เปนอยูอยางเดิม ๆ ดังที่
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสที่แทจริงสำหรับการปฏิวัติ
องคกรใด ๆ นั้น ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวาบุคลากร ระบบ และวัฒนธรรมขององคกรจะได
รับการเตรียมความพรอมไดดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร ระบบ
และวัฒนธรรมขององคกรนั้น ๆ ดังนั้นบุคลากรจึงนับวาเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดของ
องคกร แตในปจจุบันกลับพบวาองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาไมไดเอื้ออำนวยใหนำ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูนั้นมาใชประโยชนในฐานะที่เปน “ทุนมนุษย” (human capital) อยางเต็มที่
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ดังนั้น จึงกลาวไดวา บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย คือ องคประกอบที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอ
ความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้เพราะการที่องคกรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จนั้นจะตองอาศัย
บุคลากรที่มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร
นั่นเอง กลาวคือ บุคลากรจะตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จำเปนตอ
การปฏิบัติงาน และที่สำคัญยิ่งยังตองมีความรวมมือ รวมใจ และทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
ดวย ดังนั้น หากจะเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ของการดำเนินงาน อันไดแก เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร
การตลาด และการจัดการแลว ทรัพยากรมนุษยคือปจจัยที่สำคัญที่สุด และการที่ผูปฏิบัติงานและ
ผูบริหารขององคกรตาง ๆ มีคุณภาพที่แตกตางกันนี้ สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการมีระบบการจัดการ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ตางกันนั่นเอง
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวในขางตนจะพบวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับวาเปนวิธีการ
ที่ จ ะทำให ผู ป ฏิ บั ติ ง านได พั ฒ นาความรู ค วามสามารถให เ หมาะสมกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง ความรู
ความสามารถของบุคลากร แมวาจะไดรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอยางดีแลว จะมีก็เพียงแต
ความรูตามหลักทฤษฎีเทานั้น แตเมื่อมาปฏิบัติงานในสถานการณจริง จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
นำความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ประกอบกับบุคคลที่เขามา
ทำงานใหมยังไมทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานตาง ๆ จึงจำเปนตองพัฒนาให
บุคลากรเหลานี้ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งนโยบายและแนวทางตาง ๆ
ในการปฏิบัติงานใหดีเสียกอนจึงจะปฏิบัติงานใหเกิดผลดีได นอกจากนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติอยูเดิม
ก็มีความจำเปนที่จะตองพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ อาทิ
การพัฒนาเพื่อเรงประสิทธิภาพในการทำงานใหสูงขึ้น พัฒนาเพื่อเตรียมตัวที่จะโยกยาย หรือเลื่อน
ตำแหนง พัฒนาที่จะใหรูถึงเทคนิคใหม ๆ หรือความรูใหม ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เปนตน
นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังที่ระบุไวในมาตรา 6 วากลไกที่จะขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายนั้น ตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน และ
ความรวมมือจากทุกสวนในชุมชน และสังคม สอดคลองกับสมยศ นาวีการ (2544: 10-11) กลาวไววา
คน เปนทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากคนคือผูที่นำเอาทรัพยากรอื่น ๆ มาใชใหเกิด
ประโยชน ผูบริหารจึงตองสรางและจัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถทำใหบคุ คลมีสว นรวม มีความเต็มใจ และทุม เทในการปฏิบตั งิ าน
เกิดความผูกพันตอองคกร มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พรอมและเต็มใจที่จะอุทิศตนและ
ทุมเทใหองคกรไดนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับการตอบสนองจากองคกรในดานตาง ๆ
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ดังนั้น องคกรจึงตองสรางสิ่งจูงใจเพื่อสนองตอบตอความตองการของสมาชิก และเมื่อความตองการ
ของแตละคนไดรับการตอบสนอง ก็จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคกรและรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
องคกร รวมทัง้ เกิดความปรารถนาทีจ่ ะมีสว นรวมในการสรางความสำเร็จขององคกรใหมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
จากคำกลาวในขางตน พบวา องคกรใดก็ตามหากจะประสบผลสำเร็จไดตองอาศัย
บุคลากรชวยกันพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน ดังนั้น ทุกคนในองคกรตองมีความรูสึกผูกพันกับองคกร
นั้น ๆ ดวย โรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ก็เชนกัน นับวาเปนองคกรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาสังคม
ไทยใหเจริญกาวหนาได เพราะเปนหนวยงานที่จะสรางและพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
แบบ ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ไ ด ก ำหนดไว ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษา จำเปนตองรวมมือกันทำใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดประสิทธิผล ดังที่ นิภาพร ใจจิตร (2547: 166) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางความผูกพันตอสถาบันกับความพึงพอใจในงานของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวาประสิทธิภาพในการงานของครูขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน
การฝกฝน อบรมพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ การสอน รวมทั้งความสัมพันธระหวางครู
ผูรวมงาน ความผูกพันกับโรงเรียนและความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญมากตอ
การปฏิบัติงานของครู เนื่องจากเกี่ยวของกับความจงรักภักดี มีความภาคภูมิใจตอสถาบันโดยเฉพาะ
โรงเรี ย นที่ สั ง กั ด มี ค วามรู สึ ก สนุ ก กั บ การงาน มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทำงานเพื่ อ ความก า วหน า
สรางชื่อเสียงจนเปนที่ไดรับการยกยองนับถือกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนการเปนสมาชิกสวนหนึ่ง
ของหนวยงาน
จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน ผูวิจัยในฐานะบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อนำมา
ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน
2. เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร
ในโรงเรียน
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สมมติฐานการวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การสงเสริม
ด า นวิ ช าการ การส ง ไปศึ ก ษาดู ง าน และการส ง เสริ ม ให มี ก ารศึ ก ษาต อ เป น ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงาน
ไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก
1. การปฐมนิเทศ คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เขามาทำงานใหม
หรือผูที่รับราชการมานานแลว แตเพิ่งยายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหนาที่ใหม เพื่อให
ทราบความรูทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ชี้แจงลักษณะโครงสรางขององคกร นโยบาย
ขององคกร เพื่อใหสมาชิกใหมเขาใจวัตถุประสงค รวมทั้งเรียนรูสภาพแวดลอมขององคกร ไดเรียนรู
วิธีการทำงานและวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนรูจักเพื่อนรวมงานใหม
2. การฝกอบรม คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความชำนาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ที่
สามารถนำมาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล
3. การสงเสริมดานวิชาการ คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมใหบุคลากร
ไดรับความรู ความชำนาญ คานิยม ศีลธรรม และความเขาใจที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตให
กวางขวางยิง่ ขึน้ และสามารถทำไดหลายรูปแบบ เนนในเรือ่ งของการใหความรู เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
4. การส ง ไปศึ ก ษาดู ง าน คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ วิสัยทัศน และประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
ของบุคลากรใหมีความรูยิ่งขึ้น โดยไปศึกษาดูงานในหนวยงานที่มีระบบการทำงานที่ดีและทันสมัย
เพื่อเรียนรูและแสวงหาประสบการณใหม ๆ ที่คาดหวังวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงาน
หรืองานในหนาที่ของแตละบุคคลได ทั้งยังเปนการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำ
ที่ ท ำอยู ไ ปสู ก ารพบเห็ น สิ่ ง ใหม ซึ่ ง สร า งเสริ ม แนวคิ ด ใหม และนำไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น
ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหนึ่ง
5. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูเพิ่มขึ้น โดยการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เพื่อใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ แนวคิด
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ใหม ๆ และเพิม่ วุฒทิ างการศึกษาเพิม่ เติมในสถานบันการศึกษาภายในเวลาและนอกเวลาการทำงาน
ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอ ตนเองและองคกร มีทงั้ การศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ
ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความรูสึก ความคิดเห็น และทัศนคติที่มีตอองคกรและไดแสดงออก
มาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพื่อประโยชนของ
องค ก ร ความเสี ย สละเพื่ อ องค ก ร ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ องค ก ร ความปรารถนาอย า งแรงกล า ใน
การดำรงความเปนสมาชิกขององคกร รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว ประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก
1. บุคคลมีความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษายอมรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหสำเร็จตามเปาหมาย และมี
คานิยมของตนที่สอดคลองกับคานิยมขององคกร
2. บุคคลมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทำงานเพื่อ
ประโยชนขององคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาใชความสามารถ ความพยายามของตน
อยางเต็มที่ เพื่อใหงานขององคกรประสบความสำเร็จ
3. บุคคลมีความตองการอยางแรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพใน
องคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษามีความสมัครใจที่จะอยูปฏิบัติงานในองคกรถึงแมวาจะได
รับขอเสนอที่ดีกวาจากองคกรอื่น ถึงแมวาองคกรจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็ไมคิดหรือมี
ความตองการที่จะลาออกจากองคกร

วิธีดำเนินการ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
research) โดยผู วิ จั ย ใช ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและข า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นเป น หน ว ยวิ เ คราะห
(unit of analysis)
ประชากร
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2556 จำแนกตามที่ตั้งของจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี และแบงตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 139 คน
ขาราชการครู 2,415 คน รวมทั้งสิ้น 2,554 คน
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กลุมตัวอยาง
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2,554 คน โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดย
ใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น ตามสั ด ส ว น (proportional stratified random sampling)
กระจายตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 335 คน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรกลุมตัวอยาง
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90
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19
316 335

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ ศึกษา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพัน
ตอองคกร เพื่อวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาและกำหนด
ดัชนีชี้วัด นำมาสรางขอกระทงคำถามตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาภายใตคำแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษา นำกระทงคำถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ
คุณภาพความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถามแลวหาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือก
เฉพาะขอที่มีคาดัชนีเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดกระทงคำถามดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวน 20 ขอ และกระทงคำถามความผูกพันตอองคกร จำนวน 21 ขอ จากนั้น แกไขขอกระทง
คำถามแลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒแิ ละอาจารยทป่ี รึกษา นำแบบสอบถามที่
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ปรับแกแลวไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางจำนวน 30 คน นำแบบสอบถามทีร่ บั กลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพดานความเทีย่ ง (reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน
สุวิมล ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเที่ยงของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.96 และคุณภาพดานความเที่ยงของความผูกพันตอองคกรใน
โรงเรียน ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.95 และปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาให
มีความเหมาะสมและถูกตอง โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบัน และประสบการณการทำงาน มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 335 ฉบับ ไปยังผูบ ริหารสถานศึกษาและขาราชการ
ครู เพือ่ ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูว จิ ยั เปนผูส ง แบบสอบถามและเก็บคืนแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ใช ก ารหา
คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
2. การวิเคราะหระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอองคกร ใชการหา
คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121)
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3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอ
องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: rxy)
4. การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหข อมู ลการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลที่ สงผลต อความผู กพั นต อองค กร
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.11) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบ
ว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในโรงเรี ย น อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น เรี ย งตามลำดั บ ค า เฉลี่ ย
คือ การศึกษาตอมากที่สุด ( = 4.32) รองลงมา คือ การสงเสริมดานวิชาการ ( = 4.23) และ
การสงไปศึกษาดูงาน ( = 4.09) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน

µ¦¡´µ¦´¡¥µ¦»¨
1. µ¦¤·Á«
2. µ¦ f°¦¤
3. µ¦nÁ¦·¤oµª·µµ¦
4. µ¦nÅ«¹¬µ¼µ
5. µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦«¹¬µn°
¦ª¤

X

4.05
4.06
4.23
4.09
4.32
4.11

S.D. ¦³´
0.65 ¤µ
0.62 ¤µ
0.61 ¤µ
0.70 ¤µ
0.45 ¤µ
0.55 ¤µ

(n=335)
¨Îµ´
5
4
2
3
1
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2. ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉลี่ย คือความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชนขององคกรมากที่สุด ( = 4.46) รองลงมา คือความตองการ
อยางแรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร ( = 4.43) และความเชื่อมั่นอยางสูง
ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรอยูใ นระดับต่ำทีส่ ดุ ( = 4.09) ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
ªµ¤¼¡´n°°r¦
1. ªµ¤ÁºÉ ° ¤´É  °¥n µ ¼  Äµ¦¥°¤¦´  Áj µ ®¤µ¥Â¨³
nµ·¥¤ °°r¦
2. ªµ¤ÁÈ¤Ä¸É³»n¤Áªµ¤¡¥µ¥µ¤°¥nµÁÈ¤¸ÉÄµ¦
ÎµµÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r °°r¦
3. ªµ¤o° µ¦°¥nµ Â¦¨oµ ¸É ³Îµ¦Åªo¹Éªµ¤Á}
¤µ·£µ¡Ä°r¦
¦ª¤

S.D. ¦³´
4.09 0.60 ¤µ
X

(n=335)
¨Îµ´
3

4.46 0.46

¤µ

1

4.43 0.56

¤µ

2

4.32 0.46

¤µ

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง 0.46 - 0.74 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกร (Ytot) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา สหสัมพันธระหวาง 0.57 - 0.99 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 4
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1.00
0.67**
0.68**
0.64**

1.00
0.65**
0.60**

1.00
0.99**

(n=335)
ªµ¤¼¡´n°°r¦
(Ytot)

µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸
µ¦«¹¬µn° (X5)

1.00
0.74**
0.70**
0.64**
0.60**

µ¦nÅ«¹¬µ¼µ
(X4)

1.00
0.68**
0.64**
0.46**
0.59**
0.57**

µ¦nÁ¦·¤oµª·µµ¦
(X3)

µ¦¤·Á« (X1)
µ¦ f°¦¤ (X2)
µ¦nÁ¦·¤oµª·µµ¦ (X3)
µ¦nÅ«¹¬µ¼µ (X4)
µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦«¹¬µn° (X5)
ªµ¤¼¡´n°°r¦ (Ytot)
** ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01

µ¦ f°¦¤ (X2)

´¤¦³··Í ®´¤¡´r¦³®ªnµ´ª
Â¦

µ¦¤·Á« (X1)

ตารางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
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1.00

ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนพบว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ซึ่งไดแก การศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขา
สมการและสามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพ
ในการทำนาย (R 2) มี ค า เท า กั บ 0.987 ซึ่ ง แสดงว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ ง ได แ ก
ดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม สงผลตอความผูกพันตอ
องคกร และสามารถทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้ การฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอองคกร
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
= 0.06 + 1.07 (X5) + 0.04 (X4) - 0.02 (X2)
tot
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z tot = 1.05 (Z5) + 0.05 (Z4) - 0.03 (Z2)
ดังปรากฏในตารางที่ 5

56

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á µo ¤µ¦
nµ¸É
µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦«¹¬µn°(X55)
µ¦nÅ«¹¬µ¼µ (X4)
µ¦ f°¦¤ (X2)

df
3
331
334
b
0.06
1.07
0.04
-0.02

SS

MS

70.16
0.95
71.11
Beta

23.39 8135.08* .00
0.00

1.05
0.05
-0.03

F

(n=335)
Sig.

SEb
t
0.03 1.97*
0.01 117.47*
0.01 5.58*
0.01 -3.15*

Sig.
.05
.00
.00
.00

*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ .05
R = 0.993 R2 = 0.987 SEE. = 0.054

อภิปรายผล
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในโรงเรียนดานการสงเสริมใหมกี ารศึกษาตออยูใ นลำดับสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมดานวิชาการ
และการสงไปศึกษาดูงาน ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหารและบุคลากรควรตระหนักถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากบุคลากรนับวาเปนองคประกอบที่มีความสำคัญอยางยิ่ง
ตอความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้ ในการที่องคกรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จนั้นจะตองอาศัย
บุคลากรที่มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร
กล า วคื อ บุ ค ลากรจะต อ งมี ค วามรู ทั ก ษะ ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะต า ง ๆ ที่ จ ำเป น ต อ
การปฏิบัติงาน ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสที่แท
จริงสำหรับการปฏิวัติองคกรใด ๆ ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวา บุคลากร ระบบ และวัฒนธรรม
ขององคกรไดรบั การเตรียมความพรอมดีเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก บั การเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร
ระบบ และวัฒนธรรมขององคกร ดังนั้นบุคลากรจึงเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดขององคกร
สอดคลองกับงานวิจัยของสมควร ทิพยจันทร (2548: 79) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา ผูอำนวยการโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุน
การเขารวมสัมมนาทางวิชาการทีจ่ ดั โดยหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนให
บุคลากรไดศึกษาตอ มีขอมูลเพื่อชี้แนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของ
บุคลากรสวนปญหาที่พบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมี
การวางแผนโครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดหาแหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง
ดังนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแหงควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตนใหมี
ประสิทธิภาพในการทำงานใหมากยิ่งขึ้น โดยจัดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
จัดประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา
การเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรกระตุนให
บุคลากรและครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนา
บุคลากรครูอยางชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูอยางสม่ำเสมอและ
มีความตอเนื่อง
2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความผูกพันตอองคกรใน
โรงเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความเต็มใจที่จะ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชนขององคกร ดานความตองการอยาง
แรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร และดานความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทีโ่ รงเรียนจะประสบความสำเร็จไดนนั้ บุคลากรทุกคน
ตองมีความรูสึกผูกพันตอโรงเรียน มีความคิดเห็น และทัศนคติที่ดี และไดแสดงออกมาในลักษณะ
ของการยอมรั บ นโยบาย เป า หมาย ความทุ ม เท ความพยายามเพื่ อ ประโยชน ข องส ว นรวม
มีความเสียสละ จงรักภักดีและปรารถนาอยางแรงกลาในการดำรงความเปนสมาชิกที่ขององคกร
รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ได
กำหนดไว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณเพื่อตองการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวติ สามารถอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข ดังระบุไวในมาตรา 6 แตกลไกทีจ่ ะขับเคลือ่ น
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายนั้นตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน
และความร ว มมื อ จากทุ ก ส ว นในชุ ม ชน และสั ง คม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของภั ท ราภรณ
พัตรสงวน (2548: 69) ไดศกึ ษาความสัมพันธระหวางลักษณะงานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ขาราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ความผูกพันตอองคกรในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจยั ของธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549: 86)
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ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา
ความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมทุกดานอยู
ในระดับมาก ดังนั้นความผูกพันตอองคกรมีความสำคัญตอความอยูรอดและประสิทธิผลขององคกร
ซึ่งสมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีความผูกพันตอองคกรต่ำ
ซึ่งผลที่ไดจะตกอยูกับองคกรและสมาชิกในองคกรเอง
3. การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลส ง ผลต อ ความผู ก พั น ต อ องค ก รในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้
การสงเสริมใหมกี ารศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจัยทีส่ ง ผลตอความผูกพัน
ตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียนไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้
เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสำคัญและมีความจำเปน เพื่อใหบุคลากรเปนผูที่มี ความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจขององคกร ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายภายใตสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ บุคลากรจึงจำเปนตองมุงพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ตลอดจนเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทำงาน เพื่อเปนแรงกระตุน
ใหบุคลากรในองคกรเกิดความผูกพันตอองคกรสูง เพื่อความศรัทธายอมรับเปาหมาย คานิยมองคกร
ทำใหเกิด ความทุมเท เต็มใจ เสียสละเวลาใหองคกร และมีความจงรักภักดี ตองการที่จะดำรงเปน
สมาชิกขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตรงตามเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลงาน
วิจัยของมนัสชัย ปนโต (2550: 74) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอ
องค ก รของบุ ค ลากรภายในบริ ษั ท ไทยมารู จู น ซึ่ ง บุ ค ลากรส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ
ความผูกพันขององคกรภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นตอดานความเชื่อถืออยาง
แรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ
บุคลากรภายในบริษทั ไทยมารูจนู มีระยะเวลาการทำงานนานไดเลื่อนขัน้ เลือ่ นตำแหนงและประกอบ
ความเจริ ญ ก า วหน า ในหน า ที่ ก ารงาน มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต ตลอดจนมี เ กี ย รติ แ ละมี อุ ด มการณ
มีความเคารพในกฎระเบียบขอบังคับ และปฏิบตั ติ ามสูงสงผลใหมคี วามคิดเห็นตอองคกรในดานทีด่ ี ๆ
สำหรับดานความปรารถนาที่จะดำรงรักษาการเปนสมาชิกขององคกร และดานความคาดหวังที่จะใช
ความพยายามเพื่อประโยชนตอองคกรมีความคิดเห็นในระดับมาก อาจเปนเพราะบุคลากรภายใน
บริษัท ไทยมารูจูน มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบสูง และเคารพกฎ ระเบียบขอบังคับ
ตลอดจนศักดิ์ศรี อีกทั้งมีความมุงมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานสงผลใหมีระดับความคิดเห็นตอ
องคกรในระดับดี เมื่อพิจารณาปจจัยของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคกรเปนรายดาน พบวา
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3.1 การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลด า นการส ง เสริ ม ให มี ก ารศึ ก ษาต อ ส ง ผลต อ
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรลวนแตใหความสำคัญกับความกาวหนา และสรางผลงานเพื่อเปนการวัด
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนั้น บุคลากรจึงตองมุงที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานทักษะ
ความรู ความสามารถ เพื่ อ การแข ง ขั น ในองค ก รของตนสอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของสมควร
ทิพยจนั ทร (2548: 71) ไดศกึ ษาการพัฒนาบุคลากรของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อำเภอแมทา
จังหวัดลำพูน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนที่ทำหนาที่รักษาการแทนผูบริหาร และครูผูสอน
มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ดาน คือ สถานศึกษาควรสนับสนุนการฝกอบรม
การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาตอ การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการนิเทศภายใน โดย
บุคลากรสวนใหญมีความเห็นวา ผูอำนวยการโรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนการเขารวมสัมมนา
ทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหบุคลากรได
ศึกษาตอ มีขอมูลเพื่อชี้แนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร
สวนปญหาที่พบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมีการวางแผน
โครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะควรมีการจัดหา
แหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงไปศึกษาดูงานสงผลตอความผูกพันตอ
องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในอันดับรองลงมา ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการส ง ไปศึ ก ษาดู ง านเป น การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ วิ สั ย ทั ศ น และประสบการณ
ในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มพูนความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดมีโอกาส
ไปศึกษาดูงานในหนวยงานทีม่ รี ะบบการทำงานทีด่ แี ละทันสมัย เพือ่ เรียนรูแ ละแสวงหาประสบการณใหม ๆ
ทีค่ าดหวังวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงานหรืองานในหนาทีข่ องแตละบุคคลได เปนการเปลีย่ น
บรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำที่ทำอยูไปสูการพบเห็นสิ่งใหม ซึ่งสรางเสริมแนวคิดใหม
และนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหนึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของฤกษชัย ใจคำปน (2549: 83) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษา อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นวา สถานศึกษาควรสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ จัดโอกาสให
มีการประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา
การเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน แตมีผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่ง
ใหความเห็นวาสถานศึกษาของตน ไมไดจัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ ไมมีการพัฒนา
ความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ไมมกี ารวางแผนในการพัฒนาบุคลากรไวลว งหนา ขาดการติดตามผลในการพัฒนาบุคลากร เนือ่ งจาก
ผู บ ริ ห ารไม เ ห็ น ความสำคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากร ดั ง นั้ น จึ ง เสนอแนะว า โรงเรี ย นควรให
ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมใหมีการศึกษาตอ และศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากรได
พัฒนางานของตนเองและทำใหเกิดความผูกพันตอองคกรเพิ่มมากขึ้น
3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอ
องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้เนื่องจากการที่โรงเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ
ความชำนาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งที่สามารถนำมาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล เปนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานใหเพิ่มมากขึ้น จนเปน
โอกาสให ไ ด ง านทำในองค ก รที่ ดี ขึ้ น และความมั่ น คงมากกว า ดั ง ที่ ก ารสำรวจป ญ หา อุ ป สรรค
เกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา ครูมีหนาที่รับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอน
ครูยังตองทำงานดานอื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ รองลงมาคือ
ขาดงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพื่อพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน
ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่ ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมได
กลับมาถายทอดความรูหรือตอยอดเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรม
สูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเบื่อหนาย ปญหา อุปสรรค
เกีย่ วกับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียง
ลำดับจากมากไปนอย ไดแก ครูตางถิ่นพากันยายกลับภูมิลำเนาเมื่อถึงกำหนดการยาย ครูอยากยาย
เขาโรงเรียนที่มีขนาดใหญ เพราะความเปนอยูที่สะดวกสบาย และความกาวหนาที่รวดเร็วกวา
ครูมีหนาที่มากเกินไป ทำใหเกิดความเบื่อหนายในโรงเรียน และการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน
มี น อ ยและไม ต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ไ ด ส อดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของวรวรรณ ตอวิ วั ฒ น (2554: 58)
ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาขาราชการ
กรมศุ ล กากรที่ สั ง กั ด ส ว นกลาง (คลองเตย) ผลการวิ จั ย พบว า สภาพแวดล อ มที่ ป ลอดภั ย และ
ถูกสุขลักษณะ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาและความมั่นคง ไมมีอิทธิพล
ตอความผูกพันตอองคการ ดังนัน้ ชีใ้ หเห็นวาหากบุคลากรในองคกรมีโอกาสไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
และความกาวหนาและความมั่นคงอาจไมสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรหรือเกิดความผูกพัน
ตอองคกรลดลงนั่นเอง
สำหรับการวิจัยครั้งนี้พบวา การสงเสริมดานวิชาการ ไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร
สังกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 8 ทั้งนี้ เนื่องจากการส งเสริ มด านวิ ชาการ
มักเกี่ยวเนื่องกับการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคใหบุคลากรไดรับความรูกวางขวางยิ่งขึ้น และสามารถ
ทำไดหลายรูปแบบ เนนในเรื่องของการใหความรูเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกัน
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ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมุงพัฒนาและใหความสำคัญกับการฝก
อบรมมากกวาการสงเสริมทางดานวิชาการ ซึง่ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของปานจันทร สุรยิ ะอัมพรกุล
(2549: 65) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
พบวา การดำเนินตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวางแผนมี
การดำเนินงานมากกวาดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ปญหาในการพัฒนาขาราชการครู
สวนใหญ คือ ขาราชการครูขาดการวิเคราะหวจิ ยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ขาดวิทยากรทีม่ คี วามรู
ทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาขาราชการครู คือ ผูบ ริหารสถานศึกษาควรกระตุน ใหขา ราชการครู
ในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนาขาราชการครูอยาง
ชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูอยางสม่ำเสมอและมีความตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาควรให ค วามสนใจในการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและกระตุน ใหบคุ ลากรปฏิบตั งิ านไดเต็มตามศักยภาพ พรอมรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน
ตระหนักถึงความสำคัญกับความสำเร็จของโรงเรียนตามเปาหมาย วิสยั ทัศน และพันธกิจของโรงเรียน
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนใหมีการจัดอบรม
เฉพาะดานแกบุคลากรตามความสามารถและความถนัด และมีการนิเทศบุคลากรอยางสม่ำเสมอ
1.3 โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง พัฒนา
และวางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นตอไป
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริม
และอบรมพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรัก
ความผูกพันตอองคกรในหลาย ๆ ทาง ทั้งทางตรงและทางออม
1.5 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาและหนว ยงานที่เ กี่ ย วขอ ง ควรจั ด
กิจกรรมสรางความสัมพันธ มีการทำกิจกรรมรวมกันใหบอยยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีของ
บุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมการทำงานรวมกันของ
บุคลากรในโรงเรียนและตางโรงเรียนในสังกัดเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกัน และปลูกจิตสำนึกใหบคุ ลากรรักองคกร
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
2.2 ควรศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ ในการเสริ ม สร า งความผู ก พั น ต อ องค ก รของ
บุคลากรในโรงเรียน
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2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลที่ สงผลต อการเป นองค กรแห ง
การเรียนรูของโรงเรียน

สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวม
และรายดาน บุคลากรมีความผูกพันตอโรงเรียน อยูใ นระดับมากทัง้ ภาพรวมและรายดาน การสงเสริม
ใหมกี ารศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจัยทีส่ ง ผลตอความผูกพันตอองคกร
ในโรงเรียน โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอ ยละ 98.70 อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ปญหาอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนและความผูกพันตอองคกรใน
โรงเรียน คือ ครูมีหนาที่รับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอนครูยังตองทำงานดาน
อื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ ขาดงบประมาณในการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพื่อพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่
ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมไดกลับมาถายทอดความรูหรือตอยอด
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรมสูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร
บุคลากรหลาย ๆ คนไมถนัดในการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะบุคลากร
ทีม่ อี ายุมาก การจัดสรรบุคลากรไมตรงกับสายงานไมตรงกับความสามารถ ทำใหการพัฒนาไมตรงจุด
ไมตรงประเด็นบุคลากรจึงเกิดความเบื่อหนายที่จะพัฒนา
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