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บทคัดยอ 

การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ระดบัการพฒันาทรพัยากรบคุคลในโรงเรยีน 2) ระดับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน และ 3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ 
แบงชั้นตามสัดสวน กระจายตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย  
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 
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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) เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาท่ีจะเนนการกำหนดคุณลักษณะ
และความสามารถของคนใหเหมาะกับงานและกลยุทธขององคกรแบบที่เปนอยูอยางเดิม ๆ ดังท่ี

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสท่ีแทจริงสำหรับการปฏิวัติ
องคกรใด ๆ นั้น ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวาบุคลากร ระบบ และวัฒนธรรมขององคกรจะได

รับการเตรียมความพรอมไดดีเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร ระบบ 

และวัฒนธรรมขององคกรน้ัน ๆ ดังน้ันบุคลากรจึงนับวาเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของ

องคกร แตในปจจุบันกลับพบวาองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาไมไดเอื้ออำนวยใหนำ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูนั้นมาใชประโยชนในฐานะท่ีเปน “ทุนมนุษย” (human capital) อยางเต็มที่ 
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ดังน้ัน จึงกลาวไดวา บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย คือ องคประกอบท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงตอ

ความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้เพราะการท่ีองคกรหนึ่ง 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 ทรัพยากรมนุษยคือปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด และการท่ีผูปฏิบัติงานและ 

ผูบริหารขององคกรตาง ๆ มีคุณภาพท่ีแตกตางกันน้ี สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการมีระบบการจัดการ

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ตางกันนั่นเอง 

จากเหตุผลที่กลาวมาแลวในขางตนจะพบวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับวาเปนวิธีการ

ที่จะทำใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถใหเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งความรู 

ความสามารถของบุคลากร แมวาจะไดรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอยางดีแลว จะมีก็เพียงแต

ความรูตามหลักทฤษฎีเทานั้น  แตเมื่อมาปฏิบัติงานในสถานการณจริง จำเปนอยางย่ิงที่จะตอง 

นำความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ประกอบกับบุคคลที่เขามา

ทำงานใหมยังไมทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานตาง ๆ จึงจำเปนตองพัฒนาให

บุคลากรเหลาน้ีใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ังนโยบายและแนวทางตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานใหดีเสียกอนจึงจะปฏิบัติงานใหเกิดผลดีได นอกจากน้ันบุคลากรท่ีปฏิบัติอยูเดิม 

ก็มีความจำเปนที่จะตองพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ อาทิ 

การพัฒนาเพ่ือเรงประสิทธิภาพในการทำงานใหสูงขึ้น พัฒนาเพ่ือเตรียมตัวท่ีจะโยกยาย หรือเล่ือน

ตำแหนง พัฒนาที่จะใหรูถึงเทคนิคใหม ๆ หรือความรูใหม ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เปนตน 

นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังท่ีระบุไวในมาตรา 6 วากลไกท่ีจะขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายน้ัน  ตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน และ 

ความรวมมอืจากทกุสวนในชมุชน และสงัคม สอดคลองกบัสมยศ  นาวกีาร (2544: 10-11) กลาวไววา  

คน เปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด เน่ืองจากคนคือผูที่นำเอาทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใชใหเกิด

ประโยชน ผูบริหารจึงตองสรางและจัดใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุ

วตัถุประสงคและเปาหมาย สามารถทำใหบคุคลมีสวนรวม มคีวามเตม็ใจ และทุมเทในการปฏิบตังิาน 
เกิดความผูกพันตอองคกร มีความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร พรอมและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนและ

ทุมเทใหองคกรไดนั้น จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลน้ันไดรับการตอบสนองจากองคกรในดานตาง ๆ  
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ดังนั้น องคกรจึงตองสรางสิ่งจูงใจเพื่อสนองตอบตอความตองการของสมาชิก และเมื่อความตองการ

ของแตละคนไดรับการตอบสนอง ก็จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคกรและรูสึกเปนสวนหน่ึงของ

องคกร รวมท้ังเกิดความปรารถนาท่ีจะมีสวนรวมในการสรางความสำเร็จขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

จากคำกลาวในขางตน พบวา องคกรใดก็ตามหากจะประสบผลสำเร็จไดตองอาศัย

บุคลากรชวยกันพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน ดังน้ัน ทุกคนในองคกรตองมีความรูสึกผูกพันกับองคกร 

นั้น ๆ ดวย โรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ก็เชนกัน นับวาเปนองคกรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาสังคม

ไทยใหเจริญกาวหนาได เพราะเปนหนวยงานที่จะสรางและพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

แบบ ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกำหนดไว ดังนั้น บุคลากรในโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษา จำเปนตองรวมมือกันทำใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

และกอใหเกิดประสิทธิผล ดังที่ นิภาพร ใจจิตร (2547: 166) ซึ่งไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ

ระหวางความผูกพันตอสถาบันกับความพึงพอใจในงานของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ

ศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวาประสิทธิภาพในการงานของครูขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน  

การฝกฝน อบรมพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ การสอน รวมทั้งความสัมพันธระหวางครู  

ผูรวมงาน ความผูกพันกับโรงเรียนและความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญมากตอ 

การปฏิบัติงานของครู เนื่องจากเกี่ยวของกับความจงรักภักดี มีความภาคภูมิใจตอสถาบันโดยเฉพาะ

โรงเรียนที่สังกัด มีความรูสึกสนุกกับการงาน มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อความกาวหนา  

สรางช่ือเสียงจนเปนท่ีไดรับการยกยองนับถือกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนการเปนสมาชิกสวนหนึ่ง 

ของหนวยงาน  

จากที่กลาวมาท้ังหมดในขางตน ผูวิจัยในฐานะบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือนำมา

ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน 

2.  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร
ในโรงเรียน 
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สมมติฐานการวิจัย 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การสงเสริม 

ดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน และการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู ความสามารถ ทักษะและ

ทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงาน 

ไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก  

1. การปฐมนิเทศ คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เขามาทำงานใหม 

หรือผูที่รับราชการมานานแลว แตเพิ่งยายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหนาที่ใหม เพื่อให

ทราบความรูทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ ชี้แจงลักษณะโครงสรางขององคกร นโยบาย

ขององคกร เพ่ือใหสมาชิกใหมเขาใจวัตถุประสงค รวมท้ังเรียนรูสภาพแวดลอมขององคกร ไดเรียนรู

วิธีการทำงานและวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนรูจักเพื่อนรวมงานใหม 

2. การฝกอบรม คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความชำนาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ที่

สามารถนำมาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล 

3. การสงเสริมดานวิชาการ คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมใหบุคลากร

ไดรับความรู ความชำนาญ คานิยม ศีลธรรม และความเขาใจที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตให

กวางขวางย่ิงข้ึน และสามารถทำไดหลายรูปแบบ เนนในเร่ืองของการใหความรู เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ในการทำงาน 
4. การสงไปศึกษาดูงาน คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเพิ่มพูน 

ความรู ทักษะ วิสัยทัศน และประสบการณในการทำงานท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

ของบุคลากรใหมีความรูยิ่งข้ึน โดยไปศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีมีระบบการทำงานท่ีดีและทันสมัย 
เพ่ือเรียนรูและแสวงหาประสบการณใหม ๆ ที่คาดหวังวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงาน 

หรืองานในหนาที่ของแตละบุคคลได ทั้งยังเปนการเปล่ียนบรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำ

ที่ทำอยูไปสูการพบเห็นส่ิงใหม ซึ่งสรางเสริมแนวคิดใหม และนำไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น  

ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหนึ่ง 

5. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูเพ่ิมขึ้น โดยการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เพ่ือใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ แนวคิด
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ใหม ๆ และเพ่ิมวฒุทิางการศึกษาเพ่ิมเตมิในสถานบันการศึกษาภายในเวลาและนอกเวลาการทำงาน 

ผลการศกึษาจะเปนประโยชนตอตนเองและองคกร มทีัง้การศกึษาตอภายในประเทศและตางประเทศ 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความรูสึก ความคิดเห็น และทัศนคติที่มีตอองคกรและไดแสดงออก

มาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพ่ือประโยชนของ

องคกร ความเสียสละเพ่ือองคกร ความจงรักภักดีตอองคกร ความปรารถนาอยางแรงกลาใน 

การดำรงความเปนสมาชิกขององคกร รวมท้ังการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหองคกร

บรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว ประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก  

1. บุคคลมีความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษายอมรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสำเร็จตามเปาหมาย และมี

คานิยมของตนที่สอดคลองกับคานิยมขององคกร 

2. บุคคลมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทำงานเพื่อ

ประโยชนขององคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาใชความสามารถ ความพยายามของตน

อยางเต็มที่ เพื่อใหงานขององคกรประสบความสำเร็จ 

3.  บุคคลมีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพใน

องคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษามีความสมัครใจที่จะอยูปฏิบัติงานในองคกรถึงแมวาจะได

รับขอเสนอท่ีดีกวาจากองคกรอ่ืน ถึงแมวาองคกรจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็ไมคิดหรือมี

ความตองการที่จะลาออกจากองคกร  

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 

research) โดยผูวิจัยใชผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห  

(unit of analysis)  
 

ประชากร  

ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2556 จำแนกตามท่ีตั้งของจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี และ 

จังหวัดราชบุรี และแบงตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 139 คน 

ขาราชการครู 2,415 คน รวมทั้งสิ้น 2,554 คน 
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กลุมตัวอยาง 

ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2,554 คน โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่ 

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดย

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling)  

กระจายตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 335 คน ดังแสดงรายละเอียด 

ในตารางที่ 1 ดังนี้ 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ ศึกษา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพัน

ตอองคกร เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาและกำหนด

ดัชนีชี้วัด นำมาสรางขอกระทงคำถามตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษาภายใตคำแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษา นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ

คุณภาพความตรงดานเน้ือหา (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

คำถามแลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยท่ีปรึกษา นำแบบสอบถามท่ี

   
  

  14 160 174 2 21 23
  12 153 165 2 20 22
  17 262 279 2 34 36
  32 496 528 4 65 69

  12 168 180 2 22 24
  20 276 296 3 36 39
  8 211 219 1 28 29
  24 689 713 3 90 93

139 2,415 2,554 19 316 335

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรกลุมตัวอยาง 
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ปรับแกแลวไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน ซึ่งไมใชกลุม

ตัวอยางจำนวน 30 คน นำแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน 

สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน 

ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.96 และคุณภาพดานความเท่ียงของความผูกพันตอองคกรใน

โรงเรียน ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.95 และปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาให

มีความเหมาะสมและถูกตอง โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบัน และประสบการณการทำงาน มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)    

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)            

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 335 ฉบับ ไปยังผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการ

ครู เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูสงแบบสอบถามและเก็บคืนแบบสอบถาม

ดวยตนเอง ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา 

คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
2.  การวิเคราะหระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอองคกร ใชการหา

คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2556: 121)  
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3.  การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอ

องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

)  

4.  การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ 

ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร  

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน  

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเ รียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.11) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบ

วาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย  

คือ การศึกษาตอมากท่ีสุด (  = 4.32)  รองลงมา คือ การสงเสริมดานวิชาการ (  = 4.23)  และ 

การสงไปศึกษาดูงาน (  =  4.09) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน  

          (n=335) 
X S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.   

4.05
4.06 
4.23 
4.09 
4.32 

0.65
0.62 
0.61 
0.70 
0.45 

 
 
 
 
 

5 
4 
2 
3 
1 

 4.11 0.55   
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2. ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 

 ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความผูกพันตอ

องคกรอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย คือความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

อยางเต็มท่ีในการทำงานเพ่ือประโยชนขององคกรมากที่สุด (  = 4.46) รองลงมา คือความตองการ

อยางแรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร (  = 4.43) และความเช่ือมั่นอยางสูง 

ในการยอมรบัเปาหมายและคานยิมขององคกรอยูในระดับตำ่ทีส่ดุ (  = 4.09) ดงัปรากฏในตารางที ่3 

 

ตารางที่ 3  ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน  

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน  

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง 0.46 - 0.74 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกร (Y
tot

) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง 

ถงึระดับสูง อยางมีนยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.57 - 0.99 ดงัปรากฏ 

ในตารางที ่4 

              (n=335) 
 X S.D.   

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4.09
 

4.46 
 

4.43 
 

0.60
 

0.46 
 

0.56 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 
1 
 
2 
 

 4.32 0.46   
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ซึ่งไดแก การศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขา

สมการและสามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพ 

ในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.987 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งไดแก  

ดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม สงผลตอความผูกพันตอ

องคกร และสามารถทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้ การฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอองคกร 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

tot
  =  0.06 + 1.07 (X

5
) + 0.04 (X

4
) - 0.02 (X

2
) 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

Z tot
  =  1.05 (Z

5
) + 0.05 (Z

4
) - 0.03 (Z

2
) 

ดังปรากฏในตารางที่  5  

(n=335) 

 

 (X
1) 

 (X
2) 

 
(X 3) 

 
(X 4) 

 (X
5) 

 
(Y tot

) 

 (X1) 1.00  
 (X2) 0.68** 1.00  

 (X3) 0.64** 0.74** 1.00  
 (X4) 0.46** 0.70** 0.67** 1.00  

 (X5) 0.59** 0.64** 0.68** 0.65** 1.00 
 (Ytot) 0.57** 0.60** 0.64** 0.60** 0.99** 1.00

**  .01 

 

ตารางที่ 4   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 
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อภิปรายผล 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ 

1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในโรงเรียนดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตออยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมดานวิชาการ 
และการสงไปศึกษาดูงาน ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหารและบุคลากรควรตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เน่ืองจากบุคลากรนับวาเปนองคประกอบท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง

ตอความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้ ในการที่องคกรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จนั้นจะตองอาศัย

บุคลากรที่มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร 

กลาวคือ บุคลากรจะตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จำเปนตอ 

การปฏิบัติงาน ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสท่ีแท

จริงสำหรับการปฏิวัติองคกรใด ๆ ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวา บุคลากร ระบบ และวัฒนธรรม

ขององคกรไดรับการเตรียมความพรอมดีเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร 

ระบบ และวัฒนธรรมขององคกร ดังน้ันบุคลากรจึงเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญท่ีสุดขององคกร

สอดคลองกับงานวิจัยของสมควร  ทิพยจันทร (2548: 79) ไดศึกษาการพัฒนาบคุลากรของผูบริหาร

ตารางที่  5  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 (n=335) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 3 70.16 23.39 8135.08* .00
Residual 331 0.95 0.00  

Total 334 71.11  
 b Beta SEb t Sig.

 0.06 0.03 1.97* .05
(X5) 1.07 1.05 0.01 117.47* .00

 (X4) 0.04 0.05 0.01 5.58* .00
 (X2) -0.02 -0.03 0.01 -3.15* .00

 

   *  .05 
   R = 0.993  R2 = 0.987 SEE. = 0.054 

(X5) 
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา ผูอำนวยการโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุน

การเขารวมสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดโดยหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนให

บุคลากรไดศึกษาตอ มีขอมูลเพ่ือช้ีแนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของ

บุคลากรสวนปญหาท่ีพบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมี 

การวางแผนโครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะ

ควรมีการจัดหาแหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง 

ดังนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแหงควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตนใหมี

ประสิทธิภาพในการทำงานใหมากย่ิงข้ึน โดยจัดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ 

จัดประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา 

การเรียนการสอน โดยการสรางเคร่ืองมือและส่ือการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรกระตุนให

บุคลากรและครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนา

บุคลากรครูอยางชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูอยางสม่ำเสมอและ 

มีความตอเนื่อง 

2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาความผูกพันตอองคกรใน

โรงเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความเต็มใจที่จะ

ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทำงานเพ่ือประโยชนขององคกร ดานความตองการอยาง 

แรงกลาท่ีจะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร และดานความเช่ือมั่นอยางสูงในการยอมรับ

เปาหมายและคานยิมขององคกร ทัง้นีเ้นือ่งจากทีโ่รงเรียนจะประสบความสำเรจ็ไดนัน้ บคุลากรทุกคน

ตองมีความรูสึกผูกพันตอโรงเรียน มีความคิดเห็น และทัศนคติที่ดี และไดแสดงออกมาในลักษณะ

ของการยอมรับนโยบาย เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

มีความเสียสละ จงรักภักดีและปรารถนาอยางแรงกลาในการดำรงความเปนสมาชิกที่ขององคกร 
รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ได

กำหนดไว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณเพ่ือตองการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวติสามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข ดงัระบุไวในมาตรา 6 แตกลไกท่ีจะขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายน้ันตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน  

และความรวมมือจากทุกสวนในชุมชน และสังคม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของภัทราภรณ   

พัตรสงวน (2548: 69) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะงานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ขาราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี 

ความผกูพนัตอองคกรในระดบัมากและยงัสอดคลองกบังานวิจยัของธนวรรณ  สรุะธรรมนิต ิ(2549: 86) 
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ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา 

ความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมทุกดานอยู

ในระดับมาก ดังนั้นความผูกพันตอองคกรมีความสำคัญตอความอยูรอดและประสิทธิผลขององคกร 

ซึ่งสมาชิกท่ีมีความผูกพันตอองคกรสูงจะสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีความผูกพันตอองคกรต่ำ 

ซึ่งผลที่ไดจะตกอยูกับองคกรและสมาชิกในองคกรเอง 

3.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้  

การสงเสรมิใหมกีารศกึษาตอ การสงไปศกึษาดงูาน และการฝกอบรม เปนปจจยัทีส่งผลตอความผกูพนั 

ตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียนไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้

เน่ืองจากการพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงสำคัญและมีความจำเปน เพ่ือใหบุคลากรเปนผูที่มีความรู  

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจขององคกร ใหบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายภายใตสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลง 

อยูเสมอ บุคลากรจึงจำเปนตองมุงพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาว ตลอดจนเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทำงาน เพื่อเปนแรงกระตุน

ใหบุคลากรในองคกรเกิดความผูกพันตอองคกรสูง เพื่อความศรัทธายอมรับเปาหมาย คานิยมองคกร 

ทำใหเกิด ความทุมเท เต็มใจ เสียสละเวลาใหองคกร และมีความจงรักภักดี ตองการที่จะดำรงเปน

สมาชิกขององคกร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตรงตามเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลงาน

วิจัยของมนัสชัย  ปนโต (2550: 74) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอ

องคกรของบุคลากรภายในบริษัทไทยมารูจูน ซึ่งบุคลากรสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอ 

ความผูกพันขององคกรภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นตอดานความเชื่อถืออยาง
แรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ

บคุลากรภายในบริษทั ไทยมารูจนู มรีะยะเวลาการทำงานนานไดเล่ือนข้ันเล่ือนตำแหนงและประกอบ

ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีความม่ันคงในชีวิตตลอดจนมีเกียรติและมีอุดมการณ  
มคีวามเคารพในกฎระเบียบขอบงัคบั และปฏิบตัติามสูงสงผลใหมคีวามคิดเห็นตอองคกรในดานท่ีด ีๆ 

สำหรับดานความปรารถนาที่จะดำรงรักษาการเปนสมาชิกขององคกร และดานความคาดหวังที่จะใช

ความพยายามเพ่ือประโยชนตอองคกรมีความคิดเห็นในระดับมาก อาจเปนเพราะบุคลากรภายใน

บริษัท ไทยมารูจูน มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบสูง และเคารพกฎ ระเบียบขอบังคับ 

ตลอดจนศักดิ์ศรี อีกทั้งมีความมุงมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานสงผลใหมีระดับความคิดเห็นตอ
องคกรในระดับดี เมื่อพิจารณาปจจัยของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคกรเปนรายดาน พบวา 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 59

 3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอสงผลตอ 

ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มากท่ีสุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรลวนแตใหความสำคัญกับความกาวหนา และสรางผลงานเพ่ือเปนการวัด

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนั้น บุคลากรจึงตองมุงที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานทักษะ 

ความรู ความสามารถ เพ่ือการแขงขันในองคกรของตนสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมควร   

ทพิยจนัทร (2548: 71) ไดศกึษาการพัฒนาบุคลากรของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอแมทา 

จังหวัดลำพูน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนที่ทำหนาที่รักษาการแทนผูบริหาร และครูผูสอน 

มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง 6 ดาน คือ สถานศึกษาควรสนับสนุนการฝกอบรม  

การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาตอ การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการนิเทศภายใน โดย

บุคลากรสวนใหญมีความเห็นวา ผูอำนวยการโรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนการเขารวมสัมมนา

ทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหบุคลากรได

ศึกษาตอ มีขอมูลเพ่ือชี้แนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร 

สวนปญหาที่พบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมีการวางแผน

โครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะควรมกีารจัดหา

แหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง 

 3.2  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงไปศึกษาดูงานสงผลตอความผูกพันตอ

องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในอันดับรองลงมา ทั้งน้ี

เน่ืองจากการสงไปศึกษาดูงานเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ วิสัยทัศน และประสบการณ 

ในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อเพ่ิมพูนความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ

งานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดมีโอกาส 

ไปศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีมรีะบบการทำงานท่ีดแีละทันสมัย เพือ่เรียนรูและแสวงหาประสบการณใหม  ๆ 

ทีค่าดหวงัวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงานหรอืงานในหนาทีข่องแตละบคุคลได เปนการเปลีย่น 

บรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำที่ทำอยูไปสูการพบเห็นส่ิงใหม ซึ่งสรางเสริมแนวคิดใหม  
และนำไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหน่ึง 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของฤกษชัย  ใจคำปน (2549: 83) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน

สถานศึกษา อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเห็นวา สถานศึกษาควรสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ จัดโอกาสให
มีการประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมท้ังมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา 

การเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน แตมีผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่ง

ใหความเห็นวาสถานศึกษาของตน ไมไดจัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ ไมมีการพัฒนา 

ความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ไมมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรไวลวงหนา ขาดการติดตามผลในการพัฒนาบุคลากร เน่ืองจาก 

ผูบริหารไมเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ดังน้ันจึงเสนอแนะวาโรงเรียนควรให 

ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมใหมีการศึกษาตอ และศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากรได

พัฒนางานของตนเองและทำใหเกิดความผูกพันตอองคกรเพิ่มมากขึ้น 

3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอ

องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีโรงเรียน

ดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ 

ความชำนาญ เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งท่ีสามารถนำมาใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล เปนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานใหเพ่ิมมากขึ้น จนเปน

โอกาสใหไดงานทำในองคกรท่ีดีขึ้น และความม่ันคงมากกวา ดังที่การสำรวจปญหา อุปสรรค 

เก่ียวกับการพัฒนาทรพัยากรบุคคลในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

เรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอน

ครูยังตองทำงานดานอื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ รองลงมาคือ 

ขาดงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพ่ือพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน 

ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่ ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมได

กลับมาถายทอดความรูหรือตอยอดเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรม

สูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเบื่อหนาย ปญหา อุปสรรค 

เกีย่วกับความผกูพนัตอองคกรในโรงเรยีน สงักดัสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียง

ลำดับจากมากไปนอย ไดแก ครูตางถิ่นพากันยายกลับภูมิลำเนาเมื่อถึงกำหนดการยาย ครูอยากยาย

เขาโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ เพราะความเปนอยูที่สะดวกสบาย และความกาวหนาท่ีรวดเร็วกวา  

ครูมีหนาที่มากเกินไป ทำใหเกิดความเบ่ือหนายในโรงเรียน และการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน 

มีนอยและไมตอเนื่อง ทั้งนี้ไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของวรวรรณ  ตอวิวัฒน (2554: 58)  
ทำการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาขาราชการ 

กรมศุลกากรท่ีสังกัดสวนกลาง (คลองเตย) ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ 

ถูกสุขลักษณะ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาและความมั่นคง ไมมีอิทธิพล 

ตอความผูกพันตอองคการ ดังน้ันช้ีใหเห็นวาหากบุคลากรในองคกรมีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

และความกาวหนาและความม่ันคงอาจไมสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรหรือเกิดความผูกพัน 
ตอองคกรลดลงนั่นเอง 

สำหรับการวิจัยคร้ังนี้พบวา การสงเสริมดานวิชาการ ไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสงเสริมดานวิชาการ 
มักเก่ียวเน่ืองกับการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคใหบุคลากรไดรับความรูกวางขวางยิ่งขึ้น และสามารถ

ทำไดหลายรูปแบบ เนนในเรื่องของการใหความรูเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกัน 
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ทางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมุงพัฒนาและใหความสำคัญกับการฝก

อบรมมากกวาการสงเสรมิทางดานวิชาการ ซึง่สอดคลองกบัผลงานวจิยัของปานจันทร  สรุยิะอัมพรกลุ  

(2549: 65) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร 

พบวา การดำเนินตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวางแผนมี 

การดำเนินงานมากกวาดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ปญหาในการพัฒนาขาราชการครู

สวนใหญ คอื ขาราชการครขูาดการวิเคราะหวจิยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ขาดวิทยากรทีม่คีวามรู 

ทศิทางและเปาหมายในการพัฒนาขาราชการครู คอื ผูบรหิารสถานศึกษาควรกระตุนใหขาราชการครู 

ในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนาขาราชการครูอยาง

ชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูอยางสม่ำเสมอและมีความตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรใหความสนใจในการพัฒนา

ทรพัยากรบคุคลและกระตุนใหบคุลากรปฏบิตังิานไดเตม็ตามศกัยภาพ พรอมรับการพฒันาในทุก ๆ ดาน 

ตระหนักถึงความสำคัญกับความสำเร็จของโรงเรียนตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน 

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรสนับสนุนใหมีการจัดอบรม

เฉพาะดานแกบุคลากรตามความสามารถและความถนัด และมีการนิเทศบุคลากรอยางสม่ำเสมอ 

 1.3 โรงเรียนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง พัฒนา

และวางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นตอไป  

 1.4  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ สงเสริม 

และอบรมพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรัก 

ความผูกพันตอองคกรในหลาย ๆ ทาง ทั้งทางตรงและทางออม 
 1.5  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจัด

กิจกรรมสรางความสัมพันธ มีการทำกิจกรรมรวมกันใหบอยยิ่งข้ึน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธที่ดีของ
บุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมการทำงานรวมกันของ

บคุลากรในโรงเรยีนและตางโรงเรียนในสงักดัเขตพืน้ท่ีเดยีวกนั และปลูกจติสำนกึใหบคุลากรรกัองคกร  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรในโรงเรียน 
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 2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูของโรงเรียน 

 

สรุป 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวม

และรายดาน บคุลากรมีความผูกพนัตอโรงเรียน อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การสงเสรมิ

ใหมกีารศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจยัท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร

ในโรงเรยีน โดยสามารถรวมกนัทำนายไดรอยละ 98.70 อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05   

ปญหาอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนและความผูกพันตอองคกรใน

โรงเรียน คือ ครูมีหนาที่รับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอนครูยังตองทำงานดาน

อื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ ขาดงบประมาณในการจัดอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพื่อพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่ 

ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมไดกลับมาถายทอดความรูหรือตอยอด

เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรมสูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร 

บุคลากรหลาย ๆ คนไมถนัดในการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะบุคลากร 

ทีม่อีายุมาก การจดัสรรบุคลากรไมตรงกบัสายงานไมตรงกบัความสามารถ ทำใหการพัฒนาไมตรงจดุ 

ไมตรงประเด็นบุคลากรจึงเกิดความเบื่อหนายที่จะพัฒนา  
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