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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ ความส�าคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์การ กับการพัฒนาทุนมนุษย์ เปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษย์จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ภายในองค์การกบัการพฒันาทนุมนษุย์ และปัญหาข้อเสนอแนะในการพฒันาทนุมนษุย์ของบคุลากรสายวชิาการ ในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

จ�านวน 290 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน 

 ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาทนุมนษุย์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ความส�าคัญของปัจจยัภายในองค์การและปัจจยัภายนอก

องค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการพัฒนาทุนมนุษย์ จ�าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนรวมค่าตอบแทนต่างกัน มีความคิดเห็นใน

การพัฒนาทุนมนุษย์ต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์  

พบว่า ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร ด้านวฒันธรรมในการท�างาน ด้านการอบรมและพฒันาบคุลากร ด้านการบรหิารจดัการ

คนเก่งในองค์การ ด้านความผกูพนัต่อองค์การ ด้านเทคโนโลย ีและด้านเศรษฐกจิ ทกุด้านมคีวามสัมพนัธ์กบัการพฒันาทนุมนษุย์

ในทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ข้อเสนอแนะในการน�าปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องมี

การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับองค์การสู่ระดับบุคคล แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้เหมาะสมกับความรู้ที่

จ�าเป็นต้องพัฒนา วิเคราะห์ความรู้ที่จ�าเป็นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ และ

ต้องมีการบูรณาการ การพัฒนาทุนมนุษย์ ให้เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ

ค�าส�าคัญ:  การพัฒนา ทุนมนุษย์ บุคลากรสายวิชาการ  

Abstract
 This research aims to study the development of human capital, the importance of internal factors 

and external factors with the development of human capital, compare the development of human capital 

by personal factors, study the relationship between the internal and external factors on the development 

of human capital, and identify problems and offer suggestions on how to improve the human capital of 

academic staff in Suratthani Rajabhat University. The sample was 290 academic staff in Suratthani Rajabhat 

University.  Data were collected by questionnaires that yielded the reliability at 0.87  Data were analyzed 

using descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. Statistical tests were One-way 

ANOVA and Pearson correlation. 
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 The research found that the overall level of human capital was at a high level.  For the attitude 

development was at a moderate level. The overall of an importance of internal factors and external factors 

on the development of human capital was at a high level. The comparison of the difference on human 

capital development found that different age, different staff, different working time, and different income 

and salary were found to be statistically significant. The relationship between internal and external factors 

on the development of human capital found  factors the leadership of the executive, culture organization 

for work, training and develop for staff, smart worker management in the organization, organizational com-

mitment, technology and economics that every aspect was related with human capital development in a 

positive way at a moderate level. Suggestions for using the factors of human capital development into action 

were that an executive must give priority to a serious action, propagate the policy into practice from the 

organization to the individual level, separate the target group for  develop based on the knowledge needed 

to improve, analyze knowledge needed to be developed systematically by the involvement of staff in the 

organization and must require the integration of human capital development that relate  to human resource 

management.
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บทน�า 

 ความส�าเร็จขององค์การเกิดจากมนุษย์ ซึ่งเป็น

ทรัพยากรที่มีความส�าคัญต่อองค์การ มนุษย์แตกต่างจาก

ทรัพยากรประเภทอื่น เน่ืองจากมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี

ชวีติ มจีติใจ ไม่สามารถสัง่การได้ ถ้ารูส้กึไม่พอใจ จงึต้องการ

มีการโน้มน้าว จูงใจ เพื่อให้มนุษย์เกิดความ พึงพอใจก่อน 

เมื่อมนุษย์ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้น�าและต่อองค์การ จะตั้งใจ

ท�างานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถให้บรรลุผล

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด องค์การในปัจจุบันต่าง 

ขบัเคลือ่นด้วยมนษุย์ สร้างมนษุย์ให้เป็นจดุแขง็ขององค์การ 

ใช้มนุษย์เป็นแรงผลักดันองค์การไปสู่ความส�าเร็จ เป็น

องค์การที่มีเชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ เม่ือทุกองค์การต่างเห็น

พ้องต้องกนัว่าคนเป็นหวัใจส�าคญัขององค์การ มคีณุค่าและ

พัฒนาให้เป็น “ทุน” ได้ด้วยวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดย 

การส่งไปฝึกอบรม หรือศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น  

การสนับสนุนให้ท�างานท่ีตรงกับความสามารถ ท�าให้ม ี

ความช�านาญเฉพาะทาง เพือ่เพิม่คณุค่าเพิม่ให้แก่ทรพัยากร

มนุษย์ ซึ่งจะท�าให้องค์การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน  

(สุมลฑา สังใจสม 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เป็นมหาวทิยาลยัต้นแบบแห่งภมูภิาคเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณธรรม น�าความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมภายใต้

ระบบธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ มหาวทิยาลยัจงึให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาคุณวุฒิ

บุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู ้ ความสามารถ โดย

สนบัสนนุให้บคุลากรสายวชิาการไปศึกษาต่อทัง้ในและต่าง

ประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

และส่งเสริมให้ท�าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และได้

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ 

ขยายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติ

และระดบัสากล สนบัสนนุให้เกดิประสทิธภิาพในการจดัการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม

รองรับการเป ็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2552) การพัฒนาทุน

มนุษย์ มิใช่เพียงให้คนมีความรู้และทักษะเท่าน้ัน เพราะ 

คนที่มีความรู้หรือทักษะอาจจะไม่ได้ท�างานให้กับองค์การ

อย่างเต็มที่ ดังนั้นในการพัฒนาทุนมนุษย์ต้องมีวิธีการ 

ที่ท�าให้บุคคลน�าความรู ้และทักษะแปลงเป็นผลงานที่

สอดคล้องกับองค์การ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการ

พฒันา จากความส�าคญัทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้จิยัจงึเหน็ความ

ส�าคัญจะศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาทุน

มนุษย์ ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุาษฎร์ธาน ีเพือ่น�าข้อมลูไปใช้ในการศกึษาและเป็นข้อมลู

ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการวางแผนพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 2. เพื่อศึกษาความส�าคัญของปัจจัยภายในและ

ปัจจยัภายนอกองค์การต่อการพฒันาทนุมนษุย์ของบคุลากร

สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 3. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	

 ทีใ่ช้ในการศกึษา คอื บคุลากรสายวชิาการ สงักดั

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจ�าแนกตามประเภท

บุคลากรและหน่วยงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจ�าตามสัญญา ใน 8  

หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

การท่องเทีย่ว และบณัฑติวทิยาลยั จ�านวน 544 คน ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Yamane 

1960 อ้างถึงในพิสณุ ฟองศรี 2553)  ได้จ�านวนทั้งส้ิน  

290 คน 

 ขอบเขตด ้ าน เนื้ อหา  ศึกษาถึ งป ั จจั ยที่ มี 

ความส�าคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ของบุคลากรสาย

วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

ด้านวัฒนธรรมในการท�างาน ด้านการอบรมและพัฒนา

บคุลากร ด้านการบรหิารจดัการคนเก่งในองค์การ และด้าน

ความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยภายนอกองค์การ ได้แก่ 

ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี 

	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย		

 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย

 1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภท

บคุคลากร ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน ระดบัการศกึษา ต�าแหน่ง

ทางวิชาการ อัตราเงินเดือนรวมค่าตอบแทน 

 2) ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�า

ของผูบ้รหิาร ด้านวฒันธรรมองค์การในการท�างาน ด้านการ

อบรมและพฒันาบคุลากร  ด้านการบรหิารจดัการคนเก่งใน

องค์การ และด้านความผูกพันต่อองค์การ  

 3) ปัจจัยภายนอกองค์การ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านเทคโนโลยี  

 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ ได้แก่  

การพัฒนาด้านความรู้ การพัฒนาด้านทักษะ การพัฒนา

ด้านทัศนคติ การพัฒนาทุนสังคม  และการพัฒนาทุนทาง

อารมณ์ 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  

ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87  โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  

4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา 

ต�าแหน่งทางวิชาการ และอัตราเงินเดือน เป็นแบบส�ารวจ

รายการ 

 ตอนที่  2  วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย ทุนทางปัญญา ได้แก่ 

การพัฒนาด้านความรู้ การพัฒนาด้านทักษะ การพัฒนา

ด้านทัศนคติ ทุนทางสังคม ทุนทางอารมณ์ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ  

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ตอนที่ 3  วัดระดับปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการ

พฒันาทนุมนษุย์ ม ี2 ส่วน ได้แก่ ปัจจยัภายในองค์การ ได้แก่ 

ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ด้านวัฒนธรรมในการท�างาน 

ด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ

คนเก่งในองค์การ และด้านความผูกพันต่อองค์การ และ

ปัจจัยภายนอกองค์การ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

เทคโนโลยี ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ตอนที่ 4  แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

  โดยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวล

ผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  

โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้
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 1) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน�ามาแจกแจงความถ่ี และหาค่า

ร้อยละ 

 2)  วเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ของการพฒันาทนุ

มนุษย์ โดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3)  วิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัยภายใน

องค์การและปัจจยัภายนอกองค์การกบัการพฒันาทนุมนษุย์ 

โดยหาค่าเฉลี่ยและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระ 

ต่อกัน ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มด้วย  

(t-test)  และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ 

การพฒันาทนุมนษุย์ กลุม่ตวัอย่างตัง้แต่สามกลุม่ข้ึนไปด้วย  

F- test  (One-Way ANOVA) และในกรณีที่พบ 

ความแตกต่างกันจะท�าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe)

 5)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภายใน

องค์การและปัจจยัภายนอกองค์การกบัการพฒันาทนุมนษุย์ 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient)

 6)  วิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาทุมนุษย์ ด้วยค่าความถี่ และค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อ 

การพัฒนาทุนมนุษย ์ของบุคลากรสายวิชาการ ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคล พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 30-35 ปี 

ประเภทบุคลากร คือ อาจารย์ประจ�าตามสัญญา ระยะที่

ปฏบิตังิานอยูร่ะหว่าง 1-5 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท 

ต�าแหน่งอาจารย์  อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 25,001-

30,000 บาท

 2) ผลการวิเคราะห์ระดับการพัฒนาทุนมนุษย์

ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ด้านทีม่รีะดบัความคดิเหน็มาก 4 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาทนุทางอารมณ์ การพฒันาด้านความรู ้การพฒันา

ด้านทักษะ การพัฒนาทุนทางสังคม ส่วนการพัฒนา 

ด้านทัศนคติ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง

 3) ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัย

ภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนา

ทุนมนุษย์ พบว่า ระดับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์การ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ

ผูกพันต่อองค์การ ด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร และ

ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลางมี 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การในการท�างาน ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการบรหิารจดัการคนเก่งในองค์การ และด้านเทคโนโลยี 

 4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ประเภทบุคลากร 

ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน อตัราเงนิเดอืนรวมค่าตอบแทนแตก

ต่าง มีความคิดเห็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ ต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ภายในและปัจจยัภายนอกองค์การ กบัการพฒันาทนุมนษุย์ 

พบว่า ปัจจยัทกุด้านมคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาทนุมนษุย์

ในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ดงันี ้มหาวทิยาลัยควร

มีการสนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร 

ควรสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจและขวัญก�าลังใจในการ

พัฒนาตนเอง ผู้บริหารต้องก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ

ตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติ  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากบุคลากรอย่างทั่วถึง ท�าความเข้าใจ เพื่อแก้ไขปัญหาได้

อย่างตรงประเด็นและเกิดประโยชน์สูงสุด  พัฒนาบุคลากร

อย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีได้ 

ระบุไว้ ควรมีการสับเปล่ียนหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มี 

ความรู ้ในการท�างานที่หลากหลายมีความช�านาญใน 

ทุกหน้าที่ ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  ควรมีการขับเคล่ือนนโยบาย 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ผู ้บริหารต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ควรมี

กระบวนการส่งเสริมคนดีคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถ

เป็นผู้น�า ควรวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง

กบัการปฏบิตัหิน้าที ่และควรมรีะบบเทคโนโลยทีีเ่ปิดโอกาส

ให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
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อภิปรายผลการวิจัย

 1) ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 30-35 ปี 

ประเภทบุคลากร คือ อาจารย์ประจ�าตามสัญญา ระยะที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1-5 ปี จบ

การศกึษาระดบัปรญิญาโท ต�าแหน่งอาจารย์ อตัราเงนิเดอืน

อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท 

 2) ผลการวิจัยระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีระดับการพัฒนามากท่ีสุด คือ การพัฒนาทุนทาง

อารมณ์ การพัฒนาด้านความรู ้ การพัฒนาด้านทักษะ  

การพฒันาทนุทางสงัคม ส่วนการพฒันาด้านทศันคต ิอยูใ่น

ระดับความคิดเห็นปานกลาง

 3) ผลการวจิยัระดบัความส�าคญัของปัจจยัภายใน

องค์การและปัจจยัภายนอกองค์การกบัการพฒันาทนุมนษุย์ 

พบว่า ระดับความส�าคัญของปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกองค์การ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ความผูกพันตอ่องค์การ ดา้นการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

และด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง  

4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การในการท�างาน  

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ  

และด้านเทคโนโลยี

 4)  ผลการวจิยัเปรยีบเทยีบความแตกต่าง จ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ประเภทบุคลากร ระยะ

เวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนรวมค่าตอบแทนแตกต่าง 

มีความคิดเห็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ ต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5) ผลการวจิยัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอกองค์การ กบัการพฒันาทนุมนษุย์ พบว่า 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ด้านวัฒนธรรมในการ

ท�างาน ด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหาร

จัดการคนเก่งในองค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การ  

ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

 6) ผลการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาทุนมนุษย ์ของบุคลากรสายวิชาการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ�านวน 117 ฉบับ  

คิดเป็นร้อยละ 40.34 ผู ้วิจัยสรุปความคิดเห็น ดังนี้ 

มหาวิทยาลัย ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาตาม 

ความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ ควรสร้างแรง

กระตุ้น แรงจูงใจและขวัญก�าลังใจ ในการพัฒนาตนเอง  

ผู้บริหารต้องก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน และตรวจสอบได้  

ไม่เลอืกปฏบิตั ิ รบัฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากบคุลากร

สายวิชาการ ทุกคนอย่างทั่วถึง ท�าความเข้าใจ เพื่อแก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและเกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนา

อย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่ได้ 

ระบุไว้ ควรมีการพัฒนาแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง มีการ 

สับเปลีย่นหน้าทีร่บัผิดชอบ เพือ่ให้มกีารท�างานหลากหลาย

มคีวามช�านาญในทกุหน้าที ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุในการพฒันา

บคุลากรอย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม ควรมกีารขบัเคลือ่น

นโยบายการพฒันาบคุลากรสายวชิาการให้เป็นรปูธรรมมาก

ขึ้น ผู้บริหารต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ให้มี

กระบวนการส่งเสรมิคนดคีนเก่งทีม่คีวามเป็นผูน้�าได้  พฒันา

ศักยภาพด้านวิชาการควบคู่กันไป ควรวางระบบในการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ ควรมีระบบเทคโนโลยีเพื่อเปิดโอกาสให้แสดง 

ความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความส�าคัญ 

ต ่อการพัฒนาทุนมนุษย ์ของบุคลากรสายวิชาการ  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยน�ามาอภิปราย

ในประเด็นหลักๆ ดังนี้

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาทุนมนุษย์ ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 1)  การพฒันาด้านความรู ้พบว่า การตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา ระดบัมากทีสุ่ด จากผลการวจิยัดงักล่าวแสดงให้

เห็นว ่า บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุาษฎร์ธาน ีให้ความส�าคญักบัการตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมลฑา  สังใจสม (2555) วิจัย

เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของส�านักหอสมุดก�าแพงแสน  

พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ควรจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

ในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 2) การพัฒนาด้านทักษะ พบว่า การเต็มใจที่จะ

แบ่งปันความรู ้ ทักษะแก่เพื่อนร่วมงานทั้งความรู ้ด้าน 

การสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการแก่สังคม และการท�านุ
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บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมากที่สุด จากผลการวิจัย 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความส�าคัญกับการเต็มใจที่จะ 

แบ่งปันความรู ้ ทักษะแก่เพื่อนร่วมงานท้ังความรู ้ด้าน 

การสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการแก่สงัคม และการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมลฑา  

สังใจสม (2555) วิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของส�านัก

หอสมุด ก�าแพงแสน พบว่า ต้องมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ 

ตามความเหมาะสมของแต่ละต�าแหน่งงานเพื่อพัฒนา 

ความรู ้ความสามารถ และเพิ่มทักษะของบุคลากรทุก 

สายงานให้มีศักยภาพ 

 3) การพัฒนาด้านทัศนคติ พบว่า มหาวิทยาลัย 

มีสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้รู้สึกปลอดภัยในการท�างาน และได้รับ

เงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงาน ระดับมาก

ที่สุด จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสาย

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความส�าคัญ

กับสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้รู้สึกปลอดภัยในการท�างาน และได้

รับเงินเดือนและค ่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับผลงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมลฑา  สังใจสม (2555) วิจัย

เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน 

พบว่า การพัฒนาทัศนคติ ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างส�านึก

ให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การอย่างต่อเน่ืองรวมถึง 

การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบคุลากร สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ Rastogi (2000) วจิยัเรือ่ง การพฒันาทนุมนษุย์

และองค์ประกอบทุนมนุษย์ พบว่า คนต้องถูกกระตุ้นด้วย

วิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และความหวังที่

สูงสุด คนจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยเป้าหมายที่เป็นเพียงเงิน

ตอบแทนที่มากขึ้น รางวัลที่ไม่ใช่เงิน 

 4) การพัฒนาทุนทางสังคม พบว่า การให้ 

ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีม ระดับมากที่สุด จาก 

ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายวิชาการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีให้ความส�าคญักบัการให้

ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีม เรื่อง องค์ประกอบของ

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนมนุษย์ ฅ

พบว่า การยึดถือการท�างานเป็นทีมและการสร้างสม

ประสบการณ์เป็นมูลค่าเพิ่มในด้านความรู้ 

 5) การพฒันาทนุทางอารมณ์ พบว่า การยนิดแีละ

ให้การยอมรับผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ระดับมากที่สุด  

จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสาย

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความส�าคัญ

กับการยินดีและให้การยอมรับผู ้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิกร แสงช�านิ และพีระศักดิ์  

วรฉัตร (2554) วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์  

ตามแนวคดิของ Maslow ในวทิยาลยัเทคนคิสรุนิทร์ พบว่า 

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ ในภาพรวมมีการพัฒนาด้วย

การน�าปัจจัย 4 มาใช้เป็นสิ่งส�าคัญในการด�ารงชีวิต การได้

รับการจัดสถานที่การท�างาน การได้รับการสนับสนุน

อุปกรณ์การท�างาน การน�าหลักทางศาสนาหลักปรัชญามา

ใช้เพื่อยึดเหน่ียวจิตใจให้ม่ันคง การแสดงความนับถือ 

ต่อผู้อื่น การช่วยเหลือและกระตุ้นให้ผู้อื่นท�างาน การม ี

ส่วนร่วมทางสังคมในหน่วยงาน การได้รับเกียรติใน 

การท�างาน การมีความสนใจที่จะศึกษาและท�างานใหม่ ๆ 

ตามความต้องการ 

 ปัจจัยภายในองค์การที่มีความส�าคัญต่อการ

พัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลลากรและบุคลากรสายวิชาการ  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร พบว่า  

ผู ้บริหารเป็นผู ้ที่มีวิสัยทัศน์ที่สามารถน�าองค์การไป 

สู่เป้าหมาย ระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ให้ความส�าคญักบัผูบ้รหิารต้องเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ทีส่ามารถ

น�าองค์การไปสู ่เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

จรัสศรี  เพ็ชรคง (2552) วิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย ์

ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระราชชนก พบว่า 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร มีความส�าคัญต่อผลการปฏิบัติงาน

ขององค์การมากที่สุด การที่ผู้บริหารจะสร้างและพัฒนา 

ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

การท�างานซึง่เป็นทนุทีม่สีะสมอยูใ่นแต่ละบคุคลและโน้มน�า

ให้บุคคลเหล่าน้ีน�าความรู้ทักษะที่มีออกมาสร้างผลงาน

ระดับสูงให้กับองค์การได้นั้น สิ่งส�าคัญคือการแสดงออกถึง

ภาวะผู้น�าที่ผู้บริหารมีอยู่ในตนเอง มีความสามารถในการ

บริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ที่สามารถ

น�าองค์การไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถในการส่ือสาร

ท�าให้อาจารย์เห็นทิศทางที่ชัดเจนขององค์การ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rastogi (2000) วิจัยเรื่อง  

การพัฒนาทุนมนุษย์และองค์ประกอบทุนมนุษย์ พบว่า  

การพัฒนาทั้งด้านทุนมนุษย์และทุนทางสังคมจะขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการเป็นผู้น�าของผู้บริหาร ที่จะท�าให้มีการ

สั่งการที่ชัดเจนทั้งด้านเป้าหมาย วิถีทาง และทิศทางใน 

การด�าเนินงานซ่ึงผู้ปฏิบัติสามารถจ�าแนกได้ด้วยตนเอง  

จะเหน็ได้ว่าภาวะผู้น�าของผูบ้รหิารนัน้ส่งผลต่อผูป้ฏบิตังิาน

ในการใช้ความรูค้วามสามารถสร้างผลงานให้กบัองค์การได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
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 2)  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การในการท�างาน 

พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนให้ความร่วมมือในการท�างาน 

และมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้ตลอดเวลา ระดับมากที่สุด  

จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสาย

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความส�าคัญ

กบับคุลากรสายสนบัสนนุให้ความร่วมมอืในการท�างาน และ

มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จรสัศร ี เพช็รคง (2552) วจิยัเรือ่ง การพฒันาทนุมนษุย์ของ

วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระราชชนก พบว่า ค่านยิม

ร่วมกันในเรื่องของการท�างานที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพ

งาน ให้ความส�าคญักบัการสร้างสรรค์ผลงานและนวตักรรม 

มกีารพฒันาระบบการปฏบิตังิานของตนเองให้มคีณุภาพสงู 

และให้ความส�าคญักบัการท�างานเพือ่ส่วนรวม สิง่เหล่านีจ้ะ

ส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ รติพร ถึงฝั่ง และโกศล จิตวิรัตน์ (2551) วิจัย

เร่ือง การพัฒนาทนุมนษุย์ภายใต้การเปลีย่นแปลงเชงิพลวตั 

กระแสโลกาภิวัฒน์ พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

ทุนมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต ได้แก่ ปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมองค์การ จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ 

ที่มุ ่งเน้นคุณภาพและการแข่งขันการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี 

ความส�าคญัในการพฒันาทนุมนษุย์ขององค์การให้มคีวามรู้ 

ทกัษะ ความเชีย่วชาญอนัน�าไปสูก่ารสร้างผลการปฏบิตังิาน

ที่ดี

 3) ปัจจัยด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร  

พบว่า การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาตนเอง 

สูค่วามเป็นผูช้�านาญการและผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาการ ระดบั

มากที่สุด จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากร

สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความ

ส�าคญักบัการส่งเสรมิให้บคุลากรสายวชิาการพฒันาตนเอง

สู ่ความเป็นผู ้ช�านาญการและผู ้เชี่ยวชาญทางวิชาการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rastogi (2000) วิจัยเรื่อง  

การพัฒนาทุนมนุษย์และองค์ประกอบทุนมนุษย์ พบว่า  

การพัฒนาทนุมนษุย์ จ�าเป็นต้องมกีารส่งเสรมิอย่างต่อเนือ่ง

ในรูปแบบของการเรียนรู้และความรู้ ทักษะ และความ

สามารถ จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมี 

ส่วนร่วมจะช่วยในการพัฒนาที่ชัดเจน การท�าความเข้าใจ 

การแบ่งปันให้กบัทกุระดบัทกุข์องค์การ และการช่วยท�าให้

กลยุทธ์นั้นมีความยืดหยุ่นและน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 4) ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการคนเก่งในองค์การ 

พบว่า มหาวิทยาลัยพยายามปรับเป้าหมายของบุคลากรที่

มีความรู้ความสามารถสูงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

องค์การ ระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้

เห็นว ่า บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธาน ีให้ความส�าคัญกบั การทีม่หาวทิยาลัยพยายาม

ปรับเป้าหมายของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงให้

สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ รติพร ถึงฝั่ง และโกศล จิตวิรัตน์ (2551) วิจัยเรื่อง  

การพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้การเปล่ียนแปลงเชิงพลวัต 

กระแสโลกาภวิฒัน์ พบว่า ปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุในการพฒันา

ทุนมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต มี 6 ปัจจัย 

ประกอบด้วย องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ 

การพัฒนาทุนมนุษย ์ด ้วยสมรรถนะความสามารถ  

การพัฒนาภาวะผู ้น�า การบริหารจัดการคนเก่ง และ

วัฒนธรรมองค์การ

 5) ป ัจจัยด ้านความผูกพันต ่อองค ์องค ์การ  

พบว่า ความเต็มใจที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่

ยอมรับของสังคม ระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ให้ความส�าคัญกับความเต็มใจที่จะช่วยให้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของสังคม สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  จรัสศรี เพ็ชรคง (2552) วิจัยเรื่อง การพัฒนา

ทนุมนษุย์ของวทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระราชชนก 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัย

พยาบาล สงักดัสถาบนัพระราชชนก ประกอบด้วย 9 ปัจจยั 

ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองและความยึดมั่ นผู กพันต ่ อองค ์การ  

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ การบริหารผลการ 

ปฏบิตังิานและการพฒันาผู้ทีม่คีวามสามารถสงู ความสมดลุ

ของชีวิตและงาน การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ 

การแบ่งปันความรู้ วัฒนธรรมองค์การ ที่มุ่งสร้างคุณภาพ

และการแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการพัฒนา และความเหนียวแน่นของทีมงาน 

 ปัจจัยภายนอกองค์การที่มีความส�าคัญต่อการ

พฒันาทนุมนษุย์ของบคุลลากรและบคุลากรสายวชิาการ ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 1) ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ พบว่า การเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีนส่งผลกระทบต่อการพฒันาบคุลากรในมหาวทิยาลยั 

ระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 

บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ให้ความส�าคัญกบั การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Randy, John, Werner and David (2002) 

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานของ



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 10(1): ม.ค.-มิ.ย. 255852

พนักงานในองค์การ ผลการศึกษาพบ ว่ามีองค์ประกอบ

หลายประการท่ีเก่ียวข้อง มีท้ังปัจจัยภายนอก ซ่ึงได้แก่

สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การเมอืงและกฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ  นอกจากนีย้งัมปัีจจยั

ที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานทั้งในด้าน

โครงสร้างองค์การ  การบรหิารจดัการในองค์การ วฒันธรรม

ในองค์การ รวมถึงอิทธิพลของกลุ ่มในการท�างานด้วย  

ส่วนปัจจัยภายใน ท่ีมิทธิพลค่อนข้างมากได้แก่ แรงจูงใจ 

ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของแต่ละบุคคล

 2)  ปัจจยัด้านเทคโนโลย ีพบว่า การพฒันาระบบ

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการท�างานของบุคลากร ระดับมาก

ที่สุด จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสาย

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความส�าคัญ

กับ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท�างานของ

บุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นริศ วิทยาลัย (2552) 

วิจัยเรื่อง บทบาททุนมนุษย์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า การพัฒนาทุน

มนุษย์และเทคโนโลยีประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการ

ขยายปริมาณการศึกษา และได้เน้นพัฒนาคนให้เป็นผู้มี

ความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีปัจจุบันเน้นการ

ประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี ที่มีอยู ่สนับสนุนการพัฒนาที่

สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศการพึ่งตนเองทาง

เทคโนโลยทีัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณโดยเน้นการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

 ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของ 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาทนุมนษุย์ จ�าแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล พบว่า อายุ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที ่

ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนรวมค่าตอบแทนต่างกัน มี 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พัสษิญา  ทองประหลาด  (2554)  วิจัยเรื่อง 

ระดบัทนุมนษุย์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุขิองบคุลากรใน

เทศบาลเมืองบางกรวย วิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัย

ส่วนบคุคลกบัการพฒันาทนุมนษุย์ พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล

ต่างกัน มีการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ของบุคลากรในเทศบาลเมืองบางกรวยต่างกัน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุมลฑา สังใจสม (2555) วิจัยเรื่อง  

การพัฒนาทุนมนุษย์ของส�านักหอสมุดก�าแพงแสน พบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการพัฒนาทุนมนุษย์แตกต่างกัน

เช่นกัน

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน

องค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ของบุคลากรสายวิชาการ

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า ปัจจยัด้านภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในการท�างานใน

มหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ และปัจจัย

ด้านความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา

ทุนมนุษย์ในทิศทางบวก สอดคล้องกับงานวิจัย จรัสศรี  

เพช็รคง (2552) วจิยัเรือ่ง การพฒันาทนุมนษุย์ของวทิยาลยั

พยาบาล สงักดัสถาบนัพระราชชนก พบว่า ปัจจยัภาวะผูน้�า

ของผู้บริหาร ค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ

ความยึดมั่นผูกพันต ่อองค ์การ ความสอดคล้องเชิง

ยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

ผู ้ที่มีความสามารถสูง ความสมดุลของชีวิตและงาน  

การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้ 

วฒันธรรมองค์การทีมุ่ง่สร้างคณุภาพและการแข่งขนั การใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนา และ

ความเหนียวแน่นของทีมงาน มีความสัมพันธ ์กันใน 

ทิศทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัสษิญา  

ทองประหลาด (2554) วจิยัเรือ่ง ระดบัทนุมนษุย์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิของบุคลากรในเทศบาลเมืองบางกรวย  

พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และปัจจัยด้าน 

การอบรมและพฒันาบคุลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันา

ทุนมนุษย์ในทิศทางบวกเช่นกัน

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอก

องค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ของบุคลากรสายวิชาการ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับ

ค่อนข้างต�า่ โดยด้านทีม่คีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง คอื

ด้านการพฒันาด้านความรูเ้ท่านัน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ นรศิ วทิยาลยั (2552) วจิยัเรือ่ง บทบาททนุมนษุย์และ

เทคโนโลยีที่มีต ่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยพบว่า ผู ้มีความรู ้ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธ์กับด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบัน เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่สนับสนุนการ

พัฒนา ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัจจัยด้าน

เทคโนโลยี พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ

การพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความ

สัมพันธ์ในระดับสูงมาก คือด้านการพัฒนาด้านความรู ้ 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ Baldwin and Johnson (2009) 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์และนวัตกรรม ผลการศึกษา

พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์โดยการฝึกอบรมเป็นสิ่งที ่
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ส่งเสริมให ้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยี อุบัติการณ์ของการฝึกอบรมที่ความสัมพันธ์ 

อย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงานทีท่�าเรือ่งของการวจิยัและพฒันา 

การใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ และกลยทุธ์ทีห่ลากหลายจะสมัพนัธ์

กับนวัตกรรม  การฝึกอบรมจะมีคุณค่ามากขึ้น หากบริษัท

เน้นที่คุณภาพโดยใช้กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่

สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์

ข้อเสนอแนะ

 1) มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีควรวางแผน

การพัฒนาทุนมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

โดยน�ามาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ของวิทยาลัย มุ ่งสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากร  

รวมทั้งสร ้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย  

สร้างความแกร่งทางวิชาการ ด้วยการเพิ่มคุณวุฒิและเข้าสู่

ต�าแหน่งทางวิชาการ การท�าผลงาน ต�ารา การวิจัย และ 

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรม 

อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของบุคลากร มุ่งสร้าง

บรรยากาศให้บคุลากรมคีวามรูส้กึ มคีวามสขุในการท�างาน 

มีความมั่นคง ความสามัคคีในการร่วมกันเป็นคนใน

ครอบครวัเดยีวกนั รวมทัง้สร้างแรงบนัดาลใจในการท�างาน 

มุง่มัน่ร่วมกนัในการขับเคลือ่นมหาวทิยาลยั อย่างมส่ีวนร่วม

และท�างานเป็นทีม ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทาง

วิชาการและการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ส ่งเสริมระบบการจัดการความรู ้  

เพื่อพัฒนาบุคลากรด ้านการวิจัยโดยจัดการความรู ้  

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความต้องการของบุคลากร 

และส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการตดิต่อสือ่สาร ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตามยทุธศาสตร์

สูค่วามเป็นนานาชาต ิการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน อย่างเป็นรูปธรรม

 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควรน�า

ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็น

แนวทางในการบริหารจัดการด ้านทุนมนุษย ์  ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การอันน�าไปสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1) ควรวจิยัปัจจยัทีส่่งผลการพฒันาตนเอง ในการ

ท�างานของบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ เพือ่เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อไป

 2) ควรวจิยัเชงิคุณภาพเกีย่วกบัปัจจยัองค์การทีม่ี

ผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ของบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับน้ีส�าเร็จสมบูรณ์ได ้ด ้วยความ

อนุเคราะห์ ช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาและแนะน�าแนวทาง 

ในการด�าเนินการอย่างดียิ่งจาก ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  

ดร. นันทวรรณ ช่างคิด และ รองศาสตราจารย์สุณีย์  

ล ่องประเสริฐ ที่ปรับปรุงแก ้ ไขข ้อบกพร ่องต ่างๆ  

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณท่านผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ด ร . ว ร ร ณ ะ  บ ร ร จ ง   ผู ้ ช ่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์  

ดร. สาโรช  เนติธรรมกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น�้าอ้อย  

มิตรกุล  ดร. คมกฤต  โอวรารินท์ และนางสุพรรณี  อนุกุล 

ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

พร้อมทั้งให้แนวคิด ข้อเสนอแนะ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ของเครื่องมือจนสามารถน�าไปให้ได้จริง
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