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         ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีคุณค่าที่สุดใน
องค์การ เพราะนอกจากจะใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
จากทรัพยากรมนุษย์แล้ว ทรัพยากรมนุษย์ยังสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย องค์การต่างๆจึงพยายามที่จะ
ค้นหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเข้ามาท างานรวมถึงพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในระดับที่องค์การต้องการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นองค์การศึกษาและภาค
พระพุทธศาสนา มีบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญขององค์การเป็น
จ านวนมาก  และมีวิทยาเขตกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และ
นับวันจะมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและจริยธรรมแก่ประชาชนอย่าง
ส าคัญมากข้ึน ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่การงานสนองตอบ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง การวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอย่างเป็นระบบ 
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การจูงใจเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้องค์การประสบความส าเรจ็โดยการ
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานที่เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
องค์การด้วยเช่นกัน การจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการจัดการสมัยด้ังเดิม
จนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของคนใน
องค์การและรูปแบบการจูงใจแบบต่าง ๆ การจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันจาก
ภายในจิตใจของพนักงานให้แสดงพฤติกรรมที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ี
ต้องการ หรือหมายถึงการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา  การเป็น
ผู้บริหารที่ดีคือการท าความเข้าใจในพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การที่มีอิทธิพล
ต่อการท างานของพนักงานเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตคือผล
ที่เกิดจากสมาชิกมีแรงจูงใจท่ีดีในการท างาน องค์การควรมีการจูงใจพนักงานได้
หลายอย่างเช่น การก าหนดเป้าหมาย การเสริมแรง  และการออกแบบงานเพื่อ
การจูงใจ  
 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฎีการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ทฤษฎกีารบรหิาร นักทฤษฎทีางดา้น

การบรหิารไดใ้หค้วามเห็นวา่ องคก์าร
ประสบความส าเร็จในศตวรรษที2่1 ได ้
จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง (Peter, 
1987: 29) น่ันคอืเป็นทีช่ดัเจนวา่
จะตอ้งอาศยัคณุภาพ การสรา้งสรรค ์

และความยดืหยุน่ องคก์ารทีจ่ะประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งมคีณุลักษณะ
ร่วมกนั (Shared Common Traits) 
ดงันี ้(Harvey และ  Bowin, 1996: 

13-14) 
 ๑) มุง่ทีก่ารกระท า (Action

-oriented) สามารถสนองอย่าง

รวดเร็วตอ่การสรา้งสรรคแ์ละการ
เปลีย่นแปลง การบรหิารทรัพยากร

มนุษยจ์ะเนน้ทีก่ารแกปั้ญหาของ
องคก์าร เพือ่เกือ้กลูใหเ้กดิความพงึ

พอใจแกพ่นักงาน และปฏบิตักิารที่

ไดผ้ลสงู (employee satisfaction 
and high performance) 

 ๒) มุง่ทีบุ่คคลแตล่ะคน 
(Individual--oriented) ความ

ผกูพันทัง้หมดทีป่ฏบิัตติอ่พนักงานแต่
ละคนในฐานะบคุคล และบรกิารตา่งๆ 

ทีใ่ห ้ตลอดจนโปรแกรมตา่ง ๆ ทีม่อียู่

ก็เพือ่สรา้งความพงึพอใจในงาน และ
ขวญัก าลงัใจแกพ่นักงาน 

 ๓) มุง่ทีก่ารเขา้มสีว่นของ
พนกังาน (Employee-
involvement Oriented) เป็นการ

เพิม่คณุคา่ใหแ้กท่รัพยากรมนุษย ์
หนา้ทีส่ าคัญของการบรหิารทรัพยากร
มนุษยก์็เพือ่การสกดัเอาปัญญาที่

แหลมคมในการปฏบิตังิานออกมาจาก
พนักงาน พนักงานตอ้งการมสีว่นได ้
เสยีในงานอยูแ่ลว้ 
 ๔) มุง่ทีโ่ลกาภวิฒัน ์

(Globally-oriented) การสรา้ง
องคก์ารใหส้ามารถบรหิารอย่างเป็น

วชิาชพีอยู่ไดใ้นโลกไรพ้รมแดน โดย
ปฏบิตักิบัพนักงานอยา่งเทา่เทยีมกนั
และอยา่งยตุธิรรม ดว้ยการยอมรับนับ

ถอืและตระหนักถงึความแตกตา่งดา้น
วฒันธรรม 

 ๕) มุง่ทีคุ่ณภาพ (Quality

-oriented) คณุภาพชว่ยผลกัดนั
ไปสูก่ารบรรลคุวามพงึพอใจของลกูคา้
โดยอาศยัโปรแกรมเบ็ดเสร็จ ซึง่เป็น
หลกัประกนัวา่ ทกุงานไดก้ระท าอย่าง

ถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
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ทฤษฎรีะบบ (SYSTEM TEORY) 

ทฤษฎรีะบบ (System Theory) ใชส้มมตฐิานจากขบวนการน าเขา้
ปัจจัยการผลติ (Inputs) เพือ่ใหเ้กดิผลผลติ (Outputs) มนุษยเ์ป็นสว่น
หนึง่ของขบวนการดังกลา่ว สว่นองคก์ารเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ตอ้ง
สรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งระบบยอ่ยและระบบใหญใ่หส้อดคลอ้งกนั
ประกอบดว้ย 3 ระบบยอ่ยคอื 
 ๑) ระบบการผลติ (Transformation System) ท าหนา้ทีเ่ปลีย่น
สภาพพลังงาน วัตถดุบิ แรงงาน (คน) ซึง่เป็นปัจจัยน าเขา้  ใหเ้ป็น
ผลผลติพรอ้มทีจ่ะสง่ออกภายนอกระบบองคก์าร 
 ๒) ระบบการาบรหิารหรอืการจัดการ (Administrative System) 
ท าหนา้ทีจั่ดการระบบตา่งๆ ใหท้ันสมยั และมปีระสทิธภิาพ อ านวยการ  
สัง่การและประสานงานระหวา่งระบบตา่งๆ ใหท้ างานสอดคลอ้งกนัเป็น
สมองและหวัใจขององคก์าร 
 ๓) ระบบสงัคม (Social System) เป็นทีร่วมของคนเป็นกลุม่เป็น
คณะ ซึง่สมาชกิของสงัคมแตล่ะคนจะน าพฤตกิรรม ความคดิ ความเชือ่ 
และประสบการณ์ทีแ่ตกตา่งกนัเขา้มาในองคก์าร องคก์ารจะก าหนดกรอบ
แนวปฏบิตั ิขอ้จ ากดั เพือ่สรา้งความสมัพันธข์องคนในองคก์ารใหเ้ป็นไป
ในทางเดยีวกนัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์าร สนใจพฤตกิรรม
ของคน สนองความตอ้งการของคน ระบบสงัคมในองคก์ารจงึเป็นเหมอืน
เป้าหมายแนวคดิ แนวปฏบิตัแิละความเชือ่ของบคุคลในองคก์ารใหม้ี
รปูแบบเดยีวกนั เป็นสงัคมขององคก์าร  
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การพฒันาทรพัยากร
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เครื่องมือและวิธีการศึกษาวิจัย 

 คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ทั้ง
ส่วนกลาง  วิทยาเขต  และวิทยาลัยสงฆ์  จ านวน  263  รูป/คน  

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ใช้
รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed 
methods) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัย
ได้แบ่งการด าเนินการวิจัย ดังมี
รายละเอียด ดังนี ้
 ๑. การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research)  
 เป็นการศึกษาจากเอสารต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีว่าด้วย
หลักการบริหาร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2540 แผนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเอกสารและงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒ .   กา รวิ จั ยภาคสนาม 
(Field Research)  
 เป็นขึ้นตอนหลังจากศึกษา
เอกสารจนได้แนวทางหรือแนวคิด
ต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยแล้วน ามาเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์จาก
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วทิยาเขต 
และวิทยาลัยสงฆ์  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชงิปรมิาณ  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ คือแบบสอบถามระดบัความคดิเหน็การ
พฒันาทรพัยากรมนษุยข์องมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  เพือ่ให้
ครอบคลมุประเดน็ในการพฒันาทรพัยากรมนษุยค์ณะผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามมา
จากการทบทวนเอกสารแนวคดิทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชงิคณุภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) คณะผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและ
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์เป็น
ลักษณะแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  ๔ 



 ๑ ลักษณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  ด าเนินไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดไว้ทุก 5 

ปี บุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่

ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  มีทัศนคติที่ดี และ

มีทักษะในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ

   ๒ กระบวนการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
ปรากฏออกมาในรูปของการการ
พัฒนาตามธรรมชาติและการพัฒนา
แบบถูกควบคุมซึ่งปรากฏออกมา
เ ป็ น ก า ร ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าขอบงบุคลากร การมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร การสร้างสวัสดิการ 
และการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชี พ ก า ร ง าน  ร วมถึ ง ก า ร จั ด
กิจกรรมอันเป็นการสร้างความรัก
และความสามัคคี และการแก้ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับและทุกกลุ่ม 
  ๓ ข้อเสนอแนะหรือแนว

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ

มหาวิทยาลัยประกอบด้วยมาตรการ

และการหาแนวทางสนองตอบความ

ต้องการของบุคลากรและความ

ต้องการของมหาวิทยาลัยในแต่ละ

ด้านดังต่อไปนี้อย่างเหมาะสมคือ

มาตรการส่งเสริมการศึกษา 

มาตรการส่งเสริมด้านสวัสดิการ 

มาตรการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น า 

มาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพการงาน และมาตรการส่งเสริม

ความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยและ

ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์  

ผลการวิจยั 

  ๕ 
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Mahachulalongkornra-

javidyalaya University 

(MCU) 

องคค์วามรู้ทีไ่ดร้บั  

๑ องค์ความรู้ที่ได้  
 จากการศึกษาการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย์มหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ดว้ย
ลกัษณะดงักลา่ว คณะผูว้จิยัไดศ้กึษา  โดย
ภาพรวม ทัง้  5 ดา้น ไดแ้ก ่ ดา้นการ
ส่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการ ดา้นการสรา้งภาวะความ
เป็นผู้น า ดา้นความก้าวหนา้ในอาชีพ
การงาน และ ด้านความจงรักภักดีต่อ
สถาบนั พบวา่  อยู่ในระดบั มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 อาจเปน็เพราะวา่ 
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ทีข่อง
มหาวทิยาลยัมคีวามตอ้งการอยากจะให้
มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดแตล่ะดา้นให้
ชดัเจนเกีย่วกบัสง่เสรมิ การพฒันา
บคุลากรของมหาวทิยาลยัใหค้วาม
เจรญิกา้วหนา้ในอาชพีการงาน     
  ๑) ด้านการส่งเสริม
การศึกษา อยู่ในระดับ มาก มีคา่เฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 อาจเป็นเพราะว่า
มหาวิทยาลยัมีนโยบายการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ไป
ศึกษาดูงาน สัมมนา ทัง้ในและ
ต่างประเทศซึ่งในรอบปีงบประมาณที่
ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลยัมีการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดบั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
  ๒) ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อาจเป็นเพราะว่า
บคุลากรของมหาวทิยาลยัยงัไมเ่หน็ความ
ชดัเจนในการทีจ่ะจดัสวสัดกิารใหแ้ก่
บคุลากรทีเ่ปน็รปูธรรมมากนกัจงึมคีวาม

คดิเหน็ทีไ่มค่อ่ยจะชดัเจน หาก
มหาวทิยาลยัใหค้วามคาดหวงัสวสัดกิาร
ดา้นตา่งๆ ใหช้ดัเจนกบับคุลากร
มหาวทิยาลยัแลว้จะท าใหบ้คุลากรของ
มหาวทิยาลยัมคีวามคดิเหน็มากกวา่นี้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
  ๓) ด้านการสร้างภาวะ
ความเป็นผู้น า อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 อาจเป็นเพราะว่า 
มหาวิทยาลยัได้มีการสร้างภาวะความ
เป็นผู้น าในระดบัองค์กรแก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ในด้านการอบรม
ผู้น า การบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารด้านตา่ง ๆ เพื่อวงกลยุทธ์ไว้ใน
การเป็นผู้น า 
  ๔) ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน  อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อาจเป็นเพราะว่า 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยคือองค์กรที่
สามารถเลี้ยงดูแลบุคลากรได้ทั้งหมด
อยู่แล้วเพียงแต่ บุคลากรของมหาวิทยา
ทุกส่วนงานมีความต้องการอยากให้
มหาวิทยาลยัไดส้่งเสริมให้มีบุลากรมี
หน้าที่การงานที่ดีแล้ว ยังจะต้องมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีงานเสริมเพื่อเลี้ยง
ครอบครัว 
  ๕) ด้านความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ   3 .92 อาจเป็น เพราะว่ า 
มหาวิทยาลัยทุกส่วนงานมีความผูกใจ
รักด้ วยความเคารพนับถือผู้ ก่ อตั้ ง
สถาบันมายาวนานพร้อมทั้ ง ช าติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยดีเสมอมา  

  ๖ 



  ๑) บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีจดุเด่นในเร่ืองคุณธรรม และ
จริยธรรม เช่นการเคารพในพระรัตนตรัย  ความอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้อาวุโส และต่อ
พระภิกษุสงฆ์ผูบ้ริหาร ความมีเมตตา กรุณาต่อกัน เป็นตน้ มหาวิทยาลยัควรมีมาตรการ
ส่งเสริมการด ารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากร
มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป 
 ๒) ในส่วนรวมของบุคลากรเองจะต้องมีจิตส านึกอยู่ตลอดเวลาว่ามหาวิทยาลัย  มี
พระคุณต่อตนเองเป็นอย่างมาก ดังนัน้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏบิัติอย่าง
เหมาะสมและเปน็แบบอย่างของสังคมภายนอก เพื่อเป็นลักษณะพิเศษของบุคลากรใน
องค์การ และน าชื่อเสียงที่ดีมาสูอ่งค์การ      
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ควรค านึงถึงความต้องการของทรพัยากรมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ และควรด าเนินการพัฒนาไปตาม
ความต้องการของบุคลากร ซึ่งมุ่งแสวงหา
ความรู้เพิ่มขึ้นมีสวสัดิการที่ดี การสร้างขวัญ
ก าลังใจที่เป็นรูปธรรมก็คือการมีสวัสดิการทีด่ี
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้าง
หลักประกันชีวิตที่มั่นคง และรดัรวมภายหลัง
เกษียณอายรุาชการ 
 ๒) การส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร

ได้รับการพัฒนาสนับสนุนเป็นอยา่งดีจาก

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แตค่วรส่งเสริมให้

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาอย่างมคีณุภาพทาง

วิชาการทางพระพุทธศาสนา และทางศาสตร์

อื่น ๆ ควบคู่กันไป 

 ๓) ควรส่งเสริมบุคลากรในให้มภีาวะ

ผู้น าด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร 

การศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้

กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

 ๔) ควรมมีาตรการปลูกฝังบุคลากรให้มี

ความผูกพันและความจงรักภักดตีอ่

มหาวิทยาลยัและต่อสถาบันหลักของชาติอย่าง

สม่ าเสมอ เริม่จัดงานร าลึกถึงผูม้อีุปการคุณต่อ

มหาวิทยาลยั เชิดชูบุคลากรดเีดน่ประจ าปโีดย

การให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคณุแก่องค์กร

และแก่ประชาชนผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยด้าน

ต่าง ๆ อย่างเสมอ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังศรัทธาของ

ประชาชนท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 

 ๕) ควรออกกฎ ระเบยีบข้อบังคับท่ีชัด
เชนตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 
(พ.ศ.255-2559) เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัไดต้ระหนักรู้ และตื่นตัวที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการของบคุลากรและ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป 
 ๖) มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปัจจัยต่าง 
ๆ ที่จะเป็นอุสรรคต์่อการพัฒนาบุคลากรอยา่ง
ใกล้ชิด เช่นปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทาง
งบประมาณ ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองและปัจจัยจากโลกภายนอก และวาง
มาตรการในการแกไ้ขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบต่อแผนการ
พัฒนาบุคลากร และควรมีการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจ าปดี้วย 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

วิจารณ์ 

  ๗ 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

  ๑) บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีจุดเด่นในเรื่องคุณธรรม 
และจริยธรรม  เช่นการเคารพในพระรัตนตรัย ความอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้
อาวุโส และต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้บริหาร ความมีเมตตา กรุณาต่อกัน เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมการด ารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และจิต
อาสาเพื่อช่วยเหลือ สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป 
  ๒) ในส่วนรวมของบุคลากรเองจะต้องมีจิตส านึกอยู่ตลอดเวลาว่า

มหาวิทยาลัย มีพระคุณต่อตนเองเป็นอย่างมาก ดังนั้น บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างของสังคม

ภายนอก เพื่อเป็นลักษณะพิเศษของบุคลากรในองค์การ และน าชื่อเสียงที่ดี

มาสู่องค์การ      

 ๑๐.๓ ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

  ๑) ควรมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็น

ประจ าทุกปี หรืออย่างน้อยเมื่อครบระยะแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของแต่ละ

แผน 

  ๒) ควรมีการศึกษาผลงานของบุคลากรแต่ละระดับที่มีส่วนในการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่สังคมโลกเป็นประจ า 
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