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อาวาสวัดพระงาม  และขออนุโมทนาขอบคุณ คณุวิบูลย-คุณสุวน ี  บูรณธนานุกิจ ที่ให
ทุนการศึกษาในระหวางการศึกษา  ขอขอบพระคุณ ทานพระครูวบิูลยศีลโสภติ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลัย  ที่ใหคําแนะนาํ ชวยเหลือ  

ขอขอบคุณ อาจารยพิมลศักดิ์  พ่ึงพันธ  หัวหนากลุมงานสงเสริมคุณภาพการ
จัดการ ศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชุมพรเขต 2 ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือเปน
อยางดี  ขอขอบคุณ คุณสิน้ศึก  มุงคุณ  ที่ชวยในการคนควา เอกสารตาง ๆ เพ่ือใช ในการ
อางอิง ขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬ-ี ศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ที่ใหความชวยเหลือ และอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เปนอยางดี ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม  วิทยาเขตขอนแกน  และวิทยา
เขตนครราชสมีา  ที่ใหความชวยเหลือ และอนุเคราะหตอบแบบสัมภาษณในครั้งน้ีเปนอยางดียิ่ง 
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บทที ่1 

บทนํา 

ในบรรดาทรพัยากรทั้งปวงที่มีอยูในโลก กลาวไดวา "คน" หรือ "มนุษย" เปน
ทรัพยากร ที่มีคุณคาสูงสุด และมีประโยชนมากที่สุด  ทั้งน้ีก็เพราะทรัพยากรอื่น ๆ แมจะมีชีวติก็
หามีสติปญญา เทาคนไม  สวนทรัพยากรที่ปราศจากชีวติ  หากคนไมนํามาใชประโยชนก็หา
ประโยชนมิได 1   จนเปนที่ยอมรับกันวา "คน" เปนปจจัยที่สําคัญทีสุ่ดในการบรหิาร  เพราะคน
เปนผูใชปจจัย ในการบริหารอ่ืนๆ ไมวาจะเปน เงิน วัสด ุ  และวิธกีารจัดการ  ดังนั้น  หาก
องคการหรือหนวยงานใด  สามารถหาคนดี  มีความรูความสามารถเขาปฏบิัติงานและสามารถ
ดึงดูดผูมีความรูความสามารถ  ใหอยูปฏิบัติงานในองคการใหนานที่สุดที่จะนานได  ก็เปนที่
แนใจไดวา การบริหารงานในองคการ หรือหนวยงานนั้นจะตองเจริญกาวหนา สามารถบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ2  ในองคการ ทรัพยากรมนุษยเปนสวนประกอบที่เปนแกนทํา
ใหองคการดํารงอยูได กลาวคือ ทรัพยากรมนุษย ในองคการเปนบุคคลที่ทํางานรวมกันของ
องคการ แมวาจะมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึ้นกับบคุคลใน องคการตลอดเวลา เชน มีการเปลีย่น
หนาที่ความรบัผิดชอบ  เปลี่ยนตําแหนงหนาที่การงาน หรือแมแตเปลี่ยนโครงสราง  แตทุกคน
ในองคการยังตองทํางานตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นไดวา ทรัพยากรมนุษยเปน
สวนประกอบองคการที่สําคัญที่สุด องคการจะประสบความสําเร็จหรือ ความลมเหลวขึ้นอยูกับ
การบริหารทรพัยากรมนุษยที่จะทําใหบคุคลที่เปนสมาชิกองคการทํางาน รวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 3  เพราะฉะนั้นองคการใดหรือหนวยงานใดจะสามารถหาคนดี มีความรู 
ความสามารถเขาปฏิบตัิงาน และดึงดูดใหผูมีความรูความสามารถอยูปฏิบตัิงานใหนานที่สดุ 
เทาที่จะนานไดนั้น  องคการหรือหนวยงานนั้นจําเปนตองมี  "การบริหารงานบุคคล"  ที่ดีดวย4   

                                                        
1 อุทัย  หิรัญโต,  หลักการบรหิารงานบุคคล  (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พรินติ้งส

เฮา, 2531), 1. 
2 สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล  พิมพครั้งที่ 22 

(กรุงเทพมหานคร : หจก.น่ํากังการพิมพ, 2544), 1. 
3 สุภาพร  พิศาลบตุร และ นารีรัตน  หวังสุนทราพร, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย   (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2544), 9. 
4 สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล พิมพครั้งที่ 22 

(กรุงเทพมหานคร : หจก.น่ํากังการพิมพ, 2544), 1. 
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  การบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย  มีความสําคัญตอผูบริหารทุก
คน (The  importance  of  human  resource  management  to  all  managers)  เพราะ
ผูบริหารทุก  คนไมตองการใหมีความผดิพลาดเกิดขึ้นในการบริหารงาน  ซึ่งความผิดพลาดที่
ผูบริหารไมตองการ  มีดังนี้ คือ 1) การจางคนไมเหมาะสมกับงาน 2) อัตราการออกจากงานสูง 
3) การพบวาพนักงานไม  ตั้งใจที่จะทํางานใหดีที่สุด 4) การเสียเวลากับการสมัภาษณที่ไมได
ประโยชน 5) ทําใหองคการตองขึ้นศาลเนื่องจากความไมเปนธรรมของผูบริหาร 6) ทําให
องคการถูกฟองจากการจัดสภาวะแวดลอม  การทํางานที่ไมปลอดภัย 7) การทําใหพนักงานคิด
วาเงินเดือนทีเ่ขาไดรับไมยตุิธรรม 8) ไมยอมใหมีการฝกอบรมและการพัฒนา ซึ่งเปนการทําลาย
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลของหนวยงาน 9) การกระทําที่ไมยตุิธรรมและความสัมพันธที่ตงึ
เครียดกับพนกังาน5 เพ่ือใหสามารถหลีกเลี่ยงขอ  ผิดพลาดดังกลาวได  ผูบริหารจําเปนตองให
ความสนใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลอยางจริงจัง  โดยเฉพาะสภาพองคการในทุกวันน้ีนับวา 
ไดมีปญหาถูกกระทบจากอทิธิพลการเปลี่ยนแปลงใน  สภาพแวดลอมเปนอันมาก  ซึ่งสงผล
กระทบตอการบริหารงานบุคคลในองคการโดยตรง  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เทาทีเ่ห็นใน
ปจจุบัน ทั้งในสวนที่เปนเศรษฐกิจ เทคนิควิทยาการ และสภาพ  สงัคม  ลวนแตเห็นไดชัดแจง
วา จะมีผลกระทบทําใหการบริหารงานบุคคลตองมีความสําคัญย่ิง  ขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก6  

แตปญหาตาง ๆ เหลานี้ อาจจะแกไขใหบรรเทาเบาบางลงไปได  ถา " การบริหารงานบุคคล " 
ไดรับความสนใจและเอาใจใสอยางเพียงพอ7 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆ
ไทยที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที ่ 5 ได
ทรง สถาปนาขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2430 ตั้งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  และโปรดใหเรียกวา            
" มหาธาตุ วิทยาลัย "  เปดสอนครั้งแรกเม่ือวันที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432  และเม่ือวันที ่13 
กันยายน พ.ศ. 2439  ทรงพระราชทานนามใหมวา "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"  โดยทรงมี
พระราชประสงค ใหใชเปนสถานศึกษาพระไตรปฏกและวิชาการชั้นสงู สําหรับพระภิกษุสามเณร

                                                        
5  สมชาย   หิรัญกิตต,ิ  การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพมหานคร : บริษทั        

ธีระฟลมและ ไซเท็กซ จํากัด, 2542), 10. 
6 ธีรยุทธ   พ่ึงเทียร และ สุรพล  สุยะพรหม, การบริหารงานบุคคลและวิชาความถนัด  

เชิงวิเคราะห   (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, 2543) 3. 
7  สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 22 

(กรุงเทพมหานคร : หจก.น่ํากังการพิมพ, 2544), 3. 
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และคฤหัสถ เม่ือ พ.ศ. 2490  พระพิมลธรรม (ชอย  ฐานทัตตมหาเถร)  อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏิ์  ไดจัดประชุมพระเถรานเุถระฝายมหานิกายจํานวน  57 รูป  เพ่ือดําเนินการจัด
การศึกษา  พระไตรปฎก และวิชาการชั้นสูงระดับอุดมศึกษา  ตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาพระเจาอยูหัว  และเปดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรกเม่ือวันที ่
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2490  และดําเนินการศึกษาโดยลําดับ  ปจจุบันมี  พระเทพโสภณ (ประยูร  
ธมฺมจิตฺโต) เปน อธิการบดี   พ.ศ. 2527 รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัต ิ รับรองวิทยฐานะ
หลักสูตรปริญญาตรี8    ในป พ.ศ. 2540  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย 9     ที่ไมเปนสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาเปนหลักโดยไดปฏิบัติภารกิจ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับตาง ๆ  คือ การจัดการเรียน การสอนระดับปริญญาตรีในสวนกลาง 4 คณะ  คือ  1) 
คณะพุทธศาสตร   2) คณะครุศาสตร       3) คณะมนุษยศาสตร และ 4) คณะสังคมศาสตร  
และจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคไดจัดตั้ง
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ รวม 14 แหง คือ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 7 แหง คือ  
1) วิทยาเขตหนองคาย  2)  วิทยาเขตขอนแกน    3)  วิทยาเขตนครราชสีมา  4) วิทยาเขต
สุรินทร  5)  วิทยาเขตอุบลราชธาน ี 6) วิทยาลัยสงฆ นครพนม และ 7) วิทยาลังสงฆเลย  ใน
เขตภาคเหนือจํานวน 4 แหง คือ 1) วิทยาเขตเชียงใหม  2) วิทยาเขตพะเยา 3) วิทยาเขตแพร  
และ 4) วิทยาลัยสงฆลําพนู   ในเขตภาคใตจํานวน 1 แหง คือ  1) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
ในเขตภาคกลางจํานวน 2 แหง คือ  1) วิทยาเขตบาฬีศึกษา- พุทธโฆส นครปฐม  2) วิทยาลยั
สงฆนครสวรรค นอกจากนี้ยังไดจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษาในชัน้ปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยสวนกลาง วทิยาเขตเชียงใหม และวทิยาเขตขอนแกน สําหรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถไดเขาศึกษาใน 4 สาขาวชิา  คือ  สาขาพระพุทธศาสนา สาขาปรัชญา สาขาธรรม
นิเทศ และสาขาบาล ี  และยังเปดหลักสตูรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  
ในปการศึกษา 2544  อีกดวย   

                                                        
8 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ ราชวิทยาลัย, 2543) , 1-3. 

9 "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.2540,"    ราช
กิจจานุเบกษา เลม 114, ตอนที่ 51 ก (ตลุาคม 2540) : 24-43. 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส นครปฐม 
เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย จัดตั้งโดยพระธรรมโมล ี(สมศักดิ์  อุปสโม ป.ธ.9, M.A., 
Ph.D.)  ขณะดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุทธิพงศ  โดยใชชื่อวา 
"สถาบันบาฬศีึกษาพุทธโฆส"  เริ่มเปดดําเนินการตั้งแตวันที ่ 16 พฤษภาคม 2530 เปนตนมา   
ในป พ.ศ 2535 เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสังกัด
สํานักงานอธิการบดี เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ไดรับการยกสถานภาพจากสภาการศึกษาของ
คณะสงฆใหเปนวิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบาลพุีทธศาสตร และในวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  สถานภาพของวิทยาเขตจึงเปลี่ยนแปลงไปดวยภายใตชื่อวา 
"มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม" และเม่ือวันที่ 
27 เมษายน 2543 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหวทิยาเขตเปด
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑติอีก 1 สาขา คือสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  อนึ่ง วิทยาเขตแหงน้ี 
เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงแรกของคณะสงฆไทยที่นําคัมภีรสัททาวิเสสซึ่งเปนคัมภีร
หลักภาษาของภาษาบาลีและคัมภีรพระไตรปฎกมาจัดทําเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามหลักการ 
และโครงสรางในระบบการศกึษาระดับอุดมศึกษายุคปจจุบัน โดยมีปณิธานสําคัญ 5 ประการ คอื 
1) เพ่ือฟนฟูการเรียนการสอนคัมภีรหลักภาษาบาลชีัน้สูง  คือกลุมคัมภีรสัททาวิเสส  เพ่ือให
พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศกึษามีความรูแตกฉานในหลักภาษาบาล ี  2) เพ่ือสงเสริมบุคลากร 
และนิสิตนักศกึษาใหมีการศึกษาคนควาวิจัย และแสวงหาความรูเกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธ-
ศาสนา 3) เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยคัมภีรทางพระพุทธศาสนาคือคัมภีรพระไตรปฎก 
และคัมภีรสัททาวิเสส (หลักภาษาบาล)ี 4) เพ่ือสงเสริมและอนุรักษคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเปนดุจขุมทรัพยมรดกทางภูมิปญญาของพระมหาเถระในอดีต 5) เพ่ือยกระดับความรู ของ
บุคลากรทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป เชน พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนก 
ธรรมและแผนกบาลีสนามหลวงใหมีวสิัยทัศนทีลุ่มลึกและกวางไกล 10   การบริหารงานภายใน
วิทยาเขตแบงออกเปน 3 สํานัก คือ สํานักงานวิทยาเขต สํานักวิชาการ และวิทยาลัยสงฆ โดยมี
สํานักงานวิทยาเขตเปนศูนยกลางการบรหิารงานของวิทยาเขต มีผูอํานวยการสํานักงานวิทยา
เขตเปนหัวหนารับผิดชอบการบริหารงาน ภายใตการบังคับบัญชาและรับผิดชอบของรอง
อธิการบดี  โดยมีคณะกรรมการประจําวทิยาเขตเปนผูใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น  สําหรับ
สํานักวิชาการ มีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการเรยีนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม 

                                                        
10  สํานักงานวิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาบาลพุีทธศาสตรและสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (นครปฐม:สํานักงานวิทยาเขต,2545), 1.  
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และสงเสริมทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบญัชาและรับผิดชอบการ
บริหาร งาน โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาการเปนผูใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น  
สวนวทิยาลัยสงฆ ทําหนาที่แทนคณะวชิาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่ไดรับอนุมัตใิห
เปดสอนใหเปนไป ตามนโยบาย หลักสูตร แผน ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลยั  มี
ผูอํานวยการวทิยาลยัสงฆ เปนผูบังคับบญัชาและรบัผดิชอบการบรหิารงานโดยมีคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลยัสงฆเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา สรุปไดวาปจจุบันวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม เปนวิทยาเขตแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  เปดการสอน
ในระดับปริญญาตร ี๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร และสาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แตเดิมน้ันอยูภายใตการกาํกับดแูลของ
กรมการศาสนา การจัดสรรอัตราตําแหนงของวิทยาเขตผานมาทางมหาวิทยาลัยสวนกลาง พรอมกับ 
จัดสรรงบประมาณสําหรับอัตรานั้นๆ มาดวย ซึ่งไมตรงกับความตองการของหนวยงานหรือ 
กฎเกณฑและมาตรการใดๆ ขณะเดียวกันวิทยาเขตก็จําเปนตองสรรหาบุคลากรมาบรรจุในตําแหนง
ที่กรมการศาสนาจัดสรรใหเพ่ือจะไมใหเสียอัตราที่ไดรับ ทําใหอัตราบุคลากรมากขึ้น แตไมสอดคลอง
กับภาระงานที่วิทยาเขตดําเนินการอยู  และเม่ือวันที่ 1 ตลุาคม 2540  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา สถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆได
เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใตการกํากับดแูลของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีฐานะเปนกรมอันดับที่ 17 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหโครงสรางการแบงสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยและสวนงานของวิทยาเขตจําตองเปลี่ยนแปลงไปดวย  และไดนําเกณฑมาตรฐานของ
ทบวงมหาวทิยาลัยมาปรับใช   เชน เกณฑนิสิตตออาจารย  เกณฑการจัดสรรงบประมาณแบบ
เปนรายหัว และเกณฑนิสติตอเจาหนาที่ เปนตน ทําใหวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  
ถูกปรับลดอัตรากําลังบุคลากรเปน ๒ สาย คือสายในงบประมาณ และนอกงบประมาณ  อันเปน
การบั่นทอนขวัญและกําลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด ประสิทธภิาพและผลดตีอ
หนวยงานเปนอยางยิ่ง  

ปญหาของการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม มีปญหาดานการบริหารงานบุคคล คือ 11   1) การใหไดมาซึ่งบุคลากร  เปนการ
ดําเนินการใหไดมา ซึ่งบุคคลเขามาในหนวยงาน  นับตั้งแตการวางแผนเกี่ยวกบัอัตราบุคลากร  

                                                        
11  สํานักงานวิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม, ขอมูลพ้ืนฐานวิทยาเขต 

(นครปฐม: สํานักงานวิทยาเขต, 2544), 67-68.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6 

วิเคราะหตําแหนง  การกําหนดตําแหนง  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงตั้ง  และ
อัตราเงินเดือน  การดําเนินการในเรื่องดังกลาว วิทยาเขตไมไดเปนผูกําหนดเอง   จึงทําใหไม
สอดคลองกับภาระงานและขอบขายงานของวิทยาเขต ซึ่งแตเดิมน้ันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  สังกัดที่กรมการศาสนา  ยังไมมีเกณฑตาง ๆ เขามาเปนดัชนีชี้วัดใหเกิด
เกณฑมาตรฐานสากล หลงัจากที่ไดออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแลว    ไดนําเกณฑตาม
แบบทีท่บวงมหาวิทยาลัยกาํหนด  จึงทําใหเกิดปญหาบุคลากรเปน 2 ฝาย คือ บุคลากรใน
งบประมาณ (รับเงินเดือน จากรัฐจัดสรร) และบุคลากรนอกงบประมาณ (รับเงินเดือนที่วิทยา
เขตจัดหาเอง) 2) การบํารุงรักษา บุคลากร  เปนการดําเนินการสืบเนื่องจากการใหไดมาซึ่ง
บุคลากร และใหบุคลากรอยูในหนวยงาน ใหนานทีสุ่ดดวยความพอใจ และปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น  วิทยาเขตไมมีกองทุนและคา สวสัดิการอ่ืน ๆ  อันเปนขวญัและแรงจูงใจใน
การทํางาน  ไดรับเฉพาะคานิตยภัต/เงินเดือนตาม อัตรานั้น ๆ  และต่ํากวาเกณฑที่ทางราชการ
ใชเปนบัญชีถอืจาย   ไมมีการประเมินผลงานที่ชัดเจน  ไมมีการลาเปนกิจลักษณะ  3) การ
พัฒนาบุคลากร  เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคล มีความรูความสามารถ มี
ทักษะ มีทัศนคติที่ดีขึ้นในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ใน
ขอน้ีทางวิทยาเขตไมไดมีโครงการสงเสริมและพัฒนาบคุลากร เชน การไปศึกษาดูงาน การ
อบรม เพ่ิมพูนความรูตามตําแหนงหนาที่ 4) การใหบุคลากรพนจากงาน  เปนการดําเนินการให
บุคลากรพนจากหนาที่การงานและหมดสิทธติางๆ ที่จะพึงมีพึงได   วิทยาเขตก ็  ไมไดมี
ขอกําหนดบทลงโทษที่แนนอนตายตวั  โดยเม่ือเกิดกรณีตางๆ ขึ้นมา ก็จะมอบใหหัวหนา 
หนวยงานสูงสุด เปนผูตดัสินวินิจฉัยสัง่การแตเพียงผูเดียว  และเมื่อลาออกไปแลวก็ไมไดมี 
บําเหน็จบํานาญให 

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ-  ราชวิทยาลัย  วทิยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ตามทัศนะของผูบริหาร  
คณาจารย  และเจาหนาที ่  เพ่ือศึกษาถึงสภาพและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล  
และนาํผล การวิจัยนี้ไปปรับปรงุและพัฒนาวทิยาเขตใหเปนแหลงบริการทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และบรรลผุลตามวตัถุประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากปญหาดังกลาว  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถปุระสงคของการวิจัย  ดังตอไปน้ี 

1.  เพ่ือทราบสภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช- 
วิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม   

2.  เพ่ือทราบแนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม 
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ขอคําถามของการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบสําหรับการวิจัยในครั้งนี ้ ผูวิจัยจึงไดกําหนด 
ขอคําถามเพือ่การวิจัยไวดังนี้ คือ 

1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธ
โฆส  นครปฐม  มีสภาพการบริหารงานบุคคลอยูในระดับใด 

2.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เปนอยางไร  

สมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือการแสวงคําตอบในการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานของการวจัิยไววา  "การ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษา พุทธ
โฆส  นครปฐม  อยูในระดบัปานกลาง"  

กรอบแนวคดิของการวิจยั 

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั นอกจากจะ
อาศัย กระบวนการบริหาร 4  ขั้นตอน คือ 1)  ศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา และความตองการ                    
2) วางแผน  3) ดําเนินการตามแผน  และ 4) ประเมินผล ดังกลาวแลว  การบริหารและการ
จัดการ ยังสามารถนําทฤษฏีเชิงระบบมาเปนแนวทางในการดําเนินงานดวย  ไดแก  1) ปจจัย
นําเขา   (input) 2)  กระบวนการ  (process)   3) ผลผลติ  (output)  โดยมีสภาพแวดลอม 
(context)  และ ขอมูลยอนกลับ (feedback)   ที่มีความสัมพันธกนักับองคประกอบทั้งสามสวน  
สําหรับองคประกอบ ดานปจจัยนําเขา (input)  อันไดแก บุคลากร  กฎระเบียบ  ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองคประกอบกระบวนการ  (process) จะเปน
วิธีการดําเนินงานโดยนําเอา การบริหารแบบควบคุมดวยระบบวัฏจักรเดมมิ่ง  (Deming  Cycle)  
คือ 1)  การวางแผน (Plan)  2)  การปฏิบัต ิ(Do)  3) การตรวจสอบ (Check) และ 4) การแกไข
ปรับปรุง  (Action) มาใชใน ทุก ๆ กิจกรรมของการบริหารงานบุคคล  องคประกอบสุดทาย คือ 
ผลผลติ  (output) ซึ่งจะเปนผล มาจากการบริหารไดแก บุคลากรปฏิบัติงานไปตามระเบียบ 
ขอบังคับ และ แนวปฏิบตัิทีถู่กตอง ตลอดถึงประสิทธภิาพของการบริหารงานบุคคล  ดังปรากฏ
ในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ที่มา : Danial  Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychogy of Oganization, 2 nd ed.  
   (Ner York : John wiley & Son,1978), 20. 

 : W.Edward Deming, The new Economics for industry Government and Education,
  2nd  ed.  (USA : Routledge, 1998),67. 

 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  "ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540-2542," 105-120. 

 : สมพงษ  เกษมสิน,   การบริหารงานบุคคลแผนใหม, พิมพครั้งที ่ 3 (กรุงเทพมหานคร : 
  ไทยวัฒนาพานิช, 2521)  6. 

: ภิญโญ  สาธร,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2517)  9. 

สภาพแวดลอม (context) 

 – ทางภูมิศาสตร 
 – ทางสังคม 
 – ทางเศรษฐกิจ 

ฯลฯ 

ปจจัยนําเขา 
(input) 

 
- กฎระเบียบ 
- ขอบังคับ 
- บุคลากร 

กระบวนการ  (process) 
 

วัฏจักรเดมมิง่ 
- การวางแผน (P) 
- การปฏิบัติ (D) 
- การตรวจสอบ (C) 
- การแกไขปรับปรุง (A) 

การบริหารงานบุคคล 
-  การไดมาซึ่งบุคลากร 
-  การบํารุงรักษาบุคลากร 
-  การพัฒนาบุคลากร 
 - การใหบุคลากร 
   พนจากงาน 

ผลผลิต 
(output) 

 
 - บุคลากรปฏิบัติ 
งานตามระเบียบ, 
ขอบังคับ,ประกาศ, 
แนวปฏิบัติ 

- ประสิทธิภาพ ของ
การบริหารงานบุคคล 

ขอมูลยอนกลบั (feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการใชบังคับบุคลากรของหนวยงานใหปฏิบัตติามเพื่อความเปน 
ระเบียบเรียบรอยและเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย  ซึ่งจะเปนที่ยอมรับ มีมาตรฐาน และเปน 
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานใหเกิดคุณภาพนั้น จะตองมีหลักในการดําเนินงาน 
ที่เปนขั้นตอน  ดังที่ เอดวารด  เดมมิ่ง  ไดเสนอแนวความคิดในการบริหารคณุภาพดวยระบบ 
"วัฏจักรเดมมิ่ง" (Demming  Cycle)  หรือเรียกวา " การหมุนวัฏจักร PDCA"12   ที่ไดพัฒนามา 
จากแนวความคิดของวอลทเตอร  ชิวฮารทในป ค.ศ. 1939 ซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน  คือ    
1)  การจัดทําและการวางแผน (Plan)  2)  การปฏิบตัติามแผน (Do)  3) การติดตามประเมินผล 
(Check) 4)  การดําเนินการตอหรือการปรับปรุงแกไข  (Act) นอกจากนี้  อิคิคะวะ  คะโอรุ  ได
แบงวัฏจักรเดมมิ่ง ใหละเอียดแยกยอยออกเปน 8 ขั้นตอน ซึ่งรูกันในนาม "QC Story" ดังนี้คือ 
1) กําหนดหัวขอเปาหมายและคาของเปาหมาย (Plan)   2) กําหนดวิธีการและขั้นตอนที่จําเปน
เพ่ือ การบรรลุเปาหมาย (Plan) 3) การศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของ (Do) 4) ดําเนินการ (Do)     
5)  ติดตามประเมินผล (Check)  4)  การดําเนินการตอหรือการปรับปรุงแกไข  (Act)  ถาไมมี
ปญหา  ยอนกลับไปขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตอ 6) แกไขอาการของปญหาเปนการเรงดวน
เฉพาะหนา (Act) 7) คนหาสาเหตุของปญหาและแกไขที่สาเหตเุพ่ือปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 
(Act) 8) ตรวจสอบวาแก  ปญหาไดผลชะงัดหรือไม (Act)    สําหรับการบริหารงานบุคคลเปน
งานดานหนึ่งที่มีความสําคญั  และเปนหัวใจของการบริหารทุกอยางที่จะบงชี้ถึงประสิทธผิลของ
การบริหารงานในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  จึงมีนักการศึกษาหลายทานไดกําหนดขอบขายงาน
ดานการบริหารงานบุคคล ซึ่งปจจุบันนี้  นิยมทีจ่ะใชคําวา "การบริหารทรัพยากรมนุษย"   
เพราะถือวามนุษยมีคุณคามีประโยชนและเปนบอ เกิดแหงทรัพย  โดยเฉพาะเปนที่เกิดแหง
ทรัพยในเชิงพานิชย 13  นอกจากนั้น คนเปนทั้งเหตุปจจัยและผลลัพธที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองกาวหนาไปดวยดี ตองอาศัย
ประชากรที่มีคุณภาพ 14   สมาน  รังสิโยกฤษฏ  ไดกลาวถึง ขอบขายการบริหารงานบุคคลวา
ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 12  อยาง คือ 1) การวางนโยบายออก กฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคบั
                                                        

12 W.Edward Deming, The new Economics for industry Government and Education, 
2nd  ed. (USA : Routledge, 1998), 67. 

13สุภาพร  พิศาลบตุร และ นารีรัตน  หวังสนุทราพร, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.เจ พร้ินติง้, 2544), 1. 

14สํานักนายกรัฐมนตร,ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ แผนพัฒนาการ 
ศึกษาแหงชาต ิฉบับที ่8 (2540-2544) (กรุงเทพมหานคร : อรรถพลการพิมพ, 2539), 1-5. 
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เกี่ยวกับตวับคุคล 2) การวางแผนกําลังคน  3) การกําหนด ตําแหนง 4) การกําหนดเงินเดือน 5) 
การสรรหาบุคคล 6) การบรรจุและแตงตั้ง  7) การจัดทํา ทะเบียนประวัต ิ 8) การพัฒนาบุคคล 9) 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพิจารณา ความดีความชอบ 10) วินัยและการดําเนินการ
ตามระเบียบวนิัย 11) การจัดสวัสดิการและ  ประโยชนเกื้อกูล 12) การใหออกจากงานและ
บําเหน็จบํานาญ15     สมชาย  หิรัญกิตต ิไดกลาวถึง กิจกรรมของการบริหารทรพัยากรมนุษย 
8 อยาง คือ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย     2)  การสรรหาบุคลากร        3) การคัดเลือก  
4) การฝกอบรมและพัฒนา  5) ผลตอบแทนและ ผลประโยชนอ่ืน 6) ความปลอดภัยและสุขภาพ  
7) พนักงานและแรงงานสัมพันธ  8) การประเมินผล การปฏิบัติงาน16  วรพจน  มูรพันธุ   กลาว
วา  กระบวนการบริหารงานบุคคลที่สําคญัมี 6 ประการ คือ  สรรหา  พัฒนา  รักษาไว  ใช
ประโยชน  ใหคุณใหโทษ และเลีย้งดู 17   พยอม  วงศสารศร ี  กลาววา การบริหารทรัพยากร
มนุษย  หมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารใชศลิปะและกลยุทธ ดําเนินการสรรหาคัดเลือกแลบรรจุ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้ง สนใจการพัฒนาธํารงรักษาให
สมาชิกที่ปฏิบตัิงานในองคการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดีใน
การทํางานและยังรวมไปถึงการแสวงหาวธิีการที่ทําใหสมาชิก ในองคการที่ตองพนจากการ
ทํางานดวยเหตทุุพพลภาพ  เกษียณอาย ุหรือเหตุอ่ืนใดในงาน ใหสามารถดํารงชีวติอยูในสังคม
อยางมีความสุข18   เสนาะ  ติเยาว  ไดใหความเห็นเกีย่วกับ ขอบขายการบริหารงานบุคคลไว
ดังนี้  1) การวางดานกําลังคน  2) การจางงาน  3) การโยกยาย เลือ่นตําแหนงและใหออกจาก
งาน 4) การอบรมและพัฒนา 5) การบริหารคาตอบแทน 6) คุณภาพ และความปลอดภัยในการ
ทํางาน 7) ประโยชนและบริการพนักงาน  8) การรักษาระเบยีบวินยั  9) แรงงานสัมพันธ  10)  
การวางแผนและจัดองคการ  11) การวิจัยงานบุคคล19   สมพงษ  เกษมสิน  กลาวถึงขั้นตอน
กระบวนการบริหารงานบุคคลประกอบดวย 8 ขั้นตอน  1) การวางแผนเกี่ยวกบั การบริหารงาน

                                                        
15 สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพ-    

มหานคร : หจก.น่ํากังการพิมพ, 2544), 2. 
16สมชาย   หิรัญกิตต,ิ การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทมหานคร : บริษทัธรีะ

ฟลม และไซเท็กซ จํากัด, 2542), 10-13. 
17วรพจน  มูรพันธุ, "คําบรรยายประกอบการสอนวิชา 461412 การบริหารงานบุคคล 

ทางการศึกษา," 2543. (อัดสําเนา) 
18 พยอม  วงศสารศร,ี การบริหารงานบุคคลทรัพยกรมนุษย (กรุงเทพมหานคร :  

บริษัทสํานักพิมพสุภาจํากัด, 2544), 5. 
19เสนาะ  ติเยาว, การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 27-30. 
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บุคคล  2)  การสรรหาบุคคล  3)  การกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจาง 4)  การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการปูนบําเหน็จ  5)  การปกครองบังคบับัญชา  6)  การพัฒนาบุคคล  7) การจัด
ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ  9)  การวิจัยเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล20  ภิญโญ  สาธร  กลาวถงึ
ขอบขายการบริหารงานบุคคล 4 อยาง คือ  1)  การใหไดมาซึ่งบุคคล  2)  การทํานุบํารุง รักษา 
3) การพัฒนา  4) การใหพนจากงาน21 

การวิจัยครั้งนี ้  ผูวิจัยไดสังเคราะหขอบขายของการบริหารงานบุคคลจาก
แนวความคิด ของนักการศกึษาขางตน  เพ่ือใหสอดคลองและครอบคลุมงานดานการบริหารงาน
บุคคล  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม  ประกอบ  ดวยงาน  4  ประการ คือ   1) การใหไดมาซึ่งบุคลากร  2) การบํารุงรักษา
บุคลากร  3) การพัฒนา-บุคลากร  และ 4)  การใหบุคลากรพนจากงาน  โดยในแตละดานใชวฎั
จักร PDCA  ของเดมมิ่ง    (Deming  Cycle)  ซึ่งยอมาจาก " Plan - Do - Check - Action "  
คือ " วางแผน-ปฏิบัต-ิตรวจสอบ-ปรับปรุง  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
20 สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2521) 6. 
21  ภิญโญ  สาธร,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ วัฒนา

พานิช, 2517) 9. 
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แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มาประยุกตจาก  : W.Edward Deming,  The  new  Economics  for  industry                
Government and Education, 2nd ed. (USA : Routledge, 1998), 67. 

   : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  "ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.  2540-2542", 105-120. 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 
 
-การใหไดมาซึ่งบุคลากร 
-การบํารุงรักษาบุคลากร 
-การพัฒนาบุคลากร 
-การใหบุคลากรพนจากงาน 

วางแผน (P) 

ปรับปรุง (A) 

ตรวจสอบ (C) 

ปฏิบัต ิ(D) 
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ขอตกลงเบี้องตน 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันในความหมายของขอมูล  ผูวิจัยจึงกําหนด 
ขอตกลงเบื้องตนไวดังนี ้

1.  การบริหารงานบุคคลใชขอบขายการบริหารงานบุคคล 4 กระบวนการ คือ การ
ไดมาซึ่งบุคลากร   การบาํรุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การใหบุคลากรพนจากงาน  
และใชวัฏจักรเดมมิ่ง  เปนตวัวัดการบริหารงานและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในปการศกึษา 2545 

2.  การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนวยงาน (research and development)  
ผูวิจัยจึงใชประชากรของวิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส นครปฐม ทั้งหมด 17 คน และผูบริหาร
ของ วิทยาเขตเชียงใหม, วิทยาเขตขอนแกน, และวิทยาเขตนครราชสีมา 15 คน รวมเปน
ประชากร ทั้งสิ้น 32 คน  

นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  ผูวิจัยจึงกําหนดนิยามขอบเขตหรือใหความหมาย 
ของศัพทเฉพาะไว ดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  กระบวนการวางนโยบาย ระเบียบ และกรรมวธิีใน 
การดําเนินการเกี่ยวกบัตวับคุคลทีป่ฏิบตัิงานในองคการ โดยใหไดบุคคลที่เหมาะสมและ บํารุงรักษา
ไวซึ่งทรัพยากรดานมนุษยทีมี่ประสิทธิภาพใหมีปริมาณเพียงพอ เพ่ือใหการปฏิบตัิงาน บรรลผุล
สําเร็จตามเปาหมาย  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการตามลาํดับ  4 ขั้นตอน คือ การใหได มาซึ่ง
บุคลากร  การบํารุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบคุลากร  และการใหบุคลากรพนจากงาน   

วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming  Cycle)   หมายถึง ขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพตาม
แนว ความคดิของเอดวารด เดมมิ่ง มี 4 ขั้นตอน คือ 1)  การวางแผน (Plan) 2)  การปฏิบัต ิ
(Do)       3)  การตรวจสอบ (Check)  และ 4)  การปรับปรุง (Action)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยทาง
พระพุทธศาสนา  ซึ่งเปดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัต ิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตั้งอยู ณ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  หมายถึง เขตการศึกษาที่ไดรับการอนุมัต ิ
ใหเปดสอนระดับปริญญาตรี   สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยมีรอง
อธิการบดี ซึ่งเปนพระภิกษุรูปหน่ึงเปนผูบังคับบญัชา และรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยา
เขตตามที ่ อธิการบดีมอบหมาย  ตั้งอยู  ณ  วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม   ตําบลหอมเกร็ด    
อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม  
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การวิจัยครั้งนีมุ้งศึกษาถึงการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและกระจางชัด 
ในเรื่องที่จะศกึษา  ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสาร  ตํารา  ขอบังคับ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาม
หัวขอ ดังตอไปน้ี 1) ความหมายของการบริหารงานบุคคล  2) ความสําคัญของการ
บริหารงานบุคคล 3) กระบวนการบรหิารงานบุคคล 4) กระบวนการบริหารงานบุคคลตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  5) วัฎจักรเดมมิ่ง  6) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลนี ้  ไดมีนักวิชาการทางดานบริหารบุคคลใหความหมายไว 
แตกตางกันออกไป  แตก็จะแตกตางกันเฉพาะในรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น  สวนในหลักการ
แลว ก็จะใหความหมายไวตรงกันดังตอไปน้ี ภิญโญ สาธร  ไดกลาวถึงการใชคําเกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลวา การบริหารงานบุคคลเรยีกกันหลายอยางทั้งๆ ทีมี่ความหมายอยาง
เดียวกัน  เชน  การบริหารบคุลากร  การบริหารพนักงานเจาหนาที่   การบริหารอัตรากําลัง  การ
บริหารกิจการ เกี่ยวกับตําแหนงและเงินเดือน  การบริหารการเจาหนาที่  ในวงการทหารเรียกวา 
การบริหารเกีย่วกับกําลังพล  ความจริงก็คือการบริหารงานบุคคลนั่นเอง  ภิญโญ สาธร  ไดให
ความหมายของการ บริหารงานบุคคลวา  การบริหารงานบุคคล  คือ  การใชคนใหทํางานให
ไดผลดีที่สุดและสิ้นเปลือง เงินและวัสดุในการทํางานนั้นๆ นอยที่สุด และในขณะเดยีวกันคนทีเ่รา
ใชนั้น มีความสุข มีความ  พอใจที่จะใหผูบริหารใช1 สมพงษ  เกษมสิน ไดใหความหมายวา  “การ
บริหารบุคคลนั้น เปนการ จัดงานเกี่ยวกับบุคคล  นับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน  การ
ดูแลบํารุงรักษา  จนกระทั่ง พนไปจากการปฏิบัติงาน” 2   สมาน  รังสิโยกฤษฎ  ไดใหความหมาย
ไววา "การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการเกี่ยวกบัการวางนโยบาย การวางแผน การวาง
ระเบียบ  เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในองคการหรือหนวยงาน  ทั้งน้ีก็เพื่อใหไดมามา  ไดใช
ประโยชน  และบํารุงรักษาไวซึ่ง ทรัพยากรดานมนุษย (Human  Resources) ใหมีประสิทธิภาพ
และมีปริมาณเพียงพอ  เพ่ือใหการ ปฏิบัตงิานบรรลุตามวัตถุประสงค  กระบวนการที่วานี ้ จึงรวม

                                                        
1 ภิญโญ  สาธร,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ วัฒนาพานิช, 

2517),6. 
2 สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารบุคคลแผนใหม , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร 

ไทยวัฒนาพานิช, 2521),6. 
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หนาที่ตาง ๆ ทั้งหมด นับตัง้แต การสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงานจนกระทั่งออกจากงาน"3  นิโกร 
(Nigro)  ไดใหความหมายวา   “การบริหารงานบุคคล  หมายถึง ศิลปะในการเลือกสรรคนใหม
และใชคนเกา ในลักษณะทีใ่หได ผลงาน และบริหารจากการปฏิบัตงิานของบุคคลในองคกรมาก
ที่สุดทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ”4

 สตอลล (Stall)  ไดใหความหมายวา  “การบริหารงานบุคคล
คือผลรวมของความเกี่ยวของของ ทรัพยากรบุคคลในองคกร”5 

จากแนวความคิดของนักวิชาการที่ไดกลาวมาแลว  พอสรุปไดวา  การบริหารงาน
บุคคล หมายถึงกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหนวยงาน  นับตั้งแตการใหไดมาซึ่ง
บุคคล  การบํารุงรักษา  การพัฒนา  ตลอดจนการใหพนจากงาน  โดยมุงที่จะใหบุคคลใน
หนวยงานปฏบิัต ิหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิลดวยความพอใจและมีความสุข 

ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารบคุลากรนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะชวยใหการบริหารงานบุคคลบรรล ุ
วัตถุประสงคตามตั้งไว  ไดมีนักวิชาการทางดานการบริหารบุคคลใหความสําคัญไวดังนี้   ภิญโญ  
สาธร  ไดใหความสําคัญไววา  สําหรับการบริหารบคุคลโดยเฉพาะนั้น  ในวงการบริหารทั้งใน
วงการ ธุรกิจ  วงราชการทั่วไป  และวงการศึกษา  ถือวาการบรหิารบุคคลเปนหัวใจของการ
บริหาร  เพราะความสําเรจ็ของงานขึ้นอยูกับคน  บรรดาสิ่งกอสราง  อาคาร  สถานที ่  วสัดุ  
ครุภัณฑ  และเงิน  แมจะมีสมบูรณสักเพียงใดจะไมมีความหมายเลย  ถาคนที่จะใชสิ่งเหลานี้ไมมี
ความ สามารถเพียงพอที่จะใช  หรือขาดขวัญ  ขาดกําลังใจที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย ดวยกัน   สมพงศ  เกษมสิน  ไดใหความสําคัญของการบริหารบุคคลโดยอางถึงคํา
กลาว ของ  โจเซฟ  บี  คิงสเยอรี่  (Joseph B.  Kingsbury) วา  “พิจารณาในทุกแงทุกมุมแลวก็
ประจักษวา  การบริหารบคุคลเปนสวนสําคัญที่สุดของการบริหาร” 6   เสนาะ  ติเยาว   ไดให
ความสําคัญไววา  “การบริหารบุคคลเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสูความสําเรจ็หรือเปนหัวใจ

                                                        
3  สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 22 

(กรุงเทพมหานคร :  หจก. น่ํากังการพิมพ, 2544),1. 
4 Felix A. Nigro,  Public  Personnel  Administration  (New York : Henry Holt and 

Company, 1959), 36. 
5 Glenn O. Stall,  Public  Personnel  Administration, 5 th ed. (New York : Harper & 

Row Publishers, 1962), 25. 
6 สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารบุคคลแผนใหม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร 

ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 1. 
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ของการบริหาร”7  สมาน  รังสิโยกฤษฎ  ไดใหความสําคัญไววา  "ในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม  
เปนที่ยอมรับกันแลววา  เรื่องเก่ียวกับตวับุคคลเปนเรื่องที่สําคัญและยุงยากที่สุด” 8  สุภาพร  
พิศาลบตุร และ นารีรัตน  หวังสุนทราพร  ไดกลาวถึงความสําคญัไววา “ทรัพยากรมนุษย เปน
สวนประกอบองคการที่สําคัญ  ที่สุด  องคการจะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกบั
การบริหารทรพัยากรมนุษย  ที่จะทําใหบุคคลทีเ่ปนสมาชิกองคการทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ”9  
 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวจะเหน็ไดวา  การบริหารบุคคลมีความสําคญัและ 
เปนหัวใจของการบริหารงานที่จะทําใหการบริหารงานบรรลุผลสําเรจ็ตามวัตถุประสงคได  หนวย 
งานตางๆ จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองสนใจและใหความสําคญัในการบริหารงานบุคลากรเปน
พิเศษ ยิ่งกวากิจการใดๆ 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลไดมีนักวิชาการทางการบริหารงานบุคคลใหทศันะเกี่ยวกบั 
ขอบขายของการบริหารงานบุคคลไวตางๆ กัน ดังนี้  สมพงษ  เกษมสิน  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนของกระบวนการบรหิารงานบุคคลวานาจะประกอบดวย  1) การวางแผนเกี่ยวกบัการ 
บริหารงานบุคคล  2)  การสรรหาบุคคล 3)  การกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจาง 4)  การ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและการปูนบาํเหน็จ 5) การปกครองบังคับบัญชา 6) การพัฒนาบุคคล    
7)  การจัดประโยชนเกื้อกลูอ่ืนๆ  8)  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 10   สมาน  รังสิ
โยกฤษฏ  ไดกลาวถึงขอบขายการบรหิารงานบุคคลวาประกอบดวยสิ่งสําคัญ 12 อยาง คือ           
1) การวาง นโยบาย  ออกกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับเกี่ยวกับตวับุคคล  2) การวางแผน
กําลังคน     3) การกําหนดตําแหนง 4) การกําหนดเงินเดือน 5) การสรรหาบุคคล 6) การบรรจุและ
แตงตั้ง   7) การจัดทําทะเบยีนประวตั ิ 8) การพัฒนาบุคคล 9) การประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
การพิจารณาความดีความชอบ 10)  วินัยและการดําเนินการ ตามระเบียบวินยั 11) การจัด

                                                        
7 เสนาะ  ติเยาว,  การบริหารงานบุคคล,  พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543),  2. 
8 สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 22  

(กรุงเทพมหานคร : หจก. น่ํากังการพิมพ, 2544), 2. 
9 สุภาพร  พิศาลบตุร และ นารีรัตน  หวังสุนทราพร, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.เจ พร้ินติง้, 2544), 9. 
10 สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม,พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ-            

มหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 5. 
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สวัสดิการ และประโยชนเกือ้กูล 12) การใหออกจากงานและบําเหน็จบํานาญ11   สมชาย  หิรัญ
กิตต ิ  ไดกลาวถึง กิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย 8 อยางคือ 1) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย 2) การสรรหา บุคลากร  3) การคัดเลือก  4) การฝกอบรมและพัฒนา  5) ผลตอบแทนและ
ผลประโยชนอ่ืน              6) ความปลอดภัยและสุขภาพ  7)  พนักงานและแรงงานสัมพันธ  8) การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน12   วรพจน  มูรพันธุ   กลาววา  กระบวนการบริหารงานบุคคลทีส่ําคญั
มี 6 ประการ คือ  สรรหา  พัฒนา  รักษาไว  ใชประโยชน  ใหคุณใหโทษ และเลี้ยงดู13  พยอม  วงศ
สารศร ี อางถึงเอ็ดวิน ฟลปโป ไดกลาวถึงงานในการบริหารงานบุคคล  ซึ่งแบงออกเปนงานใน
หนาที่บริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน   2) การจัดองคการ 3) การอํานวยการ  4) การ
ควบคุม   และงานในหนาที ่ปฏิบัติการประกอบดวย  1) การสรรหา 2) การพัฒนา  3) การจาย
คาตอบแทน  4) การรวมพลงั 5) การธํารงรักษา 6)  การพนจากงาน14  

จากแนวความคิดของนักวิชาการทางการบริหารบุคคลดังกลาวแลว  ในการทําวจัิย
ครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม ตามความคิดดังกลาว แลวนาํมาสังเคราะหรวมกับขอบงัคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราช วิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2541 ดังตอไปน้ี 

1. การใหไดมาซึ่งบุคลากร   เปนการดําเนินการใหไดตัวบุคคลเขามาใน
หนวยงาน  นับตั้งแตการวิเคราะหตําแหนง  การกําหนดตําแหนง  การสรรหา  การคัดเลือก
ตลอดจนถึงการ บรรจุแตงตั้ง 

2.  การบํารุงรักษาบุคลากร   เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากการใหไดมาซึ่ง
บุคลากร  หรือใหบุคลากรไดอยูกับหนวยงานใหนานที่สุดดวยความพอใจ  และปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากร   เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบคุคลมีความรู  
ความสามารถ  มีทักษะ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีขึ้นในการทํางาน  อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
                                                        

11 สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 22 
(กรุงเทพฯ :  หจก. น่ํากังการพิมพ, 2544), 1-2. 

12 สมชาย   หิรัญกิตต,ิ  การบริหารทรัพยากรมนุษย   (กรุงเทพมหานคร : บริษทั     
ธีระฟลมและ ไซเท็กซ จํากัด, 2542),10-13. 

13วรพจน  มูรพันธุ, "คําบรรยายประกอบการสอนวิชา 461412 การบรหิารงาน บุคคล
ทางการศึกษา,"  2543. 

14 พยอม  วงศสารศร,ี การบรหิารงานบุคคล, พิมพครั้งที ่7 (กรุงเทพมหานคร : คณะ
วิชาวทิยาการจัดการ  วิทยาลัยสวนดุสติ, 2534), 4-5. 
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4. การใหบุคลากรพนจากงาน   เปนการดําเนินการใหบคุลากรพนจากหนาที่การ
งาน  และหมดสิทธิตางๆ ทีจ่ะพึงมีได 
การใหไดมาซึ่งบุคลากร 

การใหไดมาซึ่งบุคลากร  ในทีน่ี้หมายถึงกระบวนการดําเนินการเพื่อใหไดตัว
บุคลากร เขามาในหนวยงาน  ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี 

ก.  กระบวนการวิเคราะหกําหนดตําแหนง  และการดําเนินการศึกษาวิเคราะห 
จัดกลุมงาน  ตลอดจนถึงการกําหนดตําแหนงตางๆ ภายในหนวยงาน  ในการจัดทําการวิเคราะห 
งานนั้นจะตองมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จะตองเก่ียวของกับงานดังนี้คือ 1) กิจกรรมที่เกี่ยวกบั
งาน  2) กิจกรรมที่เกี่ยวกบัคนที่จะตองใหความสนใจหรือทุมเทเปนพิเศษ 3) เครื่องมือ  อุปกรณ  
และสิ่งชวยเพ่ือทํางานตางๆ 4) สิ่งที่เกี่ยวของกับงานที่เห็นไดและเห็นไมได 5)ผลงาน 6) เน้ือหา
สวนประกอบของงาน 7)ความตองการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยมีวิธีการวิเคราะห งาน
มีดังนี้ 1) การพิจารณาจากการวิเคราะหที่ไดทํามาแลวในครั้งกอน 2) วิธีสังเกตเกี่ยวกับ งานนั้นๆ 
และสังเกตผูทาํงาน 3) สัมภาษณผูทํางานและหรือผูบังคับบญัชา 4) การจัดรูปแบบคําถาม 
เพ่ือใหกรอกขอความโดยผูทํางานหรือผูบังคับบญัชา 5) โดยวิธีบันทึกดวยตนเอง หรือผูที่
ปฏิบัติงาน งานไดบันทึกไว 6) การบันทกึกิจกรรม 7) วิเคราะหจากขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ
อุปกรณจาก แบบที่ไดออกไวแลว15 

ข.  การกําหนดตําแหนง   เม่ือมีการวิเคราะหงานแลวก็พิจารณาจัดกลุมกิจกรรม  
ของงานรวมกัน  เพ่ือที่จะไดมอบหมายใหบุคลากรคนหนึ่งคนใดเปนผูรบัผิดชอบรับไป
ดําเนินการ  จํานวนตําแหนงจะมีเทากับจํานวนบุคลากรในหนวยงาน  ในการกําหนดตําแหนงนั้น
จะตองกําหนด มาตรฐานของบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงดวย  เม่ือไดกําหนดตําแหนงตางๆ 
ตามลักษณะของ งานแลว  ก็จะตองพิจารณาตัวบคุลากรที่จะเขาดาํรงตําแหนงใหเหมาะสมกับ
งาน  การกําหนด ตําแหนงนี้  ควรเปนระบบทีถ่ือความสามารถหรือคุณวุฒิและประสบการณของ
บุคคลเปนหลกั  มี รายละเอียดดังนี้คือ 1) ยึดถือคุณวฒิุของบุคคล  เชน  สําเร็จการศึกษาระดบั
มัธยมศึกษา  ไดรับ  เงินเดือนอยางหนึ่ง  สําเร็จปริญญาตรีไดรับเงินเดือนอีกอยางหนึ่ง เปนตน    
2) ยึดถือประสบการณ ของบุคคล  โดยถือการปฏิบัตหินาที่หนึ่งเปนเวลานานพอสมควร  ยอมมี
ประสบการณและ ความชํานาญมากขึ้น  และยอมจะปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาผูที่มีประสบการณนอย 
3) การกําหนด ตําแหนงแบบผสม เปนระบบการกําหนดตําแหนงโดยถือคุณวุฒิ และตําแหนง
เปนหลัก  กลาวคือ  นอกจากจะกําหนดตําแหนงโดยถือหนาที่และความรับผิดชอบแลว  ยังตองมี
การตีราคาคณุวุฒิตางๆ ดวย 

                                                        
15 สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม,  พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ-  มหา

นคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 63. 
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ค.   การสรรหาบุคลากร  เปนกระบวนการคนหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  
และมีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่เขามาทํางานในหนวยงาน นับวาเปนกระบวนการ ที่
สําคัญที่จะใหไดคนดีเขามาทํางาน  ดังที่ สมพงศ  เกษมสิน  ไดกลาวถึงความสําคญัของ การสรร
หาบุคลากรไววา “การสรรหาบุคคลเขาทํางานเปนกระบวนการที่สาํคัญในทุกองคการ  ไมวาจะ
เปนองคการรัฐบาลหรือองคกรเอกชนและมีความสําคัญมากเปนทวีคูณในองคการ ของรัฐบาลใน
ปจจุบัน”16  สมาน รังสิโยกฤษฎ  ไดกลาวถึงความสําคญัของการสรรหาบุคคลไววา  “การสรรหา
บุคคลเขารบัราชการนี้  ถือไดวาเปนหลักเอกของการบริหารบุคคล  เพราะวางาน จะลมเหลวหรือ
ประสบความสําเร็จน้ันขึ้นอยูกับผูปฏิบตัิงาน” 17  สําหรับนโยบายในการสรรหา บุคลากร
เพ่ือที่จะใหไดคนดีมาทํางานในหนวยงานนั้น  จะตองขึ้นอยูกับนโยบายของหนวยงานนั้น  
โดยทั่วไปนโยบายของหนวยราชการหรือของรัฐจะมีอยู 2 ระบบ  คือ 1)  นโยบายแบบเปด  
(Opened  Door  Policy)  มีรายละเอยีดที่เปนหลักการสําคัญดังน้ีคือเปดโอกาสใหทุกคนที ่ มี
ความรูความสามารถ  และมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาสมัครไดโดยเสมอภาคกันทุกคน รับสมัคร 
ตลอดเวลาไมวาในขณะนั้นจะมีตําแหนงวางหรือไมก็ตาม เปดโอกาสใหทุกคนทีมี่ประสบการณ
และ ความชํานาญมากสมัครเขาทํางานได  ถึงแมระดับการศึกษาไมถึงมาตรฐานที่กําหนด   เปด
โอกาส ใหบุคคลที่ทํางานในสวนที่เปนของรัฐ  หรือธุรกิจเอกชนยายสับเปลี่ยนกนัได 2) นโยบาย
แบบปด  (Closed  Door  Policy)  มีรายละเอียดและหลักการ คือ จะเปดโอกาสใหเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษา ทีก่ําหนดไวเปนมาตรฐาน เขามาทํางานในตําแหนงทีต่่ําสุดของระดับนั้นๆ การรับ
สมัครบุคลากร เขาทํางานจะกําหนดคุณวุฒิที่แนนอน  จะไมพิจารณาถึงประสบการณและความ
ชํานาญ  การเปด รับสมัครจะกําหนดเวลาไวแนนอนและจะเปดรับเฉพาะที่มีตําแหนงวางเทานัน้  
ไมเปดโอกาส ใหบุคคลเขาทํางานในชั้นระดับสูงเลยทีเดียว  จะตองเขามาดํารงตําแหนงขั้นต่าํ
กอนแลวไตขึน้ไป นอกจากนั้นยังแบงประเภทของการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และมีคุณสมบตั ิเหมาะสมเขาปฏิบัติงานนัน้  มีแหลงบุคลากรอยู 2 ประเภทคือ 1) การสรรหาจาก
ภายในหนวยงาน  (Recruitment  From  Inside)  หมายถึงการสรรหาบุคลากร ภายในหนวยงาน
ขึ้นมาดํารงตําแหนง ที่วาง  อาจกลาวไดวาเปนการเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนชั้นบุคลากรภายใน
หนวยงานนั่นเอง  การสรรหาบุคลากรภายในหนวยงานนี้  นับวาเปนวิธทีี่ประหยัดไมตองเสีย
คาใชจายมาก  ไมตอง มีการปฐมนิเทศหรือฝกอบรม  นอกจากนี้ยังเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากรมีกําลังใจ และตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธภิาพ  วิธีนี้ใชอยูในวงราชการ
ไทย  ขอเสียของวิธีนี้คือ  จะทําใหบุคลากรมีความคิดแคบและจะขาดบุคลากรในระดับลาง 2) การ
สรรหาจากภายนอก หนวยงาน  (Recruitment  From  Outside)  หมายถึง การสรรหาบุคลากร

                                                        
16  สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม,  พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ-   

มหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 63. 
17  สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูทั่วไปเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 

22  (กรุงเทพมหานคร : หจก. น่ํากังการพิมพ, 2544), 72.  
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ภายนอกหนวยงาน  โดยการชักจูงบุคคลที่มีความรูความสามารถ  และมีคุณสมบตัิเหมาะสมจาก
ตลาดแรงงานตางๆ  อาจจะเปนจากสถาบันการศึกษาหรือจากหนวยงานอื่นๆ  และอาจทําได
โดยการบรรจุใหมหรือ รับโอน  ขอดีของวิธีนี ้  คือจะทําใหบคุลากรใหมมีแนวความคิดและ
ประสบการณกาวไกลออกไป  ขอเสียกค็ือทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายมากในการคัดเลือกและการ
ฝกอบรม และกระบวนการสุดทาย คือกระบวนการสรรหาบุคลากร หมายถึงการดําเนินการที่จะ
ใหบุคลากรมาสมัครเขาทํางาน ในตําแหนงวางใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดซึ่งมีอยู 5 ขั้นตอนคือ  
1) การหาแหลงกําลังคน 2) การ จัดทําใบสมัคร 3) ประกาศรับสมัคร 4) การรับและพิจารณาใบ
สมัคร 4) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์

ง. การคัดเลือกบุคลากร มีระบบการคดัเลือก ซึ่งเปนกระบวนการดําเนินการ 
ตัดสินในการคัดเลือกตวับคุลากร  เปนขั้นตอนทีต่อจากกระบวนการสรรหา  เพ่ือรับการบรรจุ
แตงตั้ง เขาดาํรงตําแหนงตอไป   นักวิชาการดานการบริหารงานบุคคลมักกลาวถึงระบบการ
บริหารบุคคลไว 5 ระบบ คือ 1) ระบบอุปถัมภ เปนระบบที่มีการคัดเลือกและเลื่อนชั้นเลื่อน
ตําแหนงยาย ขาราชการโดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวเปนเกณฑการตัดสิน  ความสัมพันธ
ดังกลาวอาจจะเนื่อง มาจากสายเลือดโดยการแตงงาน  หรือความสนิทสนมคุนเคยสวนตวั  ทั้งที่
มีผลประโยชน หรือไมมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของอยูดวยก็ได  ระบบบริหารบุคคลประเภทนี้
จึงมักจะยึดถือเอา เหตุผลสวนตวัมาเปนเกณฑมากกวาผลงาน 2) ระบบคุณธรรม เปนระบบที่มี
การคัดเลือกและ เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงขาราชการ  โดยอาศัยความเสมอภาคในโอกาส  หลัก
ความรูความสามารถ  หลกัความมั่นคงในหนาที่การงาน และหลักการวางตวัเปนกลางทางการ
เมืองของขาราชการ เปนเกณฑในการตดัสิน  ระบบนี้จึงนับวาเปนระบบที่มุงในเรื่องผลงานและ
การใหความคุมครอง แกขาราชการเปนสาํคัญ 3) ระบบสวัสดิการ  เปนระบบที่ไมมีเกณฑอะไรใน
การคัดเลือก และ เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงขาราชการ  แตเปนระบบที่มุงจะหางานรัฐบาลให
ประชาชนทีว่างงาน ไดมีโอกาสทํางาน  ทั้งนี้เพ่ือขจัดปญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม
มีงานทํา  ซึ่งสวนใหญ จะเกิดขึ้นในประเทศดอยพัฒนา 4)  ระบบการบริหารงานบุคคลที่ใหสทิธิ
พิเศษแกบุคคลบางจําพวก  เชน  ทหารผานศึก  เปนตน  5) ระบบแอฟเฟอรเมตีบ  แอคชั่น  
(Affermative  Action) คือ ระบบการบริหารบุคคลที่มีจุดมุงหมายที่ขจัดความเหลื่อมล้ําหรือความ
ไมยุติธรรม  ตลอดจนการ กีดกันบุคคลมิใหไดรับการคัดเลือกและเลื่อนชั้นเลือ่นตําแหนงดวย
เหตุผลในเร่ืองของภูมิหลัง ทางเชื้อชาต ิ (ผิว) ศาสนา  ประเทศและแหลงกําเนิด18 และขั้นตอนใน
การคัดเลือก   สมาน  รังสิโยกฤษฎ  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรที่สมบูรณไว 10 
ขั้นตอนดังตอไปน้ี คือ  1) การประกาศรบัสมัคร  (Reception  of  Application) 2) การสัมภาษณ
เบื้องตน  (Preliminary  Interview) 3) การยื่นใบสมคัร(Application  From) 4)  การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน  (Employment  Test)  5) การสอบสัมภาษณ  (Interview) 6)  การตรวจสอบภูมิหลัง  
(Background  Investingation) 7) การคัดเลือกขั้นตนของฝายการเจาหนาที่  (Preliminary 

                                                        
18  ติณ  ปรัชญาพฤทธิ,์  “ทางออกสําหรับวธิีแกปญหาการบริหารงานบุคคลของ

ไทย,”  วารสารบริหารการศกึษา  1  (มกราคม - มีนาคม  2523) : 1-2. 
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Selection in Personnel  Department)  8)การตัดสินขั้นสดุทายของหัวหนางาน  (Final Selection by 
Supervisor)  9) การตรวจรางกาย  (Physical  Examination) 10) การบรรจุและแตงตั้ง  (Placement  
on  Job)19 

จ. การบรรจุและแตงตัง้   เปนกระบวนการดําเนินการที่ตอเน่ืองจากการคัดเลือก  
เม่ือคัดเลือกไดตัวบคุลากรมาแลวก็จะตองบรรจุใหเขาดํารงตําแหนงเพ่ือปฏิบัติงานตอไป การ 
บรรจุใหเขาดาํรงตําแหนงอาจดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 1) การบรรจุเพ่ือทดลอง ปฏิบัติ
ราชการ  หมายถึงการบรรจเุขาดํารงตําแหนงตามที่เลอืกไว ใหเขาปฏิบัติหนาทีใ่นชวงระยะ เวลา
หนึ่งกอน โดยปกติจะกําหนดเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป  เพ่ือที่จะทดสอบดูวาเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือไม  ถาไมเหมาะสมจะตองให 
ออกไป  ถาเปนผูที่มีความรูความสามารถและความประพฤตเิหมาะสมก็บรรจุแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงที่แทจริงตอไป  วิธีการนี้ใชอยูในระบบราชการของไทย  2) การบรรจุแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงที่แทจริง  เปนการดําเนินการตอจากการทดลองปฏิบัติราชการ  เม่ือผูบริหารหรือผู
บังคับ บัญชาไดพิจารณาเห็นวาบุคลากรไดทดลองปฏิบัติงานครบกําหนดตามเวลาแลว  เปนผูที่
มีความรู ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่แลว  ก็ออกคําสั่งบรรจุให
ดํารง ตําแหนงที่แทจริงตอไป   การบรรจุและแตงตั้งนี้แลวแตนโยบายของหนวยงานบาง
หนวยงาน อาจจะใชทั้งสองขั้นตอนนี้หรืออาจจะบรรจุเลยโดยไมตองมีการทดลองปฏิบัติงานก็ได  

จากที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา  การใหไดมาซึ่งบุคลากรนั้นเปนกระบวนการที่จะ  
ดําเนินการใหไดตัวบคุลากรที่ดี  มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่เขามา
ปฏิบัต ิ งาน  ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสบ
ความสําเร็จ และเจริญกาวหนา ฉะน้ัน การใหไดมาซึ่งบุคลากรจึงเปนงานที่สําคัญของการ
บริหารงานบุคลากร 
การบํารุงรักษาบุคลากร 

การบํารุงรักษาบุคลากร  หมายถึงกระบวนการจูงใจเพ่ือผูกมัดใจบุคลากรใหอยูกับ  
หนวยงานใหนานที่สุด  และปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธภิาพ  การที่จะใหบุคลากรอยูในหนวยงาน 
อยางมีความสุขใหนานที่สดุและปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพไดนัน้  นับวาเปนสิ่งจําเปนและ 
สําคัญมาก  ทัง้นี้เพราะวาหากไมมีการบํารุงรักษาและจงูใจแลว  บุคลากรในหนวยงานก็จะมีการ 
ออก  โอน  หรือยาย  ทําใหตองมีการรับสมัครบุคลากรใหมกันอยูตลอดเวลา  ซึ่งจะตองสิ้นเปลือง 
เสียคาใชจายมาก  นอกจากนี้จะทําใหงานตองหยุดชงักในชวงหาคนใหมแทนอีกดวย  ทําใหเกิด 
การเสียหายแกหนวยงานเปนอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีองคประกอบที่สําคัญของการ 
บํารุงรักษาบคุลากร ดังนี้  คือ  การจูงใจ  หมายถึงวิธีการที่จะชักนําใหผูอ่ืนประพฤตปิฏิบตัติาม

                                                        
19 สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 22  (กรุงเทพมหานคร : 

หจก. น่ํากังการพิมพ, 2544), 72. 
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วัตถ ุประสงค  สมพงษ  เกษมสิน  ไดใหความหมายไววา  “การจูงใจหมายถึงความพยายามที่จะ
ชักจูง ใหผูอ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัตติามตอสิ่งจูงใจ   สิ่งจูงใจอาจมีไดทั้งจากภายในและภายนอก
ตัวบุคคลนั้นๆ เอง มูลเหตุแหงการจูงใจอันสําคัญของบคุคลคือความตองการ20  มาสโลว   ไดตั้ง
ทฤษฎีทั่วไป เกี่ยวกับการจูงใจไวดังนี้  1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด  แตสิง่
ที่มนุษยตองการ ขึ้นอยูกับวาเขามีสิ่งนั้นอยูแลวหรอืยัง ขณะที่ความตองการใดไดรับการ
ตอบสนองแลวความตองการ อยางอ่ืนจะเขามาแทนทีก่ระบวนการนี้ไมมีที่สิ้นสุด 2) ความ
ตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการที่
ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่ง จูงใจของพฤตกิรรม  3)  ความตองการของมนุษยมี
เปนไป ตามลําดับขั้นของความสําคัญกลาวคือ เม่ือความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนอง
แลว  ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการ ตอบสนองขั้นตอมา21  ซึ่งมีลําดับขั้นของความ
ตองการ 5 ขั้นตอน คือความตองการทางรางกาย  (Physiological needs) ความตองการทางความ
ปลอดภัย (Security needs)  ความตองการทางสังคม  (Social  or  Belonging  needs) ความตองการ
ที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteen or Egoistic  needs)  5) ความตองการที่จะไดรับความสําเรจ็
ตามความนึกคิด  (Self - realization  or  Self - actualisation)   ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิสเบอรก 
(Herzberg’s two - Factor Theory)  ไดกลาวถึงปจจัยที่มีสวนสรางความพอใจและไมพอใจในการ
ทํางานไววา ปจจัยจูงใจ  (Motive  Factors)  ไดแก ความสัมฤทธิผลทางการงาน  (Achievement)  
การยอมรับนับถือ  (Recognition)  ลักษณะของงาน  (The  Work  it  self)   ความรับผิดชอบ  
(Responsibility) ความกาวหนา (Advancement)  และปจจัยเกื้อกูล  (Hygiene  Factors)  ไดแก 
ความรับผิดชอบประกอบดวย นโยบายการบริหารงานขององคการ (Company Policy and    
Administration) การบังคับบัญชา  (Supervision) ความสัมพันธกบัคนอื่น  (Interpersonnel    
Relation)  เงินเดือน  (Salary)  สภาพแวดลอมในการทํางาน  (Working  Condition)22  ปจจัย
ดังกลาวทั้ง 2 ปจจัยนี้จะมีสวนสําคัญ ในการทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจและตั้งใจปฏิบตัิหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  การบํารุง รักษาบุคลากรอีกอยางหนึ่ง คือขวัญ (Norale) 

                                                        
20  สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม ,  พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ-         

มหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 302. 
21 มาสโลว อางใน ชลิดา  ศรมณี และ พูนศร ี  สงวนชพี,  การบริหารงานบุคคล,  

พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523), 96. 
22  Frederick  Herzberg, Work and the Nature of Man (New York : The Work 

Publishing Company, 1967),  72-74. 
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หมายถึงสถานภาพของบุคคลที่มีความมั่นใจ ตั้งใจทีจ่ะทํางานใหสําเร็จ  และพยายามตอสู
อุปสรรคที่มาขัดขวางจนสดุความสามารถเพื่อใหบรรล ุ เปาหมายที่วาง ไว    สมพงษ  เกษมสิน  
ไดใหความหมายไววา  “ขวัญเปนนามธรรมที่ไมมีรูปราง และขวัญทีดี่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น 
คือ ความตั้งใจของคนทํางานที่จะอุทิศเวลาและแรงกาย ของตนเองเพ่ือสนองความตองการและ
วัตถุประสงคขององคการ”23  ซึ่งมีความสําคัญของขวัญใน การบริหารงานบุคคลมีดังนี้          1) 
ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงคขององคการ 2) สรางความจงรักภักดี มีความ
ซื่อสัตยตอหมูคณะและองคการ   3) เกื้อหนุนใหระเบยีบขอบังคบั เกิดผลในดานควบคุมความ
ประพฤต ิ 4) สรางความสามัคคีในหมูคณะและกอใหเกิดพลังรวม  5) เสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวตัถุประสงคขององคการ 6) เกื้อหนุนจูงใจใหสมาชิกใน
หมูคณะหรือองคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ ขององคการ 7) ทําใหเกิดความ
เชื่อม่ัน และศรัทธาในองคการที่ตนปฏบิัติอยูโดยมีวธิีการเสริมสรางขวัญในการ ปฏิบตัิงาน 
ดังนี้คือ 1) การสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานใหแกผูบังคับบญัชา 2) สัมพันธภาพ ระหวาง
ผูบังคับบญัชากับผูใตบังคับบัญชาควรมีความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน  3) จัดใหมีการ 
ประเมินผลงานเพื่อประโยชนในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน หรือโยกยายหนาที่การงานดวย 
ความเที่ยงธรรม 4)  เงินเดอืนคาจางควรกําหนดเงินเดือนคาจางใหเหมาะสมกับคาครองชีพดวย 
5) ความพึงพอใจในการทํางาน  ถาปฏิบตัิงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลงานก็ออกมา 
อยางมีประสิทธิภาพ  6) การจัดสวัสดิการทําใหคนทํางานมีความรูสึกม่ันคงและปลอดภัย เม่ือเขา 
เกิดมีปญหาตองการความชวยเหลือและ 7) สภาพสิ่งแวดลอมหากไดรับความสะดวกสบาย และ
ความปลอดภยัรวมถึงการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยมาใชในองคการเพื่อทําใหขวัญ 
ในการทํางานดีขึ้น ดังนั้น ขวัญของบุคลากรเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญย่ิงสําหรับการบริหาร 
งาน  เพราะจะทําใหผลงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารมีความจําเปนจะตองศึกษาให 
เขาใจและจะตองสรางขวัญใหกับบุคลากรในหนวยงานใหดีและม่ันคง  อนึ่ง สวัสดกิาร (Benefit)  
หมายถึงการที่หนวยงานไดจัดผลประโยชนและบริการตางๆ ใหกบับุคลากรในหนวยงาน 
นอกเหนือจากคาจาง เพ่ือเปนการจูงใจบุคลากรใหอยูกบัหนวยงานนานที่สุด  มีขวญัดี กําลังใจดี 
และตั้งใจปฏบิัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  ดังที่  ภิญโญ   สาธร  ไดใหความหมายไววา  
สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชนและบริการตางๆ ที่หนวยงานจัดใหแกบุคลากรในหนวยงาน  
ทั้งใน ขณะทีบุ่คลากรปฏิบตัิงานอยู  หยดุพักงานชั่วคราว  และในระหวางพนจากงาน  เพื่อบาํรุง
ขวัญของ บุคลากร ใหบุคลากรไดทํางานอยางมีความสบายใจ มีความพอใจกับงานและมี

                                                        
23  สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ-    

มหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 341. 
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ประสิทธิภาพ สวัสดิการ อาจใหเปนเงินหรือใหเปนบริการความสะดวกตางๆ ก็ได แตจะตองเปน
การให เปนพิเศษเพิ่มเติมจากเงินเดือนและคาจางปกต ิ สวัสดิการทีห่นวยงานจัดใหอาจเกี่ยวกับ
สุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายตางๆ การศึกษาและขาวสารประกอบความรู  ความ
ม่ันคงในทาง การเงิน  การพักผอนหรือสันทนาการ  การใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาทั้งในดาน
สวนตวัและครอบครัว  และการใหผลประโยชนหรือความสนใจในสวนที่เกี่ยวกับชุมนุมชนหรือ
สังคมทั่วไป24  โยเดอร  (Yoder)  ไดใหความหมายของคํา  Employee  Benefit  and  Service  ไววา 
กิจกรรม ที่ดําเนินการโดยฝายนายจางที่หวังจะไดรับไมตรีจิตมิตรภาพ  และความกระตือรือรน
ในการทํางาน จากบรรดาคนงาน  รวมทั้งหาชองทางชวยปลดเปลื้องความวติกกังวลอันเปน
เครื่องบั่นทอน ประสิทธิภาพในการทํางาน  กิจกรรมเหลานี้ยอมเปนสิ่งจูงใจในการทํางาน  เปนที่
นาสนใจแกคนงาน อ่ืนๆ และเปนความพยายามที่จะสรางหลักประกันความมัน่คงใหพรอมตอ
การเผชิญเสี่ยงภัย ในการทํางานและการดําเนินชีวติในสังคมสมยัใหม 25  เพราะฉะนั้น 
ความสําคัญของการ จัดสวัสดิการใหแกบุคลากร  การจัดสวัสดิการนับไดวาเปนสิ่งจําเปนและมี
ความสําคัญสาํหรับ หนวยงาน  เปนกระบวนการที่จะจูงใจ  สรางขวัญ  ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากร  
เปนการบํารุงรักษา บุคลากรใหอยูกับหนวยงานใหนานที่สุดดวยความพอใจและปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะอํานวยประโยชนใหแกหนวยงานโดยตรง โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของ
การจัดสวัสดิการ ไวดังนี้ คือ 1) เพ่ือสรางขวัญและกาํลังใจใหแกบคุลากรในหนวยงาน  2) เพ่ือ
เปนสิ่งจูงใจในการ จัดหาบุคลากรเขามาทํางานในหนวยงาน  3) เพ่ือบํารุงรักษาบุคลากรใหมี
ความจงรักภักดีซื่อสัตย ตอหนวยงาน 4) เพ่ือเพ่ิมผลผลติแกหนวยงาน ใหสูงขึน้ 5) ทําใหงาน 
ของหนวยงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6)  เพ่ือปองกันปญหาขัดแยงขาดความสัมพันธ
อันดีระหวางหนวยงานกับบุคลากร 7) เพ่ือลดการอุทธรณรองทุกขของบุคลากรในหนวยงาน   8) 
เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานอุทิศเวลา  แรงงานในการปฏิบัติงานในหนวยงานใหดีขึ้น  9) เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของบุคลากร ในหนวยงาน 10)  เพ่ือลดการขาดงานลางานและ
เปลี่ยนงานของบุคลากรในหนวยงาน 11) เพื่อลด ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร    

                                                        
24  ภิญโญ  สาธร,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ วัฒนา

พานิช, 2517), 387.  
25 Dale  Yoder,  Personnel  principle  and  polices  (New  Jersy :  prenticeHall,  1959), 
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12) เพ่ือกอใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน 13) เพ่ือ สงเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรใหอยูใน
สภาพปกติ26 

 หลักในการจัดสวัสดิการ  นับวาเปนสิง่จําเปนและสาํคัญมากในการที่จะชวยใหการจัด 
สวัสดิการบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไว  ถาหากการจัดสวัสดิการไมดีจะไมบรรลตุามวัตถ ุ
ประสงค  ก็จะทําใหการจัดสวัสดิการนั้นไรความหมาย  ก็จะเปนการลงทุนที่สูญเปลา  ฉะนั้น  ใน 
การจัดสวัสดิการควรจะมีหลักการที่ดีและเหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน  ซึ่ง  ภิญโญ  สาธร  
ไดกลาวถึงหลกัการจดัสวัสดิการไวดังนี้ 1) หลักการเสมอภาค สวัสดิการทุกชนดิจะตอง ใหแก 
บุคลากรโดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันใหมากที่สุด อยาใหมีการใชอภิสิทธิ์ในดานรับสวัสดิการ        
2) หลักแหงประโยชน  การจัดสวัสดิการควรคํานึงถึงประโยชนที่ไดรบัใหคุมคา ในการจัดและเมื่อ 
ดําเนินการไปแลวจะไดผลทั้งทางหนวยงานและสวนตัวตรงตามเปาหมาย  3)  หลักแหงความจูง
ใจ   การจัดสวัสดิการตองเปนสิ่งที่มีแรงจูงใจใหเกิดกําลังใจ มีแนวโนมที่จะกระทําหรือทํางานให
เกิดผล แกตนเอง และเจริญกาวหนาของหนวยงานใหทวีขึ้น 4) หลักแหงการตอบสนองความ
ตองการ  การจัดสวัสดิการตองคํานึงวาสิง่ที่จัดเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือเกื้อกูลแกสมาชิกนั้น 
ตรงตาม ความตองการของสมาชิกหรือไม  ถาจัดไปโดยไมคํานึงถึงความตองการ มักจะไมเกิด
ประโยชน อะไร  5)  หลักแหงประสิทธิภาพ  การจัดสวสัดิการนั้นตองคํานึงถึงวาไดผลดีที่สุด เกิด
ประโยชน มากที่สุด  ไดรับบริการจากการจัดทั้งคุณภาพและปริมาณ  6) หลักแหงการประหยัด 
การจัด สวัสดกิารเรื่องใดควรคํานึงถึงหลกัของความสิน้เปลือง  ถาหากทําโดยไมประหยัด  จะ
กลายเปนเรื่อง ของความฟุมเฟอย  จะเสียประโยชนมากกวาไดผล 7) หลักแหงการบํารุงขวัญ
และกําลังใจ  การจัดสวัสดิการก็เพ่ือสรางขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นในการจัด
สวัสดิการเรื่องใด  ถาไมกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ ก็จะเปนเรื่องเปลาประโยชน  8)  หลักแหง
ความสะดวกการจัด สวัสดิการ ถาจะใหไดผลดีจะตองมีระเบียบรปูแบบในการจัด  ซึ่งเปนการ
เอ้ืออํานวยความสะดวก คลองตัวไมติดขดั  ไมชักชาเสียเวลา  ในการรับบริการจากสวัสดิการที่
จัด  9) หลักแหงงบประมาณ  ในการจัดสวัสดิการ ตองคํานึงถึงงบประมาณในการจัดทําวา  
โครงการใด  เรื่องใด ที่เปนประโยชนเกือ้กลูแกบุคลากร  มีทุนดําเนินการหมุนเวียนหรือใหแลว
สูญเปลาหมดไป  มีงบประมาณมาสนับสนุน เพียงพอหรือไม 10) หลักแหงความยุติธรรม  การจัด
สวัสดิการตองคํานึงถึงผลทีจ่ะไดรับของ บุคลากรในโรงเรียน  ไมมีใครไดรับเหลื่อมล้ําต่ําสูงกวา
กัน ควรถือหลักยุตธิรรมในการจัดโครงการ ทุกกรณีไป27   ตามที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  การ
บํารุงรักษาบคุลากร เปนงานที่สําคัญย่ิงในการ บริหารงานบุคลากร  เพราะเปนกระบวนการจูงใจ
                                                        

26  ภิญโญ  สาธร,  การบริหารงานบุคคล   (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ         
วัฒนาพานิช, 2517), 388.   

27 เร่ืองเด่ียวกัน,  389. 
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ใหบุคลากรปฏิบัติงาน อยูในหนวยงานดวยความ เตม็ใจ  และปฏบิัติไดอยางมีประสิทธิภาพให
มากที่สุดเปนการชวยมิใหหนวยงานตองเกิดการ เสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรตองออก โอน 
หรือยายบอย ๆ ดังนั้น การบํารุงรักษาบคุลากร ใหอยูกับหนวยงานนาน ๆ  และปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการจูงใจ  สรางขวัญ  และใหสวสัดกิารดังกลาวแลวนั่นเอง 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร  ไดมีนักวิชาการทางการบริหารบุคคลไดใหความหมายไวดังนี้    
การ พัฒนา หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกบัการสงเสริมใหบุคคลมีความรูความสามารถ มี
ทักษะใน การทํางานดีขึ้น  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง  การพัฒนาบุคคลเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและ
เปลี่ยนแปลง ผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ  เชน  ความรูความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  ทัศนคติ  
และวธิีการใน การทํางาน  อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน  การพัฒนาบุคคล  คอื
กรรมวิธีในอันที่จะ เพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานทั้งในดานความคิด  การ
กระทํา  ความสามารถ  ความรู  ความชํานาญ  และทาทีตางๆ28   ดังนั้น  การพัฒนา จึงหมายถึง  
กระบวนการสงเสริม บุคลากรที่ปฏิบตัิงานอยูแลวใหเพ่ิมความรูความชํานาญ  ความสามารถ  
ทักษะ  อุปนิสัย  ทัศนคต ิ    วิธีการทํางานใหมากขึ้น หรือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ซึ่งมีความสําคัญของการ พัฒนาบุคลากรตามที่สมาน  รังสิโยกฤษฎิ์  ไดใหความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลากรไววา "การ พัฒนาบุคคลเปนกระบวนการที่จะตองทําตอเน่ืองกันไปตลอด
ระยะเวลาทีค่นทํางานอยูในองคการ  เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทํางานไดพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว  ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏบิัติงาน    ก็จําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา    จึงจะตองมีการพัฒนา บุคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาวขางตน 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดวย29      ภิญโญ   สาธร   ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลากรไววา “การพัฒนาบุคลากร มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงานทุกชนดิ  
เพราะเพชรพลอยที่ยังไมไดเจียระไน ไมเปนภัย แกใคร แตบุคคลที่ยังไมไดพัฒนาเปนภัยตอ
สังคมที่สุด” 30  ตามนัยดังกลาวจะเห็นไดวา  การพัฒนา บุคลากรมีความสําคัญและจําเปนอยาง

                                                        
28 Civil  service  Trainning,  Employee  Training  in  Public  Service  (Chicago : Civil  

service  Assembly  of  United  State  and  Canada, 1941),  2. 
29 สมาน  รังสิโยกฤษฎ,  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 22  

(กรุงเทพมหานคร : หจก. น่ํากังการพิมพ, 2544), 83. 
30 ภิญโญ  สาธร,  การบริหารงานบุคคล   (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ วัฒนา

พานิช, 2517), 161. 
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ยิ่งสําหรับหนวยงาน  เพราะจะมีผลกระทบทําใหการทํางาน ของบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นั้นก็จะทําใหหนวยงานมีความเจริญกาวหนาไปดวย ซึ่งผูบริหาร จะตองมีวิธีการพัฒนาบุคลากร
ระหวางปฏิบตัิการ 1) วิธศีึกษางานไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงาน  (on-the-jop-study) เปนวธิีที่
งายและสะดวก  เปนการสอนงานโดยใหปฏิบัติงานจรงิๆ โดยจัดทํา เปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
ก็ได 2) วิธีปฐมนิเทศ  (vestibule  trainng  or  Orientation)      การฝกอบรมแบบนี ้ จัดขึ้นสําหรับผู
ที่เขาทํางานใหม  เพ่ือใหทราบถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ จัดองคการของหนวยงานนั้นๆ ให
รูจักสถานที่ตางๆ ในองคการของงาน 3) วิธทีํางานในฐานะลูกมือ หรือผูชวยไปพลางกอน  
(Apprenticeship  Training)  วิธีนีใ้ชในวงการชางเทคนคิ  โดยใหผูเขา ทํางานใหมคอยเปนลูกมือ
ชวยเหลือผูทีท่ํางานอยูเดิม เปนการเรยีนรูงานไปในตัว 4) วธิฝีกงาน ตอจากการศึกษา
ภาคทฤษฎี  คือ  เม่ือเรียนทฤษฎีไประยะหนึ่งแลว ก็มีการฝกงานในระยะ ที่มีการฝกงาน  ก็จะมี
การอภิปรายปญหาที่ประสบในระหวางการฝกงานกับภาคทฤษฎี  5)  วธิีฝก ระยะสั้น  (Learner  
Training)  เม่ือหนวยงานใดขาดคนทํางานอยางกระทันหัน  ตองแกไขโดยวิธฝีก ระยะสั้นใหกับ
คนงาน หรือผูที่เขาทํางานใหมกอนที่จะบรรจุคนงานนั้น 6) วธิีการใหไปศึกษาใน สถานศึกษา
บางแหงนอกเวลาทํางาน  หรอืใหใชเวลาทํางานบางสวนไปรับการศกึษา  (Outside  Courses)  คือ
การอนุญาตใหคนงานหรือผูปฏิบัติงานไปศึกษาวิชาทีห่นวยงานอื่นหรือสถานศึกษา ตางๆ ใน
ตอนบายหรือค่ํา  7) วิธีไปศกึษาใหมหรือไปศึกษาตอเพิ่มเติม  (Retraining  or       Upgrading)  วิธี
นี้  เปนการเพิ่มวุฒิใหคนงานหรือผูปฏิบัติงานใหมีความรูดีขึ้น  เพราะวิชาการตางๆ ยอม
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  8) การแสดงนิทรรศการทางวชิาการ  คือการจัดนิทรรศการแสดงถึง ความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการในแตละสาขา  ตามความตองการของบุคลากรและหนวยงานใหม   
บุคลากรไดดูและไดศึกษาเพิ่มเติม  9) สงบุคลากรไปศกึษาและดูงานทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ ในสาขาวชิาทีต่รงตามความตองการของบุคลากรและหนวยงาน 10) การฝกอบรม 
หมายถึง กระบวนการดําเนินการเพื่อเพ่ิมพูนความรูความชํานาญและประสบการณใหบุคลากร  
โดยปกติจะ เปนการจัดที่มีระยะเวลาสั้น  และจะกําหนดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ  เปน
วิธีการที่นยิม แพรหลายกันมากแพรหลายทุกวงการ  เพราะใชเวลาสั้น ประหยัด และไดผลดี 

ตามที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการที่สงเสรมิให 
บุคลากรปฏิบตัิงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  เปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหหนวยงานประสบ
ความสําเร็จ และมีความเจรญิกาวหนา  ซึ่งจะตองกระทาํตอเน่ืองตลอดเวลา 
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การใหบุคลากรพนจากงาน 

การใหบุคลากรพนจากงานนี้  ภิญโญ  สาธร  ไดใหความหมายไววา  “การใหพนจาก 
งานนี้ หมายถึงการที่เจาพนักงานเจาหนาที่พนจากหนาที่การงาน และหมดสิทธิที่จะไดรับ
เงินเดือน ของหนวยงานตลอดไป”31 ชลิดา  ศรมณี  ไดใหความหมายไววา  “การใหพนจากงาน
นั้น  เปนกิจกรรมของการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการจัดการเมื่อเจาพนักงานในองคการออก
จาก หนวยงานนั้นไป  ซึ่งสาเหตุมีอยูหลายประการดวยกัน”32  สรุปไดวา  การใหบุคลากรพนจาก
งานนี้  หมายถึง วิธีการดําเนินการที่จะใหบุคลากรในหนวยงานพนจากหนาที่การงาน  หมดสิทธ ิ 
หมดอํานาจจากหนาที่ในตาํแหนงที่ตนรบัผิดชอบอยู  ซึ่งมีความสําคัญของการใหบุคลากรพน
จาก งาน  เม่ือหนวยงานไดบรรจุแตงตั้งบุคลากร เขาดํารงตําแหนงแลว  เม่ือเขาไดทํางานอยูใน
ตําแหนง ไดระยะหนึ่ง  อาจจะมีความจําเปนตองออกจากหนวยงานไป  ทั้งน้ีอันเนื่องมาจาก
สาเหตุหลาย ประการ  ซึ่งสมพงษ  เกษมสิน  ไดใหความเห็นวา  สาเหตุของการพนจากงานมี
ดังนี้ 1) ลาออก (Resignation) 2) การลดจํานวนเจาหนาที่ (Lay off) 3) การออกเพราะมีเหตุ
เสียหาย (Discharge) 4)  เกษียณอายุ  หรือทุพพลภาพ  (Retirement) 5) ตาย  (Death)33 6. การ
โอนยาย  ในกรณี ดังกลาว  เปนการจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานจะตองใหบุคลากรพนจากงานไป  
หากไมให เขาพนจากงานไปก็จะทําใหเกดิการเสียหายแกหนวยงานอยางรายแรง   โดยมีวิธีการ
ปฏิบัตใินการ ใหบุคลากรพนจากงาน ขอที่ 1) การลาออก บุคลากรทุกคนเมือ่ไมสมัครใจที่จะ
ปฏิบัติงานอยูตอไป  เขากมี็สิทธิ์จะลาออกจากหนวยงานไดทุกโอกาส  ไมวาจะเปนเวลาใดหรือ
เหตุผลอยางไร ถาเขาไมมี  ขอผูกพันกับหนวยงาน  แตถาบุคลากรคนใดมีขอผูกพันกับ
หนวยงาน  เชนอยูระหวางการชดใช ทุน  กระทําทรัพยสินเสียหาย  กระทําความผิด  หรืออยูใน
ระหวางรับผิดชอบงานที่สําคัญ  ก็จะ ตองใหบุคลากรมีขอผูกพันเหลานั้นดําเนินการใหเสร็จสิน้
เรียบรอยกอนจึงใหออกจากงานได มิฉะน้ันก็จะทําใหเกดิการเสียหายแกหนวยงาน  ขอที ่2)  การ
ลดจํานวนบุคลากรที่ลนงาน ในบาง ครั้ง หนวยงานมีความจําเปนจะตองลดจํานวนบุคลากรเพื่อ
เปนการประหยัด และไมใหบุคลากร ลนงาน  อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน     ซึ่ง
สมพงษ  เกษมสิน  ไดกลาวถึง สาเหตุของการลดจํานวนบุคลากรไวดังนี้ 1)  โครงการที่
ดําเนินการอยูเสร็จสิ้น 2) การเงินของ องคการไมสามารถดําเนินการในลักษณะเดมิได  3) มีการ

                                                        
31 เร่ืองเดียวกัน, 453. 
32 ชลิดา  ศรมณี  และ  พูนศร ี  สงวนชพี,  การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่  3,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2523), 158. 
33 สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ-     

มหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 237. 
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ปรับปรุงงานและจัดองคการใหม    4)  จัดวิธีการปฏบิตัิงานใหมอันเปนผลใหลดกาํลังงานลงได   
5) นําวิทยาการทางการจัดการสมัยใหม เขามาใช34  การใหบุคลากรพนจากงานดวยเหตุนี ้  เปน
การทําใหบุคลากรตองเดือดรอนทั้งๆ ที่ยังสามารถปฏิบัติงานได  หนวยงานจึงจําเปนจะตองให
ความชวยเหลอืบุคลากรเหลานั้น ซึ่งอาจ จะทําได 2 วิธีคือ 1) จายเงินกอนเปนคาตอบแทน         
2) จัดหางานใหใหม  ขอที่ 3) การใหออก เพราะมีเหตเุสียหาย  เม่ือบุคลากรไดกระทําความผิด
รายแรง  มีความประพฤตไิมเหมาะสมกระทํา ความเสียหายใหหนวยงาน  ขาดความสามารถ
ขาดประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเปนกรณี ที่มีเหตุผล ที่จะตองใหบุคลากรดังกลาวพนจาก
งานไป  แตผูบริหารจะตองพิจารณาใหรอบคอบ และใหเหมาะสมวา  สาเหตุจากพฤติการณของ
บุคลากรนั้นเหมาะสมที่จะตองออกจากหนวยงานไป หรือไม  ขอที่ 4 )  การเกษียณอายหุรือ
ทุพพลภาพ  เม่ือบุคลากรไดปฏิบตัิงานนานจนกระทั่งเกษียณ อายุหรือทุพพลภาพไมอาจ
ปฏิบัติงานอยูไดตอไป  ก็จําเปนตองใหบคุลากรนั้นออกจากหนวยงานไป  การใหบุคลากรออก
จากงานดวยเหตุนี้ โดยทั่วไปจะตองใหบําเหน็จบํานาญเปนเครื่องตอบแทน    ขอที่ 5) การตาย  
เม่ือบุคลากรตายก็ตองหมดสภาพพนจากตําแหนงหนาที่โดยปริยาย  ในกรณีเชนนี้ โดยทั่วไปก็
จะตองใหบําเหน็จแกทายาท  และถาหากเปนการตายในระหวางการปฏิบัติงานก็ควร จะตอง
พิจารณาบําเหน็จใหเปนกรณีพิเศษ ขอที่ 6 ) การโอน  การยาย   เม่ือบุคลากรไมประสงค จะ
ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเดิม และมีหนวยงานอื่นรับ ก็ทําความตกลงกันใหบุคลากรนั้น 
โอนยายไปได  ในกรณีนี้กระทํากันมากในวงราชการไทย 

บําเหน็จบํานาญ 

ความหมายของบําเหน็จบํานาญ  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวน ทองถิ่น  พ.ศ.2500  ไดใหความหมายของคําวาบําเหน็จบํานาญไวดังนี้ คอื  “บําเหน็จ”  
หมาย ความวา  เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา  ซึ่งจายใหครั้งเดียว  “บํานาญ”  
หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาจายเปนรายเดือน 35  ตามพระราช-
บัญญัตบิําเหน็จบํานาญ  พ.ศ.2494  ไดใหความหมายของคําวาบําเหนจ็บํานาญไวดังนี้  
“บําเหน็จ”  หมายความวา เงินตอบ แทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายใหครั้งเดียว   

                                                        
34 เร่ืองเดียวกัน. 
35 เจริญ  ดีบุญมี,   กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด,  พิมพ

ครั้งที่ 3 (นครหลวง : โรงพิมพบริษัท ส.พยุงพงศ  จํากัด, 2535), 932. 
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“บํานาญ”  หมายความวา  เงินตอบแทน ความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายเปนรายเดือน36 จะ
เห็นไดวา  ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จ  บํานาญขาราชการ พ.ศ.2494  กับพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.2500  ไดใหความหมายของคําวา “บําเหน็จ”  และ  
“บํานาญ”  ไวอยางเดียวกัน    นอกจากนี้ สมพงศ  เกษมสิน  ไดกลาวถึงความหมายของบําเหน็จ
บํานาญวา  “เปนประโยชนเกื้อกูลอยางหนึ่งซึ่งเปน รายไดนอกเหนือไปจากคาจางหรือเงินเดือน
ประจําตามปกต ิ โดยไมตองออกแรงทํางานเพิ่มมาก ขึ้น”37  ซึ่งมีความสําคัญของการใหบําเหนจ็
บํานาญแกบุคลากรที่ไดปฏบิัติงานอยูในหนวยงาน เปนเวลานานนั้น โดยมีวัตถุประสงคสําคญั 
คือ 1) เปนการตอบแทนความดีที่บุคลากรนั้นๆ ไดตั้งใจ ปฏิบตัหินาที่ใหหนวยงานดวยดีเปน
เวลานาน 2) เพ่ือเปนการจูงใจใหบุคลากรมีกําลังใจ ที่จะปฏิบตัิงานและสรางความดีใหแก
หนวยงานและตัวบุคลากร  ทั้งยังเปนการยึดเหนี่ยวให บุคลากรอยูในหนวยงานไดนาน  ดวย
เหตุผลดังกลาวจะบังเกิดผลดีตอหนวยงาน  หนวยงานจะไดรับประโยชนโดยตรงดังนี้ 1) เกิด
ความรวมมือรวมใจเพื่อใหงานบรรลวุัตถปุระสงคขององคการ 2)  สรางความจงรักภักดีมีสัตยตอ
หมูคณะและองคการ 3) กอประโยชนเกื้อกูลใหระเบยีบ ขอบังคบัตางๆ สัมฤทธิผ์ลดียิ่งขึน้       
4) สรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ  และกอใหเกิดพลังรวมในหมูคณะ 5) เสริมสรางความเขาใจอัน
ดีระหวางบุคคลในองคการและวตัถุประสงคขององคการ 6) จูงใจใหสมาชิกเกิดความคดิ
สรางสรรค  7) ทําใหเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในองคการที่ตน ปฏิบัติงานอยู38 

จะเห็นไดวา  การใหบําเหน็จบํานาญแกบุคลากรนั้นมีผลกระทบมาสูหนวยงาน  จะ
ทําใหบุคลากรตั้งใจปฏิบตัหินาที่อยูในหนวยงานไดนาน  มีกําลังใจดี  มีขวัญดี  มีความเชื่อม่ัน  
และจะรูสึกม่ันคง  มีความจงรักภักดีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพ  จะ
เปน สิ่งที่สรางความเจริญใหบุคลากรและหนวยงานในที่สุด การที่จะใหบําเหน็จบํานาญแก
บุคลากร ในหนวยงานใหเกดิผลตามนัยดงักลาว  หนวยงานจะตองพิจารณาใหรอบคอบ  มีเหตุ
มีผล  มิฉะน้ัน จะเปนการสูญเปลา  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2500  บัญญัตถิึงเหตุผลในการใหบําเหน็จบํานาญไวดังตอไปน้ี  1) เหตทุดแทน  2) เหตุ
ทุพพลภาพ             3) เหตุสูงอายุ   4) เหตุรับราชการนาน  การจายบํานาญเพราะเหตุ
ทดแทน   จายใหแกขาราชการ สวนทองถิ่นซ่ึงออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนง  หรือ
ไปดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ ผูซึ่งทางราชการสัง่ใหออกโดยไมมีความผิด  เหตุทุพพล
                                                        

36 อมร  รักษาสัตย  และ  โสรัจ  สุจริตกุล, การบริหารงานในประเทศไทย  (พระนคร : 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร, 2537), 460. 

37  สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม , พิมพครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 239. 

38 เร่ืองเดียวกัน, 241. 
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ภาพ จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่น ผูเจ็บปวยทุพพลภาพ  ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองได
ตรวจแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับ ราชการในตําแหนงหนาที่ตอไปได   เหตุสูงอายุ  
จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีอายุครบ หกสิบปบริบูรณแลว และขาราชการสวนทองถิน่
ผูใดมีอายุครบหาสิบปบรบิรูณแลว ประสงคจะ ลาออกจากราชการก็มีสิทธิ์รับบําเน็จบํานาญเหตุ
สูงอายุได   เหตุรับราชการนาน  จายใหแก ขาราชการสวนทองถิ่น  ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบรบิูรณ  และถาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเวลาสําหรบั
คํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบหาปบรบิูรณแลว  ประสงคจะลาออกจากราชการก็ใหสิทธิ์รบั
บําเหน็จบํานาญ เหตุรับราชการนานได 39    ขาราชการ สวนทองถิ่นซ่ึงมีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึงสิบปบรบิูรณมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จ  แตถามีเวลาตั้งแตสิบปบริบูรณ
ขึ้นไปมีสิทธิไ์ดรับบํานาญ  โดยมีหลักการคํานวณบําเหน็จบํานาญ   ในการที่หนวยงานจะ
พิจารณาใหบําเหน็จบํานาญแกบุคลากรนั้น  จะตองมีหลักการที่แนนอน  ใหความยุตธิรรม  
ความเสมอภาคตามความเหมาะสม  เพ่ือใหเปนไปตามวตัถุประสงค  สําหรับ เหตุผลในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญไว ดังตอไปน้ี 1)อายุของเจาพนักงาน 2) จํานวนของ เจาพนักงานที่จะ
ปฏิบัติงานอยูในองคการจนครบเกษียณอายุ 3) คาครองชีพในขณะนั้น  วิธีคํานวณ บําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500  ไดกําหนด 
หลักเกณฑและวิธคีํานวณบาํเหน็จบํานาญไว ดังนี้  1) การคํานวณบําเหน็จปกตใิหตั้งเงินเดือน 
เดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ  2) การคํานวณบํานาญปกต ิ ใหตั้งเงินเดือนเดือน
สุดทาย คูณดวยจํานวนปเวลาราชการ  2.1) สําหรับขาราชการสวนทองถิ่นที่รบัราชการโดย
ไดรับเงินเดือน จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน  และไมเคยออกจากราชการตลอดเวลาไม
นอยกวายี่สิบหาป บริบูรณ  ใหแบงเปนหาสิบสวนคณูดวยจํานวนปเวลาราชการ  2.2) สําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่น นอกจากที่กลาวในขอ 2.1  ใหแบงเปนหาสิบหาสวนคณูดวยจํานวนป
เวลาราชการ  บํานาญปกตินี ้  จํากัดจํานวนอยางสูงที่คํานวณไดจะตองไมเกินเงินเดือนครั้ง
สุดทาย   บุคลากรที่ไมควรมีสิทธิ์ไดรบั บําเหน็จบาํนาญในการพิจารณาใหบําเหน็จบํานาญนี ้ 
หนวยงานจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม ของตัวบคุลากรเองดวยวาสมควรจะไดรับบําเหน็จ
บํานาญหรือไม  ผูใดสมควรจะไดรับจึงควร พิจารณา  แตถาผูใดไมสมควรจะไดรับก็ไมสมควร
ให  เพราะแทนที่จะเปนผลดีตอหนวยงาน แตกลบัเปนผลเสีย  จะเปนตัวอยางทีไ่มดีและเกิดการ
เสียหายแกหนวยงานในทีสุ่ด  พระราชบัญญัต ิ บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น        
พ.ศ. 2500  ไดบัญญัติถงึบุคคลที่ไมสมควรจะไดรับ บําเหน็จบํานาญไวดังนี้ 1) ผูที่ถูกไลออก
หรือปลดออกจากราชการ  2) เปนขาราชการสวนทอง ถิ่นวิสามัญหรือลูกจาง 3) เปนผูซึ่งสวน
ราชการทองถิ่น ไดกําหนดเงินอยางอ่ืนไวแทนบําเหน็จ บํานาญแลว 4) เปนผูซึ่งมีเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ  5) เปนผูซึ่งเคยรับราชการมากอนแตได

                                                        
39  ทวีศกัดิ์  จันทรสาร,  กฎหมายและระเบียบสําหรับครูองคการบริหารสวนจังหวัด  

(พระนคร : กรุงสยามการพิมพ, 2525), 224. 
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เปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  เม่ือปลด ออกจากกองหนุน แลวจะไดรับ
ราชการอีกโดยเวลาราชการติดตอกับเวลาราชการกองประจําการ หรือไมก็ตามยังไมครบหนึ่งป
บริบูรณ40 

ตามที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  การใหบุคลากรพนจากงานเปนกระบวนการที่จะให 
บุคลากรพนจากหนาที่หมดสิทธิต์างๆ อันจะพึงมีพึงได  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะปองกันความเสียหายใหแกหนวยงาน  เพราะวาบุคลากรเมื่อเขามาปฏิบัติงานอยูใน
หนวยงาน  อาจมีสาเหตุ อยูหลายประการที่ไมอาจปฏิบัติงานได  หรือปฏิบัติงานไดแตขาด
ประสิทธิภาพ  หรือบุคลากรบางคนไมสมัครใจที่จะทาํงานตอไป  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใหบุคลากร เหลานี้พนจากหนวยงานไป  และเม่ือใหบุคลากรดังกลาวพนจากงานก็จําเปน
ที่จะตองใหรางวัล แกเขาดวย  เปนการตอบแทนความดีที่เขาไดสรางใหแกหนวยงาน  และเปน
การสรางความหวัง  สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในหนวยงานดวย 

กระบวนการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จากการสังเคราะหขอบังคบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการ 
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ซึ่งใชเปนแนวปฏิบัตใินการบริหารงานบุคคลสามารถนํา
กระบวนการ บริหารงานบุคคลจากนักวิชาการทางการศึกษาทั้งหลายที่กลาวแลว  มากําหนด
ขอบขาย งานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได 4 ประการ คือ  
การใหไดมาซึ่งบุคลากร  การบํารุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร และการใหบุคลากรพน
จากงาน  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละกระบวนการไดดังนี้ 

1. การใหไดมาซึ่งบุคลากร 

การใหไดมาซึ่งบุคลากร  จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกวา คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  เปนผูมีอํานาจดําเนินการ     
คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบดวย 1) ประธานกรรมการไดแก อธิการบดี   2)  กรรมการผูแทน 
สภาวิชาการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจํานวนสองรูปหรือคน  โดยการแนะนําของสภา
วิชาการ 3) กรรมการ ผูแทนคณาจารยประจํา  ซึ่งคณาจารยประจําเลือกกันเองจํานวนสามรูป
หรือคน 4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจํานวนสี่รูปหรือคน โดยคําแนะ
ของอธิการบดี  5) กรรมการผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบด ี  ผูอํานวยการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรยีกชื่อ อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ซึ่งสภามหาวิทยาลยัแตงตั้งจํานวนสาม
รูปหรือคน  โดยคําแนะนํา ของอธิการบดี  6)  กรรมการผูดํารงตําแหนงซึ่งเปนผูแทนเจาหนาที่
ปฏิบัติการวิชาชีพ  และ บริหารทั่วไป ในตําแหนงผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชือ่
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา ผูอํานวยการกอง จํานวนหนึ่งรูปหรือคน โดยคาํแนะนําของ
                                                        

40 เร่ืองเดียวกัน, 225. 
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อธิการบดี  7)  กรรมการและเลขานุการ คือ ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  โดยคําแนะนําของอธิการบดี ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปน
พระภิกษุรูปหน่ึงเปนรองประธานกรรมการ และ ใหทําหนาที่ประธานกรรมการ  เม่ือไมมี
ประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอธิการบดีแตงตั้ง บุคลากรซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ เทยีบเทากอง 
จํานวนไมเกินสองรูปหรือคน เปนผูชวยเลขานุการ  กรรมการดังกลาวมีวาระการ ดํารงตําแหนง 
2 ป  แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวแลว  กรรมการ
อาจพนตําแหนงในกรณีมรณภาพหรือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการ ใน
ประเภทนั้น  สภามหาวิทยาลัยถอดถอน 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ปฏิบตัติามขอบังคับดังนี้  1) กําหนดระบบ
มาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 2) รับรอง
คุณวุฒิของ ผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพ่ือประโยชนในการบรรจุแตงตั้งและ
การกําหนดอัตรา เงินเดือนที่ไดรับ  3)  ตีความวนิิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชขอบังคบันี้     
4) ปฏิบัต ิ ตามอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้  5) รายงาน
ผลการ ดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารงานบุคคล 
6) เสนอ แนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล  การจัดองคการ  
ระบบและ วิธปีฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั  7) แตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือ
บุคคล เพ่ือทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ หรืออาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลประจําวิทยาเขต ทั้งน้ี อาจมอบหมายใหทําการแทน
คณะกรรมการเปนเรื่องๆ ไป หรือมอบหมายเปนการเฉพาะกิจก็ได  8) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ 
ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา เปนการแกปญหาการบริหารงานบุคคลเพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัย  9) ปฏิบัติงานอื่นที่ได  รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย การประชุม
คณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมารวมประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเปนองคประชุม  ในการประชุมถามีการ พิจารณาเรื่องเก่ียวกับกรรมการผูใด กรรมการผู
นั้นไมมีสิทธิเขารวมประชุมเร่ืองนั้น41 

ในกระบวนการใหไดมาซึ่งบุคลากรตามขอบังคับมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย  วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541  ไดระบุเรื่องการกําหนดตําแหนง  และการ
บรรจุแตงตั้งไววา  ตําแหนงบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี 3 ประเภท คือ ก) ตําแหนงวิชาการ  
ไดแก  ตําแหนงอาจารยประจํา  และตําแหนงอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด ข)  ตําแหนง
ปฏิบัติการ  วชิาชีพและบริหารทั่วไป  ไดแก  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ  ตําแหนงธุรการและ

                                                        
41  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, "ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540-2542,"  2544. (อัดสําเนา) 
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บริหารทั่วไป  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  
ผูอํานวยการ- สํานักงานคณบดี  ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร  ผูอํานวยการกองกลาง  
ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสวน  หัวหนากอง  หัวหนาฝาย  หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทา   และตําแหนงอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด ค)  ตําแหนง
บริหารวิชาการ  ไดแก  อธิการบด ี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี   ผูอํานวยการ
สถาบัน  ผูอํานวยการสํานกั  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการวทิยาลัย  หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอ่ืน  ที่มีฐานะเทียบเทา คณะ สถาบัน  สํานัก  ศูนย หรือวิทยาลัย  รองคณบดี  
รองผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการศูนย  รองผูอํานวยการ
วิทยาลัย  หรือรองหัวหนา หนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา  คณะ  สถาบนั  
สํานัก  ศูนย  หรือวิทยาลยั    หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชือ่อยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทยีบเทาภาควิชา  หัวหนา สาขาวชิา  และตําแหนงอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด 

การกําหนดตําแหนงบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระบุวา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมีตําแหนงประเภทใด  จํานวนเทาใด  อยูในสวนงานใด  และจะตอง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงอยางใด  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดย
คํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของาน ใหคณะกรรมการ จัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหนงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไวเปนบรรทัดฐานทุกตาํแหนง  ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงใหแสดง  ประเภทชื่อของตําแหนงหนาที่  และความรับผิดชอบ  
ลักษณะงานทีต่องปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและแสดงอัตราเงินเดือนของ 
ตําแหนงไวดวย ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการอาจอนุมัติใหบรรจุและ 
แตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคณุสมบัติตาง ๆ ไปจากที่กําหนดก็ได   

การบรรจุบุคคลเขาเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให
บรรจุและแตงตั้งจากผูที่ผานกระบวนการสรรหา และคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กําหนด  เม่ือผานกระบวนการสรรหาแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุทําสัญญาการปฏิบัติงานกบัผู
ผานกระบวน การสรรหาและคัดเลือก  ผูใดปฏิบตัิงานครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
และผานการ ประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  จึงจะไดรับการ
บรรจุเปนบุคลากร ของมหาวิทยาลัยตอไป  การทดลองปฏิบัติงาน  และเง่ือนไขตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน  ใหคณะกรรม- การกําหนด ในสัญญาตามความจําเปนและเหมาะสม และในกรณีทีมี่
เหตุผลและความจําเปน ที่จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณสูง
ในฐานะเปนผูชํานาญงาน  ผูเชี่ยวชาญ  หรือ ผูทรงคุณวุฒิเขาเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา เม่ือคณะกรรมการอนุมัติใหบรรจ ุ  และไดกําหนดตําแหนงที่จะ
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แตงตั้ง  และเงินเดือนที่จะไดรับ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัแลวใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งไดตามหลกัเกณฑ และวิธีการทีค่ณะกรรมการกําหนด42 

 ตําแหนงอธิการบดี  สมเด็จพระสังฆราช  จะไดทรงแตงตั้งจากพระภิกษุผูมี
คุณสมบัต ิ  ดังนี้ คือ  ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึง  หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศกึษา  ที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรอง  และไดทําการสอน
มาแลวไมนอยกวาหาป  ในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยรับรอง  ตําแหนงรองอธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของ
อธิการบดี  ทั้งน้ีจะตองมีคุณ  สมบัติเชนเดียวกบัตาํแหนงอธิการบดี 43    สวนตําแหนงอ่ืน
นอกเหนือไปจากนี้  ใหอธิการบดีเปนผู   มีอํานาจบรรจุและแตงตั้งทุกตําแหนง  โดยคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  วิธีการแตงตั้ง และถอดถอน  รวมทั้งการไดรับเงินเดือน  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลตามขอบงัคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ขอ 27 เปนผูกําหนด  สําหรับ  คุณสมบัติเบื้องตนของผูมีสิทธจิะ
ไดรับการบรรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ   มีสัญชาติไทย มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
บริบูรณและไมเกินหกสิบป  เปนผูเลื่อมใสและสนับสนนุการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตาม
รัฐธรรมนูญดวยความบริสทุธิ์ใจ  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง   ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว  ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนผูมีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศลีธรรมอันดี  ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือสติ ฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือมีการหรือจิตใจไมเหมาะสม ที่จะปฏิบัติ
หนาที่ได  ไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอ  หรือในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่นารังเกียจ แกสังคม  
วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการ  เปนที่นารังเกียจแกสังคม  โรค
ติตยาเสพยตดิใหโทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด ไมเปนผูอยู 
ระหวางถูกพกังาน  พักราชการ  หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว  ในลักษณะเดียวกันกบัพัก
งาน หรือพักราชการ  ไมเปนผูเคยไดรบัโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแต
เปน โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ   ไมเคยเปนผูถกู
ลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นเพราะ
กระทําผิดวินยั ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากงาน  กรณีถูกรับโทษจําคุก  เวนกรณีความผิดที่
กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ถามีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการอาจ
พิจารณาอนุมัติใหบรรจ ุแตงตั้ง  บุคลากรที่ขาดคุณสมบัติในเรื่องของสัญชาติไทยได 

2.  การบํารุงรักษาบุคลากร 
                                                        

42 เร่ืองเดียวกัน. 
43 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540," ราชกิจจา

นุเบกษา เลมที่ 114, ตอนที ่51 ก ( 1 ตุลาคม 2540) : 33 . 
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กําหนดใหมีอัตราเงินเดือนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามบัญชีอัตรา
เงิน เดือนแนบทายขอบังคบั  ซึ่งใชบญัชีเงินเดือนเดียวกันกับบญัชีเงินเดือนของขาราชการใน
ปจจุบัน  และอาจไดรับเงินเดือนเพ่ิมคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกจิ  หรือเงินเพ่ิมพิเศษประจํา
ตําแหนง  กรณีที่ตําแหนงใดกําหนดใหมีเงินประจําตาํแหนง  นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการ 
คือ คารักษา  พยาบาลกาํหนดไวปละไมเกิน 20,000 บาท ตอบคุลากร 1 คน  และกองทุน
สํารองเลี้ยงชพี  ในสวน  ของประโยชนเกื้อกูลที่ไมเปนเงิน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  กําหนดใหบุคลากร  มีบัตรประจําตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจใชประโยชน
ในชีวติประจําวันได  การขอพระราชทานสมณศักดิ์ใหบุคลากรฝายบรรพชิต และ
เครื่องราชอิสริยาภรณใหบุคลากรฝายคฤหัสถ    สําหรับวันหยุดราชการของมหาวิทยาลัย คือ 
วันพระ  วันอาทิตย และวันหยุดราชการปกต ิ นอกจากนี้บุคลากรทีเ่ปนคฤหัสถ  ก็สามารถแตง
เครื่องแบบ และติดชั้นยศไดตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด  สําหรับการยาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ผูใดประสงคจะยาย ไปปฏิบัติงานในวทิยาเขต  หรือสวนงานอื่นของ
มหาวิทยาลัย  ใหแจงความจํานงตอหัวหนา หนวยงาน  เม่ืออธิการบดีเห็นชอบ  ใหอธิการบดี
หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งยายไปดํารงตาํแหนง ในระดับเดียวกันได  ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย  ผูบริหาร สวนงานของมหาวิทยาลยัอาจเสนออธิการบดี
พิจารณาเห็นชอบ  และสั่งใหยายบุคลากรของ มหาวิทยาลัยไปดํารงตําแหนงระดับเดิมได   การ
เลื่อนตําแหนงและขั้นเงินเดอืนบุคลากร ของมหาวิทยาลัย  ใหอธิการบดีเปนผูสั่งเลื่อน   การ
เลื่อนตําแหนงบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ  ความประพฤต ิ 
ประวตัิการทํางาน  และมีผลงานเปนที่ยอมรับ ตามหลักเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการ
กําหนด  การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ใหคํานึงถึงคุณภาพ  ปริมาณ  
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลของงาน  ความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  และการประพฤติปฏบิัติ
ตนเหมาะสมกับการเปนบคุลากรของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี ้  ตามหลักเกณฑ และวิธกีารที่
คณะกรรมการกําหนด และใหหัวหนาหนวยงานมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ของมหาวทิยาลัย  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนงและขั้นเงินเดือน  ตามหลักเกณฑ
และวธิีการที่คณะกรรมการกําหนด  การลาบุคลากรมีสิทธิ์ลาหยดุราชการ  ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541  ได 10 
ประเภท คือ 1) การลาปวย  2)  การลาคลอดบุตร  3) การลากิจสวนตัว  4) การลา 
พักผอน  5)  การลาอุปสมบท 6)  การเขารับการตรวจพลหรอืเขารับการเตรียมพล  7) การ
ลาไป ศึกษา  ฝกอบรม และดูงาน  8)  การลาไปปฏิบัติงานวิจัย  9)  การลาติดตามคูสมรส 
หลักเกณฑและวิธีการลาแตละประเภทใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 

3.  การพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการดังนี้ 
คือ การไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  การไปปฏิบตัิงานวิจัย   การไปปฏิบตัิงานบริการวิชาการ 
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การไปเพิ่มพูนความรูทางวชิาการ  การแลกเปลีย่นอาจารยหรือนักวิชาการ การอ่ืนใดที่จําเปน
หรือ เหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคลากร    การควบคุมใหบุคลากรประพฤต ิปฏิบตัิ
หนาที่เพ่ือ  ความกาวหนาในการทํางาน   ไดกําหนดใหมีขอบังคับวาดวย  วินัย  การรักษาวินยั 
และการลงโทษ  กลาวคือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการลบหลู
พระรัตนตรัย ตองปฏิบัตติามระเบียบวินยัโดยเครงครดั วินัย  การรักษาวินัย  และโทษผิดวินยั  
ใหเปนไปตาม ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด  โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย กําหนด โทษผิดวินัย มี  7  สถาน  คือ 1)  ภาคทัณฑ  2) ตัดเงินเดือน  3)  ลดขั้น
เงินเดือน  4) งดบําเหน็จ ความชอบ  5) ใหออก  6) ปลดออก 7) ไลออก  การลงโทษบคุลากร
ของมหาวิทยาลัย ตอง สั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด  และระวังอยาลงโทษผูทีไ่มมี
ความผิด ในคําสั่งลงโทษ ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผดิ  ในกรณีใด ตามขอใด 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใด กระทําผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ  ตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิด  ถามี เหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใด กระทําผดิวินัยอยางรายแรง  จักตองไดรับโทษใหออก  ปลดออก  
หรือไลออก  บุคลากร ของมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา  กระทําผิดวินยัอยางรายแรง  
หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิดทีไ่ดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิด ลหุโทษ  แมภายหลังผูนั้นจะออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว  อธิการบดีก็
ยังมีอํานาจสั่งลงโทษ ใหออกหรือปลดออกได  เวนแตบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูนั้นจะออก
จากมหาวิทยาลัยเพราะ มรณภาพหรือตาย และผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา  กระทาํผิดวินัยอยาง
รายแรงจนถูกตั้งคณะ กรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผดิ
อาญา  เวนแตเปนความผิด ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  อธกิารบดีสั่งพักงาน  
หรือรอฟงผลการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดีได  แตถาภายหลังปรากฏผลการ สอบสวน
พิจารณาหรือคําพิพากษาถงึที่สุดวา ผูนั้นมิไดกระทําผิด  หรือกระทําผิดไมถึงกับจะตอง ถูก
ลงโทษใหออกหรือปลดออก  และไมมีกรณี ที่จะตองออกจากงานดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหอธิการบดีสั่ง
ใหผูนั้นกลับเขาปฏิบตัิงานในตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่จะตองใชคุณสมบตัิ
เฉพาะที่ผูนั้นมีอยู  เงินเดือนของผูถูกสั่งพักงาน  หลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกบัการสั่งพักงาน  
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กําหนด   

ในสวนของการพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย   ยังได
ออก ขอบังคบัเกี่ยวักบการอุทธรณและรองทุกข  ซึ่งระบุไววา  การอุทธรณ  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี ้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณดังนี้ คือ การอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ ภาคทัณฑตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  หรืองดบําเหน็จความชอบ  ใหอุทธรณตอ
หัวหนาหนวยงาน ภายในสิบหาวัน นับแตวันทราบคําสั่ง และการอุทธรณคําสัง่ลงโทษใหออก  
ปลดออก  หรือไลออก  ใหอุทธรณตอ คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสัง่  
เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัย เปนประการใด  ใหอธิการบดีสั่งใหเปนไปตามมติคณะกรรมการและ
ใหถือเปนที่ยตุ ิ ในกรณีที ่อธิการบดีสั่งใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบตังิาน  ใหนําความตามขอ  44  
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ของขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2541 มาใชบังคับโดยอนุโลม การอุทธรณและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ  บริหารงานบุคคลกําหนด   อน่ึงการรองทุกข บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีสิทธิรองทุกขได  เม่ือ   1)  เห็นวาหัวหนาหนวยงานใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติ
ตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัตติอตน ใหถูกตองตามกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคบั  
ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ใหผูนั้น รองทุกขตอหัวหนาหนวยงาน  และเม่ือหัวหนา
หนวยงานพิจารณาแลว  ผูรองทุกขเห็นวา ยังไมไดรับ การแกไขก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบญัชา
ชั้นถัดไป  เม่ือผูบังคับบัญชาชั้นถัดไปวนิิจฉัย ประการใด  ใหถือเปนที่ยุต ิ 2) ถูกสั่งใหออกจาก
งานหรือเลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการได  เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยเปน
ประการใด  ใหอธิการบดีสัง่ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ และ ใหถือเปนที่ยุต ิ  ในกรณีที่
อธิการบดีสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบตังิาน  ใหนําความตามขอ  ๔๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
3) การรองทุกขตาม  1)  และ  2)  จะรองทุกขได สําหรับตนเองเทานั้น  จะรองทุกขแทนคนอื่น
หรือมอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทนไมได การรองทุกขและการพจิารณา เรื่องรองทุกข  ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 

4. การใหบุคลากรพนจากงาน 

บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พนจากงานเมื่อ  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยออกจากงานเมื่อมรณภาพหรือตาย  เกษียณอายุการทํางาน ไดรับ 
อนุญาตใหลาออก  ยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบหนวยงาน  สิ้นสุดสญัญา  ถูกสั่งใหออก  หรือ
เลิกจาง ถูกสัง่ลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออก บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะ
ลาออก จากงาน  ใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาไมนอยกวา  30  วัน  ตอหัวหนาหนวยงาน
เหนือขึ้นไปชัน้หน่ึง  เพ่ือใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา  เม่ืออธิการบดีสั่งอนุญาตแลว  จึงใหออก
จากงานได ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอลาออก  เพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมือง  
หรือ  เพ่ือลงสมัคร รับเลือกตั้ง  ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก   นอกจากนั้น 
ถาอธิการบดีเห็นวา จําเปนเพื่อประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัย  จะยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกไวเปนเวลาไม เกินสามเดือนนับแตวันขอลาออกก็ได  อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ออก จากงานหรือเลิกจางได  ในการสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง  นอกจาก
ใหทําไดในกรณีที่ระบุไวใน ขออ่ืนแหงขอบังคับนี้แลว  ใหทําไดในกรณีตอไปน้ีดวย  คือ 1) เม่ือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ 2) เม่ือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูใดประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง หนาที ่ หรือบกพรองใน
หนาที่ดวยเหตุใดๆ 3) เม่ือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใดขาดคณุสมบัติในการบรรจุเขาทํางาน
ขอใดขอหนึ่ง 4) เม่ือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยผูใดมีผลการปฏิบตังิานต่ํากวาเกณฑ  และไมได
รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําปติดตอกัน  3  ป  เวนแตกรณีเงินเดือนเต็มขั้น 5) เม่ือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใด ปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพหรือ ปฏิบตัิงานโดยใชความรู
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ความสามารถไมถึงเกณฑที ่ กําหนด  6) เม่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใด  ถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินยัอยางรายแรงและ ไดมีการสอบสวนแลว  ผลการสอบสวนไดความวา ไมได
กระทําความผิดที่จะถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออก  แตมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน  หากใหปฏิบตัิงานตอไปอาจจะเกิด ความเสียหายแกมหาวิทยาลยั  7) เม่ือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยผูใดตองรบัโทษจําคุก โดย คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  กรณีถูกจําคุกใน
ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทาํ โดยประมาท  ถาอธิการบดี เห็นวาไมเกิดความ
เสียหายตอมหาวิทยาลัย  จะไมสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจางก็ได  การใหออกงานหรือเลิกจาง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบรหิารงาน บุคคลกําหนด   ผูใด
ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยไปปฏบิัติงานพิเศษใดๆ หากพนกําหนดที่ได รับอนุมัติแลว  ไม
สามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได   ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือ เลิกจางได  
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  อธิการบดีจะสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจาง เปนการ
ชั่วคราวก็ได   เม่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใดไปรับราชการทหาร  ตามกฎหมายวาดวย  
การรับราชการทหาร  ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจางได  ในกรณีที่มีเหตุผล 
และความจําเปนอธิการบดจีะสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจางเปนการชั่วคราวก็ได   บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยผูใดมีอายุครบ  60  ปบริบูรณ  ใหพนจากตําแหนงเพราะเกษียณอายุการ
ทํางาน  เม่ือสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง และเพือ่
ประโยชน ของมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยอาจใหบุคลากรซึ่งพนจากงานเพราะเกษียณอายุการ
ทํางาน อยูปฏิบัติงานตอไป  ตามหลกัเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
กําหนด   โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  บุคลากรฝายบรรพชิต เม่ือพนจากความ
เปนพระภิกษ ุใหถือวาพนจากความเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

วัฎจักรเดมมิง่ (Deming Cycle)  

เอดวารด  เดมมิ่ง  ไดเสนอขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพ "วัฎจักรเดมมิ่ง"      
(Deming cycle)  ไว  4 ขั้นตอน คือ 

 1. การจัดทําและวางแผน (Plan) 

  1.1 ทําความเขาใจวัตถุประสงคใหชดัเจนแลวกําหนดหัวขอควบคุม 
(Controlitems)  ซึ่งตามปกติไดแก  Q-C-D-S-M-E  (Quality  Cost  Delivery  Safety  Morale 
Environment) 

  1.2  กําหนดคาเปาหมายที่ตองการบรรลุใหแกหัวขอควบคุมแตละขอ 

  1.3  กําหนดวธิีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

2.  การปฏิบตัิตามแผน (Do) 
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  2.1  หาความรูเกี่ยวกับวธิีดําเนินการนั้นดวยวธิีการฝกอบรม  หรือ
ศึกษา ดวยตนเอง 

  2.2  ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด 

  2.3  เก็บรวบรวมบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของและผลลัพธของหัวขอควบคุม 

3.  การติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1  ตรวจสอบวาการปฏิบัติงามเปนไปตามวธิีการทํางานมาตรฐาน
หรือไม 

  3.2 ตรวจสอบวาคาที่วัดได (ของตัวแปรที่เกี่ยวของอยู) อยูในเกณฑ 
มาตรฐานหรือไม 

  3.3  ตรวจสอบวาผลลัพธไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม 

4. การกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมเปนไปตามแผน (Action) 

  4.1 ถาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามวิธีการทํางานมาตรฐาน ก็หา
มาตรการแกไข 

  4.2  ถาผลลพัธที่ไดไมเปนไปตามที่คาดหวัง  ก็คนหาสาเหตุและแกไข
ที่ ตนตอเพื่อมิใหเกิดปญหาซ้ําขึ้นอีก       

  4.3  ปรับปรุงระบบการทํางาน  และเอกสารวิธีการทํางานมาตรฐาน 

สามารถสรุปวฏัจักรเดมมิ่งตามตารางหนาถัดไป 
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ตารางที ่1  วฏัจักร  PDCA  ของเดมมิ่ง (Deming) 

 
วัฏจักร  PDCA 

 P→Plan 

 การวางแผน,การกําหนดแผน  

ออกแบบหรือกําหนดสิ่งที่จะตองทํา 

ผลิตตนแบบและทดสอบ (หลังจากที่
ทราบความตองการของลูกคาแลว)  

 D→Do   

 ลงมือทําตามแผนที่วางไว 

 

ผลิตตามแบบ 

 

 C→Check 

 ติดตามประเมนิผล  

ตรวจสอบปญหา 

 A Action  

 -หากไมบรรลแุผนใหหาสาเหตุและวางแผน
 แกไขใหม (เริม่วัฏจักร PDCA ใหม) 

 -หากบรรลุแผนใหกําหนดเปนมาตรฐาน 

 เพ่ือยึดปฏิบัตติอไป   

ตรวจสอบดวูา ลูกคาพอใจหรือไม 

-ถามีขอบกพรองก็แกไข ซอมแซมโดย  

สงขอมูลปอนกลับเขากระบวนการเดิม  

-ถาเปนที่พอใจ ก็บันทึกไว  

เปนมาตรฐานวิธีทํางาน 

       

 

   

 

ที่มา : W. Edward Deming,  The new  Economics  for in dustry Government and         
Education, 2nd  ed. (USA : Routledge, 1998), 67-69 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ  

ประทิน  ศรีพรหม  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “การบริหารงานบุคคลของหัวหนาสวนการ   
ศึกษา”  ผลการวิจัย  สรุปปญหา  อุปสรรคเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคลของหัวหนาสวน
การศึกษา ไวดังนี้  การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรไมสามารถรับบุคลากรทีมี่วุฒิตรงตามที่
โรงเรียน ตองการได  เพราะขาดงบประมาณ  คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสวนใหญมา
จากบุคคล ภายนอกวงการศึกษา  หัวหนาสวนการศกึษาขาดเอกภาพในการปฏิบัติงานในดาน
การบํารุงรักษา บุคลากร  ขาดงบประมาณดําเนินการจัดสวัสดิการ  การโอนยายและการ
พิจารณาความชอบ ขาดเกณฑการประเมินผล  และการปฏิบัติไมยุติธรรม  ในดานการพัฒนา
บุคลากรขาดงบประมาณ ดําเนินการฝกอบรมบุคลากร   ในดานการใหบุคลากรพนจากงาน 
บุคลากรลาออกและขอโอนยาย ไปสังกัดหนวยงานอื่นมาก ทําใหกระทบกระเทือนตอการเรยีน
การสอน  บุคลากรที่พนจากงาน ไปแลว รูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้งจากหนวยงาน 44    พ.ต.อ.
ประเสริฐ  เกษรมาลา   ไดทําการวิจัยเรื่อง  “การบริหารบุคลากรโรงเรียนตํารวจ ใน
กองบัญชาการศึกษากรมตาํรวจ”  ผลการวิจัยสรุปไดวา  งานบริหารบุคลากรดานการใหไดมา   
การบํารุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  และการใหพน จากงานทั้ง 4 ประเภทของโรงเรียน
กรมตํารวจ  ในกองบัญชาการศึกษากรมตํารวจ  มีการปฏิบัต ิ อยูในเกณฑนอย45   สมัคร  หนู
ไพโรจน  ไดทําการวิจัยเรือ่ง “การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดภาคใต”  ผลการวิจัยสรุปไดวา การปฏิบัติงาน บริหารบุคคลในโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติมาก ดานการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ของครกูระทําไดดี  ยุติธรรม แตการจัดสวัสดิการ
ใหแกครูกระทาํไดนอย46 

                                                        
44  ประทิน  ศรีพรหม, "การบริหารงานบุคคลของหัวหนาสวนการศกึษาองคการ 

บริหารสวนจังหวัด" (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), ฉ. 

45  ประเสริฐ  เกษรมาลา,  "การบริหารบคุลากรโรงเรียนตํารวจในกองบัญชาการ 
การศึกษากรมตํารวจ" (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), จ. 

46  สมัคร  หนูไพโรจน, "งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศกึษา  สังกัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดภาคใต  "   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร 
การศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2518) ,200-201. 
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เสถียร   จันทสุบรรณ   ไดทําการวิจัยเรื่อง  “งานบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 4”  ผลการวิจัย สรุปไดวา  การบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมีสวน
ใน การสรรหา  คัดเลือก ตลอดจนการพิจารณา ใหคณุใหโทษแกครูนอยมาก47  เฮนรี่  ( Henry )  
ไดทําการวิจัยเรื่อง  “หนาที่ของผูบริหารงานบุคลากรในระบบโรงเรียน ประถมศกึษารัฐมิสชูรี”่  
ผลการวิจัยสรปุไดวา หนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศกึษา  ทางดานบริหารงาน
บุคคล  ควรประกอบดวย กระบวนการทีส่ําคัญ 11 ประการ  ดังนี้คือ  การวางแผนกําลังคน  การ
สรรหา  การคัดเลือก  การนิเทศ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนา  การใหประโยชน
เกื้อกูล  การประนีประนอม  ความปลอดภัย  ความตอเน่ือง  ขาวสารเกี่ยวกับบุคลากร48  และ
สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการวิจัยสรุปไดวา  รูปแบบการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ในกํากับของรฐัจะตองมีประสิทธิภาพ คลองตัว  ยึดหยุน  มีความยุตธิรรม  โปรงใส
และตรวจสอบได  สามารถดึงดูด  และรักษาคนด ีคนเกงไวได  ระบบการทํางานและคาตอบแทน
สามารถแขงขนั กับภาคเอกชนได  มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  และตอเน่ือง
ตลอดอายุงาน  โดยใชระบบสัญญาจาง  และอํานาจการบริหารงานบุคคลสิ้นสุดที่สภา
มหาวิทยาลัย49 
 จากหลักการ  แนวความคิด  และผลงานวิจัยดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  การ
บริหาร บุคลากรเปนงานที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยการปฏบิัติงาน  
ถึงแมวาจะมี อุปภัมภและปจจัยตางๆ สมบูรณและทันสมัยสักเพียงใดก็ตาม  หากบุคลากร
ปฏิบัติงานไมมี  ประสิทธิภาพก็จะทาํใหหนวยงานประสบความลมเหลวในที่สดุ  ฉะนั้น
หนวยงานจึงจําเปนที่จะตอง  ใหความสาํคัญของบุคลากรเปนพิเศษ  และจะตองสรางระบบการ
บริหารบุคลากรใหดีทุก ๆ ดาน  คือ  การใหไดมาซึ่งบุคลากร  การบํารุงรักษาบุคลากร  การ
พัฒนาบุคลากร  และการใหบุคลากรพน จากงาน  จึงจะทําใหบุคลากรปฏบิัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และมีความพึงพอใจในอันจะเปน ผลทาํใหหนวยงานประสบความสําเร็จ 
                                                        

47  เสถียร  จันทสุบรรณ,  "งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 
การศึกษา 4 "  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520) ,จ. 

48 Daniel  Henry,  A  Profile  on  Personnel  Administrators  of  Public  School  
Systems  in  The  State  of  Missouri,   "Dissertation  Abstracts  International" (October, 1979), 
1776 - A. 

49 สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี, "รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในกํากับของ
รัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา" (ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาอุดมศึกษา 
มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2545),บทคดัยอ. 
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สรุป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม  เปนสถาบันการศึกษาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาและ
บุคคลทั่วไป  ที่มีความสนใจในดานวิชาการตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนาหรือวิชาการดานอ่ืน ๆ  
การบริหารงาน  บุคคลใหมีคุณภาพ  อันประกอบดวย  การใหไดมาซึ่งบุคลากร  การบํารุงรักษา
บุคลากร  การพัฒนา  บุคลากร และการใหบคุลากรพนจากงาน ซึ่งตรงตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่วา เกิดขึ้น  ตั้งอยู และก็ดับไปในทีสุ่ดนั้น  หากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ไดนําระบบวัฎจักรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle)  อนไดแก   การวางแผน (P)  การปฏิบัต ิ(D) การตรวจสอบ (C) และ การปรับปรุงแกไข 
(A) มาพิจารณา และนํามาประยุกตใช  ก็จะชวยใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งจะสงผลตอการ พัฒนาการศึกษาของพระพทุธศาสนา  ประเทศชาต ิ  และประชาคม
โลกโดยภาพรวมตอไป
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบสภาพการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส นครปฐม และ
แนวทางการบริหารงาน บุคคลอยางมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษา นครปฐม  โดยไดจากการสัมภาษณบคุลากรในวิทยาเขตที่มีผลการ
บริหารงานบุคคลสูงตาม เกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนางานการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขต
บาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  ใหมีคณุภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น  การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวจัิย
เชิงพรรณา (descriptive research)  ผูใหขอมูลประกอบดวย รองอธิการบดี  ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการ- สํานักวิชาการ  ผูอํานวยการวทิยาลัยสงฆ  หัวหนาฝาย  และ
เจาหนาที่ฝายบริหารงานบุคคล   การดําเนินการวิจัย ประกอบดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คอื 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบยีบวิธวีิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 

เพ่ือใหการวิจัยดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลวุัตถุประสงคของการวจัิย  
ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน คือ 

ข้ันที่ 1  จัดเตรียมโครงการ  เปนการศกึษาสภาพปจจุบันในการบรหิารงานบุคคล   
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางงานวิจัย 
จากอาจารยที่ปรึกษา  รับขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขและจัดทําโครงรางของงานวิจัยเสนอ ขอ
ความเห็นชอบอนุมัติจากบณัฑิตวทิยาลยั   

ข้ันที่ 2  การดําเนินการวจัิย สรางเครือ่งมือพรอมทั้งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพ
ของ เครื่องมือ เปนการนําเครื่องมือที่สรางและพัฒนาขึ้นไปเก็บขอมูล และนําขอมูลที่ไดมา
ทดสอบความ ถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปลผลการวเิคราะหขอมูล 

ข้ันที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  เปนการจัดทํารางรายงานการวิจัย  นําเสนอ
อาจารยที่ ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบแกไข จากนั้นจึงนํามา
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ปรับปรุงแกไข และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง  
แลวจัดทํารายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวทิยาลัย  เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษาตอไป 
ระเบียบวิธีวจิัย 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสดุ
ตาม วตัถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธวีิจัยไว  
ดังนี้  คือ แผนแบบของการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือ และการ
สรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูลและสถติิทีใ่ชในการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

แผนแบบการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research)  มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะ 
กลุมเดียว  ไมมีการทดลอง (the one - shot , non-experimental  case study  design)  ซึ่ง
เขียนเปนแผนผัง  (diagram)  ดังนี้ 

 

   S  หมายถึง  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

   X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน   
         บุคคลของวิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม 

   O  หมายถึง   ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมประชากร 
     

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้  ไดแก  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ- ราชวิทยาลัย  สังกัดวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  วิทยาเขตเชียงใหม  
วิทยาเขต- ขอนแกน  วิทยาเขตนครราชสีมา  เฉพาะตําแหนงดังตอไปน้ี  รองอธิการบด ี ผูชวย
อธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ  ผูอํานวยการวิทยาลยั
สงฆ และ เจาหนาที่ฝายบุคคล  จํานวนทัง้สิ้น 32 คน  แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

  O  
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1) กลุมใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธ
โฆส  นครปฐม   2) กลุมที่ใหขอมูลการสัมภาษณเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขต
เชียงใหม, วิทยาเขตขอนแกน, และวิทยาเขตนครราชสีมา   

กลุมที ่ 1 เพ่ือตอบคําถามขอที่ 1  วา " มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  มีสภาพการบริหารงานบุคคลอยูในระดับใด " เปน
กลุมบุคลากรของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม ทั้งหมด 17 คน  

กลุมที ่  2  เพ่ือตอบคําถามขอที่ 2 วา  " แนวทางการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เปน
อยางไร "   ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณบุคลากรจากวิทยาเขตที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ- ราชวิทยาลัยที่มีผลการบรหิารงานบุคคลอยูในระดับดี 3 แหง ประกอบดวย วทิยา
เขตเชียงใหม  วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขตนครราชสีมา 1  (ดังมีรายละเอียดสรุปผลการ
ประเมินในภาคผนวก ก.)  กําหนดผูใหขอมูลวิทยาเขตละ 5 คน  เฉพาะตําแหนงดังตอไปน้ี  
รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ  
ผูอํานวยการวทิยาลัยสงฆ  ไดจํานวน ผูใหขอมูลทั้งสิ้น 15 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้  ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน  และตวัแปรที่ศึกษา  มี
รายละเอียด  ดังตอไปน้ี 

 1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตวัแปรที่เกี่ยวกบัสถานภาพสวนตวัของผูตอบ
แบบสอบถาม  ประกอบดวย  พระภิกษ ุ ฆราวาส  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ 
และประสบการณ ในการทํางาน 

 2.  ตวัแปรทีศ่กึษา  ประกอบดวยตัวแปร 2 ดาน ไดแก 

 2.1 การบริหารงานบุคคลของวิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  
ตามขอบขายงานบริหารงานบุคคล 4 ประการ คือ 

   

                                                        
1มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, "ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในครั้งที ่1 แตละสวนงาน," 2546. (อัดสําเนา) 
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  2.1.1  การใหไดมาซ่ึงบุคลากร  เปนการดําเนินการใหไดมาซึ่งบุคคล 
เขามาในหนวยงาน  นับตัง้แตการวางแผนเกี่ยวกบัอัตราบุคลากร  วิเคราะหตําแหนง  การ
กําหนดตําแหนง  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงตั้ง  และอัตราเงินเดือน   

  2.1.2  การบํารุงรักษาบุคลากร  เปนการดําเนินการสืบเนื่องจากการ 
ใหไดมาซึ่งบุคลากร และใหบุคลากรอยูในหนวยงานใหนานที่สุดดวยความพอใจและปฏบิัตงิาน 
อยางมีประสิทธิภาพ  

  2.1.3  การพัฒนาบุคลากร  เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสรมิ
ให บุคลากรมคีวามรู  ความสามารถ   มีทักษะ  มีทัศนคตทิี่ดีขึ้นในการทํางานอันจะเปนผลให
การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งดียิ่งขึ้น   

  2.1.4  การใหบุคลากรพนจากงาน  เปนการดําเนินการใหบุคลากร 
พนจากหนาที่การงานและหมดสิทธิตาง ๆ ที่จะพึงมีพึงได 

  2.2  ระบบบริหารคุณภาพตามวัฏจักรเดมมิ่ง (PDCA)  ซึ่งเปนการ
ดําเนิน การหมุนเวียนใหครบ 4 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที ่ 1 จัดทําและวางแผน (Plan) หมายถึง  การกําหนดหัวขอ  
ควบคุม  กําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุ และกําหนดวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

  ขั้นตอนที ่2  ปฏิบัตติามแผน (Do) หมายถึง  การหาความรู เกี่ยวกบั 
วิธีดําเนินการ  แลวดําเนนิการตามวิธกีารที่กําหนด และเกบ็รวบรวมบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ
พรอม ทั้งผลลัพธ 

  ขั้นตอนที ่3 ติดตามประเมนิผล (Check) หมายถึง  การ
ตรวจสอบ การปฏิบัตวิาเปนไปตามเปาหมายหรือไม 

  ขั้นตอนที ่4 กําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่
ทําใหไม เปนไปตามแผน (Action) หมายถึง การหามาตรการแกไขหาการปฏิบัตงิานไมเปนไป
ตามวิธีการ  ทํางานมาตรฐาน  หรือคนหาสาเหตุเม่ือผลลัพธที่ไดไมเปนไปตามที่คาดหวัง  และ
ปรับปรุงระบบ  การทํางานและเอกสารตามวิธีการทํางานมาตรฐาน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้  เปนแบบสอบถาม รวม 2 ฉบับ คือ 
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ฉบับที ่ 1 เปนแบบสอบถามที่ใชเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบรหิารงาน  บุคคล
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส   นครปฐม 
โดยสอบถามรองอธิการบดี   ผูชวยอธิการบดี   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการ- 
สํานักวิชาการ  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  และเจาหนาที่ฝายบรหิารงานบุคคลของวิทยาเขต
บาฬ ีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม 

แบบสอบถามนี้  จะใชกรอบงานบริหารงานบุคคลตามเกณฑมาตรฐานจํานวน 4 
กรอบงานและควบคุมดวยวฎัจักรเดมมิ่ง  แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 

 ตอนที ่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทัว่ไปของผูตอบ  มี
ลักษณะ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ถามรายละเอียดเกี่ยวกับ  พระภิกษ ุ ฆราวาส  
เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  และประสบการณในการทํางาน 

 ตอนที ่ 2  สอบถามเกี่ยวกบัสภาพการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ดาน โดยในแตละดานใชการบริหารงานคุณภาพวัฏจักรเดมมิ่ง 4 ขั้นตอน  
ไดแก  การวางแผน  การปฏิบัตติามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุง 

 ลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2  นี้  เปนแบบสอบถามชนิดจัด
อันดับคุณภาพ 5 ระดับของไลเคอรท (Liker's  rating  scale)  โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ประมาณคา  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
บาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ  ซึ่ง
มีความหมาย ดังนี้ 
     คาน้ําหนัก 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
     คาน้ําหนัก 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
     คาน้ําหนัก 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
     คาน้ําหนัก 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
     คาน้ําหนัก 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

ฉบับที ่ 2  เปนแบบสัมภาษณโดยมีประเด็น  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม  วทิยาเขตขอนแกน  วิทยาเขต- 
นครราชสีมา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามฉบับที ่1  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50 

การสรางเครือ่งมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ  ที่ผูวิจัยไดสรางและ 
พัฒนาขึ้น  โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

ฉบับที ่1 การสรางแบบสอบถาม 

            ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบและลกัษณะของแบบสอบถาม ทีจ่ะใชในงานวจัิย  
โดยศึกษาจากเอกสาร  ตํารา และแบบสอบถามที่ไดมีการนําไปใชในงานวิจัย  เพ่ือเปนแนวทาง  
ในการสรางแบบสอบถาม 

 ขั้นที ่2 ศึกษาจากทฤษฎ ี แนวความคิด หลักการ  จากหนังสือ  ตาํรา  
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  และการบริหารงาน  
คุณภาพวัฏจักรเดมมิ่ง  เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานในการสรางแบบสอบถาม 

 ขั้นที ่ 3  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล  เพ่ือกําหนดเปน
โครงสราง  ของแบบสอบถามและขอบเขตของเนื้อหา  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ   

 ขั้นที ่ 4 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาแลว นําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content  validity) แลว
ดําเนินการแกไข  โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือจํานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ข.)   กอน
นําเสนอคณาจารย ผูควบคมุวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณา 

 ขั้นที ่5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช (try 
out) กับ รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวทิยาลัย   อาจารย  
และเจาหนาที ่   ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลัย  
นครปฐม จํานวน 30 รูป/คน ในระหวางวันที ่ 21 กรกฎาคม 2546 ถึง 5 สิงหาคม 2546  ซึ่ง
ไดรับความอนุเคราะหเปน อยางดียิ่งจากทานพระครวูิบลูยศลีโสภติ  รองอธิการบดีวิทยาเขตสิ
รินธรราชวทิยาลัย  นครปฐม 

 ขั้นที ่6 นําแบบสอบถามที่ไดกลับคนืมา  คาํนวณหาคาความ
เชื่อม่ัน (reliability)  โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2
 

ไดคา  ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.9743 

                                                        
2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological  Testing, 3rd ed. (New Yok : Harper 

& Row Publisher, 1974),161. 
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ฉบับที ่2  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

 ขั้นที ่1 สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจาก
แบบสอบถามฉบับที ่ 1 แลวนํามาประมวลผลเพื่อสรางประเด็นคําถามภายใตการแนะนําและให
คําปรึกษาของผูทรงคุณวุฒิ 

 ขั้นที ่2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของขอคําถาม และ
นําเสนอคณาจารย  ผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ 

 ขั้นที ่3 นําประเด็นคําถาม  มาปรับปรุงแกไข ตามที่คณาจารยผู
ควบคุมวิทยา- นิพนธใหคําแนะนํา เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 (แบบสอบถามฉบับที ่1 และฉบับที ่2 มีรายละเอียดในภาคผนวก ค.)   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวมรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน  ดังนี้ 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

    1.1  ผูวจัิยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือ
ขอให  ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
วิทยาเขต บาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  ซึ่งเปนกลุมประชากรชวยอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามในการวิจัย ครั้งนี้  ซึ่งไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่ง 

     1.2  ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม  และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ดวยตนเอง  

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ   

 2.1  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพ่ือขอให  ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังรองอธิการบดีวทิยาเขตเชียงใหม  วิทยาเขต
ขอนแกน  และ วิทยาเขตนครราชสีมา (ภาคผนวก ง.)  

 2.2  ผูวิจัยไดเดินทางไปสัมภาษณรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  
ผูอํานวยการ สํานักงานวทิยาเขต ผูอํานวยการสํานกัวิชาการ  ผูอํานวยการวทิยาลัยสงฆ ที่
วิทยาเขตเชียงใหม  วิทยาเขตขอนแกน และวทิยาเขตนครราชสีมา  ซึ่งไดรับความอนุเคราะห
จากวิทยาเขตทั้ง 3 แหงเปนอยางดียิ่ง 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวจัิยกําหนดใหวิทยาเขตเปนหนวยวิเคราะห (unit of 
analysis)  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานกังานวิทยาเขต ผูอํานวยการ
สํานักวิชาการ  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ   และเจาหนาที่ฝายบริหารงานบุคคล เปนผูตอบ
แบบสอบถาม  โดยแยกการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย  ดังนี้ 

1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  นําขอมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูลลง
รหัส และทํา  การวิเคราะหขอมูลโดยโชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social     Sciences) เพ่ือคํานวณคาสถติ ิดังนี้ 

 1.1  การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ใชความถี ่(frequencie) และรอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 1.2  วิเคราะหสภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราช- วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ใชคาเฉลี่ยประชากร (m) และคา 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)  จากนั้นจึงนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย ซึ่งผูวิจัยได
กําหนด เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) โดยถือวา คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถาม  อยูในชวงใด  แสดงวา การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  อยูในระดบันั้น ๆ  เกณฑการวิเคราะห
ตามแนวคิด ของเบสท มีดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงวา มีการปฏิบัติในระดับนอยทีสุ่ด 
  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงวา มีการปฏิบัติในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงวา มีการปฏิบัติในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงวา มีการปฏิบัติในระดับมากทีสุ่ด3 

 1.3  การวิเคราะหการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขต
ขอนแกน และวิทยาเขตนครราชสีมา  ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content  analysis) 

 1.4 นําขอมูลที่ไดมาสรุปเปนแนวทางการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม 

 

                                                        
3 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice 

Hall Inc., 1970), 204-208. 
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สรุป 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี ้  เปนการวิจัยเพ่ือตอบคําถามสองขอ คือ                  
1) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม  มี
สภาพการบริหารงาน บุคคลอยูในระดบัใด  2) แนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เปนอยางไร   ผูวิจัยได
ศึกษาจากเอกสาร ผลงานวจัิยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  โดยใชการบรหิารงานบุคคล 
4 ขั้นตอน คอื 1) การใหไดมาซึ่งบุคลากร 2) การบํารุงรักษาบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร   
4) การใหบุคลากร พนจากงาน  มาเปนกรอบแนวคดิของการวิจัย  โดยที่แตละงานใชวัฏจักร 
PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มีรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบด ี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยา
เขต  ผูอํานวย สํานักวิชาการ  ผูอํานวยการวทิยาลัยสงฆ  หัวหนาฝาย และเจาหนาที่ฝาย
บริหารงานบุคคล เปนหนวยวเิคราะหและเปนผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม  นอกจากนั้น
ยังมีวิทยาเขตเชียงใหม  วิทยาเขตขอนแกน  และวิทยาเขตนครราชสีมาที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร งานบุคคลอยูในระดับด ี (A 3) เปนผูใหสัมภาษณ  โดยใชการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง 

สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห คือใชความถี ่(frequencie) รอยละ (%) คาเฉลี่ยประชากร  
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4   สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะหเน้ือหา 
(content  analysis)

                                                        
4  นพดล  เจนอักษร, แกนวิจัยในชั้นเรียน  (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด 

ภาพพิมพ, 2544), 81. 
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บทที ่  4 

การวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการวจัิย การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ของ
การวิจัย ในการวิจัยเรื่อง  “การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม”  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบ สอบถามของ
ประชากรกลุมที่   1  ซึ่งเปนบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณประชากร กลุมที ่  2  
ที่เปนบุคคลากรในสังกัดวทิยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตขอนแกน และวทิยาเขต นครราชสีมา  
นํามาวิเคราะหขอมูลตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตอนที ่ 1  แบงยอยออกเปน  2  ประเดน็ 

 1.1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 

 1.2  การวิเคราะหสภาพการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม  เพ่ือตอบขอคําถามการวิจัยขอที่  1   

ตอนที ่ 2  

 การวิเคราะหสภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย  วทิยาเขตเชียงใหม  วิทยาเขตขอนแกน  และวิทยาเขตนครราชสีมา  เพ่ือตอบขอ
คําถาม ของการวิจัยขอที ่ 2  โดยการวิเคราะหเน้ือหา มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตอนที่  1  

1.1  สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชากร 
กลุมที ่ 1 จากบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬี
ศึกษา พุทธโฆส นครปฐม  ใชการแจกแจงความถี ่ (frequency)  และหาคารอยละ (percentage)  
ปรากฏ รายละเอียดในตารางที่  2  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55 

ตารางที ่ 2  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตัวแปร จํานวน รอยละ 

     เพศ 
  บรรพชิต 7 41.20 
  คฤหัสถชาย 7 41.20 
  คฤหัสถหญิง 3 17.60 

  รวม  17 100.00 

     อายุ 
  ไมเกิน  25  ป 1  5.90 
  26 - 35  ป 8 47.10 
  36 - 45  ป 5 29.40 
  46  ป  ขึ้นไป 3 17.60 

  รวม  17 100.00 

     วุฒิการศกึษา 
  ต่ํากวาปริญญาตร ี 5 29.40 
  ปริญญาตรี 6 35.40 
  ปริญญาโท 3 17.60 
  ปริญญาเอก 3 17.60 

  รวม  17 100.00 

     ตําแหนง 
  อาจารยประจํา 8  47.10 
  เจาหนาที่ 9 52.90 

  รวม  17 100.00 

     ประสบการณ 
  ไมเกิน  2  ป 2 11.75 
  3 - 5  ป 5 29.40 
  6 - 8  ป 7 41.20 
  9 - 11  ป 2 11.75  
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ตารางที ่2 (ตอ)   
   ตัวแปร จํานวน รอยละ 

  11  ปขึ้นไป 1 5.90 

  รวม  17 100.00 

     ตําแหนงบริหาร 

     อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผช.อธิการบดี  3 17.50 

     ผอ.กอง/ผอ.สํานักงาน/ผอ.วิทยาลัยสงฆ  3 17.50 

     หน.ฝาย 11   65.00 

  รวม  17 100.00 

     ประสบการณในการทํางาน 

  ไมเกิน  2  ป 7 41.20 

  3 - 5  ป 9 52.90 

  6 - 8  ป 1 5.90 

  9 - 11  ป - - 

  11  ป  ขึ้นไป  - - 

 รวม   17 100.00 

จากตารางที่  1  พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ  41.20  เปนบรรพชิต รอยละ  
58.80  เปนคฤหัสถ  ซึ่งประกอบดวยเพศชายรอยละ  41.20  เพศหญิงรอยละ  17.60  อายุของ 
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในชวงอายุ  25 - 36  ป  รอยละ  47.10  สวนนอย  คือ  ชวง
อายุไมเกิน    25  ป  มีเพียงรอยละ  5.90  ดานวุฒิการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญมีวุฒิปรญิญาตร ี  รอยละ  35.40  ต่ํากวา ปริญญาตรี  รอยละ  29.40  นอยที่สุดคือ มีวุฒิ
ปริญญาโท กับ ปริญญาเอก  มีจํานวนเทากัน  คือรอยละ 17.60  เม่ือจําแนกตําแหนง ตาม
ลักษณะงานทีป่ฏิบัตคิือ  ตาํแหนงเจาหนาที่ กับ ตําแหนงอาจารยประจํา พบวาเปนเจาหนาที ่
รอยละ  52.90  เปนอาจารยประจํารอยละ  47.10  ดานประสบการณในการทํางาน  สวนใหญมี 
ประสบการณในชวง  6 - 8  ป  มีถึงรอยละ  41.20  ในขณะที่สวนนอยที่สุด คือรอยละ 5.90  มี
ประสบการณทํางานตั้งแต  11  ป  ขึ้นไป 
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เม่ือจําแนกลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม แยกระดับตําแหนงทางการบริหาร คือ       
1) อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบด ี  2) ตําแหนงผูอํานวยการกอง / ผูอํานวยการ
สํานัก/ ผูอํานวยการวทิยาลัยสงฆ  3) ตําแหนงหัวหนาฝาย  พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ตําแหนงระดับ หัวหนาฝายมากที่สุด  รอยละ  64.75  สําหรับประสบการณในการบริหารงาน  
พบวา  ผูตอบแบบสอบถามในการบริหารงาน  ชวง  3 - 5  ปมากที่สุด  รอยละ  52.90  
รองลงมาคือ ประสบการณในการทํางานไมเกิน  2  ป  รอยละ  41.20  นอยที่สุดคอื 
ประสบการณในการทํางาน  6 - 8  ป  รอยละ  5.90  โดยไมมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณในการบริหารงานถึง  9  ป 

1.2 การวิเคราะหสภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส   นครปฐม 

การวิเคราะหสภาพการบริหารงานบุคคล  ตามหัวขอที่  1.2  นี้  เปนการวิเคราะห 
เพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอที ่  1  ทีว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยา
เขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  มีสภาพการบริหารบุคคลอยูในระดับใด”  วิเคราะหขอมูล 
โดยใชคาเฉลีย่  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งจําแนกการวิเคราะหขอมูล ไดดังมี
รายละเอียดในตารางที ่3 หนาถัดไป  
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ตารางที ่ 3   แสดงสภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
     วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  ตามระบบวฏัจักรเดมมิ่งในภาพรวม 

 รายการที่สํารวจ µ  σ  ระดับการปฏบิัต ิ

1.  การใหไดมาซึ่งบุคลากร  2.99 0.66 ปานกลาง 
 1. การวางแผน (Plan)  3.02 0.96 ปานกลาง 
 2. การปฏิบัต ิ (Do)  2.98 0.87 ปานกลาง 
 3. การตรวจสอบ (Check)  3.06 0.83 ปานกลาง 
 4. การปรับปรุง  (Action)  2.82 0.88 ปานกลาง 
2.  การบํารุงรักษาบุคลากร  3.08 0.64 ปานกลาง 
 1. การวางแผน (Plan)  2.88 0.70 ปานกลาง 
 2. การปฏิบัต ิ (Do)  3.08 0.92 ปานกลาง 
 3. การตรวจสอบ (Check)  3.53 0.72 มาก 
 4. การปรับปรุง  (Action)  2.94 0.90 ปานกลาง 
3.  การพัฒนาบุคลากร  2.78 0.66 ปานกลาง 
 1. การวางแผน (Plan)  2.88 0.96 ปานกลาง 
 2. การปฏิบัต ิ (Do)  2.73 0.92 ปานกลาง 
 3. การตรวจสอบ (Check)  2.94 0.66 ปานกลาง 
 4. การปรับปรุง  (Action)  2.94 0.75 ปานกลาง 
4.  การใหบุคลากรพนจากงาน  2.73 0.62 ปานกลาง 
 1. การวางแผน (Plan)  2.65 0.70 ปานกลาง 
 2. การปฏิบัต ิ (Do)  2.74 0.82 ปานกลาง 
 3. การตรวจสอบ (Check)  2.82 0.73 ปานกลาง 
 4. การปรับปรุง  (Action)  2.59 0.62 ปานกลาง 
 รวม  2.90 0.65 ปานกลาง 

จากตารางที่ 3 พบวาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม  ตามระบบวัฏจักรเดมมิ่งในภาพรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง ( µ = 2.90,  σ = 0.65)  เม่ือนํามาเรียงลําดับตามขั้นตอนกระบวนการ
บริหารงานบุคคล จากคาสถิติสูงไปต่ําได คือ   1)  การบํารุงรักษาบุคลากร ( µ = 3.08,  σ = 
0.64)  2)  การใหไดมา ซึ่งบุคลากร  ( µ = 2.99,  σ = 0.66)  3)  การพัฒนาบุคลากร ( µ = 
2.78,  σ = 0.66)  และ 4)  การใหบุคลากรพนจากงาน ( µ = 2.73,   σ =  0.62)  
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ตารางที ่ 4 แสดงคาเฉลี่ย ( µ ), คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )  และสภาพการบริหารงาน 
บุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธ
โฆส  นครปฐม  ตามระบบวัฏจักรเดมมิ่งในขั้นตอนการใหไดมาซ่ึงบุคลากร 

 วัฏจักร ขอความที่เสนอ    µ  σ  ระดับคุณภาพ 

 การวางแผน 1. มีการวางแผนอัตราบุคลากรไวลงหนา 2.71 0.92 ปานกลาง 
 (PLAN) 2. มีการวางแผนในการจัดทาํหลักเกณฑ  2.59 0.80 ปานกลาง 
     เพื่อสรรหาไวอยางชัดเจน    
  3. จัดทํามาตรฐาน กําหนดตําแหนง 3.00 0.87 ปานกลาง 
     บุคลากรไวเปนรูปธรรม    
  4. มีการแบงภาระงานในตําแหนงอยางชัดเจน 3.41 1.21 ปานกลาง
  5. มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร 3.41 0.94 ปานกลาง 
     ที่จะเขาปฎิบัติงานชัดเจน 

 การปฎิบัติ 6. มีการเสนอความตองการบุคลากรไปยัง 2.82 0.95 ปานกลาง 
 (DO)    หนวยงานทีร่ับผิดชอบในการบรรจุแตงต้ัง  
  7. มีการแสวงหาและชักชวนบุคลากรตาม  3.24 0.90 ปานกลาง 
     ที่ตองการมารวมปฎิบัติงาน    
  8. มีสวนรวมในการเสนอแนะและคัดเลือก 2.88 0.99 ปานกลาง 
     บุคลากรที่ตองการ   
  9.การบรรจุบุคลากรรวดเร็วทันกับความตองการ 3.00  0.79 ปานกลาง
  10.ไดบุคลากรตรงตามตองการของหนวยงาน 3.24 0.75 ปานกลาง 
  11. มีการรายงานผลการทดลองปฎิบัติงาน  2.76 0.66 ปานกลาง 
       ของบุคลากรใหมอยางตรงไปตรงมา   
  12. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมี 3.00 0.79 ปานกลาง 
       ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  และโปรงใส   
  13. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปน  2.88 0.86 ปานกลาง 
   ไปตามระเบียบ 

 การตรวจสอบ 14. มีการประเมินผลในขั้นตอนการใหไดมา 3.06 0.83 ปานกลาง 
 (CHECK)      ซึ่งบุคลากร    

 การปรับปรุง 15. มีการนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนา 2.82 0.88 ปานกลาง 
 ( ACTION )      ใหดีขึ้นอยูเสมอ   
  
  รวม 2.99 0.66 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 การใหไดมาซึ่งบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง        
( µ = 2.99,  σ = 0.66) ดังมีการปฏิบัตติามคาสถิติจากสูงไปต่ําเรียงลําดับตามรายการ คือ      
1)  มีการกําหนด คุณสมบัติของบคุลากรที่จะเขาปฏบิัติงานชัดเจน ( µ = 3.41,  σ = 0.94)      
2)  มีการแบงภาระงาน ในตําแหนงอยางชัดเจน ( µ  = 3.41,  σ = 1.21)   3)  ไดบุคลากรตรง
ตามตองการของหนวยงาน ( µ  = 3.24,  σ = 0.75)   4) มีการแสวงหาและชักชวนบุคลากร
ตามที่ตองการมารวมปฏิบตัิงาน  ( µ  = 3.24,  σ = 0.90)   5) มีการประเมินผลในขั้นตอนการ
ใหไดมาซึ่งบุคลากร ( µ = 3.06,  σ = 0.83) 6) การบรรจุบุคลากรรวดเร็วทันกับความ
ตองการ ( µ  = 3.00, σ = 0.79)   7) จัดทํา มาตรฐานกําหนดตําแหนงบุคลากรไวเปนรูปธรรม 
( µ  = 3.00,  σ = 0.87)  8)  การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรมีความบริสุทธิ ์  ยุตธิรรม และ
โปรงใส ( µ = 3.00,  σ = 0.79)   9) การสรรหา และคัดเลอืกบุคลากรเปนไปตามระเบยีบ ( µ  = 
2.88,  σ = 0.86)  10) มีสวนรวม ในการเสนอแนะและคัดเลือกบุคลากรที่ตองการ ( µ = 2.88,  
σ = 0.99)  11)  มีการนําผล ที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ ( µ = 2.82,  σ = 0.88) 
12) มีการเสนอความ ตองการบุคลากรไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบในการบรรจุแตงตั้ง ( µ  = 
2.82,  σ = 0.95) 13)  มีการรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรใหมอยาง
ตรงไปตรงมา ( µ = 2.76, σ = 0.66) 14) มีการวางแผนอัตราบุคลากรไวลวงหนา ( µ = 2.71,  
σ = 0.92)  และ15) มีการวางแผนในการจัดทําหลักเกณฑเพ่ือสรรหาไวอยางชัดเจน  ( µ = 
2.59, σ  = 0.80)  
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ตารางที ่  5  แสดงคาเฉลีย่ ( µ ), คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และสภาพการบริหารงาน 
บุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธ
โฆส  นครปฐม  ตามระบบวัฏจักรเดมิ่งในขั้นตอนการบํารุงรักษาบคุลากร 

 วัฏจักร ขอความที่เสนอ    µ  σ  ระดับคุณภาพ 

 การวางแผน 1. มีการวางแผนเพื่อการบํารุงรักษา 2.88 0.93 ปานกลาง 
 (PLAN)     บุคลากรเปนลายลักษณอักษร  

  2. มีการจัดทําหลักเกณฑและคูมือเกี่ยวกับ 2.88 0.86 ปานกลาง 
     การบํารุงรักษาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม  

 การปฎิบัติ 3. ไดมอบหมายงานในหนาทีใ่หบุคลากร 3.06 0.83 ปานกลาง 
 (DO)    ตรงกับความรูความสามารถและความถนัด   

  4. แนะนํา ชวยเหลือ และสนับสนุนใหการปฎิบัติ 3.06 0.90 ปานกลาง 
     งานบุคลากรประสบความสําเร็จ  

  5. ยกยอง  และสนับสนุนผูทีต้ั่งใจปฎิบัติหนาที่   3.24 1.09 ปานกลาง 
     และมีผลงานดีเดน  

  6. บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 2.88 1.05 ปานกลาง 
     และวางแผนงาน   

  7. บุคลากรเขาใจนโยบายและวัตถุประสงค 3.18 0.81 ปานกลาง 
     ในการปฎิบัติหนาที่เปนอยางดี   
  8. สงเสริมสนบัสนุนความกาวหนาในตําแหนง 3.18 1.19 ปานกลาง 
     หนาที่การงานของบุคลากร   
  9. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร 3.12 0.78 ปานกลาง 
     ในหนวยงาน   

  10. บุคลากรไดรับการยอมรบันับถือซึง่กันและกัน 3.00 0.71 ปานกลาง 
       จากผูรวมงาน  

  11. บุคลากรไดรับการยอมรบันับถือจากชมุชน 3.12 0.70 ปานกลาง 
       และบุคคลภายนอก  
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 วัฏจักร ขอความที่เสนอ     µ  σ  ระดับคุณภาพ 

  12. บุคลากรมีความพึงพอใจในตําแหนงหนาที่ 3.18 0.73 ปานกลาง
  13. บรรยากาศการปฎบัติงานในหนวยงานเปน 3.06 0.75 ปานกลาง 
       ที่พึงพอใจของบุคลากร   
  14. หนวยงานไดใหความชวยเหลือบุคลากรใน 2.88 0.86 ปานกลาง 
       การแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการ 
       ปฎิบัติงาน   

  15. หนวยงานใหการสนับสนนุความคิดริเริม่ 3.29 0.85 ปานกลาง 
       ในการทํางานของบุคลากร   
  16. บุคลากรมีความภาคิภูมิใจที่เปนสวนหนึง่ 3.18 0.88 ปานกลาง 
        ของหนวยงาน   

  17. หนวยงานมีหลักเกณฑการประเมินการ 3.06 0.83 ปานกลาง 
       ปฎิบัติงานเปนที่นาพอใจ    

  18. มีการประเมินผลการปฎิบัติงานอยาง 2.82 0.88 ปานกลาง 

   สม่ําเสมอ   

  19. มีวัสดุอุปรณอํานวยความสะดวกในการ 3.53 0.72 ปานกลาง 
  ปฎิบัติงานของบุคลากรอยางเพียงพอ  
  20. มีการบริหารและอํานวยความสะดวกในดาน 2.94 0.83 ปานกลาง 
       ที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร   
  21. หนวยงานอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร 3.06 1.03 ปานกลาง 
      เกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการตางๆ ไดคลองตัว  

  22. มีสวัสดิการเกี่ยวกับการเงินเพื่อชวยเหลือ 2.83 0.81 ปานกลาง 
       บุคลากรที่ไดรับความเดือดรอน  

 การตรวจสอบ 23. มีการประเมินผลการปฎิบัติในขั้นตอน 3.53 0.72 ปานกลาง 
 (CHECK)      การบํารุงรกัษาบุคลากร  

 การปรับปรุง 24. มีการนําผลที่ไดรับไปพฒันาใหดีขึ้นอยูเสมอ 2.94 0.90 ปานกลาง 
 (ACTION) 

   รวม 3.08 0.64 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 5 การบํารุงรักษาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( µ  = 
3..08,  σ = 0.64 ) ดังมีการปฏิบัตติามคาสถิติจากสูงไปต่ําเรียงลําดบัตามรายการ คือ  1) มี
การประเมินผลการปฏิบตัิในขั้นตอนการบํารุงรักษาบคุลากร ( µ =  3.53,  σ = 0.72)   2)  มี
วัสดุอุปกรณ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเพียงพอ ( µ  = 3.53,          
σ = 0.76 )   3) หนวยงานใหการสนับสนุนความคิดริเริ่มในการทํางานของบุคลากร ( µ  = 3.29,  
σ =0.85 )  4) ยกยองและสนับสนุนผูทีต่ั้งใจปฏิบตัิหนาที่และมีผลงานดีเดน ( µ = 3.24,        
σ = 1.09 )   5)  บุคลากรมีความพึงพอใจในตําแหนงหนาที่ ( µ  = 3.18,  σ = 0.73)             
6) บุคลากรเขาใจนโยบายและวตัถปุระสงคในการปฏบิัติหนาที่เปนอยางดี ( µ  = 3.18,         
σ  = 0.81 )  7) บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของหนวยงาน ( µ  = 3.18,           
σ  = 0.88 )    8) สงเสรมิสนับสนุนความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  ของบุคลากร     
( µ  = 3.18,  σ  = 1.19 )  9)  บุคลากร ไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชนและบคุคลภายนอก 
( µ  = 3.12, σ  = 0.70)  10) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน       
( µ  = 3.12, σ  = 0.78)  11) บรรยากาศ การปฏิบตังิานในหนวยงานเปนที่พึงพอใจของ
บุคลากร ( µ = 3.06, σ  = 0.75)  12)  หนวยงาน มีหลักเกณฑการประเมินการปฏิบตัิงานเปน
ที่นาพอใจ ( µ = 3.06, σ  = 0.83)  13) ไดมอบหมาย งานในหนาที่ใหบุคลากรตรงกับความรู
ความสามารถและความถนดั ( µ  = 3.06,  σ = 0.83)         14) แนะนําชวยเหลือและสนับสนุน
ใหการปฏิบตังิานบุคลากรประสบความสําเร็จ  ( µ = 3.06, σ  = 0.90)  15)  หนวยงานอํานวย
ความสะดวกใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการตางๆ ไดคลองตัว ( µ  = 3.06,         
σ  =1.03 )  16)  บุคลากรไดรับการยอมรับนับถือซ่ึงกนัและกันจากผูรวมงาน ( µ  = 3.00,  = 
0.71 )  17)  มีการบริหารและอํานวยความสะดวกในดานที่พักอาศัยสาํหรับ บุคลากร ( µ =2.94,  
= 0.83 )    18) มีการนําผลที่ไดรบัไปพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ ( µ =2.94, σ  = 0.90)             
19) หนวยงานไดใหความชวยเหลือบุคลากรในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตงิาน 
( µ = 2.88, σ  = 0.86 )  20) มีการจัดทําหลักเกณฑและคูมือเกี่ยวกับ การบํารุงรักษาบุคลากร
อยางเปนรูปธรรม ( µ = 2.88, σ  = 0.86)   21)  มีการวางแผนเพื่อการบํารุงรักษาบุคลากรเปน
ลายลักษณอักษร ( µ  = 2.88, σ  = 0.93)  22)  บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
วางแผน ( µ =  2.88, σ  = 1.05) 23)  มีสวัสดกิารเกี่ยวกับการเงินเพื่อชวยเหลือบุคลากรที่
ไดรับความเดอืดรอน ( µ = 2.83, σ  =0.81 ) และ 24) มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยาง
สม่ําเสมอ ( µ = 2.82,  = 0.88)  
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ตารางที ่   6  แสดงคาเฉลีย่ ( µ ) , คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และสภาพการบริหารงาน 

บุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธ
โฆส  นครปฐม  ตามระบบวัฏจักรเดมมิ่งในขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 

 วัฏจักร  ขอความที่เสนอ    µ  σ  ระดับคุณภาพ 

 การวางแผน 1. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร 2.76 0.97 ปานกลาง 
 ( PLAN )    เปนลายลักษณอักษร    

  2.มีการจักทําหลักเกณฑและคูมือเพื่อการพัฒนา 3.00 0.94 ปานกลาง 
     บุคลากรอยางเปนรูปธรรม    

 การปฏิบัติ 3. มีการปฐมนเิทศบุคลากรที่เขามาใหมใหเขา 2.76 1.03 ปานกลาง 
 (DO)     ในถึงกฎระเบียบ หนาที่สวัสดิการ และสภาพ 
      ของชุมชน  

  4. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น 2.71 0.92 ปานกลาง 
     ในการปฏิบัติงานระหวางบุคลากรดวยกัน   

  5. มีการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานของ 2.65 0.93 ปานกลาง 
     บุคลากรที่มปีระสบการณ   
  6. มีกิจกรรมไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู 2.76 0.90 ปานกลาง 
     เปนประจํา    

  7. มีการบริการเอกสารและหนังสือทางวิชาการ 2.94 0.90 ปานกลาง 
     สําหรับใหบคุลากรคนควา   
  8. มีการแนะนาํใหบุคลากรทราบถึงแหลงความรู 2.82 1.01 ปานกลาง 
  ตาง ๆ ที่จะนําใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน   

  9. หนวยงานจดัใหมีการแนะนําวิธีปฏิบัติหนาที่ 2.76 0.75 ปานกลาง 
     ใหมีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากร 

  10. มีการเชิญวิทยากรผูมีความชํานาญมาให 2.47 0.80 ปานกลาง
      คําแนะนําปรึกษาและแนะนําบุคลากร 

  11. มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อประโยชน 2.35 0.86 ปานกลาง
        ในการปฏิบัติงานของบุคลากร    
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 วัฏจักร  ขอความที่เสนอ    µ  σ  ระดับคุณภาพ 

  12. สงเสริมใหบุคลากรไปชมนิทรรศการ 2.47 0.80 ปานกลาง 
       ทางดานวิชาการ   

  13. สนับสนุนใหบุคลากรเขารบัการอบรมประชุม 2.88 0.86 ปานกลาง 
       และสัมมนาทางวิชาการ   
  14. สนับสนุนใหบุคลากรไดมโีอกาสศึกษาตอ 2.82 1.01 ปานกลาง 

  15. สนับสนุนใหบุคลากรนําความรูที่ไดรับใหม ๆ  3.12 0.93 ปานกลาง 
         มาใชในการปฏิบัติการ   
 การตรวจสอบ 16. มีการประเมินผลงานในขัน้ตอนการพัฒนา 2.94 0.66 ปานกลาง 
 (CHECK)       บุคลากร    

 การปรับปรุง 17. มีการนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาให 2.94 0.75 ปานกลาง 
 (ACTION)      ดีขึ้นอยูเสมอ   

   รวม 2.78 0.66 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 6 การพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 2.78,  
σ = 0.66 ) ดังมีการปฏิบัตติามคาสถิติจากสูงไปต่ําเรียงลําดับตามรายการ คือ 1)  สนับสนุนให
บุคลากรนําความรูที่ไดรับใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติการ ( µ = 3.12,  σ = 0.93 )  2) มีการ
จัดทํา หลักเกณฑและคูมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม ( µ = 3.00, σ  = 0.94)                    
3)  มีการประเมินผลงานในขั้นตอนการพฒันาบุคลากร ( µ = 2.94,  σ  = 0.66)  4)  มีการนํา
ผลที่ไดไปปรบัปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ ( µ  = 2.94,  σ  = 0.75)  5)  มีการบริการ
เอกสารและหนังสือทางวิชาการสําหรับใหบุคลากรคนควา ( µ  = 2.94, σ = 0.90 )               
6)  สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมประชุมและสมัมนาทางวิชาการ ( µ  = 2.88, σ = 0.86) 
7) มีการแนะนําใหบุคลากรทราบถึงแหลงความรูตางๆ ที่จะนําใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 
( µ =2.82, σ  = 1.00 )  8)  สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอ ( µ =  2.82,                
σ  = 1.01 )  9)  หนวยงานจัดใหมีการแนะนําวิธีปฏบิัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากร 
( µ  = 2.76,  σ  = 0.75 )  10)  มีกิจกรรมไปศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูเปนประจํา      
( µ = 2.76,  = 0.90 )   11)  มีการวางแผน เพ่ือพัฒนาบุคลากรเปนลายลักษณอักษร        
( µ = 2.76, σ  = 0.97) 12) มีการปฐมนิเทศบคุลากร ที่เขามาใหมใหเขาใจถึงกฎระเบยีบ หนาที่
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สวัสดิการ และสภาพของชุมชน ( µ = 2.76, σ  = 1.03)  13)  จัดใหมีการแลกเปลีย่นความรู
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหวางบุคลากรดวยกัน ( µ  = 2.71, σ  = 0.92)  14)  มีการ
สังเกตการสอนและการปฏบิัติงานของบคุลากรที่มีประสบการณ  ( µ  = 2.65, σ  = 0.93 )     
15) มีการเชญิวิทยากรผูมีความชํานาญมาใหคําแนะนํา ปรึกษาและแนะนําบคุลากร ( µ = 2.47,  
σ = 0.80) 16) สงเสริมใหบุคลากรไปชมนทิรรศการ ทางดานวิชาการ  ( µ = 2.47,  σ  = 0.80 ) 
และ 17) มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือประโยชน ในการปฏิบตังิานของบุคลากร         
( µ  = 2.35,  σ  = 0.86) 
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ตารางที ่ 7 แสดงคาเฉลี่ย ( µ ), คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) และสภาพการบริหารงาน
บุคคล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธ
โฆส  นครปฐม  ในขั้นตอนการใหบุคลากรพนจากตําแหนง 

 วัฏจักร  ขอความที่เสนอ     µ    σ  ระดับคุณภาพ 

 การวางแผน 1. มีการจัดทําหลักเกณฑและคูมือเกี่ยวกับการ 2.65 0.70 ปานกลาง 
 (PLAN)     ใหบุคลากรพนจากตําแหนงอยางเปนรปูธรรม    
 การปฏิบัติ 2. หนวยงานมสีวนรวมในการพิจารณาให 2.88 0.78 ปานกลาง 
 (DO)     บุคลากรพนจากตําแหนง   
  3. หนวยงานใหความเปนธรรมแกบุคลากรที่พน 2.94 0.83 ปานกลาง 
      จากตําแหนง   
  4. หนวยงานทีใ่หความชวยเหลือบุคลากรในการ 2.82 0.88 ปานกลาง 
   ปองกันไมใหพนจากตําแหนงหนาที่โดยไมมีเหตุผล  
  5. เม่ือบุคลากรมีเหตุอันจําเปนที่จะตองโอน 2.83 0.73 ปานกลาง 
      โยกยายหนวยงานไดมีสวนชวยเหลือ   
  6. หนวยงานไดอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ 2.82 0.81 ปานกลาง 
     การไดรับสวัสดิการตาง ๆแกบุคลากรที่พนจาก 
     ตําแหนงหนาที่  
  7. หนวยงานไดใหคําปรึกษาเรื่องตาง ๆ ที่เปน 2.82 0.73 ปานกลาง 
     รูปธรรมแกบุคลากรที่พนจากตําแหนงไปแลว   
  8. หนวยงานไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความ 2.65 0.86 ปานกลาง 
  ประทับใจสําหรับบุคลากรที่พนจากตําแหนงหนาที่   
  9. หนวยงานทีไ่ดมีการติดตอและสงขาวสาร 2.41 0.71 ปานกลาง 
     ความเคลี่อนไหวของหนวยงานใหบุคลากร  
     ที่พนจากตําแหนงทราบเปนระยะ ๆ    
  10. หนวยงานที่ใหความสําคัญและสรางความ 2.53 0.80 ปานกลาง 
  ผูกพันธสําหรบับุคลากรที่พนจากตําแหนงหนาที่ 
  เปนอยางดี  
 การตรวจสอบ 11. มีการประเมินในขั้นตอนการใหบุคลากร 2.82 0.73 ปานกลาง 
 (CHECK)      พนจากตําแหนง     
 การปรับปรุง 12. มีการนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาให 2.59 0.62 ปานกลาง 
 (ACTION)      ดีขึ้นอยูเสมอ    

   รวม 2.73 0.62 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 7 การใหบุคลากรพนจากงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    
( µ = 2.73,  σ = 0.62 ) ดังมีการปฏิบัตติามคาสถิติจากสูงไปต่ําเรียงลําดับตามรายการ คือ       
1)  หนวยงานใหความเปนธรรมแกบคุลากรที่พนจากงาน ( µ = 2.94, σ  = 0.83 )                  
2)  หนวยงานมีสวนรวม ในการพิจารณาใหบุคลากรพนจากงาน ( µ = 2.88,  σ = 0.78 )         
3) เม่ือบุคลากรมีเหตุอันจําเปน ที่จะตองโอนโยกยายหนวยงานไดมีสวนชวยเหลอื ( µ = 2.83,  
σ  = 0.73 )   4)  มีการประเมนิ ในขั้นตอนการใหบุคลากรพนจากงาน ( µ  = 2.82, σ = 0.73 )  
5) หนวยงานไดใหคําปรึกษาเรื่องตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมแกบุคลากรที่พนจากงานไปแลว     
( µ = 2.82,  σ = 0.73 )   6)  หนวยงาน ไดอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการ
ตางๆ แกบุคลากรที่พนจากงาน ( µ = 2.82, σ  = 0.81 )  7) หนวยงานใหความชวยเหลือ
บุคลากรในการปองกันไมใหพนจากงานโดยไมมีเหตุผล ( µ =  2.82, σ  = 0.88 )  8)  มีการ
จัดทําหลักเกณฑและคูมือเก่ียวกับการใหบุคลากรพนจากงาน อยางเปนรูปธรรม  ( µ = 2.65,  
σ  = 0.70 )  9) หนวยงานไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความประทับใจ สําหรับบุคลากรทีพ่นจากงาน 
( µ = 2.65, σ  = 0.86 )  10)  มีการนําผลที่ไดไปปรับปรุง และพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ        
( µ  = 2.59, σ  = 0.62 )  11) หนวยงานใหความสําคัญและสราง ความผูกพันสําหรับบุคลากร
ที่พนจากงานเปนอยางดี ( µ = 2.53, σ  = 0.80 )  และ 12)  หนวยงานไดมีการติดตอและสง
ขาวสาร ( µ  = 2.41, σ  = 0.71 ) 
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ตอนที่ 2 

การวิเคราะหสภาพการบริหารงานบุคคล  ในตอนที ่2 นี้  เปนการวิเคราะหเพ่ือตอบ 
คําถามของการวิจัยขอที ่ 2 ที่วา “แนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ- ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เปนอยางไร”  วิเคราะหขอมูล  
โดยการวิเคราะหเน้ือหา ( content analysis )  โดยจําแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 
ขั้นตอน คือ 1)  การใหไดมาซึ่งบุคลากร  2)  การบํารุงรักษาบุคลากร  3)  การพัฒนาบุคลากร  
และ 4)  การใหบุคลากรพนจากตําแหนง  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางที ่  8 แสดงการวิเคราะหเน้ือหา ที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหารในสังกัด 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม,  วิทยาเขต
ขอนแกน   และวทิยาเขต นครราชสีมา  ในขั้นตอนการใหไดมาซ่ึงบุคลากร 

 รายการ จํานวนผูให จํานวนผูให  
  การสัมภาษณ การสัมภาษณ เน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะห 
  ทั้งหมด ที่มีความคิดเห็น 
   สอดคลองกัน 

 1.การวางแผน 15 คน 7 คน จัดทําแผนอัตรากําลังระยะปานกลาง  3 - 5 ป  
  ( Plan )  เพ่ือขอกําหนดตําแหนงบุคลากรใหเพียงพอ   
   5  คน จัดทําคูมือการสรรหาบุคลากรไวลวงหนา 
   3  คน  จัดทําแผนที่เพ่ือการศึกษา( University mapping) 

 2. การปฏิบัต ิ 15 คน 10 คน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 
 ( Do )   โดยระบบคณะกรรมการที่ยดึหลักคุณธรรม 
   3  คน คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร  
    ควรแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
    ของวิทยาเขต 
   2  คน การขยายเวลาทดลองงานของบุคลากรบรรจุใหม  
    ตามความจําเปน 

3.การตรวจสอบ 15  คน 15  คน การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาขอบกพรอง 
 ( Check )   จากกระบวนการสรรหาที่ผานมา 
4.การปรับปรุง 15  คน 15  คน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ 
 ( Action )   วิทยาเขต  เพื่อกําหนดวิธีการแกไขขอบกพรอง 
    ในการสรรหาที่ผานมา 
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ตารางที9่  แสดงการวิเคราะหเน้ือหา ที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหารในสังกัด มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม,  วิทยาเขตขอนแกน   และวิทยา
เขต นครราชสีมา  ในขั้นตอนการบํารุงรักษาบุคลากร 

 รายการ จํานวนผูให จํานวนผูให  
  การสัมภาษณ การสัมภาษณ เน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะห 
  ทั้งหมด ที่มีความคิดเห็น 
   สอดคลองกัน 

 1.การวางแผน 15 คน 10 คน วิทยาเขตจัดทําโครงการเรงรัดพัฒนาระบบ
   ( Plan ) สวัสดิการอยางตอเน่ือง 
   5 คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่กําหนดJob 
description  

 2. การปฏิบัต ิ 15  คน 11 คน จัดระบบสหกรณออมทรัพยเพ่ือใหสมาชิกกู 
 ( Do )   ดอกเบี้ยต่ํา 
   4  คน ใชหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใช 
    ในการบํารุงรกัษาบุคลากร 

3.การตรวจสอบ 15  คน 15 คน คณะอนุกรรมการบริหารบคุคลของวิทยาเขต 
 ( Check )   รวมกนัสรางหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบประเมิน 
    และพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของวิทยาเขต 

4.การปรับปรุง 15 คน 12 คน จัดใหมีการประเมินผลงานบคุลากรปลายป 
 ( Action )   งบประมาณ 

   3 คน ใหบุคลากรทกุคนรายงานผลการปฏิบตังิานตอ 
    ผูบริหารตลอดป 
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ตารางที1่0 แสดงการวิเคราะหเน้ือหาที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหารในสังกดั มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม,  วิทยาเขตขอนแกน และ    
วิทยาเขตนครราชสีมา  ในขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 

 รายการ จํานวนผูให จํานวนผูให  
  การสัมภาษณ การสัมภาษณ เน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะห 
  ทั้งหมด ที่มีความคิดเห็น 
   สอดคลองกัน 

 1.การวางแผน 15 คน 8  คน สํารวจสภาพปจจุบันปญหาจัดประชุมเชงิ 
 ปฏิบัติการ  ( Plan ) บุคลากรที่เกีย่วของรวมจัดทําแผนพัฒนา 
    บุคลากรเปนรูปเลม  

   4  คน จัดทําโครงการอบรมสัมมนาและทศันศึกษาดูงาน 

   3  คน จัดทําโครงการสงบุคลากรเขาศึกษาตอในสาขา 
    ที่วิทยาเขตขาดแคลน 

 2. การปฏิบัต ิ 15  คน 8  คน การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ( Do )   ของวิทยาเขต 

   4  คน การดําเนินการตามโครงการอบรมสมัมนาและ 
    ทัศนศึกษาดูงาน 

3 คน การดําเนินการตามโครงการสงบุคลากรเขาศึกษา 

  ตอ ในสาขาทีว่ิทยาเขตขาดแคลน 

3.การตรวจสอบ 15  คน 6  คน การจัดทําแฟมสะสมงานของบุคลากรทกุคน 
 ( Check )  9  คน การประเมินผลงานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

4.การปรับปรุง 15 คน 15 คน การนําแฟมสะสมงานของบุคลากรเสนอตอ 
 ( Action )   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขต  
    เพ่ือวิเคราะหและปรับปรุงใหพัฒนาขึ้น 
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ตารางที1่1 แสดงการวิเคราะหเน้ือหา ที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหารในสังกัด 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม,  วิทยาเขต
ขอนแกน   และวทิยาเขต นครราชสีมา  ในขั้นตอนการใหบุคลากรพนจากงาน 

 รายการ จํานวนผูให จํานวนผูให  
  การสัมภาษณ การสัมภาษณ เน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะห 
  ทั้งหมด ที่มีความคิดเห็น 
   สอดคลองกัน 

 1.การวางแผน 15 คน 15 คน การจัดทําคูมือหลักเกณฑการใหบุคลากร 
 ( Plan )   พนจากงานโดยคณะอนุกรรมการบริหารงาน 

    บุคคลของวิทยาเขต 

 2. การปฏิบัต ิ 15  คน 5  คน การดําเนินการใหบุคลากรที่มีเหตุพนจากงาน 
 ( Do )   ในทางลบ  ใหดําเนินการโดยตั้งคณะกรรมการ 
    สืบหาขอเท็จจริง 

   4  คน การประชาสัมพันธเรื่องหลกัเกณฑการให 
    บุคลากรพนจากงาน 

   4  คน การจัดตั้งชมรมผูพนจากงาน 

   2  คน การติดตอประสานงานระหวางวิทยาเขตกับ 
    ผูพนจากงาน 

3.การตรวจสอบ 15  คน 15 คน การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง 
 ( Check )   ผูพนจากงานกับวิทยาเขตไวเปนขอมูล 

4.การปรับปรุง 15  คน 15  คน นําขอมูลดานความสัมพันธระหวางผูพนจากงาน 
 ( Action )   กับวิทยาเขตเฉพาะในทางลบมาวิเคราะหเพ่ือ 
    ปรับปรุงตอไป 
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บทที ่5 

สรุปขอคนพบการวิจัย การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค  คือ 1) เพ่ือทราบสภาพการบริหารงานบุคคลของ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส นครปฐม 2) เพ่ือ
ทราบแนวทางการบริหารงานบุคคล  ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต 
บาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  การดําเนินการวิจัย  ไดดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที ่ 1  การวิจัยเพ่ือตอบคําถามการวิจัยขอ 1 วา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  มีสภาพการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับใด”  ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย รองอธิการบด ีผูชวยอธิการบด ี  ผูอํานวยการ
สํานักงาน-วิทยาเขต  ผูอํานวยการสํานกัวิชาการ ผูอํานวยการวทิยาลัยสงฆ  หัวหนาฝาย  และ
บุคลากร ฝายงานบริหารงานบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
บาฬีศึกษา พุทธโฆส  นครปฐม  จํานวน 17 รูป/คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมี
ลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคาหาระดับของลิเคริท ( Likert’s rating Scale ) จํานวน 68 ขอ
ตามที่ไดสังเคราะหจากขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.  2541  ประกอบกับแนวคิดของระบบวัฏจักรเดมมิ่ง ( PDCA ) นํา
แบบสอบถาม ที่ไดกลับคืนมาจํานวน 17 ฉบับ มาวิเคราะหขอมูลหาคาความถี,่ รอยละ, คาเฉลีย่
ประชากร และคาความเบี่ยงมาตรฐาน เพื่อตอบคําถามชองการวิจัยขอที่ 1   

ขั้นตอนที ่ 2  ใชแบบสัมภาษณเกี่ยวกบัแนวทางการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต   
นําไปสัมภาษณประชากรกลุมที ่ 2  ซึ่งเปนผูบริหารในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม,  วิทยาเขตขอนแกน  และวทิยาเขตนครราชสีมา  ซึ่งวิทยาเขต 
ดังกลาวไดรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพจากตนสังกัดวา มีระดับคุณภาพการบริหารงาน 
บุคคลในระดบัดี ( A3 )  มีผูใหการสัมภาษณจํานวน  15 คน  ซึ่งดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของกับ การ
บริหารงานบุคคลของวิทยาเขตทั้งสิ้น คือ รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบด ี ผูอํานวยการ- 
สํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการสํานกัวิชาการ  และผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  นําขอมูลใน
ขั้นตอน ที่ 2  มาสรุปผลการวิจัยโดยวิธวีิเคราะหเน้ือหา ( content analysis ) เพ่ือตอบคําถามการ
วิจัยขอที ่ 2 วา “แนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
วิทยาเขต-บาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เปนอยางไร” 
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ขอคนพบ 

1.  จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรปุเปนประเด็นสําคัญเรียงตามลําดับขั้นตอน  
การบริหารงานบุคคล คือ การใหไดมาซึ่งบุคลากร,  การบํารุงรักษาบุคลากร, การพัฒนา
บุคลากร  และการใหบุคลากรพันตําแหนง  ไดดังนี้ 

1. การใหไดมาซึ่งบุคลากร  ในการดําเนินการในขัน้ตอนนี้ของมหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ในภาพรวมอยู ในระดบั
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาสภาพการบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการไปตามระบบวฏัจักรเดมมิ่ง  ใน
แตละขั้นตอน พบวา  

ขั้นการวางแผน ( Plan )  พบวามีประเดน็ที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ เรื่อง 
การจัดทําหลักเกณฑเพ่ือสรรหาบุคลากรไวลวงหนา  และการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรไว 
ลวงหนา   

ขั้นปฏิบตั ิ ( Do )  พบวา มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ  การมีสวน
รวม ในการคัดเลือกบุคลากรที่ตองการ,  การรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการของบุคลากร
ใหม อยางตรงไปตรงมา  และการสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากรทีย่ังไมเปนไปตามหลักเกณฑ   

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) พบวามีประเดน็ที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ ความ
พึงพอใจเรื่องระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   

ขั้นปรับปรุงเพื่อพัฒนา ( Action ) พบวามีประเด็นทีมี่สภาพปานกลางคอนขางต่าํ 
คือ  การนําผลในขั้นตอนการไดมาซึ่งบุคลากรไปปรับปรุงและพัฒนา   

2. การบํารุงรักษาบุคลากร  ในการดําเนินการในขั้นตอนนี้ของมหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ในภาพรวมอยูในระดบั 
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาสภาพการบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการไปตามระบบวฏัจักรเดมมิ่ง  ใน
แตละขั้นตอนพบวา 

ขั้นการวางแผน ( Plan ) มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ การวางแผน 
เพ่ือบํารุงรักษาบุคลากรอยางเปนลายลักษณอักษร,  การจัดทําคูมือการบํารุงรักษาบุคลากร
อยาง เปนรูปธรรม  และการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผน    

ขั้นปฏิบตั ิ ( Do )  มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คอื การชวยเหลือ 
บุคลากรเมื่อมีปญหาในการทํางาน,  การจัดสวัสดิการใหบุคลากรทีเ่ดือดรอนทางการเงิน   

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่าํ คือ บุคลากร   
ยังไมพอใจหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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ขั้นปรับปรุง  ( Action ) มีประเด็นทีมี่สภาพปานกลางคอนขางต่าํ คือ การนําผล   
ในขั้นตอนบํารุงรักษาบุคลากรไปปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ   

3. การพัฒนาบุคลากร  ในการดําเนินการในขั้นตอนนี้ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ในภาพรวมอยูในระดบั     
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาสภาพการบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการไปตามระบบวฏัจักรเดมมิง่    
ในแตละขั้นตอน พบวา 

ขั้นวางแผน ( Plan ) มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ การวาง
แผนพัฒนา บุคลากรอยางเปนลายลักษณอักษร  และการจัดทําคูมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนรูปธรรม   

ขั้นปฏิบตั ิ ( Do )  มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ การปฐมนิเทศ 
บุคลากรที่เขาใหม,  กรจัดกิจกรรมทัศนศกึษาดูงานนอกสถานที ่ และการสงเสริมใหบุคลากรเขา
รับ การประชมุทางวิชาการ   

ขั้นตรวจสอบ ( Check )  มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ  การ
ประเมินผล การปฏิบัติงานเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ   

ขั้นปรับปรุง  ( Action )  มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่าํ คือ การนําผล 
การพัฒนาในขั้นตอนการพฒันาบุคลากรไปปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น  ซึ่งไดเสนอแนวทาง ในการ
บริหารงานบุคคลอยางมีคณุภาพคือ  1)  นําผลการประเมินรายบุคคลเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลของวิทยาเขต  เพ่ือวิเคราะหจุดดอย  2)  รวบรวมจัดทําเปนเอกสารเพื่อมอบ
ให บุคลากรทกุคนไดศึกษาและปฏบิัต ิ

4. การใหบุคลากรพนจากงาน  ในการดําเนินการในขัน้ตอนนี้ของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ในภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาสภาพการบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการไปตามระบบวฏัจักรเดมมิง่    
ในแตละขั้นตอน พบวา 

ขั้นวางแผน ( Plan ) มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ การจัดทําคูมือ 
เกี่ยวกับการใหบุคลากรพนจากตําแหนง   

ขั้นปฏิบตั ิ ( Do )  มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ การมีสวนรวม 
พิจารณาใหบุคลากรพนจากตําแหนง,  การใหคําปรึกษาแกบุคลากรที่พนตําแหนงไปแลว,    
การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสวัสดิการ และการสรางความประทบัใจสําหรับบคุลากร ที่พน
ตําแหนง 
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ขั้นตรวจสอบ ( Check )  มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่ํา คือ  การติดตอ 
ระหวางผูพนตําแหนงกับวทิยาเขต  และการใหความสําคัญและสรางความผูกพันกับผูพน
ตําแหนง ดวยดี   

ขั้นปรับปรุง  ( Action )  มีประเด็นที่มีสภาพปานกลางคอนขางต่าํ คือ การนําผล 
การปฏิบัติงานในขั้นตอนการใหบุคลากรพนจากตําแหนงไปปรับปรงุและพัฒนา 

2.  สําหรับแนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช- 
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  นครปฐม  ที่วิเคราะหเน้ือหาไดจากการสัมภาษณ
ผูบริหาร ในวทิยาเขตที่มีระดับคุณภาพการบริหารงานบุคคลระดับด ี( A3 )  มีดังนี้ คือ 

1. การใหไดมาซึ่งบุคลากร 
ในขั้นตอนการใหไดมาซึ่งบุคลากร วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ควรจะ

ดําเนินการดังน้ี  1) การวางแผน ( Plan ) โดยการจัดทําแผนอัตรากําลังระยะปานกลาง 3-5 ป  
เพ่ือขอกําหนดตําแหนงบุคลากรใหเพียงพอ,  จัดทําคูมือการสรรหาบุคลากรไวลวงหนา และจัด 
ทําแผนที่เพ่ือการศึกษา  ( University  mapping )  2)  การปฏิบัต ิ  ( Do ) โดยการสรรหา
บุคลากร เขาทํางานโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขตที่ยึดหลกัคุณธรรม และ
การขยาย ระยะเวลาทดลองงานของบุคลากรบรรจุใหมตามความจําเปน  3)  การตรวจสอบ 
( Check )  โดย การแตงตัง้คณะทํางานเพื่อพิจารณาขอบกพรองจากกระบวนการสรรหาที่ผาน
มา  4)  การปรับปรุง ( Action ) โดยการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลของวิทยาเขต  
เพ่ือกําหนดวิธีการแกไข ขอบกพรองในกรรมการสรรหาหลังการดําเนินการทุกครัง้ 

2. ข้ันตอนการบํารุงรักษาบคุลากร 
ในขั้นตอนการบํารุงรักษาบคุลากร วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ควรจะ

ดําเนินการดังน้ี  1)  การวางแผน ( Plan ) โดยจัดทําโครงการเรงรัดพัฒนาระบบสวัสดิการ 
อยางตอเน่ือง และจัดประชุมเชิงปฏิบตักิารเพื่อกําหนด Job description ใชเปนคูมือการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรทกุคน  2)  การปฏิบัต ิ ( Do ) โดยการจัดระบบสหกรณออมทรัพยเพ่ือ
การใหกูดอก เบี้ยต่ําระดมเงินออมจากสถาบันการเงนิอ่ืน, ใชหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชใน การบํารุงรักษาบุคลากร  3)  การตรวจสอบ ( Check ) โดยคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ของวิทยาเขตรวมกันสรางหลักเกณฑประเมินและตรวจสอบการ ทํางานของ
บุคลากรใหเหมาะสม กับบริบทของวทิยาเขต  4)  การปรับปรุง  ( Action )  โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลงานทุกคน ในชวงปลายป  โดยใหบุคลากรทุกคนจัดทาํรายงานของการปฏิบัติงาน
ตอผูบริหารอยางตอเน่ืองตลอดป 
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3. ข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร 
ในขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ควรจะ 

ดําเนินการดังน้ี  1) การวางแผน ( Plan ) โดยจัดประชุมเชิงปฏบิตัิการเพื่อรวมทําแผนพัฒนา 
บุคลากรเปนลายลักษณอักษร,  จัดทําโครงการอบรม สัมมนา ดูงาน  และจัดทําโครงการสง
บุคลากร ไปศกึษาตอในสาขาที่วทิยาเขตขาดแคลน  2)  การปฏิบัต ิ ( Do ) โดยการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา บุคลากรของวิทยาเขต,  ดําเนินการตามโครงการอบรม  สัมมนา ดูงาน  และ
ดําเนินการตาม โครงการสงบุคลากรไปศึกษาตอในสาขา ที่ขาดแคลน  3) การตรวจสอบ 
( Check ) โดยการจัดทํา แฟมสะสมงาน,  การประเมินบุคลากร อยางสม่ําเสมอ  4) การ
ปรับปรุง  ( Action ) โดยการนําแฟมสะสมงานของบุคลากรเสนอตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของวิทยาเขต เพ่ือวิเคราะหและปรบัปรุงพัฒนาใหดีขึ้น 

4. ข้ันตอนการใหบุคลากรพนจากงาน 

ในขั้นตอนการใหบุคลากรพนจากงาน วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ควร
จะดําเนินการดังนี้  1)  การวางแผน ( Plan ) โดยคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลของวิทยาเขต 
จัดทําคูมือ หลักเกณฑการใหบุคลากรพนจากงาน 2)  การปฏิบตั ิ  ( Do ) โดยจะตองแตงตัง้ 
คณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงทุกครั้ง  กรณีบุคลากรมีเหตุที่ตองพนจากงานในทางลบ,  การ
ประชาสัมพันธหลักเกณฑการใหบุคลากรพนจากงาน, การจัดตั้งชมรมผูพนจากงานไปแลว  
และ การติดตอประสานงาน ระหวางวทิยาเขตกับผูพนจากงานไปแลว  3) การตรวจสอบ 
( Check ) โดยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูพนจากงานกับวิทยาเขตไว
เปนขอมูล 4)  การปรับปรุง ( Action ) โดยนําขอมูลดานความสัมพันธระหวางผูพนจากงานกับ
วิทยาเขตเฉพาะ ในทางลบมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงตอไป 

การอภิปรายผล 

จากขอคนพบเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคล  และแนวทางในการบริหารงาน 
บุคคลของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม 
ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายเพื่อความชัดเจน  ดังนี้ 

1.  ผลการวิจัยเพ่ือตอบขอคําถามการวิจัยขอที ่1 วา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  มีสภาพการบริหางานบุคคลอยูในระดบั
ใด” พบวา “สภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั      
วิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  อยูในระดับปานกลาง”  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไววา  “การบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยา
เขตบาฬศีึกษา- พุทธโฆส  นครปฐม  อยูในระดับปานกลาง”  ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวา  วิทยา
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เขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เปนวิทยาเขตที่เริ่มกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2530  ซึ่งยังขาด
แคลนอาคารเรียน บุคลากร  และวัสดุอุปกรณที่ใชจัดการศึกษา  งานหลักของวทิยาเขตทีต่อง
แกปญหาเรงดวนคือการขาดแคลนอาคารเรียน  พระธรรมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม) รองอธิการบดี 
ผูบริหารสูงสุดของวิทยาเขต  ไดประสานงานการจัดสรางอาคารเรียนพระปริยัติธรรมจาก
งบประมาณการบริจาครวมราคากอสรางทั้งสิ้น 17,634,585.70 (สิบเจ็ดลานหกแสนสามหมื่นสี่
พันหารอยแปดสิบหาบาทเจ็ดสิบสตางค)  ซึ่งทําพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 25471 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปนองคประธาน
เปดอาคารเรียนดังกลาวซึง่โครงการกอสรางอาคารพระปริยัตธิรรมหลังนี้  บุคลากรในวิทยาเขต
ตองรวมมือกันและมีสวนรวมในทุกกิจกรรม  ซึ่งอาจมีผลตอการบรหิารงานดานอ่ืนดวย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่พบวา  การใหไดมาซึ่งบุคลากรของวิทยาเขตบาฬศีึกษา- 
พุทธโฆส  นครปฐม อยูในระดับปานกลางนั้น  อาจเนื่องมาจาก  ไมไดจัดทําหลักเกณฑ และ
วางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรไวลวงหนา หรือบางปอาจมีการวางแผนแตก็ไมไดดําเนินการตาม 
ตามแผนหรือขั้นตอนทีว่างไว  ทําใหการการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรไมเปนไปตาม 
หลักเกณฑและระเบียบที่มีอยู 

จากการวิเคราะหขอมูลที่พบวา  การบํารุงรักษาบุคลากรของวิทยาเขตบาฬศีึกษา- 
พุทธโฆส นครปฐม อยูในระดับปานกลางนั้น อาจเนื่องมาจาก  ไมคอยไดวางแผนบํารุงรักษา
บุคลากรอยางเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม  ขาดการ
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและทศิทางของวิทยาเขต ตลอดถึงการชวยเหลือบุคลากรเมื่อมี
ปญหาใน การปฏิบัติงานโดยการจัดสวัสดิการดูแลอยางทั่วถึง และไมคอยไดนําหลักเกณฑใน
การประเมิน  ผลการปฏิบตังิานเพื่อใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือนมาใช  อันจะทําใหการประเมินผล
งานของบุคคลากร เปนไปอยางโปรงใส  ยุติธรรม และเปนที่ยอมรบัของบุคลากรทุกฝาย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่พบวา  การพัฒนาบุคลากรของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธ
โฆส  นครปฐม  อยูในระดับปานกลางนั้น  อาจเนื่องมาจากไมคอยไดวางแผนการพัฒนา 
บุคลากรอยางเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปนคูมือในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม  อัน
เปน เหตุใหไมไดจัดสรรงบประมาณในสวนนี้เพ่ือจะพัฒนาบุคลากรเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูน
ความรูและทกัษะตาง ๆ เชน  การประชุมเชิงปฏิบตักิาร  การประชุมวิชาการ  การทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่  เปนตน  ตลอดถงึการไมไดทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากรเปน
รายบคุคลอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง 

                                                        
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส นคปฐม,  

เน่ืองในพิธีเสด็จเปดอาคารปริยัติธรรม (กรุงเทพมหานคร : หจก. ไทยรายวันการพิมพ, 2547), 11. 
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จากการวิเคราะหขอมูลที่พบวา  การใหบุคลากรพนจากงานของวิทยาเขตบาฬี
ศึกษา- พุทธโฆส  นครปฐม  อยูในระดับปานกลางนัน้  อาจเนื่องมาจาก ไมคอยไดจัดทําคูมือ
เกี่ยวกับการให  บุคลากรพนจากตําแหนงวาจะตองทาํอยางไรบาง มีสิทธิที่จะพ่ึงมีพึงไดอยางไร 
และจากการที ่  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ไดดําเนินการเปดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมานั้น  ยังไมมีบุคลากรทานใดเกษยีณอายุ หรือ
ออกจากงานดวยการ  ทําโทษทางความผิดหรือวินัย  มีแตบุคลากรที่ลาออกดวยความสมัครใจ
และหมดสภาพการเปน บุคลากรดวยการเสียชีวติเทานั้น  จึงทําใหไมมีประสบการณอ่ืน ๆ เชน 
การสรางความประทับใจ  การจัดกิจกรรมทางกันดวยด ี  การสรางความผูกพัน และการให
ความสําคัญสาํหรับบุคลากร ที่พนจากตําแหนงไปแลว เปนตน 

เม่ือพิจารณาจากปญหาตางๆ ตามขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม แลว  
พอจะสรุปไดวา  1) การวางแผนงานแบบ 5 ป 3 ป และ 1 ป นั้น ยังไมไดจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนคูมือและกลยทุธในการทํางาน 2) หลักเกณฑ ระเบยีบ และวิธีการทีมี่
อยูแลวก็ไมไดนํา มาใชอยางเครงครัด  3) บุคลากรขาดการมีสวนรวมเพ่ือกําหนดนโยบายและ
แผนของหนวยงาน  โดยคําสั่งการตางๆ ยังเปนระบบแนวตั้ง คือ จากบนสูลาง ไมไดเปนระบบ
แนวราบ คือทุกสวนงานตองไปดวยกัน รับรูดวยกัน  ซึ่งปจจุบันเรียกวา องคการแหงการเรียนรู 
นั่นเอง 

2.  สําหรับผลการวิจัยเพ่ือตอบขอคําถามของการวิจัยขอที่ 2 วา  “แนวทางการ 
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม  เปนอยางไร”  พบวา  ในการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอนตองนําระบบวัฏจักรเดมมิ่ง 
เขามาเปนกระบวนการ  กลาวคือ วัฏจักเดมมิ่งเปนการบริหารงานแบบ PDCA ยอมาจาก “Plan - 
Do - Check - Action” แปลวา “การวางแผน - การปฏิบัต ิ - การตรวจสอบ - การปรับปรุง”    
เบญจวรรณ  สกุลเนรมติร เสนอวา จุดหมายที่แทจริงของวัฏจักรเดมมิ่ง  ไมใชแคปรับแก 
ผลลัพธที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑตองการเทานั้น  แตเพ่ือ
กอใหเกิด การปรับปรุงดวยการปองกันมิใหเกิดของเสียซ้ําซอนเร้ือรัง  พรอมกับยกระดับ
มาตรฐานใหสงูขึ้น แตละรอบของ PDCA อยางตอเน่ืองเปนระบบ  มิใชเปนแควงแหวนที่แบน
ราบ  หากแตเปนขดลวด ทีม่วนไตสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ2  แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับพีรศักดิ ์ วรสุ
นทโรสถ  ซึ่งกลาวถึง ประโยชนของกระบวนการ PDCA วา  สามารถนําไปใชเปนกระบวนการ
                                                        

2  เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต,  “การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2543),  52-53. 
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เรียนรูหาสาเหตุ และ แกปญหาไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  กระบวนการ PDCA แบง
ออกเปน 4 สวน คือ สวนแรก คือ การวางแผนในการทํางาน  สวนที่สอง คือ การลงมือปฏิบัติ
ตามแผน สวนที่สาม คือ การทบทวนตรวจสอบการปฏิบัตวิา เปนไปตามแผนหรือไม และสวนที่
สี่ คือ การปรับปรุง แผนในสวนที่หนึ่งเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นไป3 

จากผลการวิจัย เรื่องแนวทางการบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ- ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารงาน บุคคลสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

1. การใหไดมาซึ่งบุคลากร 

ในขั้นตอนนี้พบวา  ตองมีการวางแผนอัตรากําลังบคุลากรไวลวงหนา  ซึ่งเรื่องนี ้
พยอม  วงศสารศร ี ไดใหความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษยไววา  เพ่ือทําใหองคการ
สามารถ ดําเนินการอยางมีประสิทธิผลและประสทิธภิาพในอนาคต,  ทําใหองคการสามารถ
ดําเนินการ อยางม่ันคงทามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  และทาํใหองคการมีแผนดําเนินการ
อยางละเอียดที่ จะปฏิบตัิงานดานบุคคลอยางมีขั้นตอน4  ในขณะทีส่มชาย  หิรัญกิตต ิ  เสนอวา  
การวางแผน ทรัพยากรมนุษย  เปนกระบวนสํารวจความตองการทรัพยากรมนุษย  เพ่ือใหได
จํานวนพนักงาน ที่มีทักษะที่ตองการและสามารถจัดหาได  เม่ือจําเปนตองใช  ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนตอไปนี้ คือ 1)  การพยากรณความตองการพนักงานที่มีคุณสมบัติตาง ๆ  2)  การ
เปรียบเทียบความตองการ กับแรงงานในปจจุบัน  และ 3)  การกําหนดจํานวนและรูปแบบของ
พนักงานที่จะสรรหา  หรือจํานวน ที่จะตองออกจากงาน 5   ในขั้นการปฏิบัตเิพ่ือการสรรหา
บุคลากร  พบวา  จะตองปฏิบัตใินรูป ของคณะกรรมการและอยูบนพื้นฐานของการใชหลกั
คุณธรรมในการสรรหา  ซึ่งเรื่องนี้  อุทัย  หิรัญโต  ใหความเห็นวา  ในหนวยงานของรัฐ
โดยทั่วไปการสรรหาบุคคลจะตองดําเนินไปตามระเบียบ กฎเกณฑ  โดยเครงครัดทั้งนี้  มี
องคกรกลางบริหารงานบุคคลเปนผูวางกําหนดกฎเกณฑ และทาํหนาที่ควบคมุตรวจสอบให

                                                        
3 พีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ,  วัดรอยเทาชาง Bencmarking (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศรี

เมืองการพิมพจํากัด, 2544), 166. 
4  พยอม  วงศสารศร,ี  การบริหารทรัพยกรมนุษย  (กรุงเทพมหานคร : บริษทั

สํานักพิมพ สุภาจํากัด,  2544),  52-53. 
5 สมชาย  หิรัญกิตต,ิ  การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระ

ฟลม และไซเท็กซ จํากัด, 2542), 10. 
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เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 6   สําหรับขั้นตรวจสอบเพื่อการใหไดมา ซึ่งบุคลากรไดเสนอ
แนวทางใหตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาขอบกพรองในการสรรหาที่ผานมา  แลวนําไป
ปรับปรุงพัฒนาตอไป 

2.  การบํารุงรักษาบุคลากร 

ในขั้นตอนนี ้  พบวา  ใหมีการเรงรัดพัฒนาระบบสวสัดิการใหแกบุคลากร  ซึ่งใน
เรื่อง ของสวัสดิการ  วรพจน  มูรพันธุ  ไดกลาวถึงสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่ขาราชการ
จะไดรับ นอกเหนือจากเงินเดือนวามีอยู 2 ประการดวยกนัคือ  1)  สวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูลที่เปน เม็ดเงิน เชน คารักษาพยาบาล,  คาการศึกษาบตุร,  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ  เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับ เบี้ยกันดาร ฯลฯ  2)  สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอ่ืนที่ไมใชตวัเงิน  เชน  
การลา  และการไดรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน  เปนเรื่องที่จําเปนสําหรับการบริหารงาน
บุคคล 7   เพราะปจจัย ดังกลาวนํามาซึ่งแรงจูงใจในการทํางานของมนุษย  ซึ่งเฮอรซเบอรค  
พบวา  สาเหตุที่ทําใหเกดิ ความพึงพอใจในการทํางานมีองคประกอบอยู 2 ประการ คือ  1)  
องคประกอบจูงใจ  เปน องคประกอบที่เกี่ยวของกับการทํางานและความสําเร็จขางหนาในงานที่
ทํา  2)  องคประกอบค้ําจุน ใหคนมีความพึงพอใจในการทํางาน  เชน เงินเดือน,  สถานะของ
อาชีพ  และความเปนอยูสวนตวั เปนตน 8   ระบบสวัสดิการในหนวยงานนับเปนสิ่งสําคัญทีจ่ะ
นํามาซึ่งความพึงพอใจในการทํางาน ของบุคลากรในองคการ 

3.  การพัฒนาบุคลากร  

ในขั้นตอนนี ้  พบวา ไดเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากร  โดยการจัดอบรมสัมมนา  
ทัศนศึกษาดูงาน  และสงไปศึกษาตอ  ดนัย  เทียนพุฒ  ไดกลาวถึงการจัดอบรมวา  เพ่ือให
พนักงานไดทราบ รับรูสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอชีวติ  ซี่งไมเกี่ยวของกับงานประจํา  เปน
การเสริมความรูใหพนักงาน  ทําใหเกดิความรูสึกวาไดรับอะไรบางอยางที่ไมเกี่ยวของกับงาน 9  

                                                        
6  อุทัย  หิรัญโต,  หลักการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ            

โอเดียนสโตร, 2531),  60. 
7 วรพจน  มุรพันธุ,  “คําบรรยายประกอบการสอนวิชา 461412 การบริหารงานบุคคล 

ทางการศึกษา,”  2543.  (อัดสําเนา) 
8 Frederick  Herzberg,  Work and the Nature of man  ( New York : The Work 

Publishing Company,  1967),  72-74. 
9  ดนัย  เทียนพุฒ,  กลยุทธการพัฒนาคน : สิ่งทาทายความสําเร็จของธุรกิจ 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527),  21. 
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ซึ่งธีรยุทธ  พ่ึงเทียร  ไดจําแนกการฝกอบรมตามวัตถุประสงค ๆ  ไดเปน 4 ประเภท คือ                   
1)  การฝกอบรมปฐมนิเทศ  2)  การฝกอบรมการทํางาน  3)  การฝกอบรมเจาหนาที่ระดับ 
ผูบังคับบญัชา  และ 4)  การฝกอบรมเจาหนาที่ระดับนักบริหาร 10   ในสวนของเน้ือหาในการ
ฝกอบรม  นอกจากมีเน้ือหาพัฒนาความรูความสามารถ  ประสบการณในการทํางานแลว  การ
ฝกอบรมที่มี วตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดีมีจริยธรรม  หรือจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนับเปน เรื่องสําคัญ  พระราชวรมนุี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  ไดแสดงปาฐกถาธรรมไวตอน
หนึ่งวา  “จรรยาบรรณในปจจุบันเปนเรื่องที่สําคัญมาก  หลายทานพดูกันวา  ศีลธรรมของสังคม
เสื่อมลง  ศีลธรรมที่วาเสื่อมนั้น  สวนใหญเปนจรรยาบรรณนั่นเอง  แตเราไมไดมองวา 
จรรยาบรรณเสื่อม  เรามาพูดกันวาศีลธรรมเสื่อม  ถาเราแกปญหาเรื่องจรรยาบรรณได  บางทีจะ
ลดปญหาศีลธรรม ลงไปไดมาก”11 

ฉะน้ัน จึงสรุปไดวา  การพัฒนาบุคลากรดวยวธิีการจัดอบรม สัมมนา ดูงานก็ดี  
นอกจากมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู  ประสบการณแลว  สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
การพัฒนาใหบุคลากรเปนคนดี  มีจรรยาบรรณ  คือมีศีลธรรมนั่นเอง 

4.  การใหบุคลากรพนจากงาน  

ในขั้นตอนนี้พบวา  การพิจารณาใหบุคลากรพนจากงาน  กรณีทางลบจะตองตั้ง 
คณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง  การพนจากงานทางลบ  หมายถึง  บุคลากรพนจากงานโดย
เหต ุปฏิบตัิหนาที่บกพรอง  หรือมีความผิด เชน ถูกลงโทษทางวินยั  เรื่องนี้ สมพงศ  เกษมสนิ  
ไดกลาวถึงเหตุที่บคุลากรจะพนจากงานไว คือ  1)  การลาออก  2)  การลดจํานวนพนักงาน              
3)  การออกเพราะมีเหตุเสยีหายเกิดขึ้นกับพนักงาน  4)  การเกษยีณอายุ  และ 5)  การตาย12  
การที่บุคคลพนจากงานในทางลบ  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  สามารถจัดเขาในลักษณะ  2  
ประการ  จากเหตุดังกลาว  คือ  1)  หนวยงานตองการลดบุคลากร  2)  มีเหตุเสียหายเกดิ
ขึ้นกับบคุลากร 

                                                        
10  ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร, การบริหารงานบุคคลและวิชาความถนัด (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสูตรไพศาล, 2543),  99.   
11  พระราชวรมนุี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  รวมปาฐกถาธรรมชุดเพื่อชีวิตที่ดีงาม  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสยาม,  2541),  38-39. 
12 สมพงศ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช  จํากัด,  2516),  326-327. 
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ในกรณีหนวยงานตองการลดพนักงาน  หมายถึง  หนวยงานมีความจําเปนตองการ 
ลดบุคลากร  เน่ืองจากโครงการที่ดําเนินการอยูเสร็จสิ้น,  การเงินของหนวยงานไมสามารถ 
ดําเนินการได,  มีการยุบเลิกหนวยงาน  หรือปรับปรุงหนวยงานใหม  และมีการนําเทคโนโลยี 
สมัยใหมมาใชแทนคน  เหตุเหลานี้ทําใหหนวยงานตองลดบุคลากรใหนอยลง  ซึ่งจะสงผลถึง
บุคลากร บางคนที่หนวยงานจะตองใหพนจากงาน 

ในกรณีมีเหตุเสียหายเกิดขึน้กับบุคลากร  เชน  บุคลากรตองโทษจําคุกในคดีอาญา,  
ถูกฟองลมละลาย  และถูกลงโทษทางวนิัยอยางรายแรง คือ ปลดออก หรือไลออก 

ทั้งสองกรณี  หนวยงานจะตองดําเนินการอยางเปนธรรม  เม่ือมีเหตุเกิดขึ้น  เชน  
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  ตัวอยาง เชน  เม่ือบุคลากรผูใดถกูสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน
วินัย อยางรายแรง  คือ มีโทษปลดออก  และไลออก  ก็ควรปฏบิัติโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
(good governance)  ใน 3 ประการ คือ  1)  หลักนติิธรรม  คือ การบังคับใหเปนไปตามตวับท
กฎหมาย 2)  หลักคุณธรรม  การยึดม่ันในความจริงทีถู่กตองดีงาม และ 3)  หลักความโปรงใส 
คือ การกระทํา การใด ๆ ของคณะกรรมการสอบสวนกรณีความผดิวินัยอยางรายแรง  ถึงขั้น
ตองใหบุคลากรพน จากงานจะตองโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดวา  เปนไปโดยถูกตองใน
ภายหลัง 

ขอเสนอแนะ 

จากขอคนพบของงานวิจัยตามที่ไดกลาวมาแลว  ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการ  
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

จากผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  การสัมภาษณผูบริหาร  และ 
การสํารวจความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานบุคคลอของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราช- วิทยาลยั  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  กับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ พบวา  มีความสอดคลองกัน และเพ่ือใหผลการวิจัยนําไปใชประโยชนสําหรับการเตรียม
ความพรอม ดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยา
เขตบาฬศีึกษา- พุทธโฆส  นครปฐม กับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดม ศึกษาระยะที ่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย  วิทยาเขต บาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  ผูวิจัยจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  มีการดําเนินงานดังนี้ 

1. รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหเนน
ประสิทธิภาพ ความคลองตวั  อิสระ  ความยืดหยุน  ความยุตธิรรม  ความโปรงใสตรวจสอบได  
โดยยึดหลัก การบริหารจัดการที่ดี  ระบบการทํางานและคาตอบแทนสามารถแขงขนักับ
ภาคเอกชนได  อํานาจ การบริหารงานสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยและไมอยูภายใตระเบยีบ
ราชการ  มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส  นครปฐม  
ควรเตรียมความพรอมให บุคลากรไดรับทราบขอมูลดานการบริหารบุคคลรูปแบบใหม  ดวยการ
ใชวธิีการประชาสัมพันธ ที่เขมขนทุกรูปแบบเพื่อกระตุนและสรางความเขาใจที่ถูกตองและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. กําหนดใหสภามหาวิทยาลยัมีอํานาจสูงสุดในการบรหิารงานบุคคลดวยความ 
อิสระและคลองตัว  ซึ่งสามารถกําหนดนโยบาย  แนวทางและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลเปนของตนเองไดตามความเหมาะสม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วทิยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ควรจัดทําขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลกับการ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ตามหลักการและองคประกอบของการ
บริหารงานบุคคลทีไ่ด จากการวิจัยครั้งนี ้

3. การจัดโครงสรางองคกรสําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหเนนประสิทธิภาพ  
ความคลองตวั  ความยืดหยุน  เปนโครงสรางองคกรแบบแนวราบที่มีลักษณะพิเศษ  คือ การ
บริหาร แบบกระจายอํานาจ  มีระดับการบริหารไมเกิน 2-3 ชั้น  ขอบเขตของงานและหนวยงาน
ยืดหยุนได  เนนการทํางานเปนคณะ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตบาฬี
ศึกษา- พุทธโฆส  นครปฐม ควรเตรียมความพรอมสําหรับปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายใน
ทั้งระบบ โดยการวิเคราะหบทบาทหนาที่และภาระงานของทุกหนวยงาน  เพ่ือจัดสรางโครงสราง
ใหมที่เนน ประสิทธิภาพ  ความคลองตัวและความมีเสรีภาพในการจัดองคกรตามหลักการ
อุดมศึกษา 

4. เพ่ือเปนหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ควรจัดทําบัญชีเงินเดือน  คาตอบแทน  
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยใหชดัเจน  โดยคํานึงถึงรายได ที่
สามารถพึงตนเองได และดําเนินการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยทั่วถึง 
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5. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  จากผลการวิจัยบคุลากรของมหาวิทยาลัยมีความ
ตองการ ใหมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหมีความ
แข็งแกรง ในวิชาชีพและสรางความเปนเลิศทางวิชาการตามจุดมุงหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย
ในกํากับ ของรัฐ  ดังนั้นมหาวิทยาลยัจึงควรจัดตั้งหนวยพัฒนาบุคลากรและจัดตั้งกองทุนพัฒนา
บุคลากร อยางจริงจัง  โดยระยะแรกอาจตองใชเงินรายไดของมหาวิทยาลยั  และจัดทําแผนที่
สมบูรณ  เพ่ือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตอไป 

6. การประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือการพัฒนา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น  เนนใหความเปนธรรมไมใชการประเมิน 
เพ่ือลงโทษ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วทิยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  
นครปฐม  ควรดําเนินการจัดทําคูมือการประเมินการปฏิบัติงานพรอมทั้งเกณฑมาตรฐานสากล  
และชี้แจงทําความเขาใจในรายละเอียดใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการประเมินการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบุคลากรไดปรับกลยุทธในการปฏิบัติงานใหมุงเนนผลลัพธและผลผลติตาม
เปาหมาย ขององคกรได  โดยใชแนวทางของผลการวิจัยครั้งนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําวิจัยเพ่ือการศึกษา เปรียบเทยีบการกําหนดบัญชี เงินเดือน คาตอบแทน 
และสวสัดิการของบุคลากรทุกสายงาน  เพื่อแสวงหาขอมูล ในเชิงลึกอยางครบถวน  และเปน
แนวทาง การนําเสนอขอมูล เพ่ือการตดัสินใจของสภามหาวิทยาลัย ในการพจิารณากําหนด
บัญชีเงินเดือน  คาตอบแทน  สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ควรไดรับของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย 

2. ควรมีการทําวจัิยเปรียบเทียบภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัทั้ง 3 กลุม  คือ 
กลุมวิชาการ  กลุมปฏบิัติการ และกลุมบริหาร เพ่ือกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานภาระงาน  
พรอมทั้งการวิเคราะหดัชนชีี้วัดผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทกุตําแหนงอยางเปนธรรม 
และเปนทีย่อมรับของทุกฝาย 

3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบบทบาท  ความรับผิดชอบ  และอํานาจหนาที่ของ 
สภามหาวิทยาลัย  สภาวชิาการ  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อศึกษาขอดี  ขอเสีย  และเพื่อความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงาน 
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แสดงผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที ่1  แตละสวนงาน 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปการศึกษา  2545 
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ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 1 
แตละสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปการศึกษา  2545 

ตามคําสั่ง มจร.ที่ 353/2546 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน 

A1 A2 A3
1. หนองคาย 3
2. เชียงใหม 3
3. นครศรีธรรมราช 1
4. ขอนแกน 3
5. นครราชสีมา 3
6. อุบลราชธานี 2
7. แพร 3
8. สุรินทร 3
9. พะเยา 3
10. บาฬีศึกษาฯ 1
11. นครสวรรค 3
12. บัณฑิตวิทยาลัย 2
13. คณะพุทธศาสตร 3
14. คณะครุศาสตร 2
15. คณะสังคมศาสตร 3
16. คณะมนุษยศาสตร 2
17. สํานักงานอธิการบดี 2
18. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 2
19. สํานักหอสมุดฯ 3
20. สํานักสงเสริมฯ 2

2 14 33
A2

หนวยงาน/วิทยาเขต

7.1 ประสิทธิภาพการใช
บุคลากรตามเกณฑ
ภาระงาน
ประสิทธิภาพการใช
ทรัพยสิน

รวม
คาเฉลี่ย 2.35

7.4 การบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนา
แกสังคม

คาเฉลี่ยท้ังหมดปจจัยท่ี เกณฑ ตัวช้ีวัด
ผลการประเมิน

7

7.2

7.3 คุณภาพการบริหาร   
การจัดการและการ
บริการดานความ
คลองตัว  การแกปญหา
 และการพัฒนา

 
 

หมายเหตุ : A1 หมายถึง  ปรบัปรุง 
    A2 หมายถึง  พอใช 

    A3 หมายถึง  ดี 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

ที่ 353/2546 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในครั้งที ่1  เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

-------------- 

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา  ดําเนินการใหมี การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลยัทั้งสวนกลาง  
วิทยาเขต  และวทิยาลัยสงฆ  ระหวางเดือนมิถุนายน  ถึง สิงหาคม 2546  เสร็จเปนที่เรียบรอย
แลวนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลัย  
ดําเนินไป ดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวตัถุประสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณ ราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540  จึงแตงตั้งผูมีรายนามดังตอไปน้ี  เปนคณะทํางานสรุป
รายงานผล การตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ครั้งที่ 1  เปนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

 1. พระเทพโสภณ ที่ปรึกษา 

 2. พระสุธวีรญาณ ที่ปรึกษา 

 3. พระครูประลัดสุวัฒนจริยคณุ ที่ปรึกษา 

 4. พระมหาไสว  โชติโก ที่ปรึกษา 

 5. รองศาสตราจารย ดร. วิชัย  วงษใหญ ที่ปรึกษา 

 6. รองศาสตราจารย ดร. ไทย  ทิพยสุวรรณกุล ที่ปรึกษา 

 7. พระมหาพล  อาภากโร ประธานคณะทํางาน 

 8. พระศรีธรรมาภรณ รองประธานคณะทํางาน 

 10. ผูชวยศาสตราจารย สมบูรณ  บุญฤทธิ ์ คณะทํางาน 

 11. นางไฉไลฤด ี ยุวนะศริ ิ คณะทํางาน 
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 12. นางสุพิมล  ศรศักดา คณะทํางาน  

 13. นายสุรเชษฐ  นนละพล คณะทํางาน 

 14. นายสุรพล  หยกฟาวิจิตร คณะทํางาน 

 15. นายทว ี แสงศร ี คณะทํางาน 

 16. นายสนธิญาณ  รักษาภักดี คณะทํางานและเลขานุการ 

 17. นายสาคร  ธระท ี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 18. นายสมควร  ถวนนอก คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะทํางานมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 

 (1) รวบรวมผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ครั้งที่ 1  เปน
ภาพรวม ของมหาวิทยาลัย 

 (2) การเบิกจายในการดําเนินงาน  เชน  คาพาหนะ  คาอาหาร  และคาลวงเวลา
ปฏิบัติงาน คณะทํางาน  ใหเสนอขออนุมัติคณะกรรมการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

 (3) รวบรวมและจดัทําเปนผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ครั้ง
ที่1 เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  แลวเสนอ
คณะกรรมการ ดําเนินการการประกันคณุภาพการศึกษาตอไป 

ทั้งน้ี  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ วันที ่ 21 พฤศจิกายน  พุทธศักราช  2546 

 

 

(พระเทพโสภณ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 
  การประกันคณุภาพการศึกษา 
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2. ดร.สุทธิพงษ  ศรีวิชัย ป.ธ.3, พธ.บ., M.Ed., Ph.D. 
 หัวหนาภาควชิาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

4. ดร.อินถา  ศิรวิรรณ พธ.บ., M.Ed., Ph.D. 
 อาจารยประจํา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. นายจักกฤษณ  จันทรดํา พธ.บ., ป.ธ.5, M.A. 
 ตําแหนงผูชวยอธิการบด ี มจร. วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  
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ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม 

************* 
 

คําชี้แจง 
 
 1.  แบบสอบถามฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  เพ่ือนํา
ผลการวิจัย ไปใชเปนแนวทาง ในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานบุคคลของวิทยาเขตให
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น   

 2. ขอมูลในการตอบแบบสอบถามของทานจะเก็บเปนความลับเพ่ือประโยชนในการ
วิจัย      เรื่องนี้เทานั้น จึงไมมีผลกระทบตอการปฏิบตังิานในหนาที่ของทานแตอยางใด 

 3. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน  คือ 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัขัอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส  นครปฐม 

    
 
   
   
 ขอขอบพระคณุในความรวมมือเปนอยางสูง 
  
  
 (พระมหาประยุทธ  ศรีแกวกุล) 
 นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา   
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชึ้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ึ ลงในชอง   และเติมขอความในชองวาง 
1.1 เพศ       
      บรรพชติ 
      คฤหัสถ   ชาย   หญิง 
1.2 อายุ       
      ไมเกิน 25 ป 
      26-35  ป 
      36-45  ป 
      46 ปขึ้นไป 
1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด    
      ต่ํากวาปริญญาตรี 
      ปริญญาตรี  สาขาวิชา....................................................... 
      ปริญญาโท  สาขาวิชา....................................................... 
      ปริญญาเอก  สาขาวิชา....................................................... 
1.4 ตําแหนงประจํา    
      อาจารยประจํา 
      เจาหนาที่ 
1.5 ประสบการณในการทํางานตําแหนงประจํา 
      ไมเกิน 2 ป 
      3-5  ป 
      6-8  ป 
      9-11 ป  
      11 ป ขึ้นไป 
1.6 ตําแหนงบริหาร    
      อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบด ี
      ผูอํานวยการกอง / ผูอํานวยการสํานกั / ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ 
      หัวหนาฝาย 
1.7 ประสบการณในการทํางานตําแหนงผูบรหิาร 
      ไมเกิน 2 ป 
      3-5  ป 
      6-8  ป 
      9-11 ป  
      11 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  สภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยา
เขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม 

คําชี้แจง  ในการตอบแบบสอบถาม ขอใหทานพิจารณาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส นครปฐม ทั้ง 4 งาน
ตามความคิดเห็น ของทานวามีการปฏิบตัิอยูในระดับใด  แลวเขียนเครื่องหมาย√  
ลงในชองวางระดับการปฏบิัติทาง ขวามือ โดยมีความหมายระดับการปฏิบตัิเปน
คะแนนดังนี้ 

     คะแนน 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติในเร่ืองนั้น มากที่สุด 
     คะแนน 4  หมายถึง มีการปฏบิัติในเร่ืองนั้น มาก 
     คะแนน 3  หมายถึง มีการปฏิบัติในเร่ืองนั้น ปานกลาง 
     คะแนน 2  หมายถึง มีการปฏิบัติในเร่ืองนั้น นอย 
     คะแนน 1  หมายถึง มีการปฏิบัติในเร่ืองนั้น นอยที่สุด 
 
 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต    ระดับการปฏิบัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
                          (5) (4) (3) (2) (1) 
   
  1. การไดมาซึ่งบุคลากรมีการปฏิบัตติามประเด็นใน 
      ขอตอไปน้ีอยูในระดับใด 
 
 
 1 มีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรไวลวงหนา 
............................................................................................................................................................... 
 2 มีการวางแผนในการจัดทําหลักเกณฑเพ่ือสรรหา 
  บุคลากรไวอยางชัดเจน 
............................................................................................................................................................... 
 3 จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงบุคลากรไวอยางเปน 
  รูปธรรม 
............................................................................................................................................................... 
 4 มีการแบงภาระงานในตําแหนงชัดเจน 
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 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต    ระดับการปฏิบัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
                       (5) (4) (3) (2) (1) 

 5 มีการกําหนดคุณสมบัติบคุลากรที่จะเขา 
  ปฏิบัติงานชัดเจน 
............................................................................................................................................................... 
 6 มีการเสนอความตองการบุคลากรไปยัง 
  หนวยงานที่รบัผิดชอบในการบรรจุแตงตัง้ 
............................................................................................................................................................... 
  7 มีการแสวงหาและชักชวนบคุลากรตามที ่
  ตองการมารวมปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................... 
 8 มีสวนรวมในการเสนอแนะและคัดเลือก 
  บุคลากรที่ตองการ 
............................................................................................................................................................... 
 9 การบรรจุบุคลากรรวดเร็วและทันกบั 
  ความตองการ 
............................................................................................................................................................... 
 10 ไดบุคลากรตรงตามความตองการของ 
  หนวยงาน 
............................................................................................................................................................... 
 11 มีการรายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน 
  ของบุคลากรใหมอยางตรงไปตรงมา 
............................................................................................................................................................... 
 12 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีความ 
  บริสุทธิ ์ยุติธรรม และโปรงใส 
............................................................................................................................................................... 
 13 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปนไปตาม 
  ระเบียบทุกประการ 
............................................................................................................................................................... 
 14 มีความพึ่งพอใจเกี่ยวกบัการสรรหาและ 
  คัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบตัิอยูในปจจุบัน 
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 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต  ระดับการปฏบิัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
    (5) (4) (3) (2) (1) 
  
 15 มีการประเมินผลในขั้นตอนการใหไดมาซึ่ง 
  บุคลากรและนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนา 
  ใหดีขึ้นอยูเสมอ 
    
  2. การบํารุงรักษาบุคลากรมีการปฏิบัติตามประเด็น 
      ในขอตอไปนี้ อยูในระดับใด 
 
 1 มีการวางแผนเพื่อการบํารุงรักษาบุคลากรเปน 
  ลายลักษณอักษร 
............................................................................................................................................................... 
 2 มีการจัดทําหลักเกณฑและคูมือเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 
  บุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
............................................................................................................................................................... 
 3 ไดมอบหมายงานในหนาที่ใหบุคลากรตรง 
  กับความรูความสามารถและความถนัด 
............................................................................................................................................................... 
 4 แนะนํา ชวยเหลือ และสนบัสนุนใหการปฏิบัติงาน 
  บุคลากรประสบความสําเรจ็ 
............................................................................................................................................................... 
 5 ยกยอง และสนับสนุนผูทีต่ั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
  และมีผลงานดีเดน 
............................................................................................................................................................... 
 6 บุคลากรมีสวนรวมในการในการกําหนด 
  นโยบายและวางแผนงาน 
............................................................................................................................................................... 
 7 บุคลากรเขาใจนโยบายและวัตถุประสงค 
  ในการปฏิบตัหินาที่เปนอยางดี 
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 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต    ระดับการปฏิบัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
    (5) (4) (3) (2) (1) 

 8 สงเสริมสนับสนุนความกาวหนาในตําแหนง 
  หนาที่การงานของบุคลากร 
.............................................................................................................................................................. 
 9 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร 
  ในหนวยงาน 
.............................................................................................................................................................. 
 10 บุคลากรไดรบัการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 
  จากผูรวมงาน 
.............................................................................................................................................................. 
 11 บุคลากรไดการยอมรับนับถอืจากชุมชนและบุคคล 
  ภายนอก 
.............................................................................................................................................................. 
 12 บุคลากรมีความพึงพอใจในตําแหนงหนาที่ 
.............................................................................................................................................................. 
 13 บรรยากาศการปฏิบัติงานในหนวยงาน 
  เปนที่พ่ึงพอใจของบุคลากร 
............................................................................................................................................................... 
 14 หนวยงานไดใหความชวยเหลือบุคลากรในการ 
  แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................... 
 15 หนวยงานใหการสนับสนุนความคิดริเริ่มใน 
  การทํางานของบุคลากร 
.............................................................................................................................................................. 
 16 บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของ 
  หนวยงาน 
.............................................................................................................................................................. 
 17 หนวยงานมีหลักเกณฑการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ 
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 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต    ระดับการปฏิบัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
    (5) (4) (3) (2) (1) 
  
 18 มีการประเมินผลการปฏิบตังิานอยางสม่ําเสมอ 
.............................................................................................................................................................. 
 19 มีวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  ของบุคลากรอยางเพียงพอ 
.............................................................................................................................................................. 
 20 มีการบริการและอํานวยความสะดวกในดาน 
  ที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร 
.............................................................................................................................................................. 
 21 หนวยงานอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรเกี่ยวกับ 
  การขอรับสวัสดิการตาง ๆ ไดคลองตัว 
.............................................................................................................................................................. 
 22 มีสวัสดิการเกีย่วกับการเงินเพ่ือชวยเหลือ 
  บุคลากรที่ไดรับความเดือดรอน 
.............................................................................................................................................................. 
 23 มีสวัสดิการเกีย่วกับคารักษาพยาบาลและสวัสดิการอ่ืนๆ 
  ใหกับบุคลากร 
.............................................................................................................................................................. 
 24 มีการประเมินผลการปฏิบตัใินขั้นตอนการบํารุงรักษา 
  บุคลากรและนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนา   
  ใหดีขึ้นอยูเสมอ 
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 ขอ     สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต   ระดับการปฏบิัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
    (5) (4) (3) (2) (1) 

  3.  การพัฒนาบุคลากรมีการปฏิบัติตามประเด็นใน 
       ขอตอไปนี้อยูในระดับใด 
 
 1 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนลายลักษณอักษร 
.............................................................................................................................................................. 
 2. มีการจัดทําหลักเกณฑและคูมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
  อยางเปนรูปธรรม 
.............................................................................................................................................................. 
 3. มีการปฐมนิเทศบคุลากรทีเ่ขามาใหมให 
  เขาใจถึงกฎ ระเบียบ หนาที่ สวัสดิการ  
  และสภาพของชุมชน 
.............................................................................................................................................................. 
 4 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 
  ในการปฏิบตังิานระหวางบคุลากรดวยกนั 
.............................................................................................................................................................. 
 5 มีการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงาน 
  ของบคุลากรที่มีประสบการณ 
.............................................................................................................................................................. 
 6 มีกิจกรรมไปศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูน 
  ความรูเปนประจํา 
.............................................................................................................................................................. 
 7 มีการบริการเอกสารและหนังสือทางวิชาการ 
  สําหรับใหบุคลากรคนควา 
.............................................................................................................................................................. 
 8 มีการแนะนําใหบุคลากรทราบถึงแหลงความรู 
  ตางๆ ที่จะนํามาใชเปนประโยชนในการ     
  ปฏิบัติงาน 
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 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต          ระดับการปฏิบัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 

    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
    (5) (4) (3) (2) (1) 

 9 หนวยงานจัดใหมีการแนะนําวิธีปฏบิัติหนาที่ 
  ใหมีประสิทธภิาพสําหรับบคุลากร 
............................................................................................................................................................. 
 10 มีการเชิญวิทยากรผูมีความรูความชํานาญ 
  มาใหคําแนะนําปรึกษาและแนะนําบุคลากร 
............................................................................................................................................................. 
 11 มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือ 
  ประโยชนในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
............................................................................................................................................................. 
 12 สงเสริมใหบุคลากรไปชมนทิรรศการ 
  ทางดานวิชาการ 
............................................................................................................................................................. 
 13 สนับสนุนใหบคุลากรเขารบัการอบรม 
  ประชุมและสมัมนาทางวิชาการ 
............................................................................................................................................................. 
 14 สนับสนุนใหบคุลากรไดมีโอกาสศึกษาตอ 
............................................................................................................................................................. 
 15 สนับสนุนใหบคุลากรนําความรูที่ไดรับใหมๆ  
  มาใชในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................................................. 
 16 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
  ของบุคลากร 
............................................................................................................................................................. 
 17 มีการประเมินผลการปฏิบตังิานในขั้นตอนการพัฒนา 
  บุคลากรและนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 
  อยูเสมอ 
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 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต           ระดับการปฏิบัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
    (5) (4) (3) (2) (1) 
 
  4.  การใหบุคลากรพนจากตําแหนง 
       มีการปฏิบัติตามประเด็นในขอตอไปนี้ 
       อยูในระดบัใด 
  
 1 มีการจัดทําหลักเกณฑและคูมือเกี่ยวกับการใหบุคลากร 
  พนจากตําแหนงอยางเปนรูปธรรม 
............................................................................................................................................................. 
 2 หนวยงานมีสวนรวมในการพิจารณา 
  ใหบุคลากรพนจากตําแหนง 
............................................................................................................................................................. 
 3 หนวยงานใหความเปนธรรมแกบุคลากร 
  ที่พนจากตําแหนง 
............................................................................................................................................................. 
 4 หนวยงานไดใหความชวยเหลือบุคลากร 
  ในการปองกันไมใหพนจากตําแหนงหนาที่    
  โดยไมมีเหตุผล 
............................................................................................................................................................. 
 5 เม่ือบุคลากรมเีหตุอันจําเปนที่จะตองโอน   
  โยกยาย  หนวยงานไดมีสวนชวยเหลือ 
............................................................................................................................................................. 
 6 หนวยงานไดอํานวยความสะดวกเกี่ยวกบั 
  การไดรับสวัสดิการตาง ๆ แกบุคลากร 
  ที่พนจากตําแหนงหนาที่ 
............................................................................................................................................................. 
 7 หนวยงานไดใหคําปรึกษาเรือ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมแก 
  บุคลากรหลังจากที่พนจากตําแหนงไปแลว 
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 ขอ สภาพการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขต ระดับการปฏบิัต ิ

    มาก มาก ปาน  นอย นอย สําหรับ 
    ที่สุด  กลาง  ที่สุด ผูวิจัย 
    (5) (4) (3) (2) (1) 
  
 8 หนวยงานไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความ 
  ประทับใจสําหรับบุคลากรที่พนจาก       
  ตําแหนงหนาที่ 
.......................................................................................................................................................... 
 9 หนวยงานไดมีการติดตอและสงขาวสาร 
  ความเคลื่อนไหวของหนวยงานใหบุคลากร 
  ที่พนจากตําแหนงทราบเปนระยะ ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
 10 หนวยงานไดใหความสําคัญและสรางความ 
  ผูกพันสําหรับบุคลากรที่พนจากตําแหนง    
  หนาที่เปนอยางดี 
.......................................................................................................................................................... 
 11 หนวยงานมีนโยบายที่จะรับบุคลากรที่พนจากตําแหนง 
  ไปแลวกลับมาทํางานไดอีก ในกรณีที่ไมขัดตอ 
  กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคบัของหนวยงาน 
.......................................................................................................................................................... 
 12 มีการประเมินผลการปฏิบตัใินขั้นตอนการใหบุคลากร 
  พนจากตําแหนง และนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนา 
  ใหดีขึ้นอยูเสมอ 
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แบบสัมภาษณในการวิจัย 
เร่ือง  การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม 
************** 

 
คําชี้แจง 

 1.  แบบสัมภาษณฉบับนี ้ จัดทําขึ้นสําหรับผูบริหารในฝายบริหารงานบุคคล 

 2.  ประเด็นคําถามของแบบสัมภาษณนี้  กําหนดจากสภาพการบริหารงานบุคคล ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬศีึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางกลุมที ่ 1 เพ่ือจุดมุงหมายในการรวบรวมความคิดเห็น  อันจะเปนแนวทาง การ
บริหารงานบุคคลในวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม 

 3.  แบบสัมภาษณนี้แบงเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที ่1  สถานภาพของผูใหสัมภาษณ 
   ตอนที ่2  ประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิารงานบุคคลของวิทยาเขต 
       เชียงใหม วทิยาเขตขอนแกน  และวทิยาเขตนครราชสีมา ซึ่งมีผล 
       การตรวจสอบและประเมินคณุภาพอยูในระดับดี ( A3 )  
 
 
 ขอขอบพระคณุในความรวมมือเปนอยางสูง 
  
  
 (พระมหาประยุทธ  ศรีแกวกุล) 
 นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา   
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผูใหสัมภาษณ 

คําชึ้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  √ ลงในชอง   และเติมขอความในชองวาง 
 
1.1 เพศ       
       บรรพชติ 
       คฤหัสถ   ชาย   หญิง 
1.2 อายุ       
       ไมเกิน 25 ป 
       26-35  ป 
       36-45  ป 
       46 ปขึ้นไป 
1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด    
       ต่ํากวาปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี สาขาวิชา....................................................... 
       ปริญญาโท สาขาวิชา....................................................... 
       ปริญญาเอก สาขาวิชา....................................................... 
1.4 ตําแหนงบริหาร    
       อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบด ี
       ผูอํานวยการกอง / ผูอํานวยการสํานกั / ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ 

1.5 ประสบการณในการทํางานตําแหนงผูบรหิาร 
       ไมเกิน 2 ป 
       3-5  ป 
       6-8  ป 
       9-11 ป  
       11 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในวทิยาเขตของทาน ในประเดน็ 

ดังตอไปน้ี 
1. ในข้ันตอนการใหไดมาซึ่งบุคลากร  ทานมีแนวทางการในการบริหารงานบุคคลตาม

ระบบวัฏจักรเดมมิ่ง อยางไร ? 

 1. การวางแผน ( Plan ) 
 .....................................................................................................................................
. ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
........................ ...................................................................................................................... 

 2. การปฏิบัติ  ( Do ) 
 .................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 3. การตรวจสอบ ( Check ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  

 4. การปรับปรุง ( Action ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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2. ในข้ันตอนการบํารุงรักษาบุคลากร   ทานมีแนวทางการในการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบ วัฏจักรเดมมิ่ง อยางไร ? 

  
 1. การวางแผน ( Plan ) 
 .........................................................................................................................  ..........
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
........................ ...................................................................................................................... 

 2. การปฏิบัติ  ( Do ) 
 ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 3. การตรวจสอบ ( Check ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
........................ ......................................................................................................................  

 4. การปรับปรุง ( Action ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113 

3. ในข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร  ทานมีแนวทางการในการบริหารงานบุคคลตามระบบ 
วัฏจักรเดมมิ่ง อยางไร ? 

  
 1. การวางแผน ( Plan ) 
 .........................................................................................................................  ..........
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
........................ ...................................................................................................................... 

 2. การปฏิบัติ  ( Do ) 
 ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 3. การตรวจสอบ ( Check ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
........................ ......................................................................................................................  

 4. การปรับปรุง ( Action ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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4. ในข้ันตองการใหบุคลากรพนจากงาน  ทานมีแนวทางการในการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบ วัฏจักรเดมมิ่ง อยางไร ? 

  
 1. การวางแผน ( Plan ) 
 .........................................................................................................................  ..........
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
........................ ...................................................................................................................... 

 2. การปฏิบัติ  ( Do ) 
 ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 3. การตรวจสอบ ( Check ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
........................ ......................................................................................................................  

 4. การปรับปรุง ( Action ) 
 ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการรวบรวมขอมูล 
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ประวตัิผูวิจยั 

  

 ชื่อ-สกุล  พระมหาประยุทธ    สิริรตโน   (ศรีแกวกุล) 

 ประวตัิการศกึษา 

  พ.ศ. 2527 จบชั้นประถมศึกษาปที ่  6   โรงเรียนบานซํา  ตําบลสง
ยาง 

   อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 

  พ.ศ. 2529 จบนักธรรมชัน้เอก  วัดบานคุม  ตําบลคเูมือง 
   อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 

  พ.ศ. 2538 จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบณัฑิต (พธ.บ) มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤฎ์ิ  
เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 

  พ.ศ. 2539 จบเปรียญธรรม  9 ประโยค  โรงเรียนสหศึกษาบาล ี
จังหวัดนครปฐม   ในนามวัดมหาสวัสดิ์นาพุฒาราม  
ตําบล  หอมเกร็ด  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 ประวตัิการทาํงาน 

  พ.ศ. 2538 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬศีึกษา- 
พุทธโฆส  นครปฐม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตําบล
หอมเกร็ด อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

  พ.ศ. 2540 เปนอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกบาล ี  
วัดมหาสวัสดิน์าคพุฒาราม  ตําบลหอมเกร็ด อําเภอ 
สามพราน  จังหวัดนครปฐม 

  พ.ศ. 2541-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตบาฬศีกึษาพุทธโฆส  
นครปฐม  วดัมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตําบลหอมเกร็ด 
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
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