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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นวิธีการวิจัยส ารวจจากเอกสาร (Document Analysis) มีวัตถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์
งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis or Dissertation) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2552 ถึง 2558 โดยศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การสรรหาและการคัดเลือก บุคคล 2) การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคคล และ 3) การจูงใจทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือเป็นแบบบันทึก ข้อมูลงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ งานวิจัย
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากฐานข้อมูล ออนไลน์ ThaiLIS จ านวน 264 เรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 การศึกษารูปแบบงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในครั้งนี้ เป็นการศึกษา ใน 3 ประเด็นหลัก 
คือ (1) กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล จ านวน 52 เรื่อง (2) กลุ่มการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล จ านวน 
31 เรื่อง และ (3) กลุ่มการจูงใจทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 17 เรื่อง เป็นงานวิจัย ระดับมหาบัณฑิตมากที่สุด มีจ านวน 
193 เล่ม รองลงมาคือ บทความหรือรายงานการวิจัย จ านวน 48 เล่ม และเป็นงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 
23 เล่ม ปีที่มีการวิจัย มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 62 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 23.48 เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นการใช้แบบสอบถามมากที่สุด มีจ านวน 132 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นงานวิจัยของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎมากที่สุด มีจ านวน 36 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 13.63  
 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่ เป็นงานที่นอกจากจะมุ่งคัดเลือก หรือเลือกสรร
บุคลากรเพ่ือเข้าท างานในองค์กรแล้ว ยังต้องด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถ
เท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งตระหนักถึงสภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร 
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความซื่อสัตย์ รักงาน และ ผูกพันกับองค์กรเสมือนเป็นคนในครอบครัว 
ทั้งในรูปแบบของการจูงใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กล่าวคือ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้
ความส าคัญในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะทุกหน่วยงานถือว่า องค์กรจะประสบความส าเร็จได้
ก็ต้องอาศัย บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น  
 
ค าส าคญั: การจัดการทรัพยากรมนุษย,์ ThaiLIS, พ.ศ. 2552 ถึง 2557 
 
Abstract 
 This research is a document analysis method which aims to synthesize research at 
the graduate in human resource management. During 2009 to 2015, on 3 areas: (1) recruitment 
                                                 
1  รายงานการวิจัยการประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสูง 
2  ปีที่ท าการวิจัย 2558 
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and selection of individuals (2) training and personal development and (3) human resource 
incentives. The tool is a record Research data, Sample group is research on human resource 
management from ThaiLIS online database of 264 subjects. Data analysis include frequency 
and percentage. The results of the research showed that: 
 The study of research forms in human resource management from ThaiLIS online 
database on 3  areas showed that: (1 ) 52  recruiting and selection (2 ) training and personal 
development of 31 and (3) 17 human resource incentives. Most of which are 193 books of 
Master's degree, followed by articles or research reports and 4 8  books, and Doctor 
dissertation 23  books. Most of the research is the year 2553 , 62  books representing of 89 
percentage. Most of used to collect data  by questionnaires is 132 books,  representing of 50 
percentage. And the most research work of the Rajabhat University group with 3 6  books, 
representing of 13.63 percentage. 
 Most human resource management research Is a job that not only aims to select Or 
choose personnel to work in the organization Still need to carry out training and development 
for personnel Have the knowledge and skills to be able to cope with the current social change 
Including being aware of the physical and mental conditions of personnel Motivating employees, 
co-workers to be honest, love their work and bond with the organization as if they were the 
same family Both in the form of motivation And increase operational efficiency, namely 
government and private organizations Various important aspects of human resource management 
Because all units are considered The organization will be successful and must rely on Personnel 
who are all workers 
 
Keywords: human resource management, ThaiLIS, 2552 to 2557 B.E. 
 
บทน า 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) นับวันจะเพิ่มความส าคัญมากขึ้น 
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ จ าเป็น และมีค่าต่อหน่วยงานในทุกระดับ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) จึงเป็นกระบวนการเลือกสรรผู้ที่มีความสามารถเข้ามาท างานและใช้
ก าลังคนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ 
ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาก าลังคน บ ารุง และส่งเสรมิขวัญและก าลังใจ โดยมีค่าตอบแทนให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือ
จับต้องไม่ได้ จนกระทั่งผู้นั้นออกจากองค์กร กล่าวคือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทั้งหลายของบุคลากรของหน่วยงานทุกคนตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อพ้นจากการ
ปฏิบัติงานไปแล้ว และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางทุกระดับ
ทั้งในหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการบริหาร ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (อมรรัตน์ ทิพยจันทร์, 2547).) 
 สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของภาครัฐ และเอกชน 
ซึ่งมีระเบียบบังคับทุกสถาบันว่า นิสิตนักศึกษาต้องเสนอและผ่านผลงานวิจัย อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษาเสียก่อนจึงจะจบหลักสูตรได้ ซึ่งรูปแบบของวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ (Thesis or Dissertation) 
หรือการศึกษาอิสระ (Independent Study) มีความส าคัญต่อนิสิตนักศึกษา (สุภัทรา สงครามศรี, 2552) ดังนี ้
 1. เป็นรายงานการค้นคว้าวิจัยที่นิสิตขั้นบัณฑิตศึกษาแต่ละคนจะต้องท า นับเป็นงานที่ส าคัญยิ่ง
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 
 2. เป็นเครื่องแสดงผลงานการวิจัยค้นคว้าที่มีสารัตถะและแสดงความริเริ่มและเป็นเอกลักษณ์ของ
ผู้วิจัย ซึ่งได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้ามีระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างน้อยในหัวข้อเรื่องนั้นๆ และ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบ
หนักในการที่จะเลือกหัวข้อและก าหนดขอบข่ายของงานที่ศึกษาค้นคว้า 
 3. เป็นสิ่งที่มุ่งหมายให้ผู้เขียนแสดงความสามารถในการแสดงความคิดทั้งของตนเอง และ ของผู้รู้
จากแหล่งที่ไดศ้ึกษาค้นคว้ามานั้นได้อย่างชัดเจนถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 การรวบรวมงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis or 
Dissertation) สามารถช่วยสร้างประโยชน์ต่อวงวิชาการ หน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ ตลอดจน
ประชาชนในลักษณะที่เป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นภาคทฤษฏีซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานส าหรับประยุกต์ใช้
ในภาคปฏิบัติต่อไป รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารเกิดจิตส านึกที่ห่วงใยบุคลากร ภายในหน่วยงาน ช่วยชี้น าแนวโน้ม
การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาพของประเทศ และช่วยประมวลหรือรวบรวมงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบ (ทองฟู  ศิริวงศ์. 2553) 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อค้นหาข้อสรุป รูปแบบของงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในด้าน 1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล 2) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และ 3) การจูงใจทรัพยากรมนุษย ์
ผลการศึกษางานวิจัยดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อนักบริหารด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ (Thesis or Dissertation) ในระดับมหาบัณฑิต และหรือ
ดุษฎีบัณฑิต ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis or Dissertation) ทางด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2557 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเอกสาร 
 การรวบรวมผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis or Dissertation) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การอบรมและพัฒนาบุคคล การจูงใจ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ด าเนินการในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2557 จากฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiLIS 
จ านวน 264 เรื่อง (ฐานข้อมูล ThaiLIS. 2558) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล 
(2) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และ (3) การจูงใจทรัพยากรมนุษย ์
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา  
 ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยส ารวจจากเอกสาร (Document Analysis) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบและใช้เครื่องมือเป็นแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกคุณลักษณะและ
รายละเอียดต่าง ๆ  
 
การรวบรวมขอ้มูลและการจดัท าข้อมูล 
 1. ศึกษาและท าความเข้าใจในการก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ก าหนดกรอบของ
การสุ่มและใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งเพื่อจะน ามา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
มีขนาดเหมาะสม 
 2. รวบรวมงานวิจัย จากฐานข้อมูลออนไลน์ของ ฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiLIS 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การศึกษารูปแบบงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในครั้งนี้ เป็นการศึกษา ใน 3 ประเด็น
หลัก สรุปได้ดังนี้ (1) กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล จ านวน 52 เรื่อง (2) กลุม่การฝึกอบรมและ 
พัฒนาบุคคล จ านวน 31 เรื่อง และ (3) กลุ่มการจูงใจทรพัยากรมนุษย์ จ านวน 17 เรือ่ง เป็นงานวิจัย ระดับ
มหาบัณฑิตมากที่สุด มีจ านวน 193 เล่ม รองลงมาคือ บทความหรือรายงานการวิจัย จ านวน 48 เล่ม และเป็น
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 23 เล่ม ปีที่มีการวิจัย มากทีสุ่ด คือ ปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 62 เล่ม คิดเปน็
ร้อยละ 23.48 เครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการใช้แบบสอบถามมากที่สุด มีจ านวน 132 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และเป็นงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎมากที่สุด มีจ านวน 36 เลม่ คิดเป็นร้อยละ 13.63  
 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่ เป็นงานที่นอกจากจะมุ่งคัดเลือก หรือเลือกสรร
บุคลากรเพ่ือเข้าท างานในองค์กรแล้ว ยังต้องด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถ
เท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งตระหนักถึงสภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร 
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความซื่อสัตย์ รักงาน และ ผูกพันกับองค์กรเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน ทั้งในรูปแบบของการจูงใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กล่าวคือ องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ต่างให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะทุกหน่วยงานถือว่ า องค์กร
จะประสบความส าเร็จได้ก็ต้องอาศัย บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากฐานข้อมูล ออนไลน์ (Online) 
จ านวน 264 เรื่อง ในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก พบว่า (1) กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือก
บุคคล จ านวน 52 เรื่อง (2) กลุ่มการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคคล จ านวน 31 เรื่อง และ (3) กลุ่มการจูงใจ
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 17 เรื่อง เป็นงานวิจัย ระดับมหาบัณฑิตมากที่สุด มีจ านวน 193 เล่ม รองลงมาคือ 
บทความหรือรายงานการวิจัย จ านวน 48 เล่ม และเป็นงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 23 เล่ม ปีที่มีการวิจัย 
มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 62 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 23.48 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการ
ใช้แบบสอบถามมากที่สุด มีจ านวน 132 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มากที่สุด มีจ านวน 36 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 13.63 
 จากผลดังกล่าวมีข้อสังเกตได้ว่าสาเหตุที่ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีที่มีการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
มากที่สุด โดยพบว่า (1) กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล มีจ านวน 52 เรื่อง (2) กลุ่มการฝึกอบรมและ 
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พัฒนาบุคคล มีจ านวน 31 เรื่อง และ (3) กลุ่มการจูงใจทรัพยากรมนุษย์ มีจ านวน 17 เรื่อง อาจเป็นเพราะว่า 
หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ซึ่งก่อนปี พ.ศ. 2540 โครงสร้างของการพัฒนา
ประเทศในช่วงดังกล่าว เป็นการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ ไม่เน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากนัก ภายหลังประสบกับภาวะวิกฤติดังกล่าว จึงหันมาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากทุก ๆ หน่วยงานหรือองค์กรต่างตระหนักว่า องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ก็ต้องอาศัยบุคลากร หรือ คน 
เป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น ส่วนผู้บริหารนั้นรับผิดชอบในด้านนโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน รวมทั้งการคัดเลือก
หรือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะขีดความสามารถและศักยภาพเหมาะสมกับสภาพงาน
ขององค์กร (Mamoria, 2001) โดยมีกรอบของการบริหารที่ดีโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล หลักคุณธรรม หลัก
ความยุติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  ตลอดจนมี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด สิ่งส าคัญที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องค านึงและใช้หลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรได้บุคคลที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม และ 
มีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ การใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นหลักการบริหารแนวใหม่โดยเน้น
การให้ความส าคัญกับความสามารถ (Competency) ในทุก ๆ ด้านจะเป็นรากฐานที่ดีในการสรรหา และด ารง
อยู่ไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กร (Beach, 1975) และเมื่อเราพัฒนาปรับปรุง วางแนวทางในการจัด
กระบวนการทางทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี เชื่อว่าองค์กรจะได้คนดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อสร้างองค์กร
ให้มีความมั่นคงก้าวหน้าตลอดเวลา 
 เมื่อจ าแนกตามรูปแบบเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า เป็นการใช้แบบสอบถามมากที่สุด มี
จ านวน 132 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาจเนื่องมาจาก การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามนั้น 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้ง
แบบสอบถามดังกล่าวภายหลังจากการผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
ยังต้องน ามาทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามอีกด้วย ดังนั้นจึงท า
ให้งานวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม จึงมีความน่าเชื่อถือว่าจะได้ข้อมูลที่ดี และ
สามารถสรุปแทนประชากรของงานวิจัย ที่ต้องการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ ได้ ดังนั้นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่าง ๆ 
จึงนิยมใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อจ าแนกตามสถาบันของงานวิจัย พบว่า เป็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มากที่สุด มีจ านวน 36 
เล่ม คิดเป็นร้อยละ 13.63 เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจาก
นั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อประจ า
สถาบัน พร้อมทั้ง พระราชทาน พระราชลัญจกรเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ มีอยู่ทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และเปิดท าการสอนในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยราชภัฎ, 2558) ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
งานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 
  1.1 ควรศึกษาเนื้อหาเจาะลึกเฉพาะในแต่ละด้าน ของ 1) การสรรหาและการคัดเลือก 2) การ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และ 3) การจูงใจทรัพยากรมนุษย์ 
  1.2 การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึก ในการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาจากกลุ่ม
งานวิจัยที่แยกประเภทไว้แล้ว ซึ่งอาจรวบรวมรายละเอียดได้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จากต้นฉบับจริงของงานวิจัย 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษางานวิจัยในลักษณะการวิเคราะห์เอกสารใน 3 
ประเด็นเท่านั้น คือ 1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล 2) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และ 3) การจูงใจ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ควรศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเด็นอื่น เช่น การบริหารค่าตอบแทน หรือความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กับงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ  
  2.2 ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการศึกษางานวิจัยในลักษณะการวิเคราะห์เอกสาร (Document 
Analysis) ควรเตรียมความพร้อม หรือวางแผนให้เหมาะสมกับระยะเวลา 
  2.3 ควรศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ีมาศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับงานวิจัยของตน 
  2.4 ควรศึกษาจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online) ให้มากกว่านี ้
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