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พัฒนาในขณะน้ัน ที่ใหการสงเสริมและผลักดันงานวิจัยของหนวยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งไมเคยมีหนวยงานไหนเคยขอทุนวิจัยในนามหนวยงานมากอน สํานักหอสมุดกลางไดรวบรวม 

ทีมงานวิจัยและจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการขอทุนและการทํางานวิจัยเพื่อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

หนวยงาน  
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อยางหน่ึงคือ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรของสาํนักหอสมุดกลาง เพื่อเปนตนแบบในการพฒันา

บุคลากรแกหนวยงานอื่น ๆ ตอไปดวย ในการวิจัยครั้งน้ีจึงมีการจัดทําคูมือวิธีการในการพัฒนา

บุคลากรประกอบดวยคูมือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)   
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เพื่อจะไดเปนคูมือในการพัฒนาบุคลากรที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานทั้งแก 

สํานักหอสมุดกลางและหนวยงานอื่น ๆ ตอไป 
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แสนมี,  คุณนริศา  ธรรมอุปกรณ และคุณอัปสร  กิจเจริญคา ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษรูปแบบ

การพัฒ นารูปแบบการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย  เพื่ อส นับสนุนการเปนแหล งเรียนรูของ 
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ผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ไมไดกลาวนามไวในที่น้ี ที่กรุณาสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือ 

ในดานตาง ๆ ที่มีสวนชวยใหการจัดทําโครงการวิจัยฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 คุณคาอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับน้ี คณะผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู

อาจารย ผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูและวางรากฐานแกคณะผูวิจัย ผลสําเร็จของงานวิจัยขอมอบไว

เปนประโยชนตอสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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รอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) การทดสอบคาที (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา สภาพการณและความตองการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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Abstract   

The Development of Human Resource Development Model to support The 

Learning Resources in the Central Library,  Silpakorn University, aimed to ( i)  study 

situations and investigate human resource development needs for revitalizing 

learning sources of the Central Library, (ii) assess service capacity of the Central 

Library, Silpakorn University, and (iii) develop a human resource development model 

to support the revitalization of the learning sources.  This study involved a mixed 

methodology that included: questionnaires, connoisseurship, pre-test and post-test 

of training participants, and Central Library staff annual seminar. Statistical methods 

are applied in the research include the frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation and T-test. 

The findings indicated not only high demand for situational and human 

resource development needs, but also service capacity of the Central Library, 

Silpakorn University. 

In conclusion, the human resource development model includes thorough 

system analysis, needs prioritization, model design, model implementation, 

monitoring and evaluation and improvement process. 

 

Key words : Central Library, Silpakorn University., Learning Resources,  

Human Resource Development Model. 
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บทนํา 

 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

 สภาพของโลกในปจจุบันเมื่อกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 น้ัน หากเมื่อไดติดตามขาวสาร 

ขอมูลตาง ๆ จะพบไดวา ระบบของโลกน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่วิกฤติ ไมวาจะเปน

สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา ปญหาครอบครัว วิถีการดําเนินชีวิตของ

มนุษย ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปสูแนวทางที่เลวราย ซึ่งบางปญหา 

ที่เกิดข้ึนน้ันเปนปญหาที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน เชน ปญหาภาวะโลกรอน ภัยคุกคามจากสภาวะอากาศ 

ปญหาภาวะทุพโภชนาการ การแพรกระจายของโรคระบาด ภัยกอการราย และความขัดแยงที่เกิดข้ึน 

ความเสื่อมถอยลงของศีลธรรมในสังคมมนุษยโลก รวมไปถึงปญหาที่เกิดตามมาจากยุคโลกาภิวัตน 

กอใหเกิด ทุนนิยมเสรี กระแสวัตถุนิยมและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมนุษยตางรับรูเหตุการณที่เกิดข้ึน 

แตกลับใหความรูสึกวาปญหาน้ันเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดทุกวัน จึงไมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตนเอง แตน้ันไมใชสิ่งที่ดีเพราะหากมนุษยขาดการปรับตัว ไมเตรียมพรอมที่จะเรยีนรู และยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใหทันเวลา ก็จะไมอาจผานพนวิกฤติหรือภัยพิบัติตาง ๆ ได (รัตติกรณ  

จงวิศาล, 2559: 65)  

 ทั้งน้ีความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่ เกิดข้ึนในปจจุบัน ลวนสงผลตอ

ผูบริหารใหตองเผชิญกับความทาทายในการบริหารองคการในสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ 

นโยบายภาครัฐ ภาวการณแขงขันในอัตราที่เพิ่มสูงข้ึน รวมถึงสถานการณความรอนแรงทั้งดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ลวนมีผลกระทบตอการบริหารเพื่อความอยูรอดขององคการทั้งสิ้น  

ซึ่ งสอดคลองกับ ดักเกอร  ไดกล าวโดยสรุปไววา เราตองเผ ชิญหนากับการเปลี่ ยนแปลง 

ทั้งการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจ เชน ในชวงป 1830 และ ป 1840 มีการสรางทางรถไฟ, 

ระบบไปรษณีย, การถายภาพ, การลงทุนตาง ๆ พอถึงป 1870 และ 1880 จะเกิดอุตสาหกรรมเหล็ก, 

อุปกรณไฟฟา, รถไฟฟาใตดิน, การกอสรางสรางตึกขนาดใหญ, สํานักงานสมัยใหม จนกระทั่งถึง 

ป 2000 การผลิตสินคาตามความตองการซื้อ และขายสินคาเกี่ยวกับความรูซึ่งจับตองไมได น่ีเปน

ตัวอย างของการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในอดีต อยางไรก็ตามเราไม รู วาในอนาคตจะเกิด 

การเปลี่ยนแปลงอะไร แตเราตองเจอกับความทาทายใหม ๆ ที่จะเกิดข้ึนแนนอน ดังน้ัน ผูจัดการ 

ผูบริหาร และนักวิชาการในอนาคตตองเขาใจทั้งสังคม และเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน (Drucker, 2001: 347-349)  

 ปจจุบันทรัพยากรทางเทคโนโลยีมกีารเจรญิเติบโตอยางไมหยุดย้ัง องคกรช้ันนําจึงตางให

ความสําคัญและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลตอ

ความสําเร็จขององคการทัง้ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
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ศักยภาพที่พรอมสําหรับการปฏิบัติงานอยูเสมอจึงเปนสิ่งที่จําเปน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยขาดความเขาใจน้ันจะสงผลใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  

อีกทั้งยังอาจสงผลเชิงลบตอองคกรไดดวย (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน, 2559: 11) ดังน้ันผูบริหารจึงมี

ความจําเปนอยางย่ิงที่ตองเรงพัฒนาศักยภาพขององคการ และเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยู

เพื่อใหสามารถดําเนินอยูไดแมตองเผชิญกับความเสี่ยงตาง ๆ สิ่งจําเปนอยางย่ิงที่ตองพึ่งพา คือ การ

นํากลยุทธมาใชในการบริหารรวมกันหลาย ๆ ดาน เพื่อนําไปสูการมุงสรางมาตรฐานใหองคการและ

กอใหเกิดเปนองคการที่แข็งแกรงและย่ังยืนไดในอนาคต (บริษัท ไอ เอ็มบุค จํากัด, 2550: 9) 

 ภายหลังจากที่ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลมาจากการประกาศ

ลอยตัวคาเงินบาทในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนแมบท 

การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540-2544 และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือนจัดทําแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนไว  

5 ยุทธศาสตร คือ (1) การปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ (2) การ

ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ (3) การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล (4) การปรับเปลี่ยน

กฎหมาย และ (5) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม จุดมุงหมายหลักของการพัฒนาระบบ

ราชการในปจจุบันอยูที่ความพยายามปรับปรุงระบบราชการจากเดิมซึ่งจัดโครงสรางตามแบบ 

บูโรเครซี่ (bureaucracy) และมีผลทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทํางานโดยยึดถือ กฎ ระเบียบ 

เปนแนวทางหลักมากกวาการมุงผลสําเร็จตามสัมฤทธิผลที่ตองการ พฤติกรรมการทํางานของ

ขาราชการจึงขาดความยืดหยุนไมสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในปจจัย

แวดลอมยุคกระแสโลกาภิวัตนได การพัฒนาระบบราชการในปจจุบันจึงมุงหวังที่จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทํางานของขาราชการในการมุงเนนการทํางานเพื่อใหบรรลุสัมฤทธิผลมากกกวาการ 

ติดยึดกับการทํางานตาม กฎ ระเบี ยบ ซึ่ งขาดความยืดหยุนจนไมสามารถตอบสนองตอ 

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมของระบบราชการในปจจุบันได (ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน, 2550: 2-3) 

 อยางไรก็ตามองคการทางการศึกษาซึ่งเปนองคการภาครัฐ อาจจะมีความแตกตางจาก

องคการทั่วไปในดานของเปาหมายขององคการ โดยองคการทางดานการศึกษามีภารกิจสาํคัญอยางย่ิง 

คือ การพัฒนาคนซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย 

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม

ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และไดกลาวถึงองคการในการจัด

การศึกษาไวในมาตรา 31 วากระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
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รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542)  

 มหาวิทยาลัยเปนองคการทางดานการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีหนาที่

สําคัญ 4 ประการ คือ 1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 3. การใหบริการ

วิชาการแกสังคม 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิต

ของทุกสถาบันอุดมศึกษาน้ัน หอสมุดเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัยทีม่ีหนาทีใ่นการสนับสนุน

มหาวิทยาลัยใหสามารถกาวไปยังเปาหมายที่วางไว (อรรจน บัณฑิตย, 2558: 12) โดยที่หอสมุดของ

มหาวิทยาลัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยูตลอดเวลาน้ัน จําเปนตองมีบุคลากรที่มีการเรียนรู

และเพิ่มพูนความรูอยางตอเน่ือง เพื่อใหมีความสามารถในปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคของ

หอสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนไดในอนาคตไดอยาง

ทันเวลา ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเขามามีบทบาท และมีความสําคัญที่จะตองพัฒนา

บุคลากรของหอสมุดใหมีคุณภาพเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

 สํ า ห รั บ ห อ ส มุ ด แ ล ว น้ั น ก า ร พั ฒ น าท รั พ ย าก ร ม นุ ษ ย  (Human resource 

development) มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในดานการทํางาน และภาพลักษณของหอสมุด

เปนอยางมาก ผูปฏิบัติงานในหอสมุดซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาชีพ และกลุมปฏิบัติการจะตองมีความ

เช่ียวชาญในงานของตน ซึ่งอาจจะประกอบไปดวย ผูที่ทําหนาที่ในดานเทคนิค การออกแบบ 

การตลาด การปฏิบัติงาน และการเงิน ซึ่งทั้งหมดน้ีจะรวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคที่ต้ังเอาไว สวนการพัฒนาบุคลากร องคการจะสนับสนุนใหบคุลากรมีการสรางนวัตกรรม

ไดน้ันจะตองใหความสําคัญแกบุคลากร คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

เขาไปในองคการ มีการพัฒนา ฝกอบรมทักษะและความรูใหม ๆ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกทาง

กายภาพ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรค  และศักดิพันธ ตันวิมลรัตน เสนอไววา 

มนุษยน้ันเปนทรัพยากรที่มีคาตอองคการที่สําคัญย่ิง และเปนปจจัยในการนําพาองคการไปสู

ความสําเร็จตามเปาประสงค โดยมนุษยน้ันเปนทรัพยากรที่ศักยภาพในการพัฒนาไดอยางไมมี

ขอจํากัด โดยหนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษยน้ันประกอบดวย การสรรหาและการคัดเลือก  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัลและผลตอบแทน การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเอง 

อยางไรก็ตามการนํากระบวนการที่สงเสรมิความคิดสรางสรรคมาใชในองคการ และใหขอมูลยอนกลับ

แกบุคลากรอันจะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รวมทั้ง 

มีการรณรงคใหมีการสรางนวัตกรรมข้ึนในองคการ (ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน, 2557: 845) 

 ทรัพยากรมนุษยมีบทบาทสําคัญตอองคกรเปนอยางย่ิง ความสําเร็จและความลมเหลว

ขององคกรข้ึนอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันซึ่งเปนยุค 
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โลกาภิวัตน ผูที่ทํางานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยจะตองเปนนักกลยุทธที่มีความรอบรูและ 

มีความในการกําหนดกลยุทธรวมกับผูบริหารองคกร รวมทั้งมีการประยุกตใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยในการจัดระบบขอมูลความรูดานทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนแหลงขอมูลในการ

ตัดสินใจทางการจัดการงานทรัพยากรมนุษยขององคกร และการวางแผนพัฒนาบุคลากร  

เพื่อตอบสนองตอแผนธุรกิจขององคการไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว (ประเวศน มหารัตนสกุล และ

กฤติกา ลิ้มลาวัลย, 2554: 168) อยางไรก็ตามปจจุบันหลายองคการจึงไดใหความตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และความสามารถที่จะชวยใหองคการสามารถดําเนินการ

จนประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไว แมจะยังคงมีหลายองคกรที่ยังไมสามารถไปถึงเปาหมาย 

ที่กําหนดได เน่ืองมาจากการขาดความรู ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

อยางแทจริง ดังน้ันการศึกษาศาสตรของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญและเปน 

สิ่งที่จําเปน เพราะองคความรูที่ถูกตอง จะสงผลใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลไดอยางเต็มที่ (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน, 2559: 15) 

 ดังน้ันจึงเห็นไดวามนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางย่ิงในองคการ รวมทั้งเปน

ปจจัยสําคัญในการบริหารองคการไปสูความสําเร็จไดเปนอยางดี เน่ืองจากมนุษยมีความรู  

มีความสามารถ สติปญญาและสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางไมมีขอจํากัดและยังไมมีเครื่องมือหรือ

เทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทนมนุษยไดอยางแทจริง ซึ่งสาเหตุหน่ึงทีอ่งคการควรใหความสาํคัญกับ

คนมากข้ึนเน่ืองจากวาคนเปนทรัพยากรที่มีอยูและเปนสิ่งเดียวที่มีมูลคาเพิ่มมากข้ึนในองคการ  

จึงแตกตางจากเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ย่ิงอยูนานคุณคาย่ิงหดหายไปหรือเสื่อมราคาลง 

เปนอันมากหรือดานการเงินที่ ย่ิงใชไปก็ ย่ิงหดหายไปเชนกันองคการใดที่ เห็นความสําคัญของ 

คนองคการน้ันมีแนวโนมที่ประสบความสําเร็จเปนอยางสูงสอดคลองกับคํากลาวของ โบแลนดเดอร 

และสแนล (Bohlander and Snell, 2013: 4) กลาวไววา เราใชคําอธิบายมากมายวาทําไมคนถึงมี

ความสําคัญกับองคการ เชน ทรัพยากรมนุษย, ทุนมนุษย, ทรัพยสินทางปญญา และการจัดการคนเกง 

ซึ่งทั้งหมดลวนแสดงถึงวาคนคือผูที่ขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดศักยภาพขององคการ/องคการที่ประสบ

ความสําเร็จจะตองประยุกตหรือจัดการความแตกตางของแตละคนใหมีเปาหมายรวมกัน คือ ทําให

องคการประสบความสําเร็จ  

 จากที่กลาวมาขางตนจึงเห็นไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันมีความสําคัญเปน 

อยางมาก ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลางใหมีความพรอม

และสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผูมาเขารับบริการทุกคนน้ันเปน 

สิ่งที่มีความจําเปนเปนอยางมาก เพราะเมื่อสํานักหอสมุดกลางมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูก็จําเปนที่ตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเปนรากฐานในการขับเคลื่อนองคการ

ไปสูความย่ังย่ืน การวิจัยครั้งน้ีจึงเปนการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนารปูแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลของการวิจัย

น้ันจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชกับ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการตาง ๆ ใหเกิดความเขมแข็งและกาวไปสู

ความสําเร็จไดอยางย่ังยืน และผลลัพธสุดทายประโยชนก็จะเกิดกับนักศึกษาและการพัฒนาคนในชาติ

ตอไปดวย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อประเมินศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

สมมติฐานการวิจัย  

1. สภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับปานกลาง 

2. ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับ

ปานกลาง 

3. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการสนับสนุน

การเปนแหลงการเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีพื้นที่ในการวิจัย คือ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยกําหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัย 2 ระยะ 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ระยะท่ี 1  

 การวิจัย (Research: R1) เพื่ อ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒ นา 

(Analysis: A) 
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 การพัฒ นา (Development: D1) เป นการออกแบ บและพัฒ นา (Design and 

Development: D and D) เครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 ระยะท่ี 2  

 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช หรือนําเครื่องมือที่ไดไปใช (Implementation: 

I) การพัฒนา (Development: D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: E) 

 การดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก 

 ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู (Analysis: A) ประกอบดวย 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสังเคราะหการพัฒนา

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู ดวยการวิเคราะหเอกสาร 

(Documentary Analysis) 

2. ศึกษาสภาพการณและความตองการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานัก 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ประเมินศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. การเตรียม และศึกษาพื้นที่ที่วิจัย  

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design 

and Development: D and D) เครื่องมือเพื่อการวิจัย ทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

เพื่อสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

1. การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชการประชุมผูเช่ียวชาญ  

 ข้ันตอนที่  3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช หรือนําเครื่องมือที่ ไดไปใช 

(Implementation: I) การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลง

เรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการจัดการอบรม 

 ข้ันตอนที่  4 การพัฒนา (Development: D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุง 

(Evaluation: E) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสัมมนาบุคลากร 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สรุปขั้นตอนการวิจัย 

ปจจัยนําเขา                             กระบวนการ                                 ผลที่ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงข้ันตอนการวิจัย  

  

การวิจัย (Research : R1) 

การศกึษาและวิเคราะห 

(Analysis :A) 

- การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี,งานวิจัย  

- ศึกษาสภาพการณและความตองการของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ประเมินศักยภาพการใหบริการของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

- ไดทราบสภาพการณและ 

ความตองการเก่ียวกับการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ 

สํานักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ไดทราบศักยภาพการใหบริการ

ของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การพัฒนา (Development: 

D1) เปนการออกแบบและ

พัฒนา (Design and 

Development: D and D) 

- สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพ่ือสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู  

- การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย  

-การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพ่ือสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 

- ไดเคร่ืองมือการวิจัย  

- ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพ่ือสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

 

 

การวิจัย (Research: R2) 

การทดลองใช หรือนําเคร่ืองมือ

ที่ไดไปใช (Implementation 

: I) 

 

 

 

- การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพ่ือสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย 

จัดการอบรม  

 

 

- ไดผลการทดลองใชรูปแบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

สนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู

ของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

การพัฒนา (Development: D2) 

เปนการประเมินผลและปรับปรุง 

(Evaluation: E) 

-การประเมินความคิดเห็นรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุนการเปนแหลง

เรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยการสัมมนาบุคลากรสํานัก

 

 

 

 

- ไดผลการประเมินรูปแบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานัก

หอสมุดกลาง  

การสรุปผลการวิจัย -การสรุปผล ปรับปรุง และพัฒนา 

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย    

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อหาเทคนิค วิธีการ 

กิจกรรม หรือกระบวนการต้ังแตการประเมินความตองการ การดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่ทําใหเกิดเปนรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางเพื่อการรองรับ

การเปนแหลงเรยีนรูของหนวยงาน  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ที่สงผลตอองคการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลหรือ

องคการ 

บคุลากรสํานกัหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 - ลักษณะสวนบุคคล 

 - ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ผูบริหาร 

- นักเรียน/นักศึกษา 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- ชาวบานท่ีเขามารับบริการ 

- หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

  

ศักยภาพการใหบริการของ
สํานักอสมุดกลางเพื่อ 
การสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรู 
 

การจัดกิจกรรมการทดลองใช

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพ่ือสนับสนนุการเปน

แหลงเรียนรู 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพ่ือสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ตนแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

สนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรู 

การเชื่อมโยงการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพ่ือสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรู 

ขอเสนอแนะเชิง

นโยบายในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
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แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง หนวยงาน 

ที่ทําหนาที่รวบรวมองคความรูตาง ๆ ไวใหผูที่สนใจไดเขาไปศึกษาอยางตอเน่ือง เปนแหลงของ

การศึกษาคนควาและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  อีกทั้งยังเปนแหลงที่สงเสริม สนับสนุนให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูและกอใหเกิดบุคคลที่มีความรูและสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับผูอื่นไดตอไป 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การสรางแบบจําลอง  

เพื่อเปนครื่องมือทางความคิดที่ชวยใหสามารถเขาใจความสัมพันธของปจจัยหรือองคประกอบ 

ที่มีความเช่ือมโยงกันอยางมีแบบแผนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนําไปใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานหรือดําเนินการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนตอหนวยงาน 

1. ทราบถึงสภาพการณปจจุบันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ทราบความตองการในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ไดพัฒนาหลักสูตรสําหรับการจัดการอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5. กอใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของบุคลากรไดอยางตรงจุด 

 ประโยชนทางวิชาการ 

1. ทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่ อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูที่ มี 

ความถูกตอง เหมาะสม เปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่อยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เปนการสรางองคความรูที่ทําใหเกิดความมั่นใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย  

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 
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 ประโยชนเชิงนโยบาย 

1. นําขอเสนอจากการวิจัย ไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูอยางย่ังยืน 

2. นําผลการวิจัยมากําหนดเปนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรไดทั้ง 3 วิทยาเขต  

 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการวิจัยประยุกต (Applied 

research) คณะผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสาร หนังสือ 

แผนพับ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย และเว็บไซตตาง ๆ โดยนําเสนอตามประเด็น ดังน้ี 

 1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  1.1 ความเปนมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  1.2 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย 

  1.3 กระบวนการและข้ันตอนการพฒันาทรพัยากรมนุษย 

  1.4 องคประกอบของการพฒันาทรัพยากรมนุษย 

  1.5 การฝกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย 

 2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ 

  2.1 ความหมายของรปูแบบ 

  2.2 ประเภทและองคประกอบของรปูแบบ 

  2.3 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 

 3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับแหลงเรียนรูและหองสมุด 

  3.1 ความหมายของแหลงเรียนรู 

  3.2 ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  3.3 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 1.1 ความเปนมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 สวอนสัน และ ฮอลตัน (Swanson and Holton, 2001: 8-12)  ไดกลาวถึงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการพัฒนา และการเริ่มตนของแนวความคิดเกี่ยวกับ 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยอันนําไปสูความสําเร็จของบุคคลและความสําเร็จขององคการ โดยมีตนกําเนิดของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเริ่มจากในประวัติศาสตร จะเปนการพัฒนามนุษยตนเองเพื่อความอยูรอด เปน 

การพัฒนาโดยใชการฝกอบรมซึ่งตอมาไดเกิดคําใหมข้ึน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมี 

การฝกอบรมเปนองคประกอบใหญของการพัฒนาดวย  

 จุดเริ่มตนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเกิดข้ึนจากความตองการอยูรอดของมนุษย

ที่ผานประสบการณการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติ ไดมีการเรียนรู และเกิดเปนการรวมกลุม  

ซึ่งประสบการณของมนุษยและธรรมชาติในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยน้ันผานมาหลายข้ันตอน ต้ังแต

จุดเริ่มตนของเสนทางการเดินทางของมนุษย การฝกฝนในเสนทางการเดินทางในรูปแบบที่งาย  

ไมซับซอน ถูกคนพบทามกลางบรรพบุรุษแตเกากอน การพัฒนาของมนุษยถูกผลักดันมาจากความ

ตองการที่จะอยูรอด การเรียนรูในชวงแรกเกี่ยวของกบัการทําเครือ่งมือและอุปกรณงาย ๆ จากไม หิน 

เสนใย มนุษยรุนแรก ๆ ยังไมรูเกี่ยวกับการผลิตจากไฟและโลหะ ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีจะสําคัญกับ

การพัฒนาตอไปของมนุษยชาติ ในสภาพแวดลอมของการศึกษาแบบด้ังเดิมถูกจํากัดอยูในครอบครัว

และเผาพันธุ และเปนการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ซึ่งไมเปนทางการและเปนกิจกรรมที่ซับซอน 

การศึกษาเกิดข้ึนจากการลอกเลียนแบบโดยไมรูตัวจากหัวหนาครอบครัวหรือหัวหนากลุมซึ่งบอย ๆ 

จะเปนพวกพออยูบอยครั้ง แมแตในตนศตวรรษที่ 20 ไดมีการช้ีใหเห็นวา พอจะเปนคนที่ฝกสอนเด็ก

รุนตอไปในวิถีชีวิตที่มีรูปแบบ คือ หาทางที่เหมาะสมในการทําสิ่งใด ๆ ถึงแมวาจะยังไมมีความเปน

ทางการ สิ่งที่สําคัญของการศึกษาน้ันชัดเจนแมจะอยูในรูปแบบที่ด้ังเดิม คือ การวางแนวทางความ

เหมาะสมของเด็กกับสภาพแวดลอมทางสังคมและกายภาพ ผานประสบการณของคนยุคกอน 

ในทายที่สุดแลว  

 ตอมามนุษยเริ่มมีความสามารถที่จะควบคุมไฟในการปรุงอาหาร การหลอมเหล็ก และ

การทําอุปกรณทางการเกษตรและเครื่องจักรกลงาย ๆ ซึ่งทําใหมนุษยเกี่ยวของกับงานที่ทําดวยมือ

และดําเนินการในกิจกรรมภายในบานที่แตกอนไมสามารถทําไดจากการปราศจากเครื่องมือพื้นฐาน 

ซึ่งทําใหนําไปสูการแบงแยกที่แทจริงของอาชีพ บางก็ยัง ถืออาชีพเดิมตอไป บางก็กลายเปนชางไม 

และบางก็เปนชางกออิฐ หรืออื่น ๆ จึงเปนครั้งแรกที่คนเริ่มที่จะเช่ือถือเครื่องมือเครื่องใชและไวใจ 

ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะนําไปสูความตองการของพวกเขา แทจริงแลวกระบวนการทางมนุษยชาติ 

ที่ผานมาหลายปไดเช่ือมกันอยางแยกกันไมไดกับการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชที่ใชไดจริงและมีความ

มั่นคง พัฒนาการของความจําเปนที่ตองทํางานรวมกันเพื่อความอยูรอด การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช

และการทํางานรวมกันกอใหเกิดการศึกษารูปแบบใหมซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะการลอกเลียนแบบ

จากการรูสึกนึกคิดมากกวาการลอกเลียนแบบโดยไมรูตัวของการศึกษาแบบด้ังเดิม การถายทอด

ทักษะจากคนหน่ึงคนไปสูอีกคนหน่ึงกลายเปนกระบวนการที่ตระหนักคิดมากข้ึน การเรียนรูเกิดจาก
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการลอกเลียนแบบของ ตัวอยางที่ ถูกจัดหามาใหจากผูซึ่งประสบ

ความสําเร็จมีความชํานาญและความรอบรูในทักษะน้ัน ๆ การศึกษาไมไดเดินตามทฤษฎีหรือระบบ 

และไมไดมีกระบวนการที่มีเหตุผล การคนหาทักษะงาย ๆ ที่คัดลอกมาจากรูปแบบซ้ําแลวซ้ําเลา

จนกระทั่งสามารถที่จะทําซ้ําไดอยางถูกตองแมนยํา แมจะมีความกาวหนาแตการอบรมฝกฝนคน ๆ 

หน่ึงจากอีกคนหน่ึงก็ยังคงเปนกระบวนการแบบคอนขางด้ังเดิม โดยเฉพาะชวงประวัติศาสตร

มนุษยชาติชวงแรก ๆ พวกเราจะถูกทําใหรูสึกอยูเสมอวาการพัฒนาปญญาชนที่ออนนอมน้ัน สวนมาก

มาจากความพยายามเปนพิเศษที่จะปรับใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคมและกายภาพที่ไมสามารถ

ทนได และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากยุคหน่ึงไปยังอีกยุคหน่ึง 

ตามกาลเวลา และตามเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยน่ันเอง 

 ศิรภัสสรศ วงศทองดี (2559: 28-30) ไดกลาวไววา เปาหมายหลักของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสามารถแบงออกเปน 2 ประการหลัก ดังน้ี 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดรับการออกแบบมาเพื่อสรางการเรียนรู (Learning)  

ทั้ งในระดับบุคคล และในระดับองคการ (Individual and organizational learning) โดยที่ 

การเรียนรูในระดับบุคคลจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางถาวรในเชิงของสัมพันธในพฤติกรรมหรือ

ศักยภาพของมนุษย โดยมิไดเปนผลโดยตรงจากการเจริญเติบโตทางรางกาย สวนการเรียนรูของ

องคการจะเปนการเรียนรูที่เปนผลรวมของการเรียนรูที่เกิดจากสมาชิกขององคการ และสงผลหรือ

ผลักดันใหเกิดการพัฒนาองคการน้ันไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางทั่วถึงทั้งองคการดวย  

2. การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย ได รับการออกแบบมาเพื่ อส ราง เป นผลงาน 

(Performance) ที่ดีกวาเดิมทั้งในระดับบุคคล และผลงานโดยรวมขององคการ (Individual and 

organizational performance) อยางไรก็ตามผลงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองคการ ตางมี

วัตถุประสงคเดียวกันน้ันคือความสําเร็จของสมาชิกและองคการ 

 อยางไรก็ตามเปาหมายของการพัฒนาทรพัยากรมนุษยทั้ง 2 ประการ คือ การเรียนรูและ

ผลงาน เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวไมวากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเนนที่เปาหมายใดกอน 

ก็ตาม แตสิ่งที่จะเกิดข้ึนก็จะตองตอบสนองทั้ง 2 เปาหมายเปนหลัก เพราะการทํางานยอมกอใหเกิด

การเรียนรูของบุคลากร ซึ่งในขณะเดียวกันการเรียนรูก็สามารถนําไปสูการสรางสรรคผลงานที่ดี

กวาเดิมได ดังน้ันกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะถูกออกแบบหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อวัตถุประสงค

ใดก็ตาม ลวนเปนการทําเพื่อการสรางสิ่งที่ดีกวาใหเกิดข้ึน เปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยอาจจําแนกตามประเภทหรือกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การฝกอบรม 

(training) การศึกษา (education) การพัฒนา (development) การสอน (coaching) การสราง

ทั กษ ะความสั มพั น ธ ใน งาน  ( interpersonal relationships activities) ห รือ ระบ บ พี่ เลี้ ย ง 

(mentoring system) ซึ่งทั้งหมดตางมีวัตถุประสงคและวิธีการที่มคีวามเฉพาเจาะจงตามประเภทของ
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กิจกรรม แตอยางไรก็ตามจะยังคงอยูในกรอบของ 2 เปาหมาย คือ การเรียนรูทั้งในระดับบุคลและ

ระดับองคการ  

 ฟนไนลทรับ (Phinaitrup, 2000, อางถึงใน สุธินี ฤกษขํา, 2560: 4-5) ไดกลาวไววา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยน้ันเกิดข้ึนเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเนนการให

การศึกษาแกประชาชน เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ีการพัฒนาที่เกิดข้ึนไดรับอิทธิพล

มาจากประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการสงอุปกรณการเกษตรมาชวยเหลือ

เกษตรกรของไทย ทําใหสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน แตก็กลับพบวาเครื่องมือ

เหลาน้ีเสื่อมสภาพรวดเร็วมาก ทางสหรัฐอเมริกาจึงไดสงคนมาตรวจสอบหาสาเหตุและรวมกันแกไข

กับทางการไทย ขอสรุปที่พบคือเกษตรกรไทยไมมีความรู ขาดทักษะ และความชํานาญที่จะ

บํารุงรักษาเครื่องมือดังกลาว ดังน้ันจึงไดเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข้ึนมาในประเทศไทย  

ในประเทศไทยไดมีหลักสูตรของการศึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแยกจากการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2535 โดยเปนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหลักสูตร

การศึกษาในประเทศไทยสวนใหญจะถือเปนสวนหน่ึงของการบริหารทรัพยากรมนุษย จากแนวคิด

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งจากตางประเทศและในประเทศไทย จะเห็นไดวาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยมีพัฒนาการมายาวนานและเกี่ยวพันกับสาขาวิชาอื่น ๆ ดวย  

 โชติชวัล ฟูกิจกาญจน (2559: 14-15) ไดเสนอไววา การพัฒนาน้ันเริ่มตนข้ึนต้ังแตที่

มนุษยถือกําเนิด เพราะวาการพัฒนาเปนข้ันตอนของการทําใหดีข้ึน มนุษยจึงจําเปนตองไดรับการ

พัฒนาในสิ่งตาง ๆ รวมไปถึงตัวเองอยูเสมอเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได ทั้งน้ีมนุษยตองมีการ

พัฒนาเพื่อนมนุษยดวยกันเพื่อเปนการแบงเบาภาระงานซึ่งกันและกัน  รวมไปถึงการพัฒนาลูกหลาน 

ของตนเองเพื่ อ ให สามารถดําเนินชี วิตตอ ไป เมื่ อตน เองไดสิ้ น ชี วิตลง ต อมาเมื่ อม นุษย ม ี

ความเจริญกาวหนามากข้ึน มีการใชเงินเปนตัวแทนของการแลกเปลี่ยนซื้อขายจนทําใหเกิดโลกเชิง

เศรษฐกิจที่เปนไปในรูปแบบขององคกรข้ึน ทําใหการพัฒนาที่เปนเพียงการดําเนินชีวิตเปลี่ยนเปนการ

พัฒนาเพื่อการแขงข้ันในเชิงของธุรกิจ หรือเพื่อผลประโยชนทางสังคม สงผลใหมนุษยกลายเปน

ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงานของทุกองคกร ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปน 

การกระทําเพื่อการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมนุษยใหมีศักยภาพ (Potentials) ในการปฏิบัติงาน 

ที่สูงข้ึนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งปจจุบันหลายองคกรไดใหความตระหนักถึงความสําคัญของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และความสามารถที่จะดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามที่

ต้ังเปาหมาย แตอยางไรก็ตามยังคงมีหลายองคกรที่ ยังไมสามารถไปถึงเปาหมายที่กําหนดได 

เน่ืองมาจากการขาดความรู ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง ดังน้ัน

การศึกษาศาสตรของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญและเปนสิ่งที่จําเปน เพราะ 

องคความรูที่ถูกตองจะสงผลใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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หรืออาจกลาวไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ถูกตองจะชวยใหมนุษยดําเนินงานไดอยางปลอดภัย 

ประหยัดเวลา คาใชจาย และทรัพยากร พรอมกับไดรับสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ และเปนที ่

พึงพอใจของผูอุปโภคบรโิภคในขณะเดียวกัน ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนสวนหน่ึงของ

การบริการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย 

หมายถึง การดําเนินการโดยใชทรัพยากรมนุษยที่มอียูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหองคกร

ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  

 นิทัศน ศิริโชติรัตน (2560: 1-5) ไดเสนอไววา บทบาทของงานดานทรัพยากรมนุษย 

ในยุคแรกมีลักษณะ ดังน้ี 

 1. ผูรับใช เปนการรับฟงคําสั่งและทํางานตามที่ผูบริหารสั่งใหทําเทาน้ัน จึงทําใหงาน

บริหารบุคคลในสมัยกอนน้ันขาดความรูสึกความพึงพอใจในงาน ไมมีคาหรือไมมีความหมาย ดังน้ัน

งานสวนใหญจึงเปนงานดานการจัดหาคน 

 2. การขยายขอบเขตของงานบุคคลใหมากข้ึน เพิ่มงานและไดรับการยอมรับดีข้ึน ไดรับ

งานที่ตรงกับตําแหนงของตนมากข้ึน 

 3. เมื่อองคกรไดรับการพัฒนาจนกลายเปนองคกรที่มีขนาดใหญข้ึน งานบุคคลจึงเริ่มมี

ระบบในการทํางานมากข้ึน การสรรหา การคัดเลือก จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ

มากข้ึน เริ่มมีการประเมินคาพนักงาน มีเครื่องมือเปนมาตรวัด โดยวัดทั้งดานความรูและดานทัศนคติ 

ดังน้ันบทบาทงานบุคคลเริ่มมีลักษณะเปนผูเช่ียวชาญมากข้ึน 

 4. องคกรที่มีขนาดใหญเริ่มมีการบริหารทรัพยากรมนุษย ดังน้ันงานบุคคลตองเขามา 

มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ เสมือนเปนการนําแนวความคิดทรัพยากรมนุษยเขามาอยูในองคกร 

 5. นักบริหารทรัพยากรมนุษยจําเปนตองเริ่มเปนผูนําความคิด ตองมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีการจัดการความรู เชน เสนอแนะการปรับเปลี่ยนองคกร 

 การบริหารในอนาคต การจะสรางคุณคาของทรัพยากรมนุษยใหเพิ่มข้ึนไดองคกรหรือ

ฝายทรัพยากรมนุษยตองเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนบทบาทใหม ตองมีบทบาททั้งในดานการปฏิบัติ 

และการสรางกลยุทธเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรมากข้ึน งานทรัพยากรมนุษยยุคใหมโดยรวม 

ที่นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยควรจะรูเพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของคน และองคกร 

ใหแขงขันได คือ 

 1. เรื่องของแผนกลยุทธของงานบุคคลที่ สอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร  

ซึ่งตอบโจทยวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร  

 2. เรื่องของการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุง พัฒนาระบบการทํางาน

ดานตาง ๆ ในภาพรวม เชน โครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน นวัตกรรม คุณภาพการบริหาร 

ความเสี่ยงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 3. การบริหารเชิงสมรรถนะ ซึ่งจะเปนพื้นฐานการกําหนดตําแหนงงาน การวิเคราะหและ

ประเมินคางาน รวมถึงการสรรหา และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตําแหนง 

 4. การบริหารผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธของหนวยงานในแตละระดับ ต้ังแตผลงาน

ขององคกร หนวยงาน และตําแหนงงาน 

 5. การสรรหา การดึงดูดบุคลากร การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา และการคัดเลือก

บุคลากรเขาทํางาน 

 6. การเรียนรูและพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม การศึกษา การสอนงาน การจัดการ

ความรู การถายทอดทักษะ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

 7. การจัดการสายอาชีพ และบุคลากรคนเกงและคนเดนผู มีความสามารถสู ง  

การวางแผนสืบทอดตําแหนงที่สําคัญในองคกร การเติบโตและความกาวหนาของคนเกงในองคกร 

 8. การใหรางวัลและการยอม ความสําคัญของการใหแรงจูงใจ การเสริมแรง การสราง

ขวัญกําลังใจ การจายเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ สิทธิประโยชนตาง ๆ 

 9. ระบบการบริหารคนที่เปนสากล การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ การบริหาร

ความแตกตางหลากหลายในองคกร 

 10. การสรางความสัมพันธและความผูกพันของพนักงานในองคกร การสื่อสารพนักงาน

สัมพันธ การสรางแบรนดหรือเครื่องหมายผูนําที่เปนแบบฉบับ คุณภาพชีวิตในที่ทํางาน สุขภาวะ 

ในองคกร 

 11. การจัดการขอมูลระบบสารสนเทศดานงานทรัพยากรมนุษย ฐานขอมูลพนักงาน 

ระบบบริการ งานทรัพยากรมนุษย การติดตามวัดประเมินผลในระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ 

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย  

 จากการศึกษาความเปนมาของการพฒันาทรพัยากรมนุษย สามารถสรุปไดวา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยน้ัน เริ่มมาจากความตองการที่จะดํารงอยูใหไดของเผาพันธุมนุษยจึงไดมีการสงตอ

ความรูใหแกลูกหลานเพื่อการดํารงชีวิตตามธรรมชาติ เปนการสอนวิธีการดํารงชีพ เชน การทํา

เครื่องมือจากวัสดุธรรมชาติ การทําเครื่องนุงหมจากหนังสัตว เปนตน ทั้งน้ีการใหความรูตาง ๆ น้ี 

จะเปนการสงตอจากรุนสูรุน จากพอไปยังลูก ตอมาจึงไดมีการขยายวงกวางข้ึนจนกลายเปน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมหน่ึงไปยังอีกกลุมหน่ึง ทั้งน้ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย

น้ันเริ่มมาจากไดรับเครื่องมือทางการเกษตรจากตางประเทศมาใช เพื่อการพัฒนาประเทศ 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แตพบวาเครื่องมือตาง ๆ ชํารุดเสียหายเพราะคนใชงานขาดความรู 

ในการดูแลรักษา และซอมแซม จึงทําใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข้ึนในประเทศไทยนับต้ังแต

น้ันเปนตนมา 
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 1.2 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย  

 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันไดมีผูใหนิยามทั้งในมุมกวาง และระดับ

เฉพาะบุคคลและองคการไวหลากหลาย ซึ่งแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันไดรับความสนใจ

และเปนหัวขอของการศึกษาวิจัยเปนอยางมาก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังเคยถูกเรียกวา 

“การฝกอบรมและพัฒนาดวย”  ทั้งน้ีมีนักวิชาการใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว 

ดังน้ี 

 แนดเลอร (Nadler, 1970, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 4) ไดให

นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนชุดของกิจกรรมที่ดําเนินภายในระยะเวลาที่กําหนด และ

เปนชุดของกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย ชวยปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการเรียนรู 

 เค รก  (Craig, 1976, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 4 ) ให นิ ย าม 

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนการเนนการพัฒนามนุษยเปนหลัก เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพในแงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

 โจนส (Jones, 1981, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 5) ไดเสนอนิยาม

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนระบบที่มีการเพิ่มและพัฒนา

ความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับการมุงเนนความสําเร็จตามเปาหมายของทั้งสวนบุคคลและ

องคการ 

 แมคลาแกรน (Mclagan, 1983, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 5)  

ใหนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนการฝกอบรมและการพัฒนาโดยมีการประเมิน 

การพัฒนาและวางแผนการพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถที่สําคัญ

สําหรับการปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคต 

 แนดเลอรและวิกส (Nadler and Wiggs, 1986, quoted in Swanson and Holton 

III, 2001: 5) ไดใหนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนระบบที่พัฒนาศักยภาพของมนุษย

ครอบคลุมการเรียนรูทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ผานประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 สวอนสัน (Swanson, 1987, quoted in Richard and Elwood, 2001: 5) ใหนิยาม

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนกระบวนการของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและ

องคการ เปนการพัฒนาดวยการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่สอดแทรกอยูกับงานที่ทํา และเปนการสราง

แรงจูงใจและเพิ่มความเช่ียวชาญในงานที่ทํา 

 จาคอบส (Jacobs, 1988, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 5) นิยาม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนระบบเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของมนุษย และ 

การจัดการระบบที่เกิดข้ึนโดยใชวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบุคคลและองคการ 
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 อ า ร  ส มิ ธ  (R.  Smith, 1988, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 6 )  

ใหนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึงการพัฒนามนุษยโดยมีองคประกอบ คือ โปรแกรม

การฝกอบรมและกิจกรรมทั้งทางตรง ทางออมในการเรียนการสอนใหบุคคลหรือองคการที่จะสงผล

ทางบวกใหกับบุคคลและองคการไดรับผลกําไร 

 ดี  สมิ ธ (D. Smith, 1990, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 7) ได ให

นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนกระบวนการของการกําหนดวิธีการที่เหมาะสม กําหนด

วิธีการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรมนุษยขององคการ รวมไปถึงการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน

และผลผลิตของพนักงานดวยวิธีการฝกอบรม การศึกษา และการใหความรูเพื่อการพัฒนา 

 สวอนสัน  (Swanson, 1995, quoted in Swanson and Holton III, 2001: 8) ได

เสนอนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข้ึนใหม คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการ

ของการพัฒนาและนําความเช่ียวชาญที่มนุษยมีมาใชในการพัฒนาองคการ และจัดการฝกอบรมใหกับ

บุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางาน 

 สวอนสัน  และ  ฮอล ตัน  (Swanson and Holton III, 2009: 4-8) ได กล าวไว ว า  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเปนเรื่องของกระบวนการ กระบวนการที่นํามาใชในการพัฒนาจะทําให

เห็นแนวทางของการมุงไปสูเปาหมายอยางเปนระบบ การพัฒนาไมไดจํากัดเฉพาะบุคคลหรือองคการ 

การพัฒนาที่ดีจะตองมีความเหมาะสมและเปนกระบวนการที่ไดรับความรวมมือจากทุกสวน  

 กิลลีย, เอ็กแลนดและเมยคูนิช (Gilley, Eggland and Maycunich, 2002: 178) ไดให

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การมุงที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปจจุบัน 

และในอนาคตของปจเจกบุคคล เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ โดยที่ประสิทธิผล

ขององคการน้ันวัดไดจากความสามารถในการแขงขัน หรือความสามารถในการทํากําไรขององคการ

โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวยการพัฒนาปจเจกบุคคล การพัฒนาอาชีพ 

และการพัฒนาองคการ  

 เดอสิโมเนและเวอรเนอร (DeSimone and Werner, 2012: 4) ไดใหความหมายของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา เปนการจัดระบบและการวางแผนออกแบบกิจกรรมเพื่อใหสมาชิก 

ในองคการไดมีโอกาสที่จะไดเรียนรูทักษะที่จําเปนในการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของงาน

ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 ชาลอฟสกีและลินคอลน (Chalofsky, and Lincoln, 1983, อางถึงใน ศิรภัสสรศ  

วงศทองดี, 2559: 8) ไดใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา เปนการศึกษาเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยโดยผานการเรียนรูทั้งในระดับบุคคลและกลุมตาง ๆ ในองคการ 

 ลี โอนารด  แนด เลอร  (Nadler, and Nadler, 1987: 1.3 อ าง ถึง ใน  ศิ ร ภั สสรศ  

วงศทองดี, 2559: 7) กลาวไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมตาง ๆ 
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ที่ไดถูกออกแบบ และจัดระบบเพื่อการนําไปปฏิบัติในเวลาที่กําหนด เพื่อเปนการปรับปรุงพฤติกรรม

ของมนุษย  

 กรีพส  (Grieves. 2003, อ างถึงใน ศิรภัสสรศ  วงศทองดี , 2559: 9) ไดกล าวว า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ โดยมี 3 สิ่ง คือ การตระหนักรู

ถึงความซับซอนของการจัดการการเปลี่ยนแปลง ความตองการเพื่อการอยูรอด และการปรับเปลี่ยน

จากการใหความสําคัญเฉพาะการฝกอบรมไปเปนการแสวงหาแนวความคิดและทิศทางใหม ๆ  

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในศตวรรษหนา  

 ศิรภัสสรศ วงศทองดี (2559: 10) ได เสนอไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน

กระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหมีข้ึนทั้งในระยะสั้น ระยะยาว แลวก็ใหเกิดการพัฒนาความรู

ในงาน ประสบการณ และความพึงพอใจ ทั้งในระดับบุคคล กลุม องคการ และสูงสุดเพื่อมนุษยชาติ 

กูลเลต (Goulet, 1971: 23 อางถึงใน ศิรภัสสรศ วงศทองดี, 2559: 3-4) กลาววาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการของการทําใหผูคนบรรลุเปาหมายสูงสุด หมายรวมถึง การบรรลุ

คุณคารวมของการพัฒนา ประกอบดวยการทําใหเขาถึง 3 สภาวะ คือ 

 1. การทําใหมนุษยเขาถึงสภาวะของการมีและครอบครองสิ่งปจจัยพื้นฐานที่จําเปน  

4 อยาง คือ อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค และที่พักอาศัย (a state of sustenance) 

 2. การทําใหมนุษยเขาถึงสภาวะของความรูสึกการเปนตัวของตัวเองไดอยางแทจริง  

มีคุณคา เทาเทียม และเสมอภาคกันในสังคม (a state of having their self-esteem) 

 3. การทําใหมนุษยเขาถึงสภาวะของการมีสิทธิเสรีภาพ มีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีเสรีภาพในการตัดสินใจดวยตนเองอยางเปนอิสระ (a state of having 

freedom from servitude)  

 อมาตยา เซน (Amartya Sen, 1999, อางถึงใน ศิรภัสสรศ วงศทองดี, 2559: 5-6)  

ไดใหความหมายของการพัฒนาวา เปนกระบวนการของการกาวไปสูการมีอิสระอยางแทจริง 

ของมนุษย การทํารายไดประชาชาติที่เติบโต ทําใหระดับของรายไดประชาชนเพิ่มมากข้ึน การทําให

สังคมเปนสังคมแหงอุตสาหกรรม กอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี สิ่งเหลาน้ีลวนเปนเครื่องมือ

และวิธีการที่จะเพิ่มเสรีภาพใหกับทุกคนในสังคมไดตามที่ปรารถนา แตอยางไรก็ตามเสรีภาพยังม ี

ตัวแปรตาง ๆ อีกมากที่ เขามาเกี่ยวของ เชน การจัดสรรทรัพยากร การกําหนดประเด็นของ 

สิทธิมนุษยชน ระบบการเมือง การจัดระเบียบทางสังคม ดังน้ันหากเสรีภาพหมายถึงความกาวหนา

ของการพัฒนา การพัฒนาจึงมีเปาหมายปลายทางของรูปธรรมการใหความสําคัญตอสิทธิเสรีภาพ 

ที่มนุษยทุกคนตองการ ทั้งน้ีการพัฒนายังหมายถึงการขจัดสาเหตุหลักของการทําใหมนุษย 

ขาดเสรีภาพ เปนการขจัดความยากจนและการถูกครอบงํา ขาดโอกาสในทางเศรษฐกิจ การถูกพราก

หรือปดกั้นโอกาสทางสังคม การปลอยละเลยที่จะไดรับบริการสาธารณะอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
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นอกจากน้ียังรวมถึงการไมไดรับการดูแลหรือใหความสนใจจากรัฐ และการปดกั้นมิใหแสดงออกได

ตามสิทธิเสรีภาพที่มี ถาหากวาสิทธิเสรีภาพเปรียบเปนหัวใจของการพัฒนา การประเมินและการวัด

ระดับในการพัฒนาสามารถวัดไดจากเสรีภาพที่ประชาชนไดรับเชนกัน อน่ึงการตรวจสอบการบรรลุ

เปาหมายหรือความมีประสิทธิภาพในการใหบริการของรัฐ เพราะวาการบรรลุเปาหมายของ 

การพัฒนาอยางแทจริง คือ การที่ประชาชนมีเสรีภาพในทุก ๆ ดานตามหลักสิทธิเสรีภาพ และ

สามารถอยูไดดวยตนเองอยางแทจริง  

 นิทัศน ศิริโชติรัตน (2560: 1-2) ไดกลาวไววา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนแนวคิด 

ในการบริหารคนเชิงกลยุทธ ซึ่งจําเปนตองปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธขององคกร แตเดิมเปนเพียง

บทบาทของงานบริหารงานบุคคล การบริหารทรพัยากรมนุษยเปนกระบวนการหน่ึงทีช่วยใหองคกรได

บุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน เปนการใชทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคาของ

องคกรใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร โดยมีภารกิจหลัก คือ การวางแผนดาน

กําลังคน การสรรหา และการคัดเลือก การฝกอบรมพัฒนา การจายคาตอบแทนและ ผลประโยชน

เกื้อกูล  เนนแรงจูงใจ  ปองกันกอนเกิดปญหา การทําหลายหนาที่ที่ สรางแรงกดดัน และ 

การเปลี่ยนแปลงเสมอ การดูแลสิทธิพนักงาน การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และ

การวิจัยดานทรัพยากรมนุษย เพื่อการสรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคกร และพรอมที่จะ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจบุัน ดังน้ันจากขอบขายของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่กวาง 

ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ในองคกรและเกี่ยวของผูกพันทุกข้ันตอนของการบริหารงาน 

 จากการศึกษาความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถสรุปไดวา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยน้ัน เปนกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอันจะสงผลตอองคการ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปนการเพิ่มประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคคลหรือองคการ และ

สามารถทํ าให บุ คคลหรือองคการได รับผลกําไรสู ง ข้ึนหรือทํ าให ป ระสบความสํา เร็จ ได 

ตามที่ ต้ังเปาหมายไว ทั้งน้ีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบไปดวย การใหความรู  

การจัดการฝกอบรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความ

เหมาะสม ทั้งในดานของระยะเวลา สถานที่ และสภาพแวดลอมตาง ๆ  ที่เปนการเอื้อใหเกิดการเรียนรู

ที่มีประสิทธิภาพ 

 1.3 กระบวนการและข้ันตอนการพฒันาทรพัยากรมนุษย  

  ดีลาฮาเย (Delahaye, 2000: 2005, อางถึงใน ศิรภัสสรศ วงศทองดี, 2559: 157)  

ไดเสนอไววา กระบวนการและข้ันตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนของการวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  2) ข้ันตอน

ของการออกแบบ  3) ข้ันตอนของการนําไปปฏิบัติ  4) ข้ันตอนของการประเมินผล  
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 สวอนสันและฮอลตัน (Swanson and Holton, 2001: 455) ได เสนอข้ันตอนของ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ มี 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนของการวิเคราะห  2) ข้ันตอนการ

นําเสนอ  3) ข้ันตอนของการสรางหรือการออกแบบ  4) ข้ันตอนการดําเนินงานหรือการนําไปปฏิบัติ   

และ 5) ข้ันตอนของการประเมินผลการปฏิบัติ 

 เวอ ร เน อร แ ล ะ เดอสิ โม เน  (Werner and DeSimone, 2006: 2010, อ าง ถึ ง ใน  

ศิรภัสสรศ วงศทองดี, 2559: 161) ไดเสนอตัวแบบกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว  

4 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจอยางละเอียด  2) การออกแบบ  3) การนําไปปฏิบั ติ  และ  

4) การประเมินผล 

 กิลลีย , เอ็กแลนดและเมย คูนิช (Gilley, Eggland and Maycunich, 2002: 211)  

ไดนําเสนอข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว 5 ข้ันตอน ประกอบไปดวย

ข้ันตอนการวิเคราะห ข้ันตอนการออกแบบ ข้ันตอนเตรียมสิ่งที่เอื้อตอการเรียนรู ข้ันตอนการถายโอน

การเรียนรู และข้ันตอนการประเมินผล 

 สุธินี ฤกษขํา (2560: 19) ไดเสนอไววา กระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน 

เปนงานดานการพัฒนาที่เปนกระบวนการที่มีข้ันตอนที่เกี่ยวของอยู 4 ข้ันตอน คือ 

 1. การประเมินความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน่ืองจากทุกองคการ 

มีทรัพยากรจํากัดในการดําเนินงานตาง ๆ ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมไดพรอม ๆ กัน 

ดังน้ันนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงจําเปนตองกําหนดความเรงดวนของความจําเปนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย น้ันคือ ตองสามารถเลือกดําเนินกิจกรรมที่มีความสําคัญเรงดวนที่สงผลกระทบตอ

ความอยูรอดขององคการกอนเปนหลัก 

 2. เมื่อมีการกําหนดกิจกรรมที่จําเปนตองไดรับการดําเนินอยางเรงดวนแลว ข้ันตอน

ตอมาเปนข้ันตอนของการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การจัดโครงการ

ฝกอบรมและพฒันา การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคการ 

 3. ข้ันตอนของการนําแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปดําเนินการปฏิบัติจริง 

 4. ข้ันตอนการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงการจัดใหมีการให

ขอมูลสะทอนกลับ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสวนของ 

การดําเนินการและการประเมินความจําเปนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคตตอไปดวย 

 อน่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเปนงานทีม่ีความสําคัญตอองคการ เพราะเปนงานที่มี

ความเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญที่สุดขององคการ เปนการชวยให

องคการโดยรวมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนชวยใหองคการประสบ

ความสําเร็จจะตองอาศัยการดําเนินการที่มีความเหมาะสมโดยผูมีความรู ความสามารถ และมี 

ความเขาใจดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง 



21 

 

 
 

 สุธินี ฤกษขํา (2560: 53-65) ไดเสนอเกี่ยวกับ การประเมินความจําเปนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไววา การประเมินความจําเปนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับเปนกิจกรรมแรก

และเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก การประเมิน

ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันควรใหความสําคัญกับอนาคต มีแนวทางการปฏิบัติ 

ในเชิงรุก เพื่อใหกิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมหลักที่สามารถชวยใหองคการ

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเปนการพัฒนาทรัพยากร 

ที่มีคุณคาสูงสุดขององคการที่จะเปนสวนชวยใหการดําเนินงานภายในองคการมีความพรอม สงเสริม

ใหองคการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  

 การประเมินความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน องคการจะตองมีกิจกรรม

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อชวยใหองคการมีผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติครบถวนในแงของ

ความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการทํางานที่เปนที่ตองการทั้งในปจจุบัน และการเตรียม

ความพรอมเพื่อการทํางานในอนาคตที่จะเปนสวนชวยใหองคการประสบความสําเร็จไดในระยะยาว 

นอกจากน้ียังเปนการระบุความจําเปนขององคการวา นอกเหนือจากโครงการที่ตองมีการพัฒนาและ

ฝกอบรมพนักงานแลว องคการจะตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการโดยภาพรวมอยางไร 

และดานใดบาง เพื่อชวยใหองคการประสบความสําเร็จ ดังน้ันเมื่อองคการวิเคราะหขอมูลกําลัง

แรงงานขององคการแลวพบวากลุมผูบริหารระดับสูงในปจจุบันจะมีกําหนดการเกษียณอายุในอีก  

10 ปขางหนา องคการจะตองเตรียมการแผนผูสืบทอดตําแหนง ซึ่งจะเปนกิจกรรมในการพัฒนา 

สายอาชีพ หรือหากองคการประเมินแลวพบวาปจจุบันไมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนม 

จะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและรนุแรงเพราะวาองคการมีโครงสรางขนาดใหญเกนิไป องคการก็จําเปนตอง

พิจารณานําเครื่องมือการพัฒนาองคการมาใช เพื่อปรับองคการใหเกิดความพรอมใหมากที่สุด 

เพื่อรับมือตอการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดข้ึน ดังน้ันการประเมนิองคการจะทาํใหองคการสามารถกําหนด

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จําเปนสําหรับองคการได เปนการทําใหเกิดความชัดเจน 

ในเน้ือหาและวัตถุประสงคของกิจกรรม ชวยกําหนดกลุมเปาหมายที่จําเปนตองเขารวมกิจกรรม 

ทราบทรัพยากรที่จําเปนที่ตองใชในการดําเนินงาน และองคประกอบอื่น ๆ ภายในองคการที่มีผลตอ

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 อยางไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันไมควรจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยที่เกี่ยวของกับการจัดอบรมเทาน้ัน เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความเกี่ยวของกับ  

3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การฝกอบรมและพัฒนา  2) การพัฒนาสายอาชีพ  3) การพัฒนาองคการ 

ดังน้ันการประเมินความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงไมใชการหาความตองการ 

ในการฝกอบรมเทาน้ัน แตการประเมินความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถประยุกตใช

ความรูของความตองการทางการฝกอบรมประกอบดวย  
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 1. การวิเคราะหองคการ เปนการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ภายในองคการ เชน เปาหมาย

ขององคการ กลยุทธหรือแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย รวมไปถึงการวิเคราะหปจจัยสนับสนุนหรือขัดขวางตาง ๆ เชน ทัศนคติของผูบริหาร

องคการที่ใหการสนับสนุนหรือไมใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือสภาวะแวดลอม

ภายในองคการไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน การวิเคราะหองคการยังรวมถึง

การวิเคราะหทัศนคติ ความคิดเห็นของบุคลากรภายในองคการดวยวามีความพรอมในการที่จะเรียนรู 

การพัฒนา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม เพราะหากองคการไมมีความพรอมต้ังแตเริ่มตน 

การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหประสบความสําเร็จน้ันก็จะยากตามไปดวย 

 2. การวิเคราะหงาน เปนการวิเคราะหพฤติกรรมของการทํางาน ระดับมาตรฐานของ 

ผลการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละตําแหนง เพื่อใหไดขอมูล

วาในแตละตําแหนงน้ันจําเปนตองมีความรู ทักษะ ความสามารถอะไรบาง และตองมีอยูในระดับใด 

เพื่อใหสามารถปฏิบั ติงานไดประสบความสําเร็จ ทั้ งน้ีหากองคการมีเอกสารอธิบายเน้ืองาน 

ที่ครอบคลุมหนาที่ของงานแตละตําแหนงแลว การวิเคราะหงานก็จะสามารถพิจารณาจากเอกสาร 

ไดทันที แตก็ยังจําเปนที่จะตองรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ หรือการตอบแบบสอบถามจาก

ผูปฏิบัติงานเพื่อวัดระดับความยากงายของงาน รวมไปถึงทักษะ ความรู ความสามารถที่จําเปนตอ 

การปฏิบัติงานดวย โดยผลที่ไดจากการวิเคราะหสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน

ทรัพยากรมนุษยดานอื่น ๆ ไดดวย 

 3. การวิเคราะหบุคคล เปนการวิเคราะหบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่

รับผิดชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เปนการวิเคราะหสาเหตุที่บุคคลน่ันไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะเหตุใด สามารถหาแนวทางแกไขดวยการฝกอบรมหรือไม 

หรือวาเกิดจากสาเหตุอื่น เชน การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะหากเปนสาเหตุขางตน 

จะไมสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม นอกจากน้ีการวิเคราะหบุคคลยังเปนการวิเคราะหวาบุคคลใด

ควรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอการเลื่อนข้ันเลื่อน

ตําแหนงในอนาคต และเปนการวิเคราะหความพรอม ความเต็มใจของบุคคลที่จะเขารวมกิจกรรม 

การอบรมดวย เพราะหากวาบุคคลไมมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู ไมเต็มใจเขารวมกิจกรรม การบังคับ 

ใหเขารวมอาจไมกอใหเกิดประโยชนเทาที่ควร 

 ทั้งน้ีการประเมินความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรมนุษยสามารถทําไดดวยวิธีการดังน้ี 

คือ  1) การรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การใชขอมูลจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ การสังเกต  

การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การบันทึกเหตุการณสําคัญ การใชศูนยการประเมิน และ  

2) การจัดทํารายงานสรุปผล   
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 ชุติกาญจน ศรีวิบูลย (2557: 44) ไดเสนอวา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

หมายถึง ข้ันตอนในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีระบบ มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไวดังน้ี 

 กัลยา กลายสุข (2542, อางถึงใน ชุติกาญจน ศรีวิบูลย, 2557: 44) เสนอแนวคิด 

เชิงระบบเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยไว 6 ข้ันตอน คือ 

  1. ความตองการ การหาความตองการพัฒนาเปนข้ันตอนสําคัญที่สุด ตัวอาจารยเอง 

ตองมีความตองการพัฒนา โดยผูบริหารตองหาวิธีการกระตุนและสงเสริมใหอาจารยสนใจ 

ตอการพัฒนาตนเอง 

  2. การวินิจฉัยและการวิเคราะห เปนการพิจารณาสภาพการณและสิ่งแวดลอม 

ที่ควรแกไข โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมมนา ใหอาจารยแสดงความคิดเห็นเพื่อจะไดทราบ 

ความตองการของอาจารยโดยสวนรวม 

  3. การพัฒนา เปนข้ันตอนการแสวงหากลวิธีแกไข ปรับปรุงความตองการอาจารยโดยจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนหรือการทํางานของอาจารย เชน การประชุมเชิงปฏิบัติงาน  

การอภิปราย และการเผยแพรขาวสาร 

  4. ความเปนไปได ความเปนไปไดของโครงการ ศึกษาไดโดยการวิจัยการศึกษา ทดลอง 

และแกไขปรับปรุง เพื่อใหโครงการดําเนินไปไดดวยดี 

  5. การนําไปใช เปนการนําเอาโครงการไปปฏิบัติ โดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญในแตละ

ดานมาใหการฝกอบรมในสิ่งที่ผูจัดทําโครงการไมสามารถทําไดดวยตนเอง 

  6. การประเมินผล การประเมินผลโครงการที่ทาํวาบรรลุจดุมุงหมายที่ต้ังไว โดยนําขอมูล

ตาง ๆ มาพิจารณาอยางมีหลักเกณฑ และควรมีการประเมินผลทุกระยะเพือ่แกไขขอบกพรอง 

 นิทัศน ศิริโชติรัตน (2560: 45-61) ไดกลาวถึงการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ไววา การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ประสบความสําเร็จจะตองอาศัยข้ันตอนที่ละเอียดออน  

โดยข้ันตอนที่สําคัญโดยขาดไมไดในงานทรัพยากรมนุษย คือ การวางแผน (planning) ผูบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยจะตองมีวิสัยทัศน (vision) ที่กวางไกลสามารถเขาใจสถานการณ และวิเคราะห

เหตุการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินงาน และความตองการดาน

บุคลากรขององคกร เพื่ อที่ จะสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย ไดอย างรอบคอบ รัดกุม  

มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการในแตละชวงเวลา 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษยจึงเปนกระบวนการที่ใชการคาดการณความตองการ 

ดานทรัพยากรมนุษยขององคกร อันจะสงผลถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากร และ

การตอบสนองตอปจจัยแวดลอม ต้ังแตกอนบุคลากรเขารวมงานกับองคกร ขณะปฏิบั ติงาน 

อยูในองคกร จนกระทั่งเขาตองพนออกจากองคกร เพื่อใหองคกรใชเปนแนวทางปฏิบั ติและ 
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เปนหลักประกันวาองคกรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเพียงพออยูเสมอตลอดจนเพื่อใหบุคลากร 

มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอดคลองกับวัตถุประสงครวมขององคกร โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง  

และการเจริญเติบโตขององคกร บุคลากร และสังคม  

 จากที่กลาวมาขางตนสามารถกลาวไดวาการวางแผนทรัพยากรมนุษยจะประกอบดวย

สวนประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

 1. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการ 

อยางตอเน่ืองโดยผูมีหนาที่วางแผนดานทรัพยากรมนุษยตองทําการเก็บขอมูล ศึกษา วิเคราะห  

วางแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลง แผนการดําเนินงานใหเหมาะสมอยู

ตลอดเวลา ไมใชการกระทําที่มีลักษณะแบบครั้งตอครั้ง หรือเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน 

 2. การคาดการณ  การวางแผนทรัพยากรมนุษยตองมีการคาดการณ ในอนาคต  

ความตองการดานบุคลากรขององคกรวามีแนวโนมหรือทิศทางที่จะออกมาในลักษณะใด เชน ขนาด

ขององคกร หรือกระบวนการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีนักบริหารทรัพยากรจะตองมีความเขาใจ

ถึงสภาวะแวดลอมที่มีผลตอองคกรทัง้ในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ตลอดจนตองมีความสามารถ 

ที่จะนําความรูและความเขาใจน้ันมาประกอบการวิเคราะหเหตุการณที่จะเกิดข้ึนเพื่อที่จะสามารถ

พยากรณสถานการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทําให 

การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. วิธีปฏิบัติ เมื่อมีการคาดการณถึงสถานการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต นักบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางใหแตละกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย 

ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพื่อให

สามารถดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได

อยางเหมาะสม 

 4. องคกรและบุคลากร นักบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถจะตองสราง และ

รักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยูตลอด การวางแผน

ทรัพยากรมนุษยเปนเครื่องมือและแนวทางสําคัญในการสรางหลักประกันวาองคกรจะมีบุคลากรที่มี

คุณภาพ โดยไมเกิดสภาวะบุคลากรลนงานหรือขาดแคลนแรงงานข้ึน 

 วัตถุประสงคของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 1. เพื่อการคาดคะเนความตองการ จํานวน ระดับความรู ความตองการ ความสามารถ

ของทรัพยากรมนุษย 

 2. เพื่อใหไดจํานวน และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยตามที่ตองการ 

 3. เพื่อบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 4. เพื่อคาดคะเนปญหาตาง ๆ ลวงหนา เชน ปญหาการขาดแคลนบุคลากร 

 5. เพื่อจัดเตรียมมาตรการปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 

 6. เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตาง ๆ  

ในองคกร 

 กิจกรรมที่ตองดําเนินการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 1. สํารวจและวิเคราะหปญหาดานกําลังสังคม 

 2. วิเคราะหแนวโนม และเปาหมายดานทรัพยากรมนุษย 

 3. กําหนดนโยบาย และเปาหมายดานทรัพยากรมนุษยทั้งในเรื่องการใชกําลังคน  

การพัฒนากําลังคน การสรรหา การโยกยายสับเปลี่ยนงาน และการพัฒนาอาชีพ 

 4. สื่อสาร และทําความเขาใจเพื่อการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค 

 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 การวางแผนที่ไดรับการยอมรับวาเปนหนาที่ที่สําคัญอันดับแรก เน่ืองจากผูวางแผนไดมี

การเตรียมการตาง ๆ เพื่อรองรับสถานการณที่อาจจะเกิดข้ึนเอาไวลวงหนา หรือกรณีมีปรากฏการณ

ที่มิไดคาดฝนเกิดข้ึน องคกรสามารถที่จะปรับแผนการใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลงไดงาย และรวดเร็วกวาการที่ไมไดวางแผนเตรียมการไวลวงหนา โดยปกติแลว 

ผูวางแผนจะตองทําการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และตัดสินใจเพื่อที่จะตอบคําถาม ดังน้ี 

 1. จะทําอะไร การวางแผนเปนการวางแผนแนวทางปฏิบัติสําหรับอนาคต ดังน้ันผูที่มี

หนาที่ในการวางแผนจะตองทาํการกาํหนดเปาหมายวาตองการทีจ่ะทาํอะไรโดยพิจารณาเปาหมายทีม่ี

ความสอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคขององคกร 

 2. จะทําอยางไร ผูมีหนาที่วางแผนจะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติวาตองการจะทําอะไร

และทําอยางไร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการใช

ทรัพยากรขององคกรเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม และตรงตามความตองการที่สุด 

 3. จะใหใครทํา การเลือกสรรบุคลากรนับวาเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะการใชบุคลากรที่มี

ความสามารถเหมาะสมกับงาน ทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นตามแผนที่กําหนดโดยผูวางแผนตอง

ตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน เพื่อมาปฏิบัติงานให

ดําเนินไปตามที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. จะทําเมื่อไร ดวยระยะเวลาเปนตัวกําหนดและควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามที่

ตองการ นอกจากน้ีการกําหนดเปาหมายวาตองการที่จะทําอะไร พรอมทั้งทําการตัดสินใจเลือก

แนวทาง และบุคลากรที่จะปฏิบัติตามแลว ผูวางแผนจะตองกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวา

ตองเสร็จสิ้นเมื่อใด และกิจกรรมใดสมควรจะทําเมื่อใด โดยมีระยะเวลาเทาใด พรอมทั้งกําหนด

ระยะเวลาที่แตละกิจกรรมสมควรจะเสร็จสิ้นลง 
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 ดังน้ันสามารถกลาวไดวา การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนงานสําคัญที่นักบริหาร

ทรัพยากรมนุษยตองปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการตอเน่ืองที่ผูที่เกี่ยวของตอง

ดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาอยูตลอดเวลา เพื่อใหแผนมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ

สถานการณ โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษยจะเปนการกําหนดแนวทางสําหรับปฏิบัติดานบุคลากร 

ตลอดจนเปนการสรางหลักประกันในเสถียรภาพ และความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกร 

องคกรจะมีทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพในแตละชวงเวลา นอกจากน้ี

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหการวางแผนทรัพยากรมนุษยไมสามารถกระทําแยก

จากแผนรวมขององคกร ดังน้ันผูที่มีหนาที่วางแผนทั้งสองระดับจึงตองประสานงานกันอยางใกลชิด 

เพื่อใหแผนการทั้งสองมีความสอดคลอง และสัมพันธกันซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สูงสุดในการดําเนินงาน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยการคาดการณอนาคตที่ถูกตอง 

 โชติชวัล ฟูกิจกาญจน (2559: 59-69) ไดเสนอไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน

จําเปนตองมีกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ ชัดเจน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและ

ปรากฏผลลัพธตอไป การมีกระบวนการที่ทําใหการพัฒนาทรพัยากรมนุษยไดอยางมีประสทิธิภาพและ

มีประสิทธิผลตามที่ต้ังเปาหมายไวน้ัน มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. กระบวนการเปนแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดไวอยางตอเน่ือง มีความเปนเหตุ

เปนผลซึ่งกันและกัน อาจจะเกี่ยวของกับปจจัยหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เชน บุคคล เวลา สถานที่ ปริมาณ 

คุณภาพ หรือสภาพแวดลอม เปนตน ทั้งน้ีสามารถแบงกระบวนการไดเปน 2 ประเภท คือ 

  1.1 กระบวนการที่เสร็จสิ้น กระบวนการที่เสร็จสิ้นน้ันจะไมมีการวนกลับมาเริ่มตน

ใหม แตอาจจะมีกระบวนการชุดใหม สวนผลลัพธของกระบวนการชุดเดิมจะไมเช่ือมโยงกับ

กระบวนการชุดใหม  

  1.2 กระบวนการวงจร กระบวนการวงจรน้ันเมื่อดําเนินการมาถึงกระบวนการ

สุดทายแลวจะยอนกลับมากระบวนการเริ่มตนซ้ําอยางตอเน่ือง และผลลัพธของกระบวนการสุดทาย

จะมีความเช่ือมโยงกับทุกกระบวนการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

 อน่ึงกระบวนการทั้ง 2 ประเภท หากขณะดําเนินการมีการพบปจจัยหรือเงื่อนไข 

สามารถยอนกลับไปดําเนินการกระบวนการกอนหนาได หรืออาจมีการกําหนดกระบวนการซึ่งเปน

ทางเลือกใหมได 

 2. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการกระทําที่ทําเปนลําดับข้ันตอน และมี

ความตอเน่ืองสัมพันธเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษยใหมีความสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน ซึ่งเปนลักษณะแบบเดียวกับกระบวนการวงจร  

โดยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองประกอบดวย การประเมินความสําคัญ การวิเคราะหงาน 
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การวางแผนการพัฒนา การเขียนโครงการพัฒนา การเตรียมการ การสรางแรงจูงใจ การดําเนินการ 

และการประเมินผล 

  2.1 การประเมินความสําคัญ กระบวนการน้ีไมควรดําเนินการเพียงคนเดียวแตควร

เปนการประเมินรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ครอบคลุมถึงผูบริหารทุกระดับ และรวมไปถึงผูปฏิบัติงาน

ทุกระดับดวย การประเมินสามารถใชการประชุมปรึกษาหารือกันในองคการ โดยเริ่มจากการคนควา

หาขอมลูที่เกี่ยวของกันใหไดมากที่สุด จากน้ันจึงคัดเลือกขอมูลที่จําเปนและจัดหมวดหมูใหกับขอมูล

น้ัน เพื่อใหพรอมกับการนําไปใช จากน้ันจึงดําเนินการจัดเตรียมการประชุม กําหนดวัตถุประสงคของ

การประชุมใหชัดเจน เพื่อใหการประชุมอยูภายใตขอบเขตที่กําหนด การประชุมน้ันอาจจะตองใช

วิธีการระดมสมอง การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห สังเคราะห เพื่อประเมิน

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยจะประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การประเมินความ

จําเปนที่ตองพัฒนา  2) การประเมินประโยชนเมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น  3) การประเมินความพรอม

ขององคการ  4) การประเมนิผลกระทบและผลลัพธ 

  2.2 การวิเคราะหงาน คือการพิจารณารวมกันคลายกับการประเมินความสําคัญ  

แตการวิเคราะหงานจะเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับลักษณะของงานในแตละตําแหนง เพื่อใหสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงกับลักษณะของงาน และความรับผิดชอบ

ของแตละตําแหนง ซึ่งควรที่จะบงบอกไดถึงความต้ืน ความลึก ขอบขายหรือความกวางของงานน้ัน ๆ ดวย 

  2.3 การวางแผนการพัฒนา การวางแผนการพัฒนาน้ันสามารถทําไดโดยการประชุม 

เริ่มจากการกําหนดรูปแบบการพัฒนาซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ การศึกษา การฝกอบรม และการสนับสนุน 

โดยแตละรูปแบบจะมีหลากหลายวิธี จึงควรนํามาใชใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนา ทั้งน้ีตองม ี

การวางแผนเกี่ยวกับระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เครื่องมือ อุปกรณ อาหาร งบประมาณที่จะตองใช

ในการดําเนินงานการพัฒนา นอกจากน้ียังตองมีการเตรยีมการประเมินเพื่อประเมินผลการดําเนินการ

พัฒนาดวย ตองมีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการดําเนินการ เพื่อเปน 

การเปรียบเทียบระดับของการพัฒนาทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเปนขอมูลสําคัญของ

การวางแผนการพัฒนาในครั้งตอไป 

  2.4 การเขียนโครงการพัฒนา เมื่อไดมีการประชุมจนสามารถสรุปรายละเอียด

ประเด็นตาง ๆ ที่จําเปนเรียบรอยแลว ควรเขียนเปนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหม ี

ความชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมถึงสามารถเปนหลักฐานทางลายลักษณอักษรซึ่งเปนประโยชน 

ในการตรวจสอบการดําเนินงานดวย การเขียนโครงการน้ันตองเขียนใหผูที่เกี่ยวของเขาใจ โดยตอง 

มีช่ือของโครงการซึ่งเปนการกําหนดขอบเขตของโครงการอีกทางหน่ึง ช่ือของโครงการควรมีความ

กระชับไดใจความ ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ มีความหมายสื่อไปในทางที่ดีและเปนประโยชน 

ตอมาควรระบุหนวยงานหรือช่ือบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานทั้งหมด พรอมกับตําแหนง หนาที่
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ความรับผิดชอบ เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับโครงการ ตอมาเปนการอธิบายเกี่ยวกับความจําเปน

ของการดําเนินโครงการ ระบุวัตถุประสงคของโครงการใหมีความชัดเจน ระบุเปาหมายของโครงการ 

ตอจากน้ันอธิบายวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของโครงการ 

จากน้ันระบุทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงานโครงการ ระบุสถานที่การดําเนินโครงการ และระบุ

คุณประโยชนที่ไดรับเมื่อดําเนินโครงการดังกลาวดวย 

  2.5 การเตรียมการ การสรางแรงจงูใจ และการดําเนินการ เปนการจัดเตรียมสถานที่ 

เครื่องมือ อุปกรณ อาหาร การประสานงานวิทยากร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เปนการชวยสงเสริมให

การดําเนินการเปนไปดวยความสะดวก และจะตองพยายามสรางแรงจูงใจใหพนักงานไดเห็นถึง

ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของโครงการพัฒนาที่จะจัดข้ึนกับตัวของพวกเขาอยางเปน

รูปธรรม สามารถเกิดข้ึนไดจริง กอใหเกิดความกาวหนาในอาชีพเมื่อนําสิ่งที่ไดรับจากโครงการพัฒนา

ไปปรับใชจนเปนไปตามมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามการเพิ่มสิ่งจูงใจตาง ๆ 

จะตองคํานึงถึงอายุงานของพนักงานดวย เพื่อความเหมาะสมกับบริบทในองคการ เมื่อมีการสราง

แรงจูงใจใหกับพนักงานแลว คณะผูจัดโครงการจะตองพยายามดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานวัตถุประสงคและเวลา สวนวิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ควรใหมีความสอดคลอง

กับประสบการณเดิม อีกทั้ งบรรยากาศในการพัฒนาจะตองไมมีความเครียดหรือเต็มไปดวย

กฎระเบียบมากมายดวย เพื่อการสรางใหผูเขารวมโครงการเกิดความผอนคลายอันจะเปนการสงผลให

การพัฒนามีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว 

  2.6 การประเมินผล การประเมินผลน้ันสามรถแบงไดเปนการประเมินผลการ

ดําเนินการในประเด็นของความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมที่มีความเกี่ยวของกับ ระยะเวลา 

สถานที่ วิทยากร เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ อาหาร รูปแบบ และการดําเนินการพัฒนา รวมไปถึง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งกอนและหลังจากการไดรับการพัฒนา ทั้งในเชิงของประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อเปนการเปรียบเทียบระดับของความสามารถ แลวจึงมีการนําผลการประเมิน

ดังกลาวไปประเมินความจําเปนในการพัฒนาครั้งตอไป อน่ึงการประเมินผลหลังการปฏิบัติงานน้ัน 

ควรมีการประเมินแบบรอบดาน หรือแบบ 360 องศา คือ เปนการประเมินระหวางพนักงานกับ

พนักงาน และระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหไดผลรอบดานมากที่สุด สวนรูปแบบ

ของการประเมินน้ันอาจใชวิธีเชิงปริมาณ ควบคูกับการประเมินเชิงคุณภาพ  

 จากการศึกษากระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถสรุปไดวา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน มีกระบวนการของการดําเนินการพฒันา ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ

ของการประเมินความสําคัญของการพัฒนา การวิเคราะหความสําคัญ วิเคราะหงานที่ทํ า  

การจัดเตรียมการพัฒนา การลงมือปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และการประเมินการพัฒนา เพื่อนําผลที่ได
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ไปพัฒนาตอในครั้งตอไป ซึ่งการดําเนินการพัฒนาน้ันตองมีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ที่มีความชัดเจน และตองดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน เพื่อใหประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไว  

 1.4 องคประกอบของการพฒันาทรัพยากรมนุษย  

  อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2551: 177-282) ไดกลาวถึง องคประกอบของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ สรุปได  คือ จากแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland  

แ ล ะ  Ann Maycunich Gilley ใน ห นั ง สื อ  Principle of Human Resource Development  

แบงองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใชมิ ติทางดานจุดเนน (Focus) และมิ ติ 

ดานผลลัพธ (Results) เปน 4 เรื่อง ไดแก การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  การพัฒนาสายอาชีพ   

การบริหารผลการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาองคการ 

1. การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ก า ร พั ฒ น าบุ ค ล าก ร เป น ร าย บุ ค ค ล  ( Individual Development) เป น ห น่ึ ง 

ในองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ (Human Resources Development : 

HRD) ที่มุงเนนตัวบุคคล (Individual) และมุงเนนผลลัพธระยะสั้นที่เกิดข้ึนในชวงของการพัฒนา 

(Short Term Results) พบวาแนวทางการพัฒนาบุคลากรน้ันจะเกิดข้ึนจากขอตกลงรวมกันระหวาง

ผูบังคับบัญชาโดยตรงและผูใตบังคับบัญชาเปนขอตกลงเกี่ยวกับการเรียนรู (Learning Agreement) 

ที่วางแผนไวลวงหนา ซึ่งขอตกลงน้ีเรียกวาแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP) 

วัตถุประสงคหลักของการจัดทํา IDP ก็คือ 

ปรับปรงุผลงานของพนักงานตามขอบเขตหนาทีง่านที่มอบหมายใหในปจจบุัน 

สงเสริมใหพนักงานมีขีดความสามารถที่เพิม่ข้ึนตามสายอาชีพที่กําหนด 

เตรียมความพรอมสูงานหรอืตําแหนงงานอื่น 

เตรียมความพรอมสําหรับความรับผิดชอบทีเ่พิ่มข้ึน 

เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล 

เทคนิควิธีการจัดทํา IDP น้ัน เปนเรื่องที่จะตองทําความเขาใจและตองทําอยางตอเน่ือง

ทุก ๆ ป โดยมีเทคนิคการจัดทํา IDP ที่สําคัญดังตอไปน้ี 

1. การกําหนดขีดความสามารถของตําแหนงงาน 

ขีดความสามารถของตําแหนงงาน (Competency) เปนกรอบ และแนวทางในการวิเคราะห

หาจุดแข็ง (Strength) และจุดออนของพนักงาน (Weakness) เพราะกอนที่จะวิเคราะหตนเองไดวา

เรามีจุดแข็งและจุดออนในเรื่องใดน้ัน  

Competency ของตําแหนงงานในองคการน้ันจะแบงเปน 3 สวน ที่สําคัญไดแก 
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1. Core Competency – หมายถึง ขีดความสามารถหลัก หรอืสมรรถนะหลกัที่พนักงาน 

ทุกคน ทุกระดับตําแหนงงานในองคการจะตองมี  

2. Managerial Competency – หมายถึง ขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ  

ที่กําหนดข้ึนตามบทบาทความรับผิดชอบของตําแหนงงานในลักษณะของ Role Base  

3.  Functional Competency – หมายถึงขีดความสามารถในงานเฉพาะดานที่เฉพาะเจาะจง 

ตามลักษณะงาน  

2. การวิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออนของพนักงาน 

ภายหลังจากที่กําหนด Competency ของแตละตําแหนงงานเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว 

ข้ันตอนถัดไปก็คือ การประเมิน Competency ที่กําหนดข้ึนวาอะไรคือจุดแข็งและจุดออนของ

พนักงานแตละคน ทั้งน้ีแนวทางการประเมินน้ันสามารถดําเนินการไดหลายวิธีการ ไดแก 

การสัมภาษณ (Interview) – โดยการจัดต้ังเปนคณะกรรมการที่ประกอบไปดวย ผูบริหาร

ของหนวยงานตนสังกัด และผูบริหารของหนวยงานทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ในการสัมภาษณ

เจาะลึกเพื่อหาเหตุการณสําคัญ (Critical Incidents) ของ Competency ตัวน้ัน  

การใชแบบทดสอบ (Test) – การนํา Competency มาแปลงเปนขอคําถามเพื่อนํามา

ประเมิน โดยกําหนดเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert Scale โดยแบงเปน 5 

ระดับการประเมินต้ังแต 1 ไมเห็นดวยอยางมาก ไปจนกระทั้งถึงระดับ 5 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด  

การใชแบบสํารวจ (Survey) – แบบสํารวจความคิดเห็นของผูประเมิน โดยอาศัยการสังเกต

พฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งบุคคลที่ทําหนาที่ในการประเมินน้ันจะแบงเปนพนักงานประเมินตนเอง 

ผูบังคับบัญชาประเมิน หรือจะใหพนักงานและผูบงัคับบัญชารวมกนัประเมนิ ที่เรียกกันวาการประเมนิ

แบบ 180 องศา และการใหผูประเมินหลาย ๆ คนทําหนาที่ประเมินรวมกัน ไมวาจะเปนหัวหนางาน 

ลูกนอง พนักงาน ลูกคา เพื่อนรวมงาน และคูคาประเมินซึ่งจะเรียกวิธีการน้ีวาการประเมินแบบ 

360 องศา  

การใช Assessment Center – ศูนยประเมินเปนแนวทางหรือวิธีการหน่ึงในการประเมิน

พฤติกรรมของบุคลากรในองคการ ซึ่งตองใชวิธีการหรือเทคนิคในการประเมินพฤติกรรมที่หลากหลาย 

(Multiple Method)  

คณะกรรมการ (Committee) – คณะกรรมการประเมิน เปนอีกวิธีการหน่ึงที่องคการหลาย 

ๆ แหงนํามาใช โดยมากการใชคณะกรรมการพิจารณาน้ันมักจะใชเพื่อการประเมินหาผูสืบทอด

ตําแหนงงาน (Successors) หรือการหาคนเกงและคนดี (Talented People) 

3. การกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง 

การกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังที่ตองการใหพนักงานปรับเปลี่ยน ทั้งน้ีการเขียนพฤติกรรม 

ที่คาดหวังน้ันจะตองมีหลักการเขียน ดังตอไปน้ี 
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เกิดข้ึนบอยครั้ง – พฤติกรรมที่ตองการใหพนักงานพัฒนาน้ันจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเปน

พฤติกรรมที่พนักงานมีโอกาสในการแสดงออกไดบอยครั้ง  

ผูบังคับบัญชาคาดหวัง –จะตองเปนพฤติกรรมสําคัญ ๆ ที่ผูบังคับบัญชาคาดหวังตองการให

พนักงานปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออก 

นําไปสูผลลัพธที่ตองการ –จะตองเปนพฤติกรรมที่สงผลตอเปาหมายหรือความสําเร็จที ่

หัวหนางานและองคการตองการ 

วัดและประเมินได – พฤติกรรมน้ัน สามารถประเมินไดวาพนักงานแสดงพฤติกรรมดีหรือไมดี  

ตรวจสอบได – พฤติกรรมที่กําหนดข้ึนจะตองสามารถตรวจสอบไดไมวาจะเปนทางตรงหรือ

ทางออม  

4. การกําหนดเครื่องมือการพัฒนา 

 เครื่องมือการพัฒนา (Development Tools) หมายถึงเครื่องมือที่กําหนดข้ึนเพื่อปรับเปลีย่น 

ปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

มีผูรูหลายทานไดใหคํานิยามคําวา “การพัฒนา” ไวมากมาย อาทิเชน 

แมคลาแกรน และซูฮาโดนิค (McLagan and Suhadolnik, 1989, อางถึงใน อาภรณ  

ภูวิทยพันธุ, 2551: 195)  เปนกระบวนการที่ ถูกบูรณาการจากระบบงานฝกอบรมและพัฒนา  

การพัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงาน รวมถึงกระบวนการพัฒนาองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน หนวยงาน และองคการ 

วัตคินส (Watkins, 1989, อางถึงใน อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2551: 195) – หมายถึงศาสตรของ

การศึกษาและการฝกใหเกิดการปฏิบัติจริง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูระยะยาว (Long Term)  

การเรียนรูในขณะทํางาน (Work – Related Learning) เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับ

พนักงาน หนวยงาน และองคการ 

ดี สมิธ (D.Smith, 1990, อางถึงใน อาภรณ  ภู วิทยพันธุ , 2551: 195) – การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการในการกําหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ผลผลิตและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หนวยงาน และองคการ โดยผานการฝกอบรม การศึกษา 

และการพัฒนา อันนําไปสูความสําเร็จในเปาหมายของหนวยงานและองคการ 

มารควอท (Marquardt, 1993, อางถึงใน อาภรณ ภู วิทยพันธุ, 2551: 195) – มองวา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสรางและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูในองคการ  

การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรม รวมถึงเปนกระบวนการในการถายโยงขอมูลและประสบการณ

ของพนักงาน การใหคําปรึกษาในดานสายอาชีพแกพนักงาน ตลอดจนเปนกระบวนการสราง 

องคความรูตาง ๆ ใหเกิดข้ึน 
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เครื่องมือการพัฒนาที่องคการมักใชกัน ไดแก 

1. การฝกอบรมในขณะทํางาน (OJT : On the Job Training)  

2. การสอนงาน (Coaching) 

3. การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) 

4. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

5. การทํากจิกรรม (Activity) 

6. การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) 

7. การใหดูงานนอกสถานที่ (Visiting) 

8. การเขารวมประชุมสมัมนา (Meeting and Seminar) 

9. การศึกษาตอ (Continuous Studying) 

10. การฝกงานและทาํงานรวมกบัผูเช่ียวชาญ (Counterpart) 

11. การเพิม่คุณคาในงาน (Job Enrichment) 

12. การเพิม่ปริมาณงาน (Job Enlargement) 

13. การเฝาติดตาม/สงัเกตพฤติกรรม (Job Shadowing) 

14. การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) 

5. การกําหนดผูรับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด 

หลังจากเลือกเครือ่งมอืการพฒันาแลว ควรจะกําหนดใหชัดเจนวาใครควรจะเปนผูรบัผิดชอบ 

สามารถระบุเปนช่ือบุคคล ช่ือตําแหนงงาน หรือกลุมงานที่จะตองดูแลรับผิดชอบเครื่องมือน้ัน ๆ 

นอกจากน้ันควรจะระบุถึงระยะเวลาในการนําเครื่องมือมาใชต้ังแตระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการใช

เครื่องมือ ซึ่งระยะเวลาที่กําหนดข้ึนน้ันไมจําเปนที่จะตองระบุเปนวันที่เฉพาะเจาะจง แตสามารถระบุ

เปนเดือน เปนไตรมาสของปน้ัน ๆ 

สรุปวาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลจึงเปนแผนงานที่ ถูกกําหนดข้ึน 

โดยผูบั งคับบัญชาโดยตรง วัตถุประสงค เพื่ อปรับปรุงพัฒนา และเตรียมความพรอมของ 

ขีดความสามารถของพนักงานใหสามารถพรอมรับกับงานที่เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีแผนงานดังกลาวมิใชเปน

แผนงานที่กําหนดข้ึนเพียงครั้งเดียว อยางไรก็ตาม IDP ถือไดวาเปนขอตกลงในการเรียนรู (Learning 

Agreement) รวมกันระหวางหัวหนาและลูกนองน้ันจาํเปนอยางย่ิงที่จะตองจดัทําข้ึนเปนประจําทกุ ๆ  

ป โดยมีการนํา Competency มาประเมินใหมทุกครั้ง  ซึ่ง CEO ที่เปนผูบริหารระดับสูงจะตอง 

ทําหนาที่ในการผลักดัน กระตุน และสงเสริมใหพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนด IDP 

และในการนําแผนที่กําหนดข้ึนไปใชปฏิบัติกันอยางจริงจัง 

 

  



33 

 

 
 

2. การพัฒนาสายอาชีพ 

 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เปนอีกหน่ึงในองคประกอบที่สําคัญของ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development : HRD) ที่ มุ งเนนตัวบุคคล 

(Individual) และมุงเนนผลลัพธระยะยาวที่เกิดข้ึนกับองคการ (Long Term Results) ทั้งน้ีแนวคิด

ของการพัฒนาสายอาชีพน้ันประกอบไปดวย 2 สวน หลักที่สําคัญ ไดแก 

Career Planning – การวางแผนสายอาชีพ เปนกระบวนการที่เนนพนักงานเปนหลัก 

(Employee-Centered Initiatives) การวางแผนอาชีพถือวาเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของ Career 

Development  ซึ่งพนักงานแตละคนจะประเมินความสนใจและความสามารถของตนเอง พิจารณา

โอกาสกาวหนาในอาชีพ กาํหนดเปาหมายในชีวิตการทํางาน วางแผนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู

ความสามารถเฉพาะตัว ทั้งน้ีองคการจะมีหนาที่ในการชวยเหลือพนักงานโดยการจัดเตรียมขอมูล 

ที่เปนประโยชนตอการเลือกอาชีพของพนักงานแตละคน รวมถึงการใหคําปรึกษาแกพนักงานเปน

รายบุคคล 

Career Management – การบริหารสายอาชีพ เปนกระบวนการที่เนนองคการเปนหลัก 

(Organization-centered initiatives) เปนการจัดเตรียมโอกาสความกาวหนาในอาชีพใหกับ

พนักงาน โดยเนนกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย เชน การกําหนดหนาที่งาน การประเมินศักยภาพ 

การออกแบบผังความกาวหนาในอาชีพ การจัดทําแผนทดแทนตําแหนงงาน การฝกอบรม และการให

คําปรึกษาแนะนําแกพนักงาน เปนการดําเนินงานขององคการเพื่อชวยทําใหพนักงานมีโอกาสบรรลุ

เปาหมายในอาชีพที่ไดกําหนดข้ึน 

แนวคิดการพัฒนาสายอาชีพ 

 การพัฒนาสายอาชีพน้ันจะประกอบไปดวย 3 เรื่องหลัก ๆ ไดแก การวางผังความกาวหนา 

ในอาชีพ, การบริหารจัดการคนเกงและคนดี และการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน 

การวางผังความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)  

     เทคนิคการจัดทําผัง Career Path ดังตอไปน้ี 

1. กําหนดความชัดเจนของโครงสรางหนวยงานและตําแหนงงาน กําหนดระดับตําแหนงงาน 

ที่มีอยูในองคการใหชัดเจนกอนวาในแตละหนวยงานควรจะมีตําแหนงใดบางและตําแหนงใดเทียบเทา

กับตําแหนงอื่น ๆ ที่มีอยูในองคการ 

2. การจัดทําผังหรือกลองความกาวหนาในตําแหนงงาน กําหนดตําแหนงงานที่สามารถเลื่อนข้ึน

ไปไดและตําแหนงงานที่สามารถโอนยายงานไปได 

3. การจัดทําเกณฑที่ใชในการเลื่อนตําแหนงงานและโอนยายงาน เกณฑที่ใชในการเลื่อนระดับ

ตําแหนงงานน้ันจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะใชอะไร โดยสวนใหญเกณฑที่จะนํามาพิจารณาหลัก ๆ 

ก็คือ 
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ผลการปฏิบัติงานยอนหลังในอดีต (Past Performance) : ผลงานยอนหลังประมาณ 2 หรือ 

3 ปข้ึนไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลประจําป  

ศักยภาพในการทํ างานของพ นักงาน (Future Potential) : เป น การ วัดแววห รือ 

ขีดความสามารถในการทํางานของพนักงานในอนาคต โดยการนํา Competency มาเปนเครื่องมือ 

ในการหาศักยภาพของพนักงาน  

4. การนําผังและเกณฑไปประยุกตใช – เมื่อองคการกําหนดผัง Career Path และเกณฑ 

ที่ใชในการเลื่อนตําแหนงงานและการโอนยายงานไดแลว ข้ันตอนถัดไปก็คือ การพิจารณา

ความกาวหนาของพนักงานตามผัง Career Path ที่กําหนดข้ึน โดยตรวจสอบวาพนักงานแตละคนมี

โอกาสที่จะเติบโตตามผังที่กําหนดข้ึนไดหรือไม โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนดข้ึน หากพนักงานคน

ใดยังไมพรอมที่จะเลือ่นตําแหนงงาน หรือไมพรอมที่จะโอนยายงาน องคการจะตองมีการเตรียมความ

พรอมในขีดความสามารถของพนักงาน ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเปน

รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิม่ขีดความสามารถและ

ศักยภาพในการทํางานของพนักงานในตําแหนงงานตามผัง Career Path ที่กําหนดข้ึน 

 การบริหารจัดการคนเกงและคนดี (Talented People)  

 การบริหารจัดการคนเกงและคนดี หรือการบริหารจัดการพนักงานดาวเดน (Talented 

People) เน่ืองจากองคการไมสามารถดูแลพนักงานทุกคนไดอยางทั่วถึง และหากองคการจะตอง

เลือกกลุมคนที่จะตองพัฒนาและดูแลรักษากอน บุคลากรที่องคการตองใหความสําคัญน่ันก็คือ บุคคล

ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทํางานสูง 

 ดังน้ันการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเดน เกณฑหลักที่ใชจึงตองพิจารณาจากผล

การปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งถือวาเปนผลงานที่เกิดข้ึนในอดีต โดยวัดจากผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดข้ึนของแตละองคการ 

ปจจัยหลักที่ถูกนํามาใชในการวิเคราะหหาคนเกงและคนดีในองคการน้ัน ปจจัยที่เห็นชัด

มากที่สุดก็คือ ผลการปฏิบัติงานในอดีต และศักยภาพที่จะมีตอไปในอนาคต  

การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Planning)  

เปนอีกกลยุทธหน่ึงในการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ที่ตองการคัดสรร

บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหสามารถกาวข้ึนสูตําแหนงงานระดับบริหารไดทันทีเมื่อมีโอกาส  

ประโยชนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานที่ ไดแก 

- เปนตัวเรงใหองคการมีการประเมินหาพนักงานดาวเดน – องคการจะอยูรอดและเติบโต 

ไดอยางตอเน่ือง องคการจําเปนจะตองหาพนักงานดาวเดน  
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- ผลักดันใหผูบริหารใสใจในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมในตําแหนงงานสําคัญ – 

เปนเสมือนตัวขับเคลื่อนหรือตัวกระตุนใหผูบริหารในองคการมองหาบุคคลที่มีขีดความสามารถ 

ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานและลักษณะงานสําคัญ ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการหาบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไดทันที หากบุคลากรในตําแหนงงานสําคัญน้ันวางลง 

- เปนการสรางขีดความสามารถของพนักงานทั้งในปจจุบันและอนาคต – บุคคลที่ถูก

คัดเลือกข้ึนมาใหเปนผูสืบทอดตําแหนงงานน้ันจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาขีดความสามารถทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  

- มีการกําหนดผังหรือเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงาน – เปน

เครื่องมือหน่ึงในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงานทําใหพนักงานมีการ

พัฒนาความรูความสามารถในหนาที่การงาน ซึ่งจะชวยทําใหพนักงานมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

ในการทํางานที่ชัดเจนข้ึน 

- ทําใหเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนของพนักงาน – เพื่อสงเสริมใหองคการไดรับ

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) โดยเฉพาะการลงทุนที่ตัวพนักงาน 

- เปนเครื่องมือในการหาบุคลากรที่เหมาะสมกับการเลื่อนตําแหนงงาน – การจัดวาง

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงาน เพื่อกระตุนจูงใจพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี 

และมีศักยภาพในการทํางานสูง พรอมที่จะรับตําแหนงงานและความรับผิดชอบที่สูงข้ึนได  

แผนสืบทอดตําแหนงงานที่ ถูกจัดวางไวใหกับพนักงานอยางมีประสิทธิภาพน้ัน 

จะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงทั้งตอองคการ หัวหนางาน และพนักงาน  แนวคิดในการจัดทําแผน 

สืบทอดตําแหนงงานโดยนําโมเดลของ William J. Rothwell (2002 อางถึงหนังสือ Career 

Planning and Succession Management ป 2005) มาประยุกตใชในการวางแผนสืบทอดตําแหนง

งานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ ดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 : การมีสวนรวมของ CEO 

ผูบริหารระดับสูงขององคการไมวาจะเปน CEO, President หรือ Managing Director  

ตองสนับสนุนใหเกิดการนําเครื่องมือตาง ๆ มาใชอยางจริงจังและตอเน่ือง   

ข้ันตอนที่ 2 : การสรางโมเดล Competency 

เพื่อนํามาใชต้ังแตกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ และ 

มีศักยภาพการทํางานสูง รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานดาวเดนที่จะเปนผูสืบทอด

ตําแหนงงานตามตําแหนงหลัก (Key Position) ที่องคการตองการหาบุคคลที่จะเปนผูสืบทอด

ตําแหนงงาน 
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ข้ันตอนที่ 3 : การประเมิน Competency ที่กําหนดข้ึน 

 วิธีการประเมินมีอยูหลายวิธี ไดแก การประเมินจากผูบังคับบัญชาโดยตรง การประเมินแบบ 

180 องศา ซึง่หมายถึงการประเมินโดยผูบังคับบัญชาและพนักงาน และการประเมินแบบ 360 องศา 

หลังจากการประเมินศักยภาพของพนักงานเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว ก็ควรพิจารณาหาเครื่องมือ 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่เปนจุดออนของพนักงาน  

ข้ันตอนที่ 4 : การสรางระบบการบริหารผลการดําเนินงาน 

 แนวทางการบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management System) ควรมี 

การกําหนดเกณฑที่สามารถแยกแยะไดถึงความแตกตางของผลงานของพนักงานที่ทํางานดี 

กับพนักงานที่ทํางานไมมีประสทิธิภาพ มีองคการหลาย ๆ  แหงนําแนวคิดของตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key 

Performance Indicators: KPIs) เปนการวัดผลงานเชิงรูปธรรม สามารถจับตองไดเปนตัวเลข ทั้งน้ี

การกําหนด KPIs ในระดับตัวบุคคล (Individual KPIs) น้ันจะตองกําหนดใหเหมาะสมตามหลักของ 

S-M-A-R-T ไดแก 

Specific KPIs ตองเฉพาะเจาะจงตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดขอบในงาน 

Measurable KPIs ตองสามารถวัดผลลัพธไดในเชิงตัวเลขมีกรอบมาตรฐานของเกณฑ 

ที่ชัดเจน จับตองได 

Agree Upon  KPIs ตองเปนการตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

Reliable  KPIs ตองสามารถเช่ือมโยงหรือตอบสนองตอKPIs ของหนวยงานและ

องคการ 

Timely  KPIs ตองกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมชัดเจน วาจะใชวัดในชวงเวลาใด 

ข้ันตอนที่ 5 : การจัดทําแผนพฒันาความสามารถของพนักงาน 

 เมื่อองคการระบุไดแลววาใครควรจะเปนผูสืบทอดตําแหนงงานตามตําแหนงงานหลัก 

ที่กําหนดข้ึนแลว ข้ันตอนถัดไปก็คือการจัดทําแผนการพัฒนาขีดความสามารถ (Individual 

Development Plan : IDP) โดยจะตองกําหนดใหไดวาขีดความสามารถในเรื่องใดของพนักงาน 

ที่จะตองไดรับการพัฒนาบาง หลังจากน้ันใหกําหนดกิจกรรมหรือเครื่องมือการพัฒนา ตลอดจนการ

กําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานภายหลังจากไดรับการพัฒนาตามเครื่องมือหรือกิจกรรม 

ที่กําหนดข้ึน 

 ข้ันตอนที่ 6 : การประเมินผลลัพธที่เกิดข้ึน 

 แนวทางการประเมินผลลัพธสามารถพิจารณาไดใน 2 ระดับ ก็คือ ระดับตัวบคุคลและระดับ

องคการ  

 ดังน้ันสรุปวา การวางแผนสืบทอดตําแหนงงานเปนอีกวิธีการหน่ึงของการพัฒนาสายอาชีพ 

ที่เปนกระบวนการที่องคการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ืองโดยอาศัยการมีสวนรวม
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และการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงสุดขององคการ และผูบริหารระดับสูงของแตละสายงาน 

ซึ่งหนวยงานบุคลากรจะตองมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําชวยคิดหาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช

ในการคัดสรร และพัฒนาพนักงานที่ถูกคัดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงงานตอไป 

 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เปนอีกมิติหน่ึงของ 

การพัฒนาบุคลากรที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธระยะสั้น กลาวคือ เปนการบริหารใหพนักงานสรางผลงาน

ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดข้ึนเปนปตอป ซึ่งผลงานที่เกิดข้ึนของพนักงานน้ันยอมสงผลตอเน่ือง

ไปยังผลงานในระดับองคการดวยเชนกัน  

ความหมายของการบริหารผลการดําเนินงาน 

บรุมเบค (Brumbrach, 1988, อางถึงใน อาภรณ ภู วิทยพันธุ, 2551: 230)  ไดให 

คํานิยามไววา Performance  หมายถึง พฤติกรรมและผลลัพธที่เกิดข้ึน ดังน้ีการวัดผลการดําเนินงาน

ของคนแตละคนจึงจะตองวัดทั้งสองสวนประกอบกัน ไดแก พฤติกรรม ที่เปนเสมือนปจจัยนําเขา 

(Input) และผลลัพธที่เปนผลงานที่เกิดข้ึน (Output) ที่เรียกวาเปนรูปแบบผสม (Mixed Model)  

ดังน้ันกระบวนการบริหารผลการดําเนินงานจึงเปนกระบวนการที่เนนกลยุทธที่ทําใหเกิด 

ผลงานในระดับตัวบุคคล และเช่ือมโยงตอไปยังผลงานของทีมงาน และขององคการในที่สุด ซึ่ง IRS 

(1996) ไดกลาวถึงหลักการของ Performance Management น้ันประกอบไปดวย 

- มีการเช่ือมโยงจากเปาหมายขององคการไปสูเปาหมายของหนวยงาน ทีมงาน  

และตัวบุคคล 

- สรางความชัดเจนในเปาหมายการทํางานขององคการ 

- เปนกระบวนการที่ตองทําอยางตอเน่ือง มีการใหขอมลูปอนกลับแกพนักงาน 

เพื่อปรับปรงุผลการดําเนินงานของพนักงานใหดีย่ิงข้ึน 

- มุงเนนใหเกิดการรวมมือ ความสามัคคีกันในการทํางานมากกวาความขัดแยงหรือ 

การบงัคับ 

- สรางความเขาใจใหตรงกันระหวาง “อะไร” เปนสิ่งที่พนักงานจะตองปรบัปรุง  

และ “ทําอยางไร” เพือ่ใหพนักงานทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- เปนกระบวนการที่ชวยกระตุนใหพนักงานสามารถบริหารผลการดําเนินงานของ 

ตนเองได 

- สไตล และบทบาทของหัวหนางานมีความสําคัญมาก ตองเนนความจริงใจ  

- การเปดเผยดวยการสื่อสารแบบสองทางระหวางหัวหนาและลูกนอง 
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ความสําคัญของการบริหารผลการดําเนินงาน 

การบริหารงาน ตองการผลการปฏิบั ติงานที่ เกิดข้ึนจากบุคลากรในองคการของตน  

ซึ่ งเครื่องมือ  PMS (Performance Management System) จึ งเป นเสมือนกลไกที่ทํ าให เกิ ด 

การเช่ือมโยงของผลการดําเนินงานของพนักงาน เช่ือมโยงตอไปยังผลงานของหัวหนางาน หรือทีมงาน 

และผลงานขององคการอยางมีทิศทางหรือเปาหมายเดียวกัน 

 

วงจรของระบบการบริหารผลการดําเนินงาน 

วงจรทีส่ําคัญในการบริหารผลดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพประกอบไปดวย 4 วงจรหลัก ๆ 

ไดแก 

 วงจรที่ 1 การวางแผนผลการดําเนินงาน (Performance Planning) : เปนวงจรเริ่มตนของ

การบริหารผลการดําเนินงาน หรือที่เรียกวา “Plan” ซึ่งเนนการตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา

กับผูใตบังคับบัญชาถึงเปาหมายของผลงานที่ตองการใหเกิดข้ึนในแตละป  

วงจรที่  2 การใหขอมูลปอนกลับและการสอนงาน (Performance Feedback and 

Coaching) : ข้ันตอนน้ีเนนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดข้ึน หรือที่เรียกวา “Do” 

ซึ่งจะตองเกิดข้ึนตลอดทั้งป ถือไดวาเปนข้ันตอนที่สําคัญมาก โดยอาศัยการตรวจสอบและติดตาม 

การทํางานจากผูบังคับบัญชา กระบวนการในการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) จึงเปนกระบวนการ

ที่สําคัญมากที่ทําใหเกิดการสื่อสารแบบสองทางข้ึนระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  

วงจรที่  3 การประเมินผลการปฏิบั ติงาน (Performance Appraisal) : ข้ันตอนน้ีเปน 

การตรวจสอบ “Check” ผลการปฏิบัติงานของพนักงานวาพนักงานสามารถปฏิบัติงานใหเปนไป 

ตามวัตถุประสงคที่ผูบังคับบัญชาคาดหวังหรือไม เปนข้ันตอนที่สามารถเกิดข้ึนในชวงกลางป 

หรือปลายป เปนข้ันตอนการประเมินผลงานอยางเปนทางการมีเอกสารหลักฐานยืนยันผลงาน 

ของพนักงานอยางเปนลายลักษณอักษร 

ภายหลังจากที่หัวหนางานพิจารณาใหคะแนนการประเมินในแตละปจจัยประเมินผลงาน

ทั้งหมดเรียบรอยแลว ข้ันตอนถัดไปก็คือ การช้ีแจงผลประเมินใหกับผูถูกประเมิน หลักเกณฑ 

ในการจัดเตรียมเหตุการณเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจกับพนักงานไดแก หลัก ST-A-R  หมายถึง 

สถานการณที่เกิดข้ึนเปนเรื่องใด (Situation) พนักงานทําอยางไรในเหตุการณน้ัน ( Action) ผลลัพธ

เกิดข้ึนอยางไร (Result)  

หลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน – หลังจากการใหคะแนนผลการปฏิบัติงานแกพนักงานแลว 

ข้ันตอนถัดมาก็คือ การใหขอมูลปอนกลับแกพนักงาน (Feedback) เปนการใหขอมูลปอนกลับแบบ

เปนทางการ เน่ืองจากมีแบบฟอรมที่เปนลายลักษณอักษร มีหลักฐานอางอิงที่ชัดเจน  
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วงจรที่ 4 การใหรางวัลและโอกาสการพัฒนา (Performance Reward and Opportunity): 

สิ่งเหลาน้ีเปนผลที่เกิดข้ึนจากการกระทําหรือผลงานของพนักงานแตละคนที่เกิดข้ึนในแตละป  

สรุปวาการบริหารผลการดําเนินงานของพนักงานจําเปนจะตองทําอยางเปนระบบ เนน 

การวางแผนปจจัยวัดผลงาน (Plan) การนําปจจัยที่กําหนดข้ึนตนปมาบริหารและติดตามผล 

ดวยการใหขอมูลปอนกลับและสอนแนะพนักงานเปนระยะ (Do) รวมถึงการตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของพนักงานตามงวดระยะเวลาที่แตกตางกันของแตละองคกรการ (Check) ตลอดจน

การนําผลประเมินไปใหรางวัลและโอกาสการพัฒนา เพื่อใหพนักงานปรับปรุงตนเองใหม ี

ผลการปฏิบัติงานในปถัดไปใหดีข้ึน (Act) ซึ่งการบริหารผลงานตามแนวคิด Plan Do Check Act  

จะชวยทําใหพนักงานสามารถพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ซึ่งผลงานของ

พนักงานยอมนําไปสูผลงานของหนวยงานและองคการในที่สุด 

 

4. การพัฒนาองคการ  

การพัฒนาองคการเปนรูปแบบหน่ึงของการพฒันาทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลลัพธระยะยาว

ที่เกิดข้ึนทั่วทั้งองคการ มีนักคิด นักวิชาการมากมายที่ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ OD ที่เหมือนและ

แตกตางกัน ดังตอไปน้ี 

เบคฮารด (Beckhard, 1969, อางถึงใน อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2551: 259) กลาวถึง OD วา

เปนความพยายามที่เกี่ยวของกับ 1) แผนงานที่ถูกกําหนดข้ึน  2) องคการในภาพรวม  3) การบริหาร

จัดการจากผูบริหารระดับสูง  4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในระดับองคการ  และ  

5) เครื่องมือที่มีการวางแผนงานและถูกนํามาใชในกระบวนการทํางานขององคการ 

เฟรทซ (French, 1969, อางถึงใน อาภรณ ภู วิทยพันธุ, 2551: 259) กลาววา OD เปน

กระบวนการระยะยาวที่เกิดข้ึนจากความพยายามในการปรับปรุงขีดความสามารถในการแกไขปญหา

และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากภายนอกองคการ โดยมีที่ปรึกษาทั้งจากภายในและ

ภายนอกองคการที่ทําหนาที่ เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คอยชวยเหลือ  

ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองคการ 

บรูค (Burke, 1982, อางถึงใน อาภรณ  ภู วิทยพัน ธุ , 2551: 259) กลาววา OD เปน

กระบวนการที่มีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ ดวยการนําแนวคิด การวิจัย 

และเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตรมาใชในองคการ 

 ดังน้ันการพัฒนาองคการจึงเปนเรื่องของแผนงาน กิจกรรม และระบบงานที่ถูกคิดข้ึน 

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการ ทั้งน้ีแผนงานดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมีการคนหา

ปญหาที่แทจริงวาปจจุบันองคการกําลังเผชิญกับปญหาในเรื่องใด  
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ข้ันตอนการพัฒนาองคการ 

 การพัฒนาองคการ (Organization Development: OD) เปนข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของพนักงานทั่วทั้งองคการที่เนนผลลัพธระยะยาวทั้งตอตัวบุคลากร หนวยงาน และ

องคการ ถือไดวาเปนระบบงานที่ ตองอาศัยที่ปรึกษาในการพัฒนาองคการ (Organization 

Development Consultant) ทั้ งที่ มาจากภายในและภายนอกเพื่ อทํ าหนาที่ ในการวิเคราะห

ออกแบบระบบงานรวมถึงการผลักดันใหเกดิการนําระบบงานที่ออกแบบมาใชปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานทั่วทั้งองคการ 

 ข้ันตอนที่ 1 การประเมินและวินิจฉัย 

 การตรวจสอบประเมิน วินิจฉัยองคการ เปนการรวบรวมขอมูลใหพรอมกอนการออกแบบ

เครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งขอมูลที่สําคัญที่ที่ปรึกษา OD จะตองพิจารณาไดแก อะไรเปนสิ่งที่กําลังเปน

ปญหาขององคการ และอะไรเปนสิ่งที่ผูบริหารองคการคาดหวังใหเกิดข้ึนในอนาคต  

ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบเครื่องมือ 

 การวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน และการออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองคการที่เหมาะสม 

(Organization Intervention) ผูที่มีบทบาทสําคัญในการคิดและออกแบบเครื่องมือน้ันมิใชนัก OD 

ภายในองคการเทาน้ัน พบวาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ไดแก การมีสวนรวม

ของผูบริหารระดับสูงของสายงานหรือกลุมงาน รวมถึงผูบริหารระดับ CEO หรือ MD ซึ่งองคการ

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดต้ังคณะกรรมการ (Steering Committee) หรือองคการบางแหง 

มีการจัดต้ังคณะทํางาน (Working Group)  

 ข้ันตอนที่ 3 การนําเครื่องมือไปใชปฏิบัติ 

 การวัดความสําเร็จน้ันข้ึนอยูกับวาระบบที่ออกแบบมาสามารถนําไปใชปฏิบัติไดหรือไม  

มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคการ เพื่อใหทุกคนเกิดความเขาใจถึงความจําเปน 

ในการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิบั ติงานจากเดิมเปนข้ันตอนใหมจะทําใหพนักงานปฏิบั ติ 

ตามข้ันตอนของเครื่องมือน้ันอยางตอเน่ืองอันนําไปสูการปลูกฝงความคิด ความเช่ือ แนวทาง 

การปฏิบัติใหม รวมถึงการสรางวัฒนธรรมองคการใหมตอไป 

 ข้ันตอนที่ 4 การติดตามและสรุปผล 

 มีการตรวจสอบติดตามประเมินและสรุปผลเครื่องมือน้ันวานํามาใชแลวมีประสิทธิภาพ 

มากนอยแคไหน นํามาใชแลวเกิดปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง  

 เครื่องมือการพัฒนาที่มักนํามาใชในองคการเพื่อสรางนิสัยหรือประเพณีปฏิบัติรวมกันน้ัน 

มีหลากหลายเครื่องมือ ไดแก  

ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description : JD) – นอกเหนือจาก JD จะระบุถึงขอบเขตงาน 

คุณสมบัติข้ันตํ่า (Job Specification) และขีดความสามารถในงาน (Job Competency) ที่แตละ



41 

 

 
 

ตําแหนงงานตองมีแลว JD ควรกําหนดคานิยม/ขีดความสามารถหลักไวเปนคุณสมบัติสําคัญของ 

ทุกตําแหนงงาน ซึ่งทุกตําแหนงงานจะตองมีคานิยม/ขีดความสามารถหลักเหมือนกัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) – คานิยม/ขีดความสามารถ

จะตองถูกกําหนดใหเปนหน่ึงในปจจัยที่นอกเหนือจากตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance 

Indicators : KPIs) เพื่ อ วัดพฤติกรรมของพ นักงานว าพ นักงานแตล ะคนมี การแสดงออก 

ตามขีดความสามารถหลักบอยครั้งแคไหน 

การฝกอบรม (Training) – ผูบังคับบัญชาควรประเมินขีดความสามารถหลักของพนักงาน 

เพื่อตรวจสอบดูวาพนักงานคนใดมีขีดความสามารถหลักที่เปนจุดออนบาง หลังจากน้ันจึงกําหนด

หลักสูตรการฝกอบรมเพื่ออุดชองวางของขีดความสามารถหลักที่เปนจุดออนน้ัน 

แ ผ น พั ฒ น าพ นั ก งาน ร าย บุ ค ค ล  ( Individual Development Plan : IDP)  – IDP 

ผูบังคับบัญชาจะตองตรวจสอบดูวาพนักงานคนใดที่มีขีดความสามารถหลกัที่เปนจดุออนบาง หลังจาก

น้ันจึงจัดทํา IDP ข้ึนเพื่อหาเครื่องมือการพัฒนาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการฝกอบรมในหองเรียน เชน 

การสอนงาน การฝกอบรมในขณะทํางาน เปนตน ในการพัฒนาขีดความสามารถหลักเปนจุดออน 

แตละขอ 

กําหนดเปนเกณฑเพื่อการเลื่อนตําแหนงงาน – การพิจารณาเลื่อนตําแหนงงานใหกับ

พนักงานก็คือ การผานเกณฑขีดความสามารถหลัก หากพนักงานคนใดที่ทํางานดีแตไมสามารถแสดง

พฤติกรรมตามขีดความสามารถหลักไดทุกคน พนักงานคนน้ันจะไดรับการฝกอบรมและพัฒนากอน 

กอนที่จะพิจารณาใหพนักงานคนน้ันไดรับการเลื่อนตําแหนง 

กําหนดเปนเกณฑในการใหรางวัลพนักงานดีเดน – องคการควรกําหนดเปนนโยบายโดยให

นําขีดความสามารถหลักเปนหน่ึงในเกณฑพิจารณาหาพนักงานดีเดน ดวยวิธีการประเมินแบบ 360 

องศา จากมุมมองของผูประเมินหลากหลายกลุม ไมวาจะเปนหัวหนางานทั้งโดยตรงและโดยออม 

เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาลูกคา และคูคา 

กําหนดเปนเกณฑในการระบุหาผูสืบทอดตําแหนงงาน –องคการควรจะพิจารณาปจจัย 

เรื่องขีดความสามารถหลักเพิ่มเติมในการพิจารณาหาผูสืบทอดตําแหนงงาน (Successors) ถือเปน

เกณฑเบื้องตน (Preliminary Criteria) กอน หากผูบริหารทานใดผานเกณฑเบื้องตนตามที่กําหนด

แลว จึงพิจารณาปจจัยดานขีดความสามารถในการบริหารจัดการตอไป 

 หลักปฏิบัติที่สําคัญย่ิงของการพัฒนาเพื่อสรางวัฒนธรรมองคการน้ัน ก็คือ การออกแบบ

เครื่องมือที่นํามาใชน้ันตองสรางข้ึนโดยอาศัยการวิเคราะหจากเครื่องมือเดิมที่มีอยู เพื่อนําขอมูลที่ได

จากการวิเคราะหมาใชเปนฐานในการออกแบบกระบวนการข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม 

เพื่อที่วาการออกแบบปจจัยในการประเมินผลงานใหมไมควรยากตอการใชงานมากเกินไป เปนการ

เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทีละนอยผสมผสานกับการสื่อสารที่ทํา 
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อยางตอเน่ืองอยูตลอดเวลาจะสงเสริมใหเกิดการสรางวัฒนธรรมองคการใหมแบบคอยเปนคอยไป 

ดวยเชนกัน ปญหา Culture Shock ยอมไมเกิดข้ึนอยางแนนอน 

 1.5 การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 สมคิด บางโม (2551: 13-16) ไดเสนอวา ปจจุบันมีการกลาวถึงคําวา พัฒนา  

จนเปนที่ คุนเคย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

การพัฒนาระบบการบรหิาร เปนตน นอกจากน้ีในองคการทั่วไปจะจดักิจกรรมที่เรียกวา การฝกอบรม 

เพราะมีความเช่ือวาการพัฒนาหรือการฝกอบรมน้ันเปนวิธีการที่เพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน 

ใหแกบุคลากร และจะทําใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายได ดังน้ันบริษัท มูลนิธิ สมาคม หรือ

หนวยงานราชการตาง ๆ ลวนแตใหความจําเปนกับการฝกอบรม เพื่อใชเปนเครื่องมือของการพัฒนา

องคการ 

 ทั้ งน้ีการพัฒนาและการฝกอบรมน้ันมีความหมายที่ตางกัน คือ การพัฒนา 

(Development) หมายถึง กระบวนการทุกอยางที่ทําใหสิ่งที่มีอยูเจริญข้ึน ดีข้ึน และเปนประโยชน

มากข้ึนไมวาจะเปนตัวบุคคล ระบบงาน องคการ สถานที่ ทฤษฎี ฯลฯ ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะ 

การพัฒนาคนหรือการพัฒนาบุคคล ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคการ สวนการฝกอบรม 

(Training) หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดานของแตละบุคคลโดยมุง

เพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) อันจะนําไปสูการยกระดับ

มาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน บุคคลมีความกาวหนาในหนาที่การงานซึ่งเปนสวนชวยใหองคการ

สามารถบรรลุเปาหมายที่องคการกําหนดไว ดังน้ันการฝกอบรมจึงเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาบุคคล

น้ันเอง การฝกอบรมน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ  

ซึ่งสามารถจําแนกวัตถุประสงคในการฝกอบรมได 4 ประการ หรือเรียกยอ ๆ วา KUSA ดังน้ี 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledge, K) ใหมีความรู เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี หรือ

แนวคิดในเรื่องที่อบรมเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจ (Understand, U) เปนสิ่งที่ตอเน่ืองจากการมีความรู คือ 

 เมื่อไดรูหลักการและทฤษฎีเรียบรอยแลว จะตองสามารถตีความ แปลความ รวมถึงการขยายความ 

และอธิบายใหผูอื่นเขาใจได ทั้งน้ีตองสามารถนําไปประยุกตการใชกับงานดานตาง ๆ  ไดดวย 

3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill, S) เพื่อใหเกิดเปนความชํานาญหรือมีความคลองแคลว 

ในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงไดโดยอัตโนมัติ ไดแก การใชเครื่องมือตาง ๆ การขับรถ เปนตน 

4. เพื่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude, A) เปนการปรับเปลี่ยนแนวความคิด เจตคติ

หรือทักษะคติ คือ ความรูสึกที่ดีหรือรูสึกไมดีในสิ่งตาง ๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดหรือเพิ่มความรูสึก

ของผูอบรมใหมีความรูสึกที่ดีตอองคการ ตอผูบังคับบัญชา ตอเพื่อนรวมงาน และตองานที่ตนเอง
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รับผิดชอบ มีความเช่ือ เกิดความจงรัก ภัก ดีตอบริ ษัท และเกิดความสามัคคีในหมู คณะ  

เกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน 

ดังน้ันการฝกอบรมตางจากการศึกษา คือ การศึกษาจะมุงพัฒนาในสวนรวม แต 

การฝกอบรมจะเปนการฝกใหแกบคุคลเพื่อทํางานอยางใดอยางหน่ึง การอบรมน้ันดึงดูดความสนใจได

นอย ดังน้ันถาจะใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขางตนจะตองใชเทคนิค วิธีการ กิจกรรม และแรงจูงใจ 

ตาง ๆ เขามาชวยเสริมดวย อยางไรก็ตามความสําคัญและประโยชนของการฝกอบรมน้ัน องคการ 

ตาง ๆ จําเปนตองจัดการฝกอบรมเพราะสาเหตุตาง ๆ ดังน้ี 

 1. เพื่อความอยูรอดขององคการเอง เพราะปจจุบันมีสภาพการแขงขันระหวางองคการ 

การฝกอบรมจะสามารถชวยใหองคการเขมแข็ง และชวยใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

มากย่ิงข้ึน 

 2. เพื่อใหองคการเจริญเติบโต มีการขยายการผลิต การขาย และการขยายงานดาน 

ตาง ๆ ออกไป จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางบุคคลที่มีความสามารถเพื่อที่จะรองรับงานเหลาน้ัน 

 3. เมื่อรับพนักงานใหมควรใหเขารูจักกับองคการในทุก ๆ ดาน และตองฝกอบรมใหรูวิธี

ทํางานขององคการถึงแมจะมีประสบการณมาจากที่อื่นแลวก็ตาม เพราะสภาพการทํางานในแตละ

องคการแตกตางกัน  

 4. ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปรวดเร็วมากจึงจําเปนตองฝกอบรมพนักงาน 

ใหมีความรูทันสมัย องคการก็จะไมลาหลังไปดวยถาพนักงานมีความคิดลาหลัง 

 5. เมื่ อพ นักงานทํ างาน เป น เวลานานจะทํ าให เกิดอาการเฉ่ือยชา เบื่ อหนาย  

ไมกระตือรือรน จึงควรมีการจัดฝกอบรมเพื่อชวยกระตุนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 6. เพื่ อเตรียมพนักงานสําหรับรับตําแหน งใหมที่สูงข้ึน โยกยาย หรือแทนที่คน 

ที่ลาออกไป 

 ประโยชนของการฝกอบรม 

 ประโยชนของการฝกอบรมตอทุกฝายมีดังน้ี  

 1. ระดับองคการหรือหนวยงาน มีดังน้ี 

  1) เพิ่มผลผลิตขององคการ ทั้งทางตรงและทางออม 

  2) ลดคาใชจายดานแรงงาน 

  3) สรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน เพื่ อใหพนักงานทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ 

  4) ลดความสูญเสียวัสดุอุปกรณและคาใชจายตาง ๆ  

  5) แกปญหาตาง ๆ ขององคการ ทําใหขาวสารภายในองคการดีข้ึน 

  6) ทําใหกาวหนา สามารถแขงขันกับผูอื่นได องคการบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว 
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 2. ระดับผูบังคับบัญชา มีดังน้ี 

  1) ชวยเพิ่มผลผลิตในสวนงานของตนเองใหสูงข้ึน 

  2) ลดเวลาในการสอนงาน และลดเวลาในการพัฒนาพนักงาน 

  3) ลดภาระในการปกครองบังคับบัญชา 

  4) ชวยใหพนักงานตระหนักในบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

  5) สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน 

 3. ระดับพนักงานหรือตัวผูเขารับการอบรมเอง มีดังน้ี 

  1) เพิ่มความรู ความสามารถ เปนการเพิ่มคุณคาใหแกตนเอง 

  2) ลดการทํางานผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ 

  3) ทําใหทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงาน และองคการ 

  4) เพิ่มโอกาสความกาวหนาในดานตาง ๆ เชน หนาที่ตําแหนง รวมไปถึงรายได 

ที่เพิ่มข้ึน เปนตน 

  5) ลดเวลาในการที่จะตองเรียนรูงาน 

  6) สรางความรูสึกที่ดีใหกับตนเอง ทําใหรูสึกกระปรี้กระเปรา มีกําลังใจมากข้ึน 

  7) สงผลใหรูจักคนมากข้ึน มีความกวางขวางข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกข้ึน 

  8) มีความรูกวางขวาง อีกทั้งสามารถกาวทันตอเทคโนโลยีใหม ความรูใหม และ 

มีสังคมที่เปลี่ยนไป 

 เมื่อสวนตาง ๆ ดังกลาวมีคุณภาพดียอมสงผลดีตอองคการโดยสวนรวม ทําใหองคการ 

มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงสูงย่ิงข้ึน ทั้งน้ีข้ันตอนการฝกอบรมน้ันมีความแตกตางกันออกไป 

เจมส  อาร. เบก จู เนียร  (James R. Beck, Jr อางถึงใน สมคิด บางโม , 2551) ผูอํานวยการ 

สํานักฝกอบรมของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนของประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําเสนอ

บทความเสนอแนะข้ันตอนการฝกอบรมไวดังน้ี  

 1. วิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม 

 2. ไดรับการสนับสนุนจากองคการที่เกี่ยวของ 

 3. วางแผนการฝกอบรม 

 4. กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมใหชัดเจนวาคาดหวังอะไร 

 5. กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 6. สรางบรรยากาศการฝกอบรมแบบผูใหญ 

 7. กําหนดเจาหนาที่ฝกอบรม 

 8. ประเมินผลและติดตามผล 



45 

 

 
 

 ลีโอนารด แนดเลอร (Leonard Nadler อางถึงใน สมคิด บางโม, 2551) ไดสรางระบบ

การฝกอบรมที่เรียกวา The Critical Events Model กําหนดไว 9 ข้ันตอนดังน้ี  

 1. ความจําเปนในการฝกอบรม 

 2. งานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ 

 3. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 4. ต้ังจุดประสงคในการฝกอบรม 

 5. สรางหลักสูตร 

 6. การเลือกเทคนิคการฝกอบรม 

 7. การเลือกอุปกรณการฝกอบรม 

 8. วิธีการดําเนินการฝกอบรม 

 9. การประเมินผลและติดตามผล 

 สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการฝกอบรมบุคคลเปนงานของผูบริหารทุกระดับช้ัน ซึ่งความจริง

หนาที่การสอนงานหรือฝกอบรมน้ันผูบริหารตองทํา แตเน่ืองดวยผูบริหารมีภาระหนาที่อื่น ๆ 

มากมายจึงตองอาศัยผูชํานาญพิเศษดานการฝกอบรมเขามาชวยเหลืองานดานการฝกอบรมโดยเฉพาะ 

ข้ันตอนในการฝกอบรมที่มีความกระชับและสามารถนําไปใชไดงายมี 5 ข้ันตอนดังน้ี 

 1. การหาความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การที่องคการมีปญหาและอุปสรรคแลว

สามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม ปญหาขององคการน้ันมีมากมาย ดังน้ันการฝกอบรมก็ไมใชจะ

สามารถแกปญหาไดทุกอยาง ดังน้ันกอจะฝกอบรมใด ๆ จึงตองหาความจําเปนในการฝกอบรม

เสียกอน 

 2. การสรางหลักสูตรการฝกอบรม เมื่อหาความจําเปนในการฝกอบรมไดแลวข้ันตอมา 

คือการสรางหลักสูตรในการฝกอบรมข้ึน เพื่อใหเหมาะตอปญหาขององคการและเหมาะตอพนักงาน

ซึ่งมีอยูหลายระดับช้ัน และหนาที่ตางกันสวนประกอบของหลักสูตร การสรางหลักสูตรควรม ี

สวนตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  1. ช่ือหลักสูตร 

  2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  3. ระยะเวลาฝกอบรม (กําหนดเปนช่ัวโมง) 

  4. หัวขอวิชาพรอมกําหนดจํานวนช่ัวโมง 

  5. คําอธิบายรายวิชาโดยสังเขป 

  6. เทคนิคการฝกอบรมแตละรายวิชา 

  7. วิธีประเมินผลแตละรายวิชา 
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 การสรางหลักสูตรควรต้ังคณะกรรมการการรางหลักสูตรข้ึนซึ่งประกอบดวยผูเช่ียวชาญ

เฉพาะวิชา ผูจัดการฝายที่เกี่ยวของ หัวหนาพนักงาน พนักงาน และเจาหนาที่ฝายบุคคล เปนตน 

 3. การออกแบบโครงการฝกอบรม เปนการวางแผนวาจะฝกอบรมอะไร เมื่อไหร และ

ใหกับใครน้ัน จะตองเขียนเปนโครงการอยางละเอียดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ปกติจะทํา

โครงการไวลวงหนา 1 ปถึง 3 ป โดยใชหลักสูตรที่เตรียมไวแลว 

 4. การดําเนินการฝกอบรม เปนการนําโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวมาดําเนินการฝกอบรม

ซึ่งจะมีการบริหารโครงการเปน 3 ระยะ คือ (1) ระยะเตรียมการ  (2) ระยะฝกอบรม  และ (3) ระยะ

หลังการฝกอบรมแลว ทั้ง 3 ระยะมีหนาที่และงานที่จะตองดําเนินการแตกตางกันไป 

 5. การประเมินผลการฝกอบรม เปนในสวนของการวัดและการประเมินวาการอบรม

เปนไปตามที่กําหนดไว และบรรลุวัตถุประสงคหรอืไมเพยีงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง การประเมิน

อาจใชการวัดประเมินครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม หรือระหวางการฝกอบรม และเมื่อสิ้นสุด 

การฝกอบรมรวมเปน 2 ครั้ง หรือติดตามประเมินผลเมื่อผูเขารับการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติงานแลว 

6 เดือนถึง 1 ป รวมเปน 3 ครั้ง แลวแตความเหมาะสม 

 ปญหาของการฝกอบรม 

 ปญหาของการฝกอบรม และการบริหารการฝกอบรม อาจจําแนกไดดังน้ี 

 1. ปญหาดานผูบริหาร  ผูบริหารอาจไมเห็นความสําคัญของการฝกอบรม จึงไมสนับสนุน

งบประมาณหรือไมอนุญาตใหพนักงานเขารับการฝกอบรม หรือบางคนเห็นความสําคัญมากเกินไป 

 2. ปญหาดานฝายฝกอบรมหรือเจาหนาที่ฝายฝกอบรม เจาหนาที่ฝายฝกอบรมไมม ี

ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน หรือไมมีความรูในดานการจัดฝกอบรม ทําใหการฝกอบรมน้ัน

ลมเหลวหรือไมมีประสิทธิภาพ หรือเจาหนาที่บางคนทําหนาที่ไมเต็มความสามารถ 

 3. ปญหาดานผูเขารับการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมขาดความเขาใจ ไมเห็น

ความสําคัญ หรือไมเห็นประโยชนของการฝกอบรม  

 4. ปญหาดานวิทยากรฝกอบรม บางที่ขาดวิทยากร หาวิทยากรดีไดยาก การเปน

วิทยากรไมใชการสอนหนังสือในหองเรียน วิทยากรบางคนพูดเกงแตไรสาระ บางคนมีความสามารถ

เกินไปจนสอนแลวทําใหผูรับการฝกอบรมเบื่อหนาย 

 5. ปญหาดานสถานที่และอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ เมื่อไมมีงบประมาณในการสนับสนุน 

ที่เพียงพอจะกอใหเกิดปญหาในดานน้ีเปนอยางมาก 

 6. ปญหาดานบริหารการฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรม การดําเนินการ

จัดการฝกอบรมไมเรียบรอย ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเบื่อ ไมสนใจการฝกอบรม ฝกอบรมแลว 

ไมติดตามประเมินผลวาไดบรรลุตามวัตถุประสงคเพียงใดทําเพียงจัดการฝกอบรมใหเสร็จไปเทาน้ัน 
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 7. ปญหาดานงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับแตละโครงการมีนอยไมเพียงพอตอ 

การดําเนินการฝกอบรม ตองใชจายอยางจํากัด สงผลใหการฝกอบรมขาดตกบกพรอง 

 8. การประเมินผลการฝกอบรมยังไมสามารถใหขอมูลไดชัดเจนวาเมื่อลงทุนฝกอบรม 

ไปแลวจะไดผลตอบแทนเทาใด ทําใหผูบริหารเกิดความลังเลไมกลาจัดสรรงบประมาณมาฝกอบรม 

เพราะงานฝกอบรมเปนงานที่เสียคาใชจายสูง 

 ปจจุบันการฝกอบรมน้ันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปนสิ่งจําเปนตอองคการตาง ๆ  

ทั้งภาครัฐและเอกชน แตการจัดการฝกอบรมแตละครั้งตองใชงบประมาณจํานวนมาก ดังน้ัน

ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฝกอบรมให ถูกตอง นํา 

หลักวิชาการมาประยุกตใหเหมาะสม ข้ันตอนในการฝกอบรมจะมีกี่ข้ันตอนไมสําคัญแตสิ่งสําคัญก็คือ

จะทําอยางไรใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการและพึงระลึกเสมอวาการฝกอบรม

ไมสามารถแกปญหาทุกอยางขององคการได 

 ดนัย เทียนพุฒ (2542, อางถึงใน ชุติกาญจน ศรีวิบูลย, 2557: 44) ไดกลาวถึงขอบเขต

ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Nadler and Nadler ซึ่งประกอบดวย 

กิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันตลอดเวลา มีสวนเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันใหเกิด 

ความสมบูรณมากย่ิงข้ึน และองคการจะละเลยภารกิจใดภารกิจหน่ึงไมได เน่ืองจากจะสงผลกระทบ

ตอภารกิจอื่นดวย กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 

  1. การฝกอบรม เปนการเรียนรูเพื่อเสริมทักษะ เพื่อแกไขปญหาในงานของผูเรยีนที่กําลงั

ทําอยูในปจจุบัน เชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ทํางาน หรือวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน วางระบบงานใหม หรือการบรรจุพนักงานใหม 

  2. การศึกษา เปนการเรียนรูที่มุงปลูกฝงทักษะความสามารถของบคุคลตอการปฏิบัติงาน

ในอนาคต เชน เมื่อมีการเลื่อนตําแหนงพนักงาน การโยกยายงาน การขยายขอบเขตงาน 

  3. การพัฒนาเปนการเรียนรูเพื่อเพิ่มความกาวหนาของบุคคลในอนาคต เตรียม 

ความพรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความตองการขององคการ 

  ปรีชา เต็งศิริวัฒนา (2543, อางถึงใน ชุติกาญจน ศรีวิบูลย, 2557: 45-46) ไดนําเสนอ

วิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ปฏิบัติกันอยูดังน้ี   

  1. การปฐมนิเทศ เปนการแนะนําใหบุคลากรที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในองคการหรือ

บุคลากรเกาที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใหมไดรูจักงาน ในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของตน 

  2. การสอนงาน เปนการชวยใหบุคลากรที่ ไดรับการสอนมีประสบการณตาม 

ความตองการของผูสอนและผูรับการสอน ผูสอนจะเปนผูแนะนําใหรูจักปฏิบัติงานอยางถูกตอง  

โดยการสอนงานอาจเปนวิธีการที่หัวหนาหนวยงาน หรือผูอื่นที่มีประสบการณมากกวา หรืออยู 
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ในระดับที่สูงกวาผูรับการสอนเปนผูดําเนินการ ซึ่งจะเปนการสอนแบบตัวตอตัว หรือสอนกันเปนกลุม

ก็เปนได 

  3. การสงไปดูงาน เปนสิ่งที่ทําใหบุคลากรไดเห็นการปฏิบัติงานขององคการที่ไปดู 

จะไดเห็นรูปแบบของจริงดวยตนเอง ไดพบบุคลากรผูปฏิบัติงานขององคการ มีโอกาสไดซักถามถึง

ปญหากับผูปฏิบัติโดยตรง ไดเห็นกิริยาอาการอิริยาบถตาง ๆ ของผูปฏิบัติงาน ทําใหไดเห็นข้ันตอน

การปฏิบัติงานและเขาใจข้ันตอนการทํางานจากของจริง 

 4. การสงไปศึกษาตอ เปนการพัฒนาบุคลากรทีดี่วิธีหน่ึง เพราะบุคลากรไดมีโอกาสไปหา

ความรูหรือทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบอยู โดยเฉพาะแนวคิดและความรูใหม ๆ 

 5. การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสูงข้ึน เปนการพัฒนาบุคลากร

ประจําการใหเรียนรูงานขณะปฏิบัติงาน เพราะผูไดรับมอบหมายอํานาจความรับผิดชอบจะมีโอกาส

และตองศึกษางานที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเปนอยางดี จึงจะสามารถ

ตัดสินใจทํางานตามที่ไดรับมอบอํานาจรับผิดชอบ 

 6. การสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่  เปนการพัฒนาบุคลากรประจําการที่ ดี วิธีห น่ึง  

การสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่จะทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรูงานมากข้ึน เพราะการทํางานในองคการ

ตาง ๆ จะเกิดผลสําเร็จไดเปนอยางดี ตอเมื่อบุคลากรในองคการไดทํางานประสานสัมพันธกัน 

เปนอยางดี 

 7. การใหทําหนาที่ผูชวย เปนการฝกใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมายไดเรียนรูงาน 

ในตําแหนงงานที่สูงข้ึน ในระหวางที่ทําหนาที่ผูชวยก็จะไดรับการแนะนําจากหัวหนางานรูจัก 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง รูวิธีการทํางาน รูวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ตนเอง

จะตองรับผิดชอบตอไป เปนการเริ่มพัฒนาคนใหรูจักทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

 8. การใหรักษาการแทน ใชกับตําแหนงตาง ๆ ที่ผูดํารงตําแหนงน้ัน ๆ ไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ผูทําหนาที่รักษาการแทนจะมีความรับผิดชอบและปฏิบั ติงานทุกอยางที่ เปนงาน 

ในตําแหนงหนาที่ของผูที่ดํารงตําแหนงน้ัน ซึ่งวิธีการน้ีจะทําใหเกิดการศึกษา เรียนรูงานที่เขาไป

รับผิดชอบไดเปนอยางดีจากสถานการณจริง 

 9. การใหเขารวมประชุมในโอกาสตาง ๆ การที่บุคลากรในองคการไดมีโอกาสเขารวม

ประชุมแทนผูบริหารก็เปนวิธีการหน่ึงที่จะชวยพัฒนาบุคลากรน้ัน ๆ 

 10. การจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานในการทํางาน องคการควรจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากร เพราะจะทําใหบุคลากรไดทราบถึงความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของการปฏิบัติงาน 

อยางรวดเร็วและทันกับสถานการณ 

 11. การฝกระหวางศึกษาอบรม ทําใหบุคลากรไดเรียนรูจากงานที่ตนเองฝก งานใน 

การฝกมักเปนงานตรงกับงานที่ปฏิบัติในองคการ จึงทําใหผูฝกงานเกิดทักษะเบื้องตนที่ดี 
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 12. การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เปนวิธีหน่ึงที่บุคลากรจะไดรับความรู  

แนวคิดใหม เจตคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการจัดหรือเขารวมกิจกรรม 

 13. การฝกอบรม การฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคลากรที่นิยมทํากันมากและถาจัดไดดี

จะเปนการพัฒนาบุคลากรไดดีที่สุด 

 รัตติกรณ  จงวิศาล (2559: 456-459) ไดกลาวถึงการออกแบบการฝกอบรมที่มี

ประสิทธิผล (Designing Effective Training) ไววา การออกแบบฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยู

กับวิธีการออกแบบฝกอบรม ซึ่งควรจะตองเขาใจถึงทฤษฎีของการเรียนรู เขาใจถึงวัตถุประสงคของ

การเรียนรู บุคลิกลักษณะของผูเรียน และพิจารณาถึงการนําไปปฏิบัติไดจริง การฝกอบรมภาวะผูนํา 

มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ ถามีการออกแบบและนําไปใช อยางสอดคลองกับงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกับกระบวนการเรียนรู และเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสม ซึ่ง Yuki (2010) 

ไดสรุปกุญแจสําคัญที่ทําใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จ มีดังน้ีคือ 

 1. วัตถุประสงคการเรียนรูที่ ชัดเจน (Clear Learning Objectives) มีการอธิบายถึง

พฤติกรรม ทักษะ หรือความรู ที่คาดหวังวาผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับหลังจากการฝกอบรม  

ซึ่งจะชวยใหเปาหมายของการฝกอบรมมีความชัดเจน ดังน้ัน การเริ่มตนของโปรแกรมการฝกอบรม 

ผูใหการฝกอบรมควรระบุวัตถุประสงคของการเรียนรูใหชัดเจน และอธิบายวาการฝกอบรมจะชวย

พัฒนาภาวะผูนําของแตละบุคคลใหเกิดประสิทธิผลไดอยางไร 

 2. เน้ือหาการฝกอบรมมีความหมายหรือมีความสําคัญ  มีความชัดเจน (Clear, 

Meaningful Content) เน้ือหาของการฝกอบรมควรมีความชัดเจน และความสําคัญ มีการจัด

เรียงลําดับอยางเหมาะสม และใหความสนใจกับสิ่งที่มีความสําคัญ มีการจัดระบบจัดเรียงเน้ือหา 

ใหสอดคลองกัน มีการจัดแสดงแผนภาพ การเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตาง อีกทั้งยังม ี

การแสดงตัวแบบ (Models) หรือตัวอยางที่ดี โดยการแสดงตัวแบบและทฤษฎีควรทําใหงายตอ 

การจดจําและสอดคลองกับชีวิตจริง 

 3. มีการเรียงลําดับเน้ือหาอยางเหมาะสม (Appropriate Sequencing of Content) 

กิจกรรมการฝกอบรมความมีการจัดการและมีการเรียงลําดับการเรียนรูที่เหมาะสม โดยการเริ่ม 

การฝกอบรมควรเริ่มตนจากเน้ือหาที่งาย ไปสูเน้ือหาที่มีความซับซอน เชนการเรียนรูหลักการ 

ข้ันพื้นฐาน สัญลักษณ  กฎเกณฑ  กระบวนการ กอนลงมือปฏิบั ติ เน้ือหาที่มีความซับซอน 

ควรมีการแบงเน้ือหาออกเปนสวน ๆ เพื่อใหงายตอการเรียนรู และควรมีเวลาหยุดพักที่เหมาะสม 

ในการฝกอบรม ทั้งการพักเพื่อทบทวนบทเรียน หรือมีการฝกปฏิบัติ และการพักเพื่อผอนคลาย 

จากการฝกอบรม 

 4. มีการผสมผสานวิธีการฝกอบรมที่ เหมาะสม (Appropriate Mix of Training 

Methods) วิธีการฝกอบรมควรจะชวยพัฒนาทักษะของผู เขารับการฝกอบรมรวมถึงแรงจูงใจ
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ความสามารถในการเขาใจและจดจําขอมูลที่ซับซอนได วิธีการควรจะมีความเหมาะสมกับความรู 

ทักษะ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม ตัวอยางเชน การฝกอบรมที่ดีควรมีการสาธิต

ข้ันตอนที่เหมาะสม มากกวาบรรยายในสิ่งที่เปนนามธรรม การบรรยายเกิน 30 นาทีอาจทําให 

ผูเขารับการฝกอบรมไมมีสมาธิ และหมดความสนใจ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยการเปดโอกาส 

ใหมีการซักถามและการฝกปฏิบัติแทน 

 5. เปดโอกาสใหมีการฝกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ (Opportunity foe Active Practice) 

 ผูเขารับการฝกอบรมควรมีการฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ เชน การฝกแสดงพฤติกรรม การทบทวน

พิจารณาไตรตรองขอมูลจากความทรงจํา การประยุกตหลักการไปสูการนําไปปฏิบัติงานจริง ผูเขารับ

การฝกอบรมควรสามารถจดจําหลักการพื้นฐานไดอยางแมนยํา และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 

ในสถานการณที่มีความหลากหลาย การฝกปฏิบัติควรเกิดข้ึนทั้งในระหวางการฝกอบรม และระยะสั้น 

ๆ หลักจากการฝกอบรมและกลับไปในสถานการณการทํางานจริง นอกจากน้ัน ทักษะที่เกี่ยวของกับ

การทํากิจกรรมเปนทีม (team activities) ควรมีการฝกปฏิบัติภายใตสภาพเงื่อนไขที่ใกลเคียงกับ 

การทํางานจริง 

 6. การใหขอมูลยอนกลับในเวลาที่เหมาะสม และตรงประเด็น (Relevant Timely 

Feedback) ผูเขารับการฝกอบรมควรไดรับขอมูลยอนกลับจากหลายแหง และควรมีความถูกตอง  

ในเวลาที่เหมาะสมและสรางสรรค การเรียนรูงานที่ตองมีการวิเคราะหกระบวนการสามารถทําไดโดย

ชวยใหผูเขารับการฝกอบรม ติดตามความกาวหนาของพวกเขา และการประเมินจากสิ่งที่พวกเขารู

และไมรู  ขอมูลยอนกลับอาจมีคุณคาหรือประโยชนนอย ถาผู ใหการฝกอบรมนําไปใชอยาง 

ไมเหมาะสมกับโมเดลในการฝกอบรม และจะไมชวยในการพัฒนาใหดีข้ึน กระบวนการเรียนรูจะเกิด

ไดโดยการแสดงใหผูเขารับการฝกอบรมรูวาจะคนหาและจะใชขอมูลยอนกลับที่เกี่ยวของน้ันอยางไร  

โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลยุทธในการทํางานของพวกเขา การวินิจฉัยในขอคําถาม กระบวนการ

วิเคราะห และรายงานเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบตาง ๆ ของผลการวิเคราะห รวมไปถึงการ 

แปลผลขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

 7. การเพิ่มความมั่นใจในตนเองของผูเขารับการฝกอบรม (Enchantment of Trainee 

self-confidence) กระบวนการฝกอบรมควรชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตน (self-efficacy) 

ของผูเขารับการฝกอบรม และชวยเพิ่มความคาดหวังที่วาการฝกอบรมจะประสบความสําเร็จ ผูให 

การฝกอบรมควรสื่อสารความคาดหวังที่ตองการใหสําเร็จ มีความอดทนและมีการใหการสนับสนุน 

ผูเขารับการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมควรไดรับโอกาสที่จะมีประสบการณที่กาวหนา และ

ประสบความสําเร็จในการเรียนรูเน้ือหาหลักและทักษะตาง ๆ ตัวอยางเชน การฝกอบรมควรเริ่มจาก

พฤติกรรมที่งาย ๆ และคอยนําไปสูพฤติกรรมที่มีความซับซอนข้ึน ที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรม 



51 

 

 
 

มีความมั่นใจมากข้ึน ควรมีการกลาวยกยองชมเชยและใหการสนับสนุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน 

 8. มีกิจกรรมติดตามผลที่เหมาะสม (Appropriate Follow-Up Activities) ในหลักสูตร

ฝกอบรมระยะสั้นที่จํากัดดวยโอกาสที่จะฝกปฏิบัติและการใหขอมูลยอนกลับ การเรียนรูทักษะ 

ที่ซับซอนยากที่จะเรียนรูสามารถทําใหเกิดข้ึนไดดวยกิจกรรมการติดตามผลที่เหมาะสมหลังจาก

โปรแกรมการฝกอบรมเสร็จสิ้น อาจจะมีการพบปะกันหรือการประชุมเพื่อทบทวนความกาวหนา 

ในการประยุกตใชทักษะของผูเขารับการฝกอบรม การอภิปรายถึงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคและ

เตรียมการใหการชวยเหลือสนับสนุนและมีการสอนงาน (coaching) หรืออีกแนวทางหน่ึง 

ที่มีประโยชน คือการใหผูเขารับการฝกอบรม เสนอโครงการบางอยางที่เขาจะตองใชทักษะที่ไดเรียนรู

จากการฝกอบรมมาประยุกตใช นอกเหนือจากน้ันกิจกรรมการติดตามผลยังอาจจะรวมถึงการจัด

หลักสูตรการอบรมสั้น ๆ เพื่อกระตุนหรือทบทวนบทเรียน หรือหลักสูตรการสอนงานแตละบุคคล

เพิ่มเติมเปนชวง ๆ ดวย 

 สําหรับผูที่ตองการจะพัฒนาภาวะผูนําใหกับพนักงานหรือผูบริหารในองคการ ควรที่จะ

พิจารณาและคํานึงถึงเรื่องที่สําคัญดังกลาวขางตน เพื่อใหการฝกอบรมภาวะผูนํามีประสิทธิผล

สามารถจะชวยพัฒนาภาวะผูนําของผูเขารบัการฝกอบรมไดอยางแทจริง ซึ่งจําเปนตองใหความสําคัญ

กับการออกแบบและเทคนิคตาง ๆ หลายประการ เน่ืองจากการพัฒนาภาวะผูนําเปนการพัฒนา 

ทั้งทักษะ ความสามารถหรือสมรรถนะ รวมถึงพฤติกรรมหรือกระบวนการทํางานของบุคคล ไมใช 

เปนเพียงการพัฒนาความรูหรือทัศนคติเทาน้ัน   

 โชติชวัล ฟูกิจกาญจน (2559: 26-36) ไดเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 1. การศึกษา (Education) คือ การมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการดําเนินชีวิต และ

เตรียมพรอมสําหรับการทํางาน แบงออกเปน 5 วิธี ประกอบดวย 

  1.1 การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษาที่เนนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตรข้ันพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยมีการจัดการศึกษา 

ในสถานศึกษาที่มีกฎระเบียบ และกําหนดเวลาเรียนที่คอนขางชัดเจน แนนอน 

  1.2 การศึกษานอกระบบ  (Non-formal Education) เป นการ ศึกษาที่ เน น 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบ โดยเปดโอกาสใหสมัครเขารับ

การศึกษาไมจํากัดอายุ และมีความยืดหยุนในเรื่องของหลักสูตรและเวลาเรียน ผูศึกษาสามารถเลือก

เรียนไดตามที่สนในวัน เวลาที่สะดวก 

  1.3 การศึกษาระยะสั้น (Short-term Education) การศึกษามุงเนนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถนําความรูความสามารถไปใชประโยชนในอนาคตอันใกล โดยเปน
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การศึกษาในสถานศึกษาที่มีกฎระเบียบ แตจะมีหลักสูตรและกําหนดระยะเวลาที่สั้นกระชับ โดยมี

ระยะเวลาต้ังแต 3 เดือน ถึง 1 ป  เชน การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษกับสถาบันการศึกษา

ตางประเทศ เปนตน 

  1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนการศึกษาที่เนนการศึกษา

ดวยตนเองเปนหลัก ศึกษาตามความสนใจของแตละบุคคลระหวางการดําเนินชีวิต โดยไมมี

กฎระเบียบ และกําหนดที่แนนอนของเรื่องราว เวลา สถานที่ และคาใชจาย จึงถือเปนสวนหน่ึงของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชนกัน 

  1.5 การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) การศึกษาตลอดทั้งชีวิตของมนุษย 

โดยอาจเปนการรวมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาระยะสั้น และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ดังน้ันการศึกษาตลอดชีวิตจึงเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย 

 2. การฝกอบรม (Training) เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการทํางาน โดยมีวิธีการ

ที่นิยมใช ดังน้ี 

  2.1 การบรรยาย (Lecture) เปนการฝกอบรมแบบอธิบายเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญ

เฉพาะเรื่อง วิธีการน้ีโดยสวนมากแลวเปนการสื่อสารแบบทางเดียวจากวิทยากรไปสูผูฟง แตอาจมี 

การเปดโอกาสใหซักถามไดตามความเหมาะสม การอบรมดังกลาวเหมาะสมกับหัวขอที่ไมเนน 

การปฏิบัติ เหมาะสําหรับกลุมผูเขาฟงจํานวนมากและมีเวลาที่จํากัด สถานที่ในการจัดการอบรม 

สวนใหญจะเปนหองเรียนทั่วไป  

  2.2 การปฐมนิเทศ (Orientation) การฝกอบรมวิธีดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให

ขอมูลในเบื้องตนขององคกรใหกบัพนักงานใหม เชน ประวัติความเปนมาขององคกร รายนามผูบริหาร 

โครงสราง วิสัยทัศน เปนตน รวมไปถึงการช้ีแจงกฎระเบียบในการทํางาน ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ 

และวิธีการทํางานเบื้องตน เพื่อใหผูเริ่มงานใหมไดเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางราบรื่น ดังน้ันการจัดสถานที่สําหรับการปฐมนิเทศจึงใชแบบบรรยายโดยทั่วไป หรืออาจนําชม

สถานที่ทํางานเพื่อเพิ่มความเขาใจและความคุนเคยกับสถานที่ใหมากข้ึน 

  2.3 การสาธิต (Demonstration) เปนการสรางความเขาใจดวยการแสดงใหเห็นถึง

วิธีการปฏิบัติจริง ไดแก การสาธิตวิธีการใชเครื่องมือหรืออุปกรณ การฝกอบรมวิธีการดังกลาวเหมาะ

สําหรับการปฏิบัติงานที่ตองการความปลอดภัยสูง และตองมีความผิดพลาดเกิดข้ึนนอยที่สุดเพราะ

อาจสงผลเสียหายตอช้ินงาน สิ่งที่สําคัญอยางย่ิง คือ จําเปนตองใหผูเขารับการอบรมไดทดลองปฏิบัติ

จริงจนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและเช่ียวชาญ สถานที่ในการจัดการอบรมควรเปนสถานที่ที่ผูรับ

การอบรมสามารถมองเห็นการสาธิตไดอยางชัดเจน ซึ่งอาจจัดแบบเดียวกับการอบรมแบบบรรยาย 

หรือแบบน่ังเปนวงกลม หรือครึ่งวงกลม แตกรณีหากมีผูเขารับการอบรมเปนจํานวนมากอาจตองใช

จอขนาดใหญซึ่งต้ังอยูในระดับความสูงที่เหมาะสม เพื่อขยายภาพวิธีการสาธิตใหชัดเจน 
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  2.4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) เปนการฝกอบรมที่ใช 

การบรรยายสาระความรูควบคูกับการใหผูเขารับการอบรมไดดําเนินการผลิตผลงานหลังการรับฟง 

การบรรยาย ซึ่งอาจทําเพียงคนเดียว หรือทํารวมกันเปนกลุม การฝกอบรมวิธีน้ีเปนการเนนใหผูเขารบั

การอบรมมีความรู และมีทกัษะในการปฏิบัติจริง รวมไปถึงการสรางเสริมทักษะในการทํางานเปนทีม 

การจัดสถานที่สําหรับการอบรมวิธีดังกลาวใชแบบบรรยาย แตในกรณีที่ตองการใหทํางานรวมกันเปน

ทีม อาจแบงเปนกลุมยอย และใหผูเขารับการอบรมน่ังเปนวงกลม ครึ่งวงกลม และหันหนาเขาหากัน 

การฝกอบรมวิธีน้ีใชไดทั้งกับผูเขารับการอบรมจํานวนนอย และจํานวนมาก 

  2.5 การระดมสมอง (Brainstorming) เปนการกระตุนใหผูเขารับการอบรมแสดง

ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางเปนอิสระ แลวจึงนําความคิดเห็นน้ันมาคัดเลือกโดยใชวิธี 

เสียงขางมาก การอบรมน้ีจะงดเวนการวิพากษวิจารณจากผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน 

จึงเหมาะสําหรับการฝกใชความคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) ในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข 

หรือหาแนวทางสําหรับการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งน้ีผูเขารวมการอบรมไมควรเกิน 10 คน 

แตหากมีผูเขารวมการอบรมจํานวนมากควรแบงออกเปนกลุมยอย แลวจัดใหผูเขารับการอบรม 

น่ังเปนวงกลมหันหนาเขาหากัน 

  2 .6  ก ารอ ภิ ป ราย  (Discussion) เป น ก ารก ระ ตุ น ให ผู เข า รั บ ก ารอบ รม 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน ประกอบดวยการวิเคราะห และ 

การสังเคราะห ขอดี ขอเสีย และสาเหตุของสิ่งตาง ๆ แลวดําเนินการหาขอสรุปหรือขอเสนอแนะ  

การฝกอบรมดังกลาวจะมุงเนนใหผูเขารับการอบรมไดฝกใชความคิดเห็นเชิงวิพากษ พรอมทั้ง 

สรางเสริมประสบการณการทํางานรวมกันเปนทีม ดังน้ันผูเขารับการอบรมจึงไมควรเกิด 4 – 8 คน 

และจัดให น่ังเปนวงกลม หรือครึ่งวงกลม หันหนาเขาหากัน แตกรณีมีผู เขารวมการอบรม 

เปนจํานวนมาก ควรจัดแบงเปนกลุมยอยตามจํานวนขางตน 

  2.7 การใชกรณีศึกษา (Case Study) การนําเอาประเด็นสําคัญที่ เกิดข้ึนจริง 

มาเรียนรูรวมกันระหวางผู เขารวมการอบรม โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน รวมถึงโอกาส  

และปญหาอุปสรรค (วิเคราะห SWOT) ของกรณีศึกษาเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคูแขง เพื่อการนํามา

ปรับใชกับการปองกันปญหาเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง และขององคกรใหดีข้ึน ดังน้ัน

การฝกอบรมวิธีน้ีเหมาะสําหรับการฝกทักษะการติดเชิงประยุกตและการบูรณาการที่เกิดจากประเด็น

ปญหาที่เกิดข้ึนจริง การจัดสถานที่ใชแบบการบรรยายหรือการแบงกลุม การจัดสถานที่มีความคลาย

กับการฝกอบรมแบบระดมสมอง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

  2.8 การฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เปนการที่ผูบังคับบัญชา

ฝกอบรมใหกับผูใตบังคับบัญชาไปพรอมกับการปฏิบั ติงานจริง วัตถุประสงคของการอบรม 

เปนการเนนการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน และเพื่อการลดความผิดพลาดจากการทดลองที่อาจ
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สงผลตอความปลอดภัย รวมไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน โดยจะเนน 

การถายทอดแบบ 1 ตอ 1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานเชิงลึก หรืออยางมากที่สุดไมควรเกิน 3 คน เพื่อ 

ใหผูบังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบไดอยางทั่วถึง แตกรณีหากมีความจําเปนตองฝกอบรมจํานวนมาก

ควรมีการจัดหาจอภาพขนาดใหญเพื่อใหผูเขารวมอบรมไดเห็นการปฏิบัติงานจริง 

  2.9 การศึกษาดูงาน (Observation) คือ การไปศึกษาดูงานจากสถานที่ปฏิบัติงาน

จริง โดยมีผูบรรยายประกอบ การฝกอบรมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสบการณใหกับผูเขารับ 

การฝกอบรม สิ่งที่สําคัญจึงอยูที่การเลือกสถานที่ในการศึกษาดูงาน ควรเลือกใหมีความสอดคลองกับ

ประสบการณเดิมของผูเขารับการฝกอบรม และเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานเรียบรอยแลว ควรให 

ผูเขารับการฝกอบรมสรุปประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน พรอมทั้งนําเสนอประสบการณ 

ที่ไดรับมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นําเสนอวิธีการนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของ

ตนเอง และการดําเนินงานขององคกร 

  2.10 การฝกอบรมเพื่ อสุขภาพ (Health Training) องคกรในปจจุบันได ให

ความสําคัญกับสุขภาพของพนักงานมากข้ึน โดยมีการจัดพื้นที่ และเครื่องมืออุปกรณออกกําลังกาย

สําหรับพนักงานโดยเฉพาะ แตอาจยังไมสนับสนุนใหฝกอบรมการออกกําลังกายอยางถูกตอง 

โดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งอาจจะสงผลเสยีตอสุขภาพของพนักงานไดทุกองคกรจึงควรมีการดําเนินการเรื่องน้ี

อยางจริงจัง เพราะการออกกําลังกายหรอืการเลนกีฬาเปนการสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม และ

เปนการสรางความสัมพันธที่ดีในองคกรดวย 

 ดังน้ันจะเห็นไดวาวิธีการฝกอบรมน้ันมีหลากหลายวิธี และมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจําเปนตองทําความเขาใจเพื่อใหสามารถเลือกวิธีของการจัดการฝกอบรม 

ใหไดอยางเหมาะสม และดําเนินการไดอยางถูกตอง 

 3. การสนับสนุน (Supporting) การสนับสนุนน้ันสามารถแบงออกเปน 4 วิธี ดังน้ี 

  3.1 การฝกสอน (Coaching) คือการที่ผูบังคับจัดสถานการณและสภาพแวดลอม 

ให เสมือนจริง และสอนวิธีการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานเดียวกัน โดยม ี

การกําหนดระยะเวลา การฝกสอนเนนเพื่อฝกทกัษะ รวมถึงการชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข จนพนักงาน

สามารถปฏิบัติงานไดตามาตรฐานที่กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงการทํางานไปในทางที่ดีข้ึน การสราง

ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา การฝกสอนควรควรเปนแบบ 1 ตอ 1 หรือ 

อยางมากที่สุดไมควรเกิน 3 คน 

  3.2 ระบบพี่ เลี้ ยง (Mentoring System) คือ การที่ ผู บั งคับบัญชาหรือผูที่ มี

ประสบการณในการทาํงานคอยใหคําแนะนะ สนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจกับผูมีประสบการณ

นอย ซึ่งไมจําเปนตองอยูในฝายหรือแผนกเดียวกัน โดยจะจัดพี่เลี้ยง 1 คน ตอพนักงาน 1 คน หรือ



55 

 

 
 

มากสุดไมเกิน 3 คน เพราเปนเพิ่มภาระงานใหกับพี่เลี้ยงมากจนเกินไป ระบบพี่เลี้ยงมีวัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มพูนความรู และพัฒนาทัศนคติ ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถปรับตัวเขากับองคกรไดมากข้ึน 

  3 .3  การให คํ าป รึกษา (Counseling) คือ  การที่ ผู บั ง คับ บัญ ชา หรือผู ที่ มี

ประสบการณใหคําแนะนําที่ เปนประโยชนตอผูขอคําแนะนําอยางตอเน่ือง การใหคําปรึกษา 

มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง พฒันา และแกไขปญหาของการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนใหดีข้ึน ซึ่งอาจเปน

การปรึกษาภายในองคกร หรือที่ปรึกษาภายนอกองคกร ข้ึนอยูกับความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ความเช่ียวชาญ และประสบการณเปนหลัก ทั้งน้ีอาจเปนการจัดการประชุมเพื่อขอรับคําปรึกษาและ

รายงานความกาวหนาของงานเปนครั้งคราว 

  3.4 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เปนการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่

ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีความสัมพันธในการประสานงาน 

ที่ดีข้ึน เน่ืองจากเกิดความเขาใจในตําแหนงงานที่รับผิดชอบอื่น นอกจากน้ีการหมุนเวียนงานยังเปน

การชวยลดความเบื่อหนายในการทํางานที่ซ้ํากันทุกวัน และที่สําคัญการหมุนเวียนงานจะชวยให

พนักงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดเมื่ออยูในสถานการณที่จําเปน แตกอนที่จะทําการหมุนเวียน

งานจะตองดําเนินการอบรมหรือฝกใหพนักงานมีความเช่ียวชาญในงานดานน้ันเปนอยางดี เพราะ 

เมื่อเกิดความผิดพลาดอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของการทํางาน รวมถึงสงผลเสียหายตอ

องคกร ขอควรระวังของการหมุนเวียนงาน คือ ไมควรหมุนเวียนงานใหกับพนักงานในภาระงานใหม 

ที่แตกตางกับงานเดิมมากจนเกินไป เพราะจะยากตอการเรียนรู และสงผลใหการทํางานไมมีคุณภาพ 

และพนักงานเกิดความเบื่อหนายดวย  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ 

ประกอบดวย การศึกษา การฝกอบรม และการสนับสนุน โดยการศึกษาแบงออกเปน 5 ประเภท 

ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาระยะสั้น การศึกษาตามอัธยาศัย และ

การศึกษาตลอดชีวิต สวนการฝกอบรมน้ันมี 10 วิธี ไดแก การบรรยาย การปฐมนิเทศ การสาธิต  

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การอภิปราย การใชกรณีศึกษา การฝกอบรมขณะ

ปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน และการฝกอบรมเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ีสามารถแบงออกไดเปน  

2 รูปแบบใหญ คือ การฝกอบรมที่ดําเนินการโดยองคกร และการฝกอบรมที่ดําเนินการโดยสถาบัน

ฝกอบรมภายนอก  ในสวนของการสนับสนุนน้ัน สามารถแบงไดเปน 4 วิธี คือ การฝกสอน ระบบ 

พี่เลี้ยง การใหคําปรึกษา และการหมุนเวียนงาน 

 จากการศึกษาการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรุปไดวา การฝกอบรม

และการพัฒนาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการ โดยการ

ฝกอบรมเปนกิจกรรมสวนหน่ึงในการพัฒนา และรูปแบบของการฝกอบรมและพัฒนาน้ันไมมีรูปแบบ

ที่ดีที่สุด แตจําเปนที่จะตองมีการเรียนรูเพื่อหาวิธีที่จะผสมผสานวิธีการอบรม และวิธีการพัฒนา 
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เขาดวยกัน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามที่ไดคาดหวังไว  

ทั้งน้ีจะตองมีการเปดกาวเพือ่การรับฟงขอเสนอแนะของผูเขารวมกิจกรรมน้ัน ๆ  หรือจากแหลงเรียนรู

อื่น ๆ มาใชในการดําเนินการกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคล 

และองคการตอไป 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับรูปแบบ 

 2.1 ความหมายของรปูแบบ  

  คําวา  “รูปแบบ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ วา “Model” ซึ่งเขามามีบทบาทมาก

ข้ึนสําหรับการดําเนินงานวิจัย ทั้งน้ีในภาษาไทยมีคําที่ใชหลายคํา ไดแก ตัวแบบ แบบแผน โมเดล 

หุนจําลอง แบบจําลอง รูปหุน แบบตุกตา เปนตน ซึ่งนักวิชาการหมายทานไดใหความหมายไว

หลากหลาย ดังน้ี  

 ธัญนันท แกวเกิด (2556: 25) ไดใหความหมายของรูแบบไววา รูปแบบหมายถึง 

แบบจําลองจากของจริง จําลองจากสถานการณที่เกิดข้ึนจริงใหเล็กลง หรือเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง

โครงสรางของความสัมพันธกับองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ชวยในการวิเคราะหปญหา และ 

ชวยสรางความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดดี 

 คัมภีร สุดแท (2553: 179-188) ไดเสนอไววารูปแบบ หมายถึง เปนสิ่งที่สราง และ

พัฒนาข้ึนที่ทําใหเห็นองคประกอบที่สําคัญของเรื่องที่ทําใหสามารถเขาใจไดงายข้ึน และเปนแนวทาง

ของสําหรับการดําเนินงาน 

 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553: 3) ไดใหความหมายของรูปแบบ คือ เปนกรอบแนวความคิด

ทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตาง ๆ ของระบบ ที่สามารถนํามายึดถือเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติเพื่อใหสามารถบรรลุไดตามวัตถุประสงค มีการกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาควร

ประกอบดวยอะไรบาง มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งจะข้ึนอยูกับปรากฏการณ 

ที่กําลังศึกษา ข้ึนอยูกับตัวแปรและปจจัยที่ศึกษาดวย ทั้งน้ีจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 

และขอมูลพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบน้ัน ๆ เปนหลัก 

 มาลี สืบกระแส (2552: 108-109) ไดเสนอไววา รูปแบบน้ันมี 2 ลักษณะ ประกอบดวย 

รูปแบบที่ 1 เปนรูปแบบจําลองของสิ่งที่เปนรูปธรรม คือ ระบบการปฏิบัติงาน และ 2 รูปแบบจําลอง

ของสิ่งที่เปนนามธรรม คือ เครื่องคอมพิวเตอร ทั้งน้ีรูปแบบจะแสดงความสัมพันธกันดวยเสนโยง

เช่ือมตอกันเปนแผนภูมิภาพ หรืออาจเปนการเขียนในรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร หรือ 

เขียนเปนแผนภาพน้ันเอง 

 พิชญาภา ยืนยาว (2552: 152) ไดกลาวไววา รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองของ

ปรากฏการณ สําหรับการใชประโยชนเพื่อการบรรยายและแสดงลักษณะของปรากฏการณที่เกิดข้ึน 
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เปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกัน และ

สามารถใชมาเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึง  

 ทิศนา แขมมณี (2550: 218) ไดเสนอไววา รูปแบบ หมายถึง เครื่องมือทางความคิด 

ของคนที่ชวยในการแสวงหาคําตอบ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของแผนผัง ซึ่งชวยใหตนเองและ

บุคคลอื่นสามารถเขาใจไดงายข้ึน โดยแผนผังดังกลาวน้ันสรางมาจากประสบการณ ความรู  

ความเขาใจจากทฤษฎี หลักการตาง ๆ ที่ตนเองไดศึกษา 

 กูด  (Good, 2005: 177) ไดกล าวไว ในพจนานุกรมการศึกษาไววา รูปแบบน้ัน 

มีความหมาย 4 ความหมายดวยกัน ประกอบดวย 1) เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพื่อเปนแนวทาง

ในการสรางหรือทําซ้ํ า  2) เปนตัวอยางเพื่ อการเลียนแบบ เชน ตัวอยางในการออกเสียง

ภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนไดใชเลียนแบบ  3) เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเปนตัวแทน 

ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือหลักการ หรือแนวคิด  และ 4) เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ 

ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเปนตัวประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเปน

สูตรทางคณิตศาสตร หรือบรรยายเปนภาษาก็ได 

 คีฟส (Keeves, 1988: 559) ไดใหนิยามของรูปแบบไววา เปนสิ่งที่แสดงโครงสราง 

ของความเกี่ยวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบที่สําคัญในเชิง

ความสัมพันธซึ่งมีความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหมีความเขาใจขอเท็จจริง หรือ

ปรากฏการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ  

 สมิธ และคณะ (Smith and others, 1980: 461-462) ไดให จําแนกรูปแบบออกเปน  

2 ประเภท คือ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ  และ 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ โดยสามารถกลาวไดวา 

รูปแบบน้ันเปนการยอสวนจากของจริงใหเล็กลง เพื่อชวยใหพิจารณาและทาํความเขาใจในขอเท็จจริง

หรือปรากฏการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ดวยการจัดวางแบบแผนใหเขาใจไดงาย ซึ่งเปน

เหมือนตัวแทนความจริง แตมิใชขอเท็จจริงหรือปรากฏการณทั้งหมดที่เกิดข้ึน   

 จากการศึกษาสามารถกลาวไดวา รูปแบบหมายถึง แบบจําลองหรือสิ่งที่สรางข้ึน 

เพื่อเปนเครื่องมือทางความคิดที่ชวยใหสามารถเขาใจถึงสิ่งที่เกิดข้ึนไดงาย เปนรูปแบบของการแสดง

ความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยที่มีความเช่ือมโยงกันที่มีแบบแผน และนําไปใชเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานตาง ๆ ใหเกิดความสําเร็จ 

 2.2 ประเภทและองคประกอบของรูปแบบ 

  สมิธ และคณะ (Smith and others, 1980: 461) ได เสนอไววาประเภทของ

รูปแบบน้ันสามารถแยกออกได 2 ประเภท คือ 
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 1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ซึ่งสามารถแบงยอยออกเปน  

  1.1 รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) ซึ่งจะมีลักษณะที่มีความคลายของจริง 

ไดแก เครื่องบินจําลอง หุนสําหรับการจัดแสดงเสื้อผา เปนตน 

  1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) จะมีลักษณะที่คลายกับปรากฏการณจริง

ที่เกิดข้ึน โดยมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากกวารูปแบบคลายจริง ไดแก การทดลองทางดาน

เคมีในหองปฏิบัติการ เครื่องบินจําลองที่สามารถบินได เปนตน  

 2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) สามารถแบงยอยออกเปน  

  2.1 รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) จะเปนการใชขอความในการอธิบาย ไดแก การพรรณนาลักษณะของงาน หรือคําอธิบาย

รายวิชา เปนตน 

  2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model) ไดแก สมการเชิงเสน และสมการตาง ๆ เปนตน  

 คีฟส (Keeves, 1988: 561-565) ไดมีการศึกษาเรื่องรูปแบบ และไดแบงประเภท 

ของรูปแบบไว 4 ประเภท คือ 

 1. รูปแบบเชิงเทียบเคียงหรือเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) จะเปนรูปแบบ 

เชิงกายภาพที่ ใชในดานวิทยาศาสตร ไดแก  รูปแบบที่แสดงโครงสรางของอะตอม โดยเปน 

การเปรียบเทียบโครงสรางของรูปแบบใหมีความสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ โดยการใชขอมูล

และความรูที่มีอยู ซึ่งรูปแบบที่สรางข้ึนมาน้ันตองมีความชัดเจนที่สามารถนําไปพิสูจนเชิงประจักษได 

รวมไปถึงการนําไปใชในการหาขอสรุปของการเกิดปรากฏการณไดอยางกวางขวางดวย รูปแบบที่

นํ ามาใช การ ศึกษา ได แก  รูปแบบของจํ านวนนัก เรียน ในโรงเรียน (Model of a School 

Population) โดยเปรียบเทียบกับลักษณะของแทงคนํ้าที่ประกอบดวยทอนํ้าเขาและทอนํ้าออก  

โดยเปรียบไดกับปริมาณของนํ้าที่ไหลเขาเทียบเคียงไดกับจํานวนของนักเรียนที่เขาโรงเรียน 

ประกอบดวย อัตราการเกิด อัตราของการยายเขา และอัตราของการรับเด็กอายุตํ่ากวาเกณฑ  

สวนของปริมาณนํ้าที่ไหลออกเทียบเคียงไดกับจํานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน ประกอบดวย  

อัตราการยายออกจากพื้นที่ เน่ืองจากพนเกณฑการศึกษา การสําเร็จการศึกษา สําหรับปริมาณที่

เหลืออยูในแทงคเทียบเคียงไดกับจํานวนของนักเรียนที่เหลืออยูในโรงเรียน โดยจุดมุงหมายของ

รูปแบบขางตนเปนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรนักเรียนในโรงเรียน การทดสอบ

รูปแบบดังกลาวกับขอมูลเชิงประจักษสามารถทําไดโดยการรวบรวมขอมูลในขณะน้ันตามหลักการ

ของการใหเหตุผล แตรูปแบบขางตนก็ยังมีจุดออน คือ จะไมสามารถระบุความสัมพันธของแตละ

องคประกอบได จึงนําไปใชไดอยางจํากัด 
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 2. รูปแบบ เชิงขอความ (Semantic Model) จะเปนรูปแบบที่ ใชภาษาสํ าหรับ 

การสื่อความ บรรยาย อธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึนดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหโครงสราง

ทางความคิดขององคประกอบ แสดงความสัมพันธเชิงองคประกอบโดยใชขอความในการอธิบาย 

การเกิดข้ึนใหเขาใจ แตจุดออนของรูปแบบขางตนน้ี คือ ขาดความชัดเจนแนนอน ยากตอการทดสอบ

รูปแบบ อยางไรก็ตามรูปแบบดังกลาวก็ไดมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายทางดานการศึกษา เพราะ

สามารถนําไปใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณทางการศึกษาไดดี เชน รูปแบบการเรียนรู 

ในโรงเรียน เปนตน 

 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบเชิงคณิตศาสตรที่ใช

แสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปร โดยเปนการใชสัญลักษณเชิงคณิตศาสตร รูปแบบ

ดังกลาวไดเริ่มนํามาใชในทางการศึกษา ประมาณป พ.ศ. 2503 เริ่มแรกไดนํามาใชทางดานการวัดผล

การศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะเปนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา แตในปจจุบัน 

มีแนวโนมวาจะนําไปใชทางดานพฤติกรรมศาสตรและสงัคมศาสตรเพิม่มากข้ึน เพราะสามารถทดสอบ

สมมติฐานได ชวยใหนําไปสูการสรางทฤษฎีในสาขาวิชาน้ัน ๆ ทั้งน้ีรูปแบบลักษณะน้ีพัฒนามาจาก

รูปแบบเชิงขอความดวย 

 4. รูปแบบ เชิงสาเห ตุ  (Causal Model) เป นรูปแบบที่ เริ่ มจากการนําเทคนิค 

ของการวิเคราะหเสนทางมาใชในการศึกษาเกี่ยวกบัพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุน้ีชวยใหสามารถ

ศึกษารูปแบบเชิงขอความที่มีตัวอักษรเปนตัวแปร แนวคิดที่สําคัญของรูปแบบดังกลาว คือ ตองเปน

การสรางข้ึนจากทฤษฎีที่เกี่ยวของหรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยรูปแบบที่จะเปนการเขียนในรูปของ

สมการเชิงเสนตรง แตละสมการจะมีความเกีย่วของและเปนเหตุเปนผลระหวางตัวแปร จากน้ันจะเปน

การเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่เปนจริงเพื่อการทดสอบรูปแบบ ทั้งน้ีรูปแบบเชิงสาเหตุ

สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

  4.1 รูปแบบระบบเสนเด่ียว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ ระหวางตัวแปรดวยเสนทางที่มีทิศทางของการเปนสาเหตุไปในทางเดียวกัน หรือไมมี

ความสัมพันธยอนกลับ รวมทั้งกรณีความสัมพันธของตัวแปรเดียวกันแตตางวันเวลากันก็ตาม 

  4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุ เสนคู  (Non-Recursive Model) เปนรูปแบบที่ แสดง 

ความ สัมพันธเชิงสาเหตุ ระหวางตัวแปรโดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในรูปแบบตัวหน่ึง 

อาจเปนไดทั้งสาเหตุและผลของตัวแปรภายในรูปแบบอีกตัวหน่ึง จึงทําใหมีทิศทางความสัมพันธ 

ที่ยอนกลับได 

 จอยซและวีล (Joyce and Weil, อางถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2537: 15) ศึกษาและ 

แบงประเภทของรูปแบบ ตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ  

โดยแบงกลุมรูปแบบการได 4 รูปแบบ คือ 
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 1. Information-Processing Models เปนรูปแบบการสอนที่ ยึดหลักความสามารถ 

ในกระบวนการประมวลผลขอมูลของผูเรียน และแนวทางวิธีการปรับปรุงการจัดการกับขอมูล 

 2. Personal Models รูปแบบการสอนแบบกลุม โดยจะใหความสําคัญกับปจเจกบุคคล

และการพัฒนาบุคคลเปนรายบุคคลเฉพาะ โดยมุงเนนกระบวนการของระบบ และการปฏิบัติตอ 

สรรพสิ่ง (reality) ทั้งหลาย 

 3. Social Interaction Models เปนรูปแบบที่ใหความสําคัญ กับความสัมพันธระหวาง

บุคคลและบุคคลที่มีตอสังคม 

 4. Behavior Models เปนกลุมของรูปแบบการสอนที่ใชองคความรูดานพฤติกรรม-

ศาสตร เปนหลักในการพัฒนารูปแบบ เนนจุดที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตไดจาก

ผูเรียนมากกวาการพัฒนาโครงสรางทางจิตวิทยา และพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตได  

 ชวิเรียน (Schwirian, 1982: 70-72 อางถึงใน สมาน อัศวภูมิ  2537: 15) ไดเสนอ

แนวคิดในการกําหนดรูปแบบ โดยการแบงประเภทของรูปแบบออกเปนการอธิบายลักษณะ  

จากลักษณะของเมืองออกมาเปนรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของพื้นที่ และรูปแบบที่อธิบาย 

โดยลักษณะของประชากร รูปแบบที่ใชการอธิบายพื้นที่ มีจุดมุงหมายในการอธิกายลักษณะของเมือง

วาเปนอยางไร อาทิ Social Area Analysis Model สวนรูปแบบที่อธิบายโดยการใชลักษณะของ

ประชากร เปนรูปแบบที่เสนอแนวความติดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรในเมืองตาง ๆ 

อาทิ Group Location Model เปนตน 

 องคประกอบของรูปแบบ ไดมีนักวิชาการศึกษาองคประกอบของรูปแบบและเสนอ

แนวความคิดไว ดังน้ี 

 ฮัสเซน และโพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 386 อางถึงใน ทิศนา 

แขมมณี, 2550: 220) ไดเสนอไววา องคประกอบของรูปแบบน้ันประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 

 1 . รู ป แบ บ ที่ ส าม า รถ นํ า ไป สู ก ารทํ า น ายสิ่ งที่ จ ะ เกิ ด ข้ึ น  ทํ าน าย ผ ล ขอ ง 

การเกิดปรากฎการณน้ัน ๆ สามารถทดสอบไดหรือสามารถสังเกตได 

 2. เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันเชิงสาเหตุ สามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณที่เกิดข้ึน

ได แสดงกลไกลเชิงสาเหตุที่ศึกษาอยู และสามารถอธิบายเรื่องที่กําลังศึกษาได 

 3. รูปแบบที่ชวยใหเกิดการจินตนาการสรางความคิดรวบยอดได มีความสัมพันธกัน 

ของสิ่งที่กําลังจะเกิดข้ึน สิ่งที่กําลังศึกษา หรือชวยใหการสืบเสาะแสวงหาความรูได 

 4. เปนสิ่งที่มีความสัมพันธเชิงโครงสรางที่มากกวาความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง 

 ทั้ ง น้ี องคป ระกอบของรูปแบบ น้ันไม ไดมี การกํ าหนดองคป ระกอบที่ ตายตัว  

แตองคประกอบของรูปแบบน้ันจะประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง จะข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะ

ของปรากฏการณน้ัน ๆ ที่ผูสนใจกําลังสนใจศึกษาอยู 
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 บราวน และโมเบิรก (Brown and Moberg, 1980: 16-17 อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 

2553: 5-6) ได เสนอแนวความคิดขององคประกอบของรูปแบบไววา การสังเคราะหรูปแบบ 

จากแนวความคิดเชิงระบบกับหลักการของการบริหารตามสถานการณ ดังน้ันสามารถกลาวไดวา

องคประกอบของรูปแบบประกอบดวย 

 1. สภาพแวดลอม (Environment) 

 2. เทคโนโลยี (Technology) 

 3. โครงสราง (Structure) 

 4. กระบวนการจัดการ (Management Process) 

 5. การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

 จากการศึกษาประเภทและองคประกอบของรูปแบบ สามารถสรุปไดวา รูปแบบน้ัน

สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ได โดยข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการอธิบายรูปแบบน้ัน ๆ โดยมี

องคประกอบที่ไมอาจระบุไดชัดเจน เพราะองคประกอบของรูปแบบจะข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของ

ปรากฏการณที่ เกิดข้ึน หรือข้ึนอยูกับปจจัยและตัวแปรตาง ๆ ตามที่ผูสนใจกําลังใหความสนใจ 

ในการศึกษาปรากฏการณดังกลาว จึงทําใหองคประกอบของรูปแบบจะข้ึนอยูกับขอมูลที่กําลังศึกษา

อยูเปนหลัก 

 2.3 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี  

 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553: 6) ไดเสนอไววาคุณลักษณะของรูปแบบที่ดี ควรมีลักษณะ ดังน้ี 

 1. รูปแบบควรเปนรูปแบบที่ประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง ระหวางตัวแปร

มากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา ทั้งน้ีความสัมพันธเชิงเสนตรงน้ันมีประโยชนตอการพัฒนา

รูปแบบ 

 2. รูปแบบที่ดีควรนําไปสูการทํานายผลที่จะเกิดข้ึนได โดยสามารถที่จะตรวจสอบไดดวย

ขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเมื่อมีการทดสอบรูปแบบแลวพบวาไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

รูปแบบน้ันจะตองถูกยกเลิก 

 3. รูปแบบควรมีการอธิบายโครงสรางของความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 

ไดอยางชัดเจน 

 4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือทางความคิดและชวยสรางความคิดรวบยอดใหมได และ 

เปนการสรางความสัมพันธของตัวแปรใหมซึ่งจะเปนการองคความรูในเรื่องที่ศึกษา 

 5. รูปแบบของเรื่องใด จะเปนอยางไรข้ึนอยูกับกรอบและทฤษฎีที่ศึกษาในเรื่องน้ัน 

 คีฟส  (Keeves, 1988: 560) ไดกล าวไววา รูปแบบที่ จะนําใชประโยชน ไดควรมี

ขอกําหนด (requirement) 4 ประการ คือ 
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 1. ประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (structural relationship) มากกวา

ความสัมพันธที่เกี่ยวเน่ืองกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 

 2. สามารถใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดข้ึน และสามารถตรวจสอบได 

โดยการสังเกต ซึ่งสามารถที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได 

 3. ตองระบุหรือช้ีใหเหน็ถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรือ่งที่กําลังศึกษา ดังน้ันนอกจากรูปแบบ

จะเปนเครื่องมือในการพยากรณไดแลว ควรใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึนไดดวย 

 4. ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปร 

ในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา 

 จากการศึกษาลักษณะของรูปแบบที่ดี สามารถกลาวไดวารูปแบบที่ดีและสามารถ

นําไปใชประโยชนไดน้ัน ควรเปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธกันของตัวแปรในเชิงของโครงสราง

มากกวาความสัมพันธเชิงเสรนตรง และรูปแบบน้ันเมื่อตรวจสอบแลวตองปรากฏขอมูลเชิงประจักษ 

สามารถอธิบายเหตุผลหรือขยายการเกิดปรากฏการณตาง ๆ ใหเขาใจไดดวย 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับแหลงเรียนรู 

 3.1 ความหมายของแหลงเรียนรู 

 อังสนา วิทิต (2558) ไดใหความหมายของแหลงเรยีนรูวา แหลงเรียนรูเปนแหลงรวมของ

ขอมูลขาวสาร สารสนเทศ แหลงวิทยาการ และประสบการณที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดความใฝรู  

ใฝแสวงหาดวยตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนบุคคล 

แหงการเรียนรู 

 รัตติพงษ ใจเมธา (2558) ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูวา แหลงเรียนรูเปนแหลง 

ที่ใหขอมูลขาวสาร ความรู ซึ่งเปนแหลงที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อขยายประสบการณของ

ผูเรียน และเปนแหลงทีช่วยเช่ือมโยงประสบการณไปสูการใชชีวิตประจําวันของผูเรยีน เปนการเรียนรู

รวมกันตามกระบวนการเรียนการสอน หรือเรียนรูดวยตนเองตามที่มีความสนใจ 

 ปาริฉัตร สาตรา และศันสนีย จะสุวรรณ (2557: 6) ไดเสนอไววาเมื่อกลาวถึงคําวา 

แหลงเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดมีการกําหนดความหมายของแหลงเรียนรู

ไววา แหลง หรือ ที่รวม เปนสถานที่ศูนยรวมที่ประกอบไปดวยขอมูล ขาวสาร ความรู และกิจกรรม 

ที่มีกระบวนการของการเรียนรู หรือกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่แตกตาง

กนัออกไปจากกระบวนการที่มีครูเปนผูสอน ทั้งน้ีเวลาของการเรียนรูมีความยืดหยุน ตอบสนองกับ

ความตองการและความพรอมของผู เรียนโดยเฉพาะ การประเมินและการวัดผลการเรียน 

มีความเฉพาะและเหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเน่ือง ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนแบบเดียวกับ 

การประเมินผลในช้ันเรียน 
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 สมภพ ตรีกูล (2556) ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูไววา แหลงเรียนรู หมายถึง  

สิ่งตาง ๆ  ที่มีคุณคาทางดานการศึกษาของชุมชน โดยผูเรียนใหคุณคาและความสําคัญ  ซึ่งผูเรียน

สามารถศึกษาเรียนรู เพื่อประโยชนทางการศึกษา และเสริมสรางประสบการณในการดําเนินชีวิต 

 ดําริ บุญชู (2548: 27) ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูไววา แหลงเรียนรู หมายถึง 

แหลงของขอมูลขาวสาร ความรูและประสบการณที่ทําใหผูเรียนไดเกิดความรูไดดวยตนเอง จากการ

ไดคิดเอง และลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางตอเนือง จนทําใหเกิดกระบวนการเรยีนรู และ

ตอมาก็จะกอใหเกิดบุคคลแหงการเรียนรูข้ึนดวย 

 กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 43) ไดใหนิยามของแหลงเรียนรูไววา  

แหลงเรียนรูเปนแหลงของขอมูลขาวสาร สารสนเทศและประสบการณที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน

เกิดความใฝรู เกิดการแสวงหาความรู และเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางตอเน่ือง  

เปนการเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนแหลงแหงการเรียนรู เปนการชวยขยาย

แนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกวางขวางข้ึน โดยแหลงเรียนรูจะเปนตัวกระตุนใหเกิด 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

 จากการศึกษาความหมายของแหลงเรียนรู สามารถสรุปไดวา แหลงเรียนรู หมายถึง 

แหลงที่ เปนที่รวบรวมองคความรู ทั้งขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ ประสบการณ และอื่น ๆ ที่ม ี

ความหลากหลาย โดยเปนที่ที่ใหผูที่มีความสนใจอยากเรียนรูไดเขาไปศึกษา คนควา แสวงหาความรู

ไดดวยตนเองตามที่สนใจอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังเปนแหลงที่คอยใหการสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู และกอใหเกิดเปนบุคคลที่มีความรูและสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับผูอื่นไดตอไป 

 

 3.2 ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  อังสนา วิทิต (2558) ไดเสนอเกี่ยวกับความสําคัญของแหลงการเรียนรูไว ดังน้ี 

  1. เปนแหลงการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

  3. เปนแหลงปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควาและการแสวงหาความรู 

ดวยตนเอง 

  4. เปนแหลงสรางเสริมประสบการณภาคปฏิบัติ 

  5. เปนแหลงสรางเสริมความรู ความคิด วิทยาการและประสบการณ 

 พันธประภา พูนสิน (2554) ไดกลาวถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูไววา เน่ืองจากสังคม

ในปจจุบันน้ัน เปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู การเรียนรูและนวัตกรรมจึงเปนปจจัยสําคัญ 

ของการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง และดวยการเปลี่ยนผานของสังคมเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมมาเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูแลวน้ัน เปาหมายของการจัดการเรียนรูจึงตองมุงเนน
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ผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ 

ไดอยางกวางขวาง สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนรู 

ในชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนกลายเปนผูใฝรูใฝศึกษาซึ่งการศึกษาดังกลาวสามารถศึกษาไดจาก 

แหลงเรียนรู ดังน้ันสถานศึกษาจําเปนตองมีการจัดแหลงเรียนรูทุกรูปแบบและมีความหลากหลาย 

พรอมใหคําแนะนําผูเรียนเพื่อใหเกิดการใชแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด 

 Sonor aoy [นามแฝง] (2552) ไดกลาวไววาแหลงเรียนรูมีความสําคัญ เพราะวา 

แหลงเรียนรูเปนที่เช่ือมโยงเรื่องราวในทองถ่ินสูการเรียนรูแบบสากล เปนการพัฒนาคุณลักษณะและ

ความคิด ความเขาใจในคุณคา ทัศนคติ คานิยม เปนการสรางใหเกิดความใฝเรียนรู ชวยใหเกิดทักษะ

การแสวงหาความรู และชวยใหสามารถจัดการความรูที่มีความสําคัญ มีความหมายอยางมากกับ

ผูเรียน ดังน้ี 

 1. ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากประสบการณจริง และสามารถนําความรูน้ัน 

ไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2. ชวยใหผูเรียนไดรับการเรียนรูในสิ่งที่มีคุณคา มีความหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  

ทําใหเห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่เรียน 

 3. ชวยใหผูเรียนไดเกิดความเช่ือมโยงความรูที่มีกับความรูของทองถ่ินที่ไดเรียนรูเพิ่มเติม 

นําความรูที่ไดรับไปสูความรูสากล นําความรูที่อยูใกลตัวไปสูความรูที่อยูไกลตัวไดอยางเปนรูปธรรม 

 4. ชวยใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการอนุรักษและพัฒนาทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี

พื้นบาน เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมเพื่อการชวยกันรักษาไว 

 5. เปนการชวยใหเกิดการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 6. ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติ และ

กอใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรูอันนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 ดําริ บุญชู (2548: 27-29) ไดนําเสนอไววาแหลงเรียนรูน้ันมีความสําคัญ โดยตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูเปนอยางย่ิง โดยมี

การกําหนดใหรัฐตองมีการสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูไวในมาตรตราที่ 25 

ดังน้ี “มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ

ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการแหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่น 

อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” ทั้งน้ีสามารถสรุปความสําคัญของแหลงเรียนรูได ดังน้ี 

 1. เปนแหลงที่รวบรวมองคความรูที่หลากหลาย และพรอมที่จะใหผูเรียนเขาไปศึกษา

คนควาองคความรูที่มีอยูน้ันดวยกระบวนการของการจัดการเรียนที่แตกตางกันของแตละบุคคล และ

เปนการชวยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 2. เปนแหลงที่เช่ือมโยงสถานศึกษาและชุมชนเขาดวยกันใหมีความสัมพันธที่ใกลชิด  

ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ชุมชนน้ัน 

 3. เปนแหลงของขอมูลที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความสนุกสนาน 

ในการเรียนรู เกิดความสนใจที่จะเรียนรูโดยไมเบื่อหนาย 

 4. เปนแหลงที่ทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการไดคิดดวยตนเอง ปฏิบั ติและ 

สรางความรูดวยตนเอง ขณะเดียวกันยังสามารถเขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอื่นไดดวย 

 5. เปนแหลงที่ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฟงใหมีความรูและรักทองถ่ินของตนเอง 

มองเห็นถึงคุณคาและตระหนักถึงปญหาของชุมชน เพื่อใหพรอมที่จะเปนสมาชิกที่ของชุมชน 

ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 อน่ึงการแบงประเภทของแหลงเรียนรู สามารถแบงได 4 ประเภท คือ 

 1. แหลงการเรียนรูประเภทบุคคล ไดแก บุคคลทั่วไปที่อยูในชุมชนซึ่งสามารถถายทอด

องคความรูใหกับผูสนใจได อาทิ ชาวสวน ชาวนา ชางฝมือ พอคา นักธุรกิจ พนักงานบริษัท 

ขาราชการ ภิกษุสงฆ ศิลปน นักกีฬา 

 2. แหลงการเรียนรูประเภทสิ่ งที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก  สถานที่ สําคัญทางดาน

ประวัติศาสตรโบราณสถาน สถานที่ราชการ สถาบันทางดานศาสนา พิพิธภัณฑ ตลาด รานคา  

หางราน ธนาคาร โรงมโหรสพ โรงงานอุตสาหกรรม หองสมุด สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามบิน 

 3. แหลงการเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา ธรรมชาติ พืช ดิน แร 

ทะเล เกาะ แมนํ้า นํ้าตก บึง  ทุงนา สัตวปา สัตวนํ้า  

 4. แหลงการเรียนรูประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเช่ือ ไดแก ประเพณี

พื้นบาน ขนบธรรมเนียม การละเลนพื้นบาน วรรณกรรมทองถ่ิน ศิลปะพื้นบาน ดนตรีและวิธีชีวิต

พื้นบาน 

 ทั้งน้ีหากแบงแหลงเรียนรูตามสถานที่ต้ัง สามารถแบงได 2 ประเภท คือ 

 1. แหลงการเรียนรูในสถานศึกษา เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือ

ในหองเรียน  หองพิพิธภัณฑ  หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร หองอินเทอรเน็ต ศูนยวิชาการ  

ศูนยวิทยบริการ ศูนยสื่อการเรียนการสอน ศูนยโสตทัศนศึกษา สวนหนังสือ สวนวรรณคดี เปนตน 

 2. แหลงการเรียนรูในชุมชน เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว 

สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยวัฒนธรรม วัด มัสยิด ครอบครัว ชุมชน 

สถานประกอบการ เปนตน 

 สมภพ ตรีกูล (2556) ไดเสนอการจําแนกประเภทของแหลงเรียนรูที่มีอยู จะมีลักษณะ 

ที่แตกตางกันออกไปหลากหลายประเภท โดยแบงแหลงเรียนรูออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
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 1. แหลงการเรียนรูที่เปนบุคคล เชน ปราชญ ครู ผูรู ภูมิปญญาทองถ่ิน นักวิชาการ 

นักวิจัย ผูประกอบการตาง ๆ 

 2. แหลงการเรียนรูที่ เปนสถานที่  เชน หองสมุด โรงเรียน สถานที่ทางธรรมชาติ  

ศาสนสถาน สถานประกอบการตาง ๆ 

 3. แหลงการเรียนรูที่ เปนสื่อสารสนเทศ และสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เชน สื่อทาง

คอมพิวเตอร สื่อสิ่งพิมพ ผลงานการประดิษฐคิดคน นวัตกรรมตาง ๆ 

 จากการ ศึกษาความสําคัญของแหล งเรียนรูส ามารถสรุป ไดว า แหล งเรียนรู น้ั น 

มีความสําคัญตอการแสวงหาความรูของผูเรียน เพราะเปนแหลงที่รวบรวมองคความรูตาง ๆ ไวให 

ผูที่สนใจเขาไปศึกษาไดอยางตอเน่ือง เปนแหลงของการศึกษาคนควาและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 

ไดตลอดชีวิต โดยหากแบงประเภทของแหลงเรียนรูออกเปนประเภทใหญได 2 ประเภท คือ  

1) แหลงการเรียนรูที่เปนบุคคลหรือแหลงการเรียนรูที่มีชีวิต และ 2) แหลงการเรียนรูที่เปนสถานที่

หรือแหลงการเรียนรูที่ไมมีชีวิต 

 

 3.3 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต้ังหองสมุดของมหาวิทยาลัยข้ึนเปนครั้งแรก ณ วังทาพระ  

เมื่อป พ.ศ. 2507 เพื่อเปนแหลงรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพและวัสดุอุปกรณการศึกษาตาง ๆ โดยมีฐานะ

เปนแผนกหน่ึง สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ  มีสถานที่ทํางานรวมกับแผนกอื่น ๆ 

ในสํานักงานอธิการบดีต้ังอยูในอาคารดานหลังอนุสาวรีย ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มีพื้นที่ใหบริการ

ประมาณ 50 ตารางเมตร ซึ่งตอมาเมื่อมหาวิทยาลัยสรางอาคารหอสมุดแลวจึงยายมาอยู ณ อาคาร

หอสมุดวังทาพระ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2518 แตพื้นที่ใหบริการก็ยังไมเพียงพอจึงตองขยายพื้นที่

บริการวารสารไปยังหอง 3103 ช้ันใตดินอาคารศูนยรวม 3 ยายพื้นที่บริการโสตทัศนูปกรณ และพื้นที่

ทํางานไปยังช้ัน 3 และช้ัน 4 อาคาร 4 ช้ันดานหลังอาคารหอสมุด 

 เมื่อป พ.ศ. 2511 มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม จึงไดจัดต้ังหองสมุดข้ึนอีกแหงหน่ึง มีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

พระราชวังสนามจันทร สําหรับใหบริการการเรียนการสอน แกอาจารยและนักศึกษาในวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร โดยใชสถานที่บริเวณหองกลาง ช้ันลางอาคาร ทับแกว 1 (A 1) เปนที่ทําการ

ช่ัวคราว มีเน้ือที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ซึ่งตอมาไดยายไปยังอาคารถาวร 2 ช้ัน เมื่อป พ.ศ. 2519 

และยายไปยังอาคาร 4 ช้ัน เมื่อป พ.ศ. 2536 และเมื่อป พ.ศ. 2545 ขยายเน้ือที่ใหบริการออกไปยัง

อาคารใหมคืออาคารหมอมหลวงปน มาลากุล 

 เมื่อป  พ .ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีมีม ติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต้ัง  

“สํานักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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พ.ศ. 2532 โดยรวมสองหนวยงานเขาดวยกัน คือ แผนกหองสมุดสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

วังทาพระและแผนกหองสมุด หองสมุดเสียงและอุปกรณโสตทัศน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

พระราชวังสนามจันทร การจัดต้ังดังกลาวเปนการจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2530 มาตรา 8 วรรคสอง กําหนดใหสํานักหอสมุดกลางเปนหนวยงานที่มีฐานะ เทียบเทา 

คณะวิชา เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติฯ คือ เปนหนวยงาน 

ที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง รวมทั้งการใหบริการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยไดขยายการจัดการศึกษาไปยังวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี สํานักหอสมุดกลาง ก็ไดจัดต้ัง “หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ข้ึนโดยใชสถานที่  

ช้ัน 3 อาคารเรียนรวมน้ี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 โดยหอสมุดสาขา วังทาพระ เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการทางเทคนิคและการจัดบริการ สํานักหอสมุดกลาง เสนอมหาวิทยาลัยขอจัดต้ังสวนงาน 

ในกํากับภายในข้ึนใหม 2 หนวยงาน ไดแก หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุด 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปลี่ยนสถานะเปน 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเทา ฝาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง การจัดต้ังและแบงหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556 หอสมดุ

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีสถานภาพเทียบเทาหอสมุดทั้ง 2 วิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังและแบงหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19)  

พ.ศ. 2556 

 ปณิธานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 

แกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิสัยทัศนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 "องคการแหงนวัตกรรม ศูนยรวมคลังปญญาเพื่อการเรียนรูและสรางสรรคที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานวิชาชีพ” 

 พันธกิจของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 1. พัฒนาสํานักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 2. จัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนศูนยรวมคลังปญญา

ช้ันนําของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การสรางสรรค การสรางแรงบันดาลใจ  

การสรางความสุขในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย 
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 4. พัฒนานวัตกรรมการบรกิารเพื่อรองรับการเรียนรู การสรางสรรคและการวิจัย  

โดยเฉพาะการใหบริการเชิงรุก 

 5. บริการวิชาการแกสังคม และสนับสนุนสงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสราง

คุณคา “ศิลปากร” 

 วัตถุประสงคของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 1. เพื่อเปนศูนยกลางการบริการดานหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา สําหรับ

สงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

 2. เพื่ อเปนแหลงรวบรวม เก็บรักษาและจัดการขอมูล เอกสาร โสตทัศนวัส ดุ 

ที่มีความสําคัญและมีคุณคา สามารถเขาถึงไดทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3. เพื่อสง เสริมใหมีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางดานศิลปกรรม วัฒนธรรม  

และประเพณีไทย 

 4. เพื่ อขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น  ๆ ทั้ งใน 

และตางประเทศ เปนการพัฒนาคุณภาพดานการบริการวิชาการ 

 5. เพื่อนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนางาน 

ของหองสมุด 

 

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการจัดองคกรในปจจุบัน แบงออกเปน 5 

หนวยงาน 

1. สํานักงานเลขานุการ ประกอบดวย 

งานบรหิารและธุรการ  งานการเงินและพสัดุ และงานวางแผนและประชาสัมพันธ 

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ประกอบดวย 

ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ฝายบริการ ฝายโสตทัศนศึกษา  

และงานธุรการ 

3. หอสมุดสาขา วังทาพระ ประกอบดวย 

ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ฝายบริการ ฝายโสตทัศนศึกษา  

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี  ประกอบดวย 

งานวิเคราะหและพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ งานโสตทัศนวัสดุ  

และงานธุรการ 

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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โครงสรางองคกร  
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บุคลากร  
สํานักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน  110  คน จําแนกตามหนวยงานดังน้ี 

(หนวย : อัตรา/คน) 

ตําแหนง 
ขาราชการ/พนักงาน ลูกจาง ลูกจาง รวม 

หนวยงาน บรรณารักษ ตําแหนงอื่นๆ ประจํา ช่ัวคราว ทั้งส้ิน 

1. ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง - 4 - - 4 

2. สํานักงานเลขานุการ - 10 - 4 14 

 3. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร 10 20 5 12 47 

4. หอสมุดสาขา วังทาพระ 8 14 3 5 30 

5. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  4 2 - 5 11 

6. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 3 - - 4 

รวมทั้งส้ิน 23 53 8 

 

26 110 

 ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2560 

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ฤทธิพล ไชยบุรี และคณะ (2559: 170-185) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อเพิ่มประสทิธิผลดานการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุม ผลการศึกษาพบวา 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลดานการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมควบคุมดวย CIMBIT Model เปนหลักสูตรของการฝกอบรมเนนเน้ือหาที่ครบถวน 

ทั้งทางเทคนิค เทคโนโลยี การสรางแรงจูงใจ การทํางานเปนทีม และดานสิ่งแวดลอม ผลการพัฒนา

หลักสูตรพบวารูปแบบที่สรางข้ึนสามารถนําไปใชไดกับโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมไดหลายประเภท 

ซึ่งเน้ือหาจะเนนกิจกรรมดานการจัดการบุคลากรแตละระดับในองคกรควบคูกับการอนุรักษพลังงาน 

ผูเขารวมการอบรมมีความรูเพิ่มข้ึนโดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม และ 

ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นตอหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ออนจันทร นุชบูรณ (2559: 104-119) ศึกษาเรือ่ง รูปแบบการบริหารจัดการเครือขาย

การเรียนรูสูองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรู 

สูองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก โรงเรียน ผูปกครอง 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองคการศาสนา โดยใชหลักการบริหารจัดการ 5 ดาน คือ  

ดานของโรงเรียน ดานของผูปกครอง ดานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานชุมชน และ

ดานองคการศาสนา พบวาคาเฉลี่ยสูงที่สุดเปนดานของชุมชน รองลงมาเปนดานของโรงเรียน  

ดานผูปกครอง และดานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ีผลการประเมินความเปนไปได 

ของรูปแบบจากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 136 คน พบวา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 มีสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 

และเห็นวารูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม เปนไปได อยูในระดับมาก 

 พยุง ใบแยม และคณะ (2558: 23-34) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการใชแหลงเรยีนรู

ในทองถ่ินที่เหมาะสมเพื่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา แหลงเรียนรูน้ัน

ตองประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ การบริหารการศึกษาอยางมีคุณภาพ การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ คุณภาพของผูเรียนโดยการศึกษาหาความรู ผูปกครองใหการสนับสนุน การนิเทศ

สงเสริมการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย และการใหบริการแหลงการเรียนรูอยางทั่วถึงและเทาทัน  

โดยรูปแบบของการใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินที่เหมาะสมควรประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนของ

การวางแผน ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ข้ันการจัดการเรียน ข้ันการใหบริการ ข้ันเช่ือมโยงความรู 

สูสากล ข้ันตอนการพัฒนาแหลงเรียนรู และข้ันการประเมินผลและเผยแพร เมื่อนํารูปแบบดังกลาวไป

ประเมินประสทิธิภาพผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อนําไปใชกับบุคลากรในสถานศึกษา

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน 

 รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม (2556: 520-525) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบพิพิธภัณฑทองถ่ินเพื่อสงเสริมการเรียนรูในการสรางความเขมแข็งสูชุมชน ผลการศึกษาพบวา

พิพิ ธภัณฑจัด ต้ัง ข้ึนเพื่ อส งเสริมการเรียนรู เปนสถานที่ สํ าหรับการจัดแสดงงานประเพณี 

ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน ใหความรูดวยการจัดพิมพเอกสาร หนังสือเพื่อเผยแพรความรู มีวิทยากร

สําหรับการนําชมเพื่อใหขอมูลแกผูเขาชม โดยพิพิธภัณฑมีบทบาทสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การศึกษา  

2) ดานสังคมและวัฒนธรรม  3) ดานเศรษฐกิจ  และ 4) ดานการเมือง ทั้งน้ีรูปแบบของพิพิธภัณฑ

ทองถ่ินเพื่อสงเสริมการเรียนรูในการสรางความเขมแข็งสูชุมชนน้ัน ประกอบดวย 9 องคประกอบ  

คือ รูปแบบสภาพทางกายภาพ จุดมุงมาย หลักการ กิจกรรมการเรียนรู การใหบริการ การมีสวนรวม

ของชุมชน เครือขาย งบประมาณ และการประเมินผล รูปแบบดังกลาวไดรับการประเมินทุกดาน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 หมายถึง รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่ดี เหมาะสมที่จะนําไปใช 

 ประสิทธ์ิ ชุมศรี (2555: 249-254) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรดวยการ

เรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานของสถานศึกษามีปญหาดาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการ มีความตองการในการพัฒนาบุคลากร
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เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะที่จําเปน ทั้งน้ีรูปแบบที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยการมีสวนรวม 

การสรางเครือขายการทํางาน การพัฒนาอยางตอเน่ือง การบูรณาการ หลักการบริหารที่ดี และ 

การเปนองคการแหงการเรียนรู โดยมีข้ันตอนคือ ตองเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร ตองกําหนด

ประเด็น มีการแลกเปลี่ยนความรู สรางความรูและตรวจสอบความถูกตอง สรางวิธีการปฏิบัติงาน

อยางมีระบบ มีการประเมินผลและการเผยแพร เมื่อนํารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปใชกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 57 โรงเรียน ผลพบวา สถานศึกษาที่ใชรูปแบบมีผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามีคาสูง

กวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวากอนใช

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผูบริหารมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ที่ทําหนาที่นิเทศ ตรวจสอบ ประเมิน อยูในระดับมากที่สุด    

 อนุชธิดา เซี่ยงฉี  (2555: 231-243) ได ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาและ 

การประเมินองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา โมเดล

องคประกอบและตัวบงช้ีที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 74 ตัวบงช้ี ทั้งน้ีรูปแบบการพัฒนา

และการประเมินองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสัมพันธกัน 5 สวน คือ  

1) องคประกอบและตัวบงช้ีสําหรับการพัฒนาและการประเมิน  2) เปาหมายของการพัฒนาและ 

การประเมิน  3) กระบวนการพัฒนา  4) กระบวนการประเมิน  5) การใหขอมูลยอนกลับ 

เพื่อการพัฒนา เมื่อทดสอบการใชงานรูปแบบพบวา ทุกองคประกอบที่กลาวมาน้ันมีผลการพัฒนาที่ดี

ข้ึน ผูเขารวมการทดลองรูปแบบสวนใหญเห็นวารูปแบบดังกลาวมีประโยชน และมีความเปนไปได 

ที่เหมาะสมในการนําไปใชในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับดีมาก และสวนใหญมีเจตคติที่ ดี 

ตอรูปแบบดวย 

 บัลดานซา (Baldanza, 1994) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการใชพัฒนา

บุคลากรกับโรงเรียนดีเดนในรัฐมินเนสโซดา วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

การใชการพัฒนาบุคลากรกับโรงเรียนดีเดนในรัฐมินเนสโซดา ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 

ผูบริหารโรงเรียนดีเดนในรัฐมินเนสโซดา จํานวน 45 คน ผูสอนจากสายวิชาชีพที่หลากหลาย จํานวน 

215 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ใชการสัมภาษณผูบริหารและครูจากสายวิชาชีพ ศึกษานโยบาย

และการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากรจากการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบวา 1) โรงเรียน 

ที่ มี โป รแกรมการพัฒ นาบุ คลากรที่ มีป ระสิท ธิภาพ น้ัน บุ คลากรภายในโรงเรียนมี โอกาส 

ในความกาวหนาทางอาชีพสูง  2) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพช้ีใหเห็นถึงวิสัยทัศน

ที่ชัดเจนในระดับพื้นที่การศึกษา มีการวางเปาหมายระยะยาว เปนลําดับข้ันตอนและตอบสนองตอ

วัตถุประสงคในระดับโรงเรียน  3) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ครูมีสวนเกี่ยวของ 

มีการวางแผนรวมกัน เหน็ชอบรวมกันและรวมดําเนินการตามวัตถุประสงค  4) งานวิจัยช้ีใหเห็นวา
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การพัฒนาบุคลากร ตองดําเนินการอยางเปนพลวัตมีการรวมมือกันและตอเน่ืองกันทั้งดานเน้ือหาและ

กระบวนการ 

 อากาโด (Agado, 1998) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

บริเวณทางใตของมลรัฐเท็กซัส วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการพัฒนาบุคลากร 

ในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางใตของมลรัฐเท็กซัส กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน 

ที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางใตของมลรัฐเท็กซัส จํานวน 54 คน ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 148 คน 

เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยเก็บขอมูล  โดยการสัมภาษณ บุคลากรที่ เกี่ยวของกับการศึกษา 

ในโรงเรียนและใหการสังเกตโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพน้ันเปนไปอยางมีระบบระเบียบเปนข้ันตอน  

มีการใหความสะดวกแกครูในการนําผลที่ไดรับจากการพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชน ระบบสนับสนุน

เอื้ออํานวยการนํากลวิธีไปใชโดยไดรับความรวมมือจากผูรวมงานกับผูนิเทศ และใหขอคิดเห็นวาควรมี

การศึกษาถึงผลที่ไดรับจากพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลยุทธการนําไปใชในสถานศึกษา รวมทั้ง

การศึกษา การรับรูของครู ความสามารถของนักเรียนที่ เกิดจากการนําผลการพัฒนาไปใช 

เพื่อผลสําเร็จของนักเรียนตอไป 

 ไร เอดฮิการิ (Raj Adhikari, 2010: 306-324) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยสําหรับการจัดการที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษาจากหนวยงานประเทศเนปาล. วัตถุประสงคใน

การวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันของบริษัทจากประสิทธิผลของการจัดการ และเพื่อ

พัฒนาทักษะและสมรรถนะของพนักงาน คําถามในการวิจัย มี 3 คําถาม คือ อะไรคือการจัดการที่มี

ประสิทธิผล. มีความสัมพันธกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไร  และจะสามารถแนวทางระหวาง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการจัดการที่มีประสิทธิผลไดอยางไร  ผลการวิจัยพบวา หนวยงาน

จะตองดําเนินการจัดการใหการบรรลุเปาหมายขององคการสัมพันธกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะชวยดําเนินการบูรณาการระหวางหนาที่ดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยกับเปาหมายองคการ โดยการสรางการเรียนรูจากสภาพแวดลอม 

 ปารค ซันยัง, จอง และจู (Park, Sunyoung, Jeong, and Ju, 2018) ศึกษาวิจัยเรื่อง 

การเรียนรูและพัฒนาของพนักงานผานระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสมือน จะศึกษา 

ผานโปรแกรม MOOCs ในที่ทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาศักยภาพของการใชโปรแกรม 

การเรียนออนไลน (MOOCs) สําหรับการเรียนรูและพัฒนาของพนักงานในองคการ  เครื่องมือ 

ในการวิจัยใชการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของระหวางป 2008 ถึง 2018 และศึกษาจากกรณีการใช

ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเสมือนจริง  ผลการวิจัยพบวา กรณีการใชโปรแกรม MOOCs  

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวม 18 กรณี โดยใชสําหรับการฝกอบรมและพัฒนา, การพัฒนา

องคการ, การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาผูบริหาร  และหากองคการใชโปรแกรม MOOCs สําหรับ

การเรียนรูและพัฒนางานและเลือก MOOCs ใหตรงกับวัตถุประสงคแบบเจาะจงจะทําใหผลของ 



74 

 

 
 

การใช MOOCs มีประสิทธิผลและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเสมือนจริงจะสนับสนุน 

การเรียนรูและพัฒนาพนักงานไดในที่ทํางาน  

 สิวัตหานุ และพิลไล (Sivathanu and Pillai, 2018: 7-11) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทรัพยากรมนุษย

ที่ฉลาดในยุค 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 สงผลกระทบตอทรัพยากรมนุษยอยางไร  วัตถุประสงค 

เพื่อคนหาความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในยุค 4.0 ที่ฉลาด และอุตสาหกรรมมีผลกระทบตอ

ขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานใด  การวิจัยน้ีตัวอยางจากการวิเคราะหพนักงานใน

องคการ  ผลการวิจัยพบวา องคการจะตองกําหนดกลยุทธของทรัพยากรมนุษยในยุค 4.0 ใหสําเร็จ

เพื่อรองรับ  โดยการทาทายการเปลี่ยนแปลงของอุตสหากรรม 4.0 และนําเทคโนโลยีเขามาใช 

ในกระบวนการของการจัดหาทรัพยากรมนุษย เชน อินเทอรเน็ต, บิ๊กดาตา และ AI ซึ่งจะสงผลตอ 

การเรียนรูของทรัพยากรมนุษย  ในขณะเดียวกันโครงสรางองคการ  ภาวะผูนํา ตองปรับเปลี่ยนในยุค

ทรัพยากรมนุษย 4.0 ซึ่งจะทําใหฝายทรัพยากรมนุษยสามารถดําเนินบทบาทดานน้ีไดอยางเต็มที่  

ซึ่งจะสงผลตอความเจริญเติบโตขององคการ 

 ซิง เสี่ยว เหลียง  (Xing, Xiao Liang, 2010) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธขององคการจากการจัดการความรู  วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในยุคการจัดการความรู เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย คือ  

การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบกับทฤษฏี

และแนวปฏิบัติ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 1) วิเคราะหปจจัยหลักที่สงผลตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธ  2) ระบุจุดประสงคในการพัฒนา  3) สรางหลักการพัฒนา  4) ศึกษารูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคการจัดการความรู  และ 5) อธิบายกลไกการดําเนินงาน การนําไปใช

และการจัดการความเสี่ยงของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ผลการวิจัยพบวาภายใตทฤษฎี

และสถานการณจริงของบริษัทอสังหาริมทรัพย Yang Guang Xin Ye  คนพบกลไกในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและการจัดการความรู กระทั่งไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จากฐานความรูองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและการจัดการความรูมีความสัมพันธ

กัน เมื่อดําเนินการควบคูกันจะชวยสนับสนุนและสงเสริมความรู ความสามารถ และคุณภาพของ

พนักงานและยกระดับคุณคาขององคการ 

ฉิว หยุน เฟย  (Qiu, Yun Fei, 2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

องคการจากการจัดการความรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทรัพยากรมนุษยและลักษณะองคการ 

และวิเคราะห กระบวนการ รูปแบบ และองคประกอบของการพัฒ นาทรัพยากรม นุษย 

เพื่อพัฒนาเปนรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยวิธีการวิจัย ดังน้ี 1) วางรูปแบบและ

วิเคราะหปจจัยที่ เกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  2) วิเคราะหปญหาที่มีอยู

หลากหลายในบริษัท ช้ีใหเห็นความไมเขาใจในทรัพยากรมนุษย สรุปประเด็นหลักและเสนอ 
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การพัฒนา  3) วิเคราะหระบบการประเมินผลและระบบการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและใหขอเสนอแนะ   

4) วิเคราะหรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของยุโรป อเมริกา และญี่ปุน ต้ังกลยุทธการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสําหรับองคการภายใตสภาพการจัดการความรู  และ 5) ต้ังรูปแบบงาย ๆ สําหรับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของจีน  ผลการวิจัยพบวาความรูองคการสงผลใหองคการประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการวิเคราะหความรูองคการ 

ของยุโรป อเมริกา และญี่ปุนเพื่อมาพัฒนาเปนรูปแบบของจีน 

 

สรุป 

 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การพัฒนารูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ และความหมาย ความสําคัญของ 

การเปนแหลงเรียนรู สามารถกลาวโดยสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันไดมีวิวัฒนาการมา

อยางยาวนาน โดยเริ่มจากความตองการที่จะดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติ ต้ังแตอดีตมาจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มไดรับความสําคัญมากข้ึน เน่ืองมาจากการดําเนินชีวิตของ

มนุษยมีความเกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีมากข้ึน มนุษยมีความรูและเริ่มตนการประดิษฐคิดคน อุปกรณ 

เครื่องมือ และสิ่งตาง ๆ เพื่อชวยใหการดําเนินชีวิตมีความสะดวกสบายข้ึน มีการถายทอดความรู

ดังกลาวจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง มีการคิดคนประดิษฐสิ่งใหมอยูเสมอ อยางไรก็ตาม 

การจะทําใหสิ่งที่ประดิษฐคิดคนมีคุณภาพ สามารถใชงานไดยาวนาน มนุษยจึงตองมีการเรียนรูและ

ปรับปรุงตนเองตามไปดวย เมื่อเกดิการปรับตัวก็ทาํใหเกิดการเรียนรู และการเรียนรูของมนุษยจะตอง

มีแหลงของขอมูลที่เปนประโยชน และเอื้ออํานวยตอการศึกษา แหลงเรียนรูจึงเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับ

มนุษย เพราะเปนแหลงที่รวบรวมองคความรูตาง ๆ ไวใหผูที่สนใจเขาไปศึกษาไดอยางตอเน่ือง  

เปนแหลงของการศึกษาคนควาและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยสามารถแบงประเภท

ของแหลงเรียนรูออกเปนประเภทใหญได 2 ประเภท คือ 1) แหลงการเรียนรูที่เปนบุคคลหรือแหลง

การเรียนรูที่ มี ชีวิต  และ 2) แหลงการเรียนรูที่ เปนสถานที่หรือแหลงการเรียนรูที่ ไมมี ชีวิต  

อน่ึงสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเปนแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ที่ใหบริการ 

ทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ตองการเขามาศึกษาหาความรูดวย ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของสํานักหอสมุดจงึเปนสิ่งที่สาํคัญ เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพน้ันเปนรากฐานในการขับเคลื่อน

องคการไปสูความย่ังยืน ดังน้ันการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเปนสิ่งที่ควรลงมือทําเพื่อกาวใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
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เน้ือเร่ือง 

 

การดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการวิจัยประยุกต (Applied 

research) คณะผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอยีดตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบไปดวยข้ันตอน

ในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

 1. ระเบียบวิธีการวิจัย  

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3. เครื่องมือในการวิจัย 

 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 

1. ระเบียบวิธีการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยประยุกตดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development: R&D) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)  

ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธีการวิจัย 

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนที่  1 การวิจัย (Research: R1) เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

ในการพัฒนา (Analysis: A) การศึกษาสภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรและการประเมิน

ศักยภาพของบุคลากร ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย 

 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดวยการวิเคราะหเอกสาร (Documentary 

Analysis) 

 2. การวิจัยศึกษาสภาพการณ และความตองการการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 3. การวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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 4. การเตรียม และศึกษาพื้นที่ที่วิจัย เปนการศึกษาเบื้องตน (Pilot Study) คณะผูวิจัย

จัดเตรียมพื้นที่การวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู เพื่อเตรียมพื้นที่และเตรียมความพรอมดานบุคลากรในพื้นที่

ใหรับทราบการวิจัยและพัฒนา และจัดเตรียมผูใหขอมูลในการวิจัยและพัฒนา  

 5. ข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณ   เครื่องมือที่ ใช เปนแบบสอบถาม 

(Questionnaires)  2 ชุด ประกอบดวย 

  5.1. ชุดที่ 1 ประเมินสภาพการณของการพัฒนาบุคลากรที่ เปนอยูในปจจุบัน  

ความตองการในการพัฒนาและปญหา อุปสรรคตางๆที่มีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   

  5.2. ชุดที่ 2 ประเมินศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะการรับบริการจากผูที่เกี่ยวของกับสํานักหอสมุดกลาง 

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผูที่มาเขารับบริการจากสํานักหอสมุดกลาง  

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development :D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design 

and Development : D and D) เครื่องมือเพื่อการวิจัย การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชขอมูล 

ที่ไดจากผลการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 (ราง) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และการพัฒนารูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 โดยการประชุมผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

 ข้ันตอนที่  3 การวิจัย (Research :R2) การทดลองใช  หรือนําเครื่องมือที่ ได ไปใช 

(Implementation) ข้ันตอนน้ีเปนการทดลองรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการอบรมใหความรูหลักสูตร

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู ของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   1. กําหนดการจัดอบรมใหความรู หลักสูตรรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 วัน  

ตามกรอบและวัตถุประสงคของการวิจัยใหกับหัวหนางานของสํานักหอสมุดกลางจํานวน 17 คน  

  2. จัดเตรยีมเอกสาร กําหนดวันเวลา สถานที่ ผูเขารวมอบรม ประสานงานและเชิญ

วิทยากร จัดทําเอกสาร และประสานงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรู  จัดอบรมหองประชุมสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  3. จัดทําแบบประเมินกอน-หลังการอบรม (Pre-test และ Post-test) และ

ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม    

  ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุง 

(Evaluation : E) ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรู  ใน ข้ันตอนน้ี เปนการประเมินความคิดเห็นโดยการสัมมนาบุคลากร 

สํานักหอสมุดกลาง เปนการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลง

เรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหบุคลากรไดพิจารณาประเด็นดานนโยบาย 

และแนวทางการใชรูปแบบดังกลาวในการพัฒนาบุคลากรพรอมประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

เพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  

 การประเมินผลและปรับปรุงผลตามข้ันตอนที่ผานมาจากข้ันตอนทั้งหมดจนไดรูปแบบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร สรุปและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 2.1 ประชากร 

  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดตามข้ันตอนการวิจัยแบงเปน 5 กลุม ดังน้ี 

1. ผูบรหิารและบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 110 คน 

 (ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2558) 

2. ผูเขารบับริการจากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปงบประมาณ  

2560  

3. ผูเช่ียวชาญ โดยการกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี  

   3.1 เปนหรือเคยเปนผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือผูบรหิารหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

ภารกิจดานหองสมุดหรือใกลเคียง 

    3.2 เปนผูเช่ียวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

   3.3 เปนนักวิชาการดานการบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  4. ผูเขารบัการอบรม หัวขอ รูปแบบการพฒันาทรพัยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการ

เปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 17 คน 

  5. ผูเขารวมการสมัมนา นโยบายและแนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษยของสํานัก-

หอสมุดกลาง จํานวน 94  คน 
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 2.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้ง น้ี ผู วิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางและ 

การสุมตัวอยาง ดังน้ี 

  2.2.1 ผูบรหิารและบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   1. กําหนดขนาดตัวอยาง ผูบรหิารและบุคลากรสํานักหอสมดุกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970 : 608) ไดขนาดตัวอยาง 86 คน 

   2. สุม ตัวอย าง โดยใช วิ ธีสุ ม ตัวอยางงาย (Simple Random sampling)   

โดยกําหนดผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร 2 คน  และบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 84 คน   

รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 86 คน  ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ประชากร/กลุมตัวอยาง ผูบรหิารและบุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี ประเภท ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 ผูบริหาร 4 2 

2 บุคลากร 106 84 

รวม 110 86 

 

  2.2.2 ผูเขารับบรกิารจากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 

2560 

   1. กําหนดขนาดตัวอยาง ผูเขารบับริการจากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 

608) ไดขนาดตัวอยาง 86 คน 

   2. สุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Random Sampling)  

จํานวน 100 คน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ขอมูลกลุมตัวอยางเพื่อประเมินศักยภาพของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง  

             มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี ประเภทของผูเขารับบริการ จํานวนคน 

1 นักศึกษา 70 

2 อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 20 

3 บุคคลภายนอก 10 

รวม 100 
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3. เคร่ืองมือในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละข้ันตอน ดังน้ี 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อศึกษาสภาพการณและความตองการของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ซึ่งแบบสอบถามน้ีประกอบไปดวยขอคําถาม 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ  2) อายุ  3) ระดับ 

การปฏิบัติงาน  4) ระดับการศึกษา  5) ระยะเวลาการปฏิบั ติงานภายในสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดการตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใชคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการณของการพฒันาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะ

แบบสอบถาม ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ  ลิเคิทร (Likert, 1961: 74)  

เปนการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง สภาพการณของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับนอยที่สุด 

 ระดับ 2 หมายถึง สภาพการณของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับนอย 

 ระดับ 3 หมายถึง สภาพการณของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 4 หมายถึง สภาพการณของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก 

 ระดับ 5 หมายถึง สภาพการณของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมากทีสุ่ด 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะ

แบบสอบถาม ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ  ลิเคิทร (Likert, 1961: 74)  

เปนการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง ความตองการของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับนอยที่สุด 

 ระดับ 2 หมายถึง ความตองการของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับนอย 
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 ระดับ 3 หมายถึง ความตองการของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 4 หมายถึง ความตองการของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก 

 ระดับ 5 หมายถึง ความตองการของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมากทีสุ่ด 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินศักยภาพของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งแบบสอบถามน้ีประกอบไปดวยขอคําถาม 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  1) เพศ  2) อายุ  3) สถานภาพ  

4) ระดับการศึกษา  5) ความถ่ีในการเขารับบริการ  6) ชวงเวลาที่เขารับบริการ โดยกําหนดการตอบ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใชค าความ ถ่ี  (Frequency) และค ารอยละ 

(Percentage) 

 ตอนที่  2 ขอมูลความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอศักยภาพการใหบริการของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะแบบสอบถาม ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) ของ เรนสิส ไลเคอร (Rensis  Likert, 1961: 74) เปนการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยูในระดับนอยที่สุด 

 ระดับ 2 หมายถึง ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยูในระดับนอย 

 ระดับ 3 หมายถึง ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 4 หมายถึง ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยูในระดับมาก 

 ระดับ 5 หมายถึง ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยูในระดับมากทีสุ่ด 

 3. แบบทดสอบกอนหลังการฝกอบรม (Pre-Post test) หัวขอ รูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 4. แบบประเมินผลการสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  

 1. การพัฒนาแบบสอบถาม  

 การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณ ประกอบดวย แบบสอบถาม 2 ชุด  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือขอมูลเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยใชการตรวจสอบขอมูล 

ของแบบสอบถามดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) กอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริง

จากกลุมประชากรในการศึกษา ซึ่งผูที่ทําการตรวจสอบ คือ ผูเช่ียวชาญในการทําวิจัยจํานวน 3 คน

เปนผูตรวจสอบ 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาของเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลยพินิจของ

ผูเช่ียวชาญ (Subject Matter Specialists) จะใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับเน้ือหาในประเด็นที่ตองการวิจัยไปใหผู เช่ียวชาญทั้ง 5 คนทําการพิจารณาลงความเห็นและ 

ใหคะแนน ดังน้ี 

  +1 เมื่อแนใจวาคําถามขอน้ันสอดคลองกับเน้ือหาในประเด็นที่ตองการวิจัย 

      0 เมื่อไมแนใจวาคําถามขอน้ันสอดคลองกับเน้ือหาในประเด็นที่ตองการวิจัย 

  - 1 เมื่อแนใจวาคําถามขอน้ันไมสอดคลองกับเน้ือหาในประเด็นที่ตองการวิจัย 

     หลังจากน้ันใหนําคะแนนที่ไดในแตละขอมาแทนคาในสูตรดังน้ี 

 

   IOC =         ∑R 

                                              N 

    

  เมื่อ IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาในประเด็น 

ที่ตองการวิจัย 

    R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 

    N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 ถาคาดัชนี IOC ที่คํานวณไดในขอใดมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 คําถามขอน้ันก็มี

ความสอดคลองกับเน้ือหาในประเด็นที่ตองการวิจัย แตถาคําถามขอใดมีคาดัชนีตํ่ากวา 0.50 คําถาม

ขอน้ันจะถูกตัดออกไป 

 นอกจากน้ันคณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญแลวไปทํา

การทดลองใช (Try Out) เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability)  

 2. แบบทดสอบกอนหลังการฝกอบรม โดยการประมวลเน้ือหาที่เกี่ยวของกับรูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทาํเปนแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
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 3. แบบประเมินผลการสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เปนแบบประเมินผลความพึงพอใจ ความรู ความเขาใจ ในเรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้ือหาของการสัมมนาจะเปน 

การนําเสนอ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่ อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แกบุคลากร 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. การเก็บขอมูลแบบสอบถาม แบงเปน 

1.1 เก็บแบบสอบถามศึกษาสภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัยมอบผูชวยนักวิจัยเก็บขอมูลจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่เปนกลุมตัวอยาง 

1.2 เก็บแบบสอบถามศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผูวิจัยมอบผูชวยนักวิจัยเก็บขอมูลจากผูเขารับบริการ ที่เปนกลุมตัวอยาง 

2. การประชุมผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง  

3. การเก็บขอมูล ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงเปน 

3.1 การเก็บขอมูลแบบทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม เรื่องรูปแบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง จากผูที่เขารวม

อบรม จํานวน 14 คน ผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง 

3.2 แบบสอบถาม เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลในวันสัมมนาบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 25561 

 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  

 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติในการวิจัย ดังน้ี 
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1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

2. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการณของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970: 190) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง   เห็นดวยกับสภาพการณของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับ 

นอยที่สุด 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง   เห็นดวยกับสภาพการณของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง   เห็นดวยกับสภาพการณของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลา งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับ 

ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49   หมายถึง   เห็นดวยกับสภาพการณของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00   หมายถึง   เห็นดวยกับสภาพการณของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับ 

มากที่สุด 

3. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความตองการของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970: 190) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง   เห็นดวยกบัความตองการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับนอยที่สุด 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง   เห็นดวยกับความตองการของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง   เห็นดวยกับความตองการของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับ 

ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49   หมายถึง   เห็นดวยกับความตองการของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00   หมายถึง   เห็นดวยกบัความตองการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับมากที่สุด 
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4. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูรับบริการเกี่ยวกับศักยภาพการใหบริการของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970: 190) 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

 ค า เฉลี่ ย  1.00 - 1 .49   หมายถึง    เห็ นดวยกับ ศักยภาพการใหบ ริการของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับนอยที่สุด 

 ค าเฉลี่ ย  1 .50 - 2 .49   หมายถึง   เห็ นด วยกับ ศักยภาพการใหบ ริก ารของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับนอย 

 ค าเฉลี่ ย  2 .50 - 3 .49   หมายถึง   เห็ นด วยกับ ศักยภาพการใหบ ริก ารของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับปานกลาง 

 ค าเฉลี่ ย  3 .50 - 4 .49   หมายถึง   เห็ นด วยกับ ศักยภาพการใหบ ริก ารของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับมาก 

 ค าเฉลี่ ย  4 .50 - 5 .00   หมายถึง   เห็ นด วยกับ ศักยภาพการใหบ ริก ารของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดับมากที่สุด  

5. การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

6. การทดสอบ t-test 

7. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของบุคลากรที่เขารวมในการสัมมนา

บุคลากร สํ านักหอสมุ ดกลาง วิ เคราะห ขอมู ลตามแนวคิดของเบสท  (Best, 1970: 190)  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง   เห็นดวย ในระดับนอยที่สุด 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง   เห็นดวย ในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง   เห็นดวย ในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49   หมายถึง   เห็นดวย ในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00   หมายถึง   เห็นดวย ในระดับมากที่สุด 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ

และความตอ งการการพัฒ นาทรัพยากรม นุษย เพื่ อส นับส นุนการ เป นแหล งเรียนรู ขอ ง 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  2) เพื่อประเมินศักยภาพการใหบริการของสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  การวิจัยครั้งน้ีเปน
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การวิจัยประยุกตดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 

ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ในลักษณะของวิธีการวิจัย 

แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย 

เชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรู  ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของการใหบริการของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ตอนที่ 3 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงออกเปน 

  3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  3.3 ผลการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.4 ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.5 ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 ตอนท่ี 1 สภาพการณและความตองการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จากความเห็นของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 86 คน โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 86 ฉบับ ไดรับการตอบกลับ จํานวน 86 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 โดยผูวิจัยนํามาวิเคราะห และเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย 

ดังน้ี 

 1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  1) เพศ  2) อายุ  3) ระดับการ

ปฏิบัติงาน  4) ระดับการศึกษา  5) ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผู วิจัยนําเสนอการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) 
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

( n=86) 

ขอมูลท่ัวไป 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

    ชาย 27 31.40 

    หญิง 56 65.10 

    ไมระบ ุ 3 3.50 

รวม 86 100 

2. อายุ 

    อายุตํ่ากวา 20 ป 0 0.00 

    อายุระหวาง 20 – 30 ป 7 8.10 

    อายุระหวาง 31 – 40 ป 21 24.40 

    อายุระหวาง 41 – 50 ป 21 24.40 

    อายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป 35 40.70 

    ไมระบ ุ 2 2.30 

รวม 86 100 

3. ระดับการปฏิบัติงาน 

    ระดับปฏิบัติการ 34 39.50 

    ระดับชํานาญการ 16 18.60 

    ระดับชํานาญการพเิศษ 16 18.60 

    ระดับวิชาการ 0 0.00 

    ระดับบริหาร 0 0.00 

    อื่นๆ 15 17.50 

    ไมระบ ุ 5 5.80 

รวม 86 100 

4. ระดับการศึกษา 

    ตํ่ากวาปริญญาตรี 28 32.60 

    ปริญญาตรี 39 45.30 

    ปริญญาโท 14 16.30 
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ขอมูลท่ัวไป 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

    ปริญญาเอก 0 0.00 

    อื่น ๆ 2 2.30 

    ไมระบ ุ 3 3.50 

รวม 86 100 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    0 – 5 ป 11 12.80 

    6 – 10 ป 10 11.60 

    11 – 15 ป 11 12.80 

    15 ป ข้ันไป 51 59.30 

    ไมระบ ุ 3 3.50 

รวม 86 100 

  

  จากตารางที่ 3 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 65.10 และเปนเพศชาย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 31.40 โดยม ี

ผูไมระบุเพศ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ลําดับตอมาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ

มากกวา 50 ป ข้ึนไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 40.70 รองลงมามีอายุระหวาง 31 – 40 ป 

จํานวน 21 คน และอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 24.40 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.10 ไมระบุอายุ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

2.30 และไมมีผูมีอายุตํ่ากวา 20 ป  ลําดับตอมาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ 

การปฏิบัติงานอยูในระดับปฏิบัติการ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมาอยูในระดับ

ชํานาญการ จํานวน 16 คน และอยูในระดับ ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 16 คิดเปนรอยละ 

18.60 รองลงมาอยูในระดับอื่นๆ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 17.50 รองลงมาไมระบุ จํานวน 

 5 คน คิดเปนรอยละ 5.80 โดยไมมีระดับ วิชาการ และระดับบริหาร ลํ าดับ ถัดมาพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 45.30 

รองลงมาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 32.60 รองลงมาอยูในระดับ

ปริญญาโท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 16.30 รองลงมาไมระบุระดับการศึกษา จํานวน 3 คน  

คิดเปนรอยละ 3.50 รองลงมาอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.30 โดยไมมีผูตอบแบบสอบถาม

ในระดับปริญญาเอก ลําดับสุดทายในดานของระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 15 ป ข้ึนไป จํานวน 
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51 คน คิดเปนรอยละ 59.30 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 0 – 15 ป จํานวน 11 คน  

และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 – 15 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 12.80 รองลงมา 

มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 – 10 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.60 และไมระบุ จํานวน  

3 คน คิดเปนรอยละ 3.50  

 1.2 ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการณของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นําเสนอ 

การ วิเคราะห โดยใชค าสถิ ติ  ค ามัชฌิ ม เลขคณิต (𝑥𝑥) และสวน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ดังรายละเอียดในตาราง 4 

 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการณของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

             การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(n=86) 

ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการกํ าหนดทิศทางของกลยุทธและ

ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไวอยางชัดเจน   

4.15 0.67 มาก 

2 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง

ชัดเจน เหมาะสม  

3.91 0.74 มาก 

3 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยทุกระดับช้ันของการปฏิบั ติงาน

อยางเทาเทียมกัน 

3.83 0.78 มาก 

4 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดนําแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

มาใชจริง 

 

 

3.80 0.93 มาก 
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ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

5 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3.84 0.76 มาก 

6 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการจัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหมที่ 

เหมาะสม และตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

3.50 1.02 มาก 

7 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการจัดการฝกปฏิบัติงานที่เปนประโยชน

และส าม ารถนํ าความ รู ไป ใช ในการ

ปฏิบัติงานไดจริง 

3.71 0.94 มาก 

8 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มี ก า ร จั ด ทํ า เอ ก ส า ร ห รื อ คู มื อ ก า ร

ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรเพื่อการศึกษา  

ทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 

3.64 0.88 มาก 

9 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการกําหนดนโยบายสนับสนุนการศึกษา

ตอของบุคลากรอยางชัดเจน 

3.59 0.99 มาก 

10 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหการสนับสนุนการศึกษาตอในทุกระดับ 

ทั้งแบบเต็มเวลาและแบบระยะสั้น 

3.67 0.91 มาก 

11 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา

ตนเองโดยสงไปเขารับการฝกอบรม/การ

สัมมนาอยางเหมาะสม 

4.13 0.74 มาก 

12 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง าน 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเหมาะสม 

 

 

4.08 0.77 มาก 
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ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

13 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการ

แลกเปลี่ ยนเรียนรูทั้ งในประเทศและ

ตางประเทศ 

3.71 0.85 มาก 

14 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจยัหรอืจัดทาํ

การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

3.79 0.94 มาก 

15 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนและผลักดันใหบุคลากรพัฒนา

ตนเองในสายงาน เพื่อการเลื่อนตําแหนง 

ที่สูงข้ึน 

3.80 1.00 มาก 

16 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีกระบวนการสําหรับการประเมินการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและยุติธรรม 

3.59 0.97 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.80 0.56 มาก 

 

  จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการณของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝑥𝑥= 3.80, S.D.=0.67)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงที่ สุด คือ ขอที่  1 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีการกําหนดทิศทางของกลยุทธและยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยางชัดเจน  

มีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥= 4.15, S.D.=0.67) และขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 6 สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหมที่เหมาะสม และตอเน่ืองเปนประจําทุกป  

มีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥= 3.50, S.D.=1.02)   

 1.3 ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรดานความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  นําเสนอ 

การ วิเคราะห โดยใชค าสถิ ติ  ค ามัชฌิ มเลขคณิต (𝑥𝑥) และสวน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ซึ่งมีรายละเอียดตามตาราง 5 ดังน้ี  
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ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรดานความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

            เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(n=86) 

ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 

ต อ ง ก า ร ใ ห มี ก า ร ส ร า ง แ ล ะ จั ด

สภาพแวดลอมของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีความเหมาะสม 

เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

4.08 0.92 มาก 

2 

ตองการให มีการจัดหาเครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

4.22 0.96 มาก 

3 

ตองการที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

ในหลักสูตรมี ความ เกี่ ยวข องกั บ งาน 

ที่รับผิดชอบ 

3.62 1.09 มาก 

4 

ตองการใหมีการสนับสนุนและสงเสริม 

ใหบุคลากรไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา

อยางเทาเทียมกัน 

4.06 0.91 มาก 

5 

ตองการใหมีการสนับสนุนงบประมาณใน

การศึกษาตอในทุกระดับ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 

3.93 0.99 มาก 

6 
ตองการใหมีการสนับสนุนและสงเสริมการ

เขารับความรูตามหลักสูตรเฉพาะตําแหนง 
4.01 0.91 มาก 

7 

ตองการใหสนับสนุนการศึกษาหลักสูตร 

ที่สนใจแมจะไมเกี่ยวของกับงานแตเปน

การเพิ่มพูนความรู 

3.98 0.79 มาก 

8 
ตองการใหจัดการอบรมและการใหความรู

เกี่ยวกับพฒันาทักษะการปฏิบัติงาน 
4.06 0.83 มาก 

9 

ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนาตนเองดานทักษะภาษาเพื่อ 

การสื่อสารและการปฏิบัติงาน 

4.02 0.82 มาก 
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ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

10 
ตองการใหมีการสนับสนุนและพัฒนา

ทักษะการใหบริการที่ดี 
4.07 0.90 มาก 

11 

ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนาตนเองดานทักษะการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปน 

ตอการปฏิบัติงาน 

4.19 0.83 มาก 

12 

ตองการใหมีการผลักดัน สนับสนุน และ

การให คําปรึกษาดานการเลื่อนระดับ 

การปฏิบัติงาน 

4.07 0.83 มาก 

13 

ตองการใหมีจัดการฝกอบรม/สัมมนาเพื่อ

พัฒ นาความสาม ารถก อนการ เข าสู

ตําแหนงใหม 

3.95 0.64 มาก 

14 

ตองการใหมีการสนับสนุนทุนสําหรับ 

การทําวิจัย การทําผลงาน หรือการพัฒนา

งานประจําสูงานวิจัย 

3.80 0.794 มาก 

15 

ตองการใหมี ที่ป รึกษาสํ าหรับการให

คําแนะนําการศึกษาตอหรือการทําผลงาน

ทางวิชาการ 

3.91 0.87 มาก 

16 

ต อ งการก าร เรี ยน รู เท ค นิ ค เพื่ อ การ

ปฏิบั ติงานจากผู เช่ียวชาญในสายงาน 

ที่รับผิดชอบ 

4.03 0.77 มาก 

17 

ตองการใหมีการสรางความรวมมือทาง

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ

เพื่อใหบุคลากรไดมีโอการศึกษาดูงาน 

3.99 0.75 มาก 

18 

ต อ ง ก า ร ให สํ า นั ก ห อ ส มุ ด ก ล า ง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปดโอกาสใหบุคลากร

ไดแสดงผลงาน เชน ผลงานวิจัย เปนตน 

3.70 0.84 มาก 
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ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

19 

ตองการ การมีสวนรวมในการเสนอแนะ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการจดักิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ตาง ๆ 

3.84 0.70 มาก 

20 

ตองการ การมีสวนรวมในการกําหนด 

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.78 0.77 มาก 

21 

ตองการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

และเลือกแนวทางการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

3.77 0.74 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.25 1.42 มาก 

  

  จากตารางที่ 5 พบวา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรดานความตองการในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (𝑥𝑥= 4.25, S.D.=1.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขอที่ 2 ตองการใหมีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยมาก  (𝑥𝑥= 4.22, S.D.=0.96) และขอคําถามที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 3 ตองการที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนในหลักสูตรมีความเกี่ยวของกับ 

งานที่รับผิดชอบมีคาเฉลี่ยมาก  (𝑥𝑥= 3.62, S.D.=1.09) 

 1.4 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

 1. เสนอใหมีการจัดการอบรมอยางตอเน่ืองเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และนําความรูน้ัน

ไปใชในการปฏิบัติงานประจํา 

 2. เสนอใหมีการผลักดันการจัดทําเกณฑมาตรฐานกลางตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) 

เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3. เสนอใหกําหนดวันหรือเวลาสําหรับการพัฒนาตนเอง โดยไมใชวันหรือเวลาดังกลาว

มาคํานวณเปนผลงานตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) 
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 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพของการใหบริการของสํ านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณาคุณลักษณะตางๆของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนา 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู และการใหบริการที่เหมาะสม จากความเห็นของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 100 คน แจกแบบสอบถาม 100 ฉบับ ไดรับการตอบกลับ จํานวน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 โดยผูวิจัยนํามาวิเคราะห และเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย ดังน้ี 

 2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ  2) อายุ  3) สถานภาพ  4) 

ความถ่ีในการเขาใชบริการ  5) ชวงเวลาที่ เขารับบริการ ผู วิจัยนําเสนอการวิเคราะหขอมูล  

โดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

( n=100) 

ขอมูลท่ัวไป 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

    ชาย 33 33.00 

    หญิง 66 66.00 

    ไมระบ ุ 1 1.00 

รวม 100 100 

2. อายุ 

    อายุตํ่ากวา 20 ป 16 16.00 

    อายุระหวาง 20 – 30 ป 58 58.00 

    อายุระหวาง 31 – 40 ป 12 12.00 

    อายุระหวาง 41 – 50 ป 10 10.00 

    อายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป 4 4.00 

รวม 100 100 

3. สถานภาพ 

    นักเรียน/นักศึกษา 70 70.00 

    อาจารย/บุคลากรภายใน 20 20.00 

    บุคคลภายนอก 10 10.00 

    อื่นๆ 0 0.00 

รวม 100 100 
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ขอมูลท่ัวไป 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

4. ความถ่ีในการเขารับบริการ 

    ทุกวัน 9 9.00 

    มากกวา 6 ครั้ง/เดือน 25 25.00 

    5 – 6 ครั้ง/เดือน 22 22.00 

    3 – 4 ครั้ง/เดือน 26 26.00 

    1 – 2 ครั้ง/เดือน 18 18.00 

รวม 100 100 

5. ชวงเวลาที่เขารบับริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    เวลา 08.30 – 12.00 น. 25 25.00 

    เวลา 12.00 – 13.00 น. 21 21.00 

    เวลา 13.00 – 16.30 น. 54 54.00 

    เวลา 16.30 – 18.30 น. 24 24.00 

    ต้ังแต 18.30 จนกระทัง่ 

ปดใหบริการ 

12 12.00 

 

  จากตารางที่ 6 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.00  เปนเพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 ลําดับ

ตอมาดานอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 58 คน คิดเปน

รอยละ 58.00 รองลงมามีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.00 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.00 รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 50 ป 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และสุดทายมีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 

4.00 ในดานของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 70 คน 

คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาเปนอาจารย/บุคลากรภายใน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20 และ

สุดทายเปนบุคคลภายนอก จํานวน 10 คนเปนรอยละ 10.00 ในดานของความถ่ีในการเขารับบริการ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขารับบริการ 3 – 4 ครั้งตอเดือน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.00 

รองลงมาคือเขารับบริการมากกวา 6 ครั้งตอเดือน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา

เขารับบริการ 5 – 6 ครั้งตอเดือน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 รองลงมาเขารับบริการ  

1 – 2 ครั้งตอเดือน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และลาํดับสุดทายคือเขารับบริการทุกวัน 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ซึ่งในดานของชวงเวลาที่เขารับบรกิารผูตอบแบบสอบถามสามารถ
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ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก ทั้งน้ีสวนใหญเขารับบริการชวงเวลา 13.00 – 16.30 น.จํานวน 54 คน 

คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาเขารับบริการชวงเวลา 08.30 – 12.00 น. จํานวน 25 คน คิดเปน

รอยละ 25.00 รองลงมาเขารับบริการชวงเวลา 16.30 – 18.30 น. จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 

24.00 รองลงมาเขารับบริการชวงเวลา 12.00 – 13.00 น. จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.00 

และลําดับสุดทายเขารับบริการต้ังแต 18.30 จนกระทั่งปดใหบริการ จํานวน 12 คน คิดเปน 

รอยละ 12.00  

 2.2 ข อมู ลความ คิด เห็ น ของผู รั บบ ริก ารที่ มี ต อ ศักยภาพการให บ ริก ารขอ ง 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร นําเสนอการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ คามัชฌิมเลขคณิต (𝑥𝑥) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง 7 

ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอศักยภาพของการใหบริการของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(n=100) 

ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 

ปริมาณของหนังสือ วารสาร และสื่ อ 

ต าง ๆ  ที่ มี ให บ ริการมี ความเพี ยงพอ 

ครอบคลุมเหมาะสมกับความตองการ 

3.73 0.82 มาก 

2 

ห นั ง สื อ  ว า ร ส า ร  แ ล ะ สื่ อ ต า ง  ๆ  

ที่ ให บ ริ ก ารมี ความทั นสมั ย  มี ความ

หลากหลาย ครอบคลุมกับความตองการ 

3.66 0.78 มาก 

3 

มี ร ะบ บ ส ารส น เท ศที่ ทั น ส มั ย  เป น

ประโยชนตอการใชงาน และชวยในการ

สืบคนไดดี  

3.91 0.81 มาก 

4 
การจัดเรียงหนังสือ วารสาร และสื่อตาง ๆ 

มีความเปนระเบียบ สะดวกตอการคนหา 
4.00 0.77 มาก 

5 
มีลําดับข้ันตอนในการใหบริการอยางเปน

ระบบ บริการสะดวก และรวดเร็ว 
4.08 0.72 มาก 

6 

เว ล า ใน ก า ร ให บ ริ ก า ร ข อ ง สํ า นั ก

ห อสมุ ดกลาง การ เป ด -ป ด  มี ความ

เหมาะสม 

 

4.03 0.91 มาก 
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ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

7 
อั ตร าค าป รับ แล ะค าบ ริ ก ารมี ค วาม

เหมาะสม 
3.89 1.10 มาก 

8 
ระยะเวลาของการยืม-คืน ของหนังสือ 

วารสาร และสื่อตาง ๆ มีความเหมาะสม 
4.00 0.98 มาก 

9 

สถานที่และสภาพแวดลอมเอื้อตอการ

เรียนรู การศึกษาคนควา มีความสะดวก

เหมาะสมกับการใชงาน 

4.01 0.79 มาก 

10 
จํานวนที่ น่ัง และพื้นที่สําหรับใหบริการ

เพียงพอ มีแสงสวางเหมาะสม และสะอาด 
3.80 0.87 มาก 

11 
ปายแนะนํา สัญลักษณในการใหบริการ

ตาง ๆ มีความชัดเจน และเพียงพอ 
3.90 0.83 มาก 

12 

มีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน และมี

การสรางแรงจูงใจใหผูที่สนใจมาใชบริการ

อยูเสมอ 

3.55 0.91 มาก 

13 
มีการประชาสมัพันธขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ 

ที่จําเปนใหผูใชบริการไดรับทราบอยูเสมอ 
3.55 0.89 มาก 

14 
มี ช อ ง ท า ง ใน ก า ร ติ ด ต อ  ส อ บ ถ าม  

ที่หลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว  
3.74 0.77 มาก 

15 
มีการสื่อสารกับผู ใชบริการเมื่อมีการ

ปรับเปลี่ยนการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
3.71 0.78 มาก 

16 
เอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใหบริการ 

มีความชัดเจน เขาใจงาย  
3.88 0.76 มาก 

17 
บุคลากรที่ใหบริการเพียงพอตอปริมาณ

งานที่ตองใหบริการ  
3.81 1.10 มาก 

18 

บุคลากรมีทั กษะในการใหบริการที่ ดี  

มีทักษะในการสื่อสาร และใหคําแนะนํา 

ที่เปนประโยชน 

3.79 1.14 มาก 
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ขอท่ี ขอคําถาม 𝒙𝒙 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

19 

บุคลากรมีทักษะ และคําแนะนําที่ดีสําหรบั

การสืบค นข อมู ล  การคนหาห นังสื อ 

วารสาร และสื่อตางๆ 

3.81 1.07 มาก 

20 

การให คําแนะนําของบุคลากรในการ

ใหบริการ มีความชัดเจน ใหบริการดวย

อัธยาศัยไมตรีที่ดี 

3.87 1.13 มาก 

21 

บุคลากรมีใจรักในการใหบริการ ใหบริการ

ดวยความสุภาพ เอาใจใส กระตือรือรนใน

การตอบขอสักถาม 

3.87 1.15 มาก 

22 
บุ ค ล าก ร ยิ น ดี รั บ ฟ ง ค ว าม คิ ด เห็ น 

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อการนําไปปรับปรงุ 
3.79 1.10 มาก 

23 
บุคลากรใหบริการดวยความเสมอภาค 

เทาเทียมกัน 
3.85 1.25 มาก 

24 
บุ คลากรมี ความตรงต อ เวล าในการ

ใหบริการ 
3.86 1.22 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.84 0.66 มาก 

 

  จากตารางที่ 7 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอศักยภาพการใหบริการ

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

 (𝑥𝑥= 3.84, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥) สูงที่สุด คือ  

ขอที่ 5 มีลําดับข้ันตอนในการใหบริการอยางเปนระบบ บริการสะดวก และรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยมาก   

(𝑥𝑥= 4.08, S.D.=0.72) และขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดมากจํานวน 2 ขอ คือ ขอที่ 12 มีการจัด

กิจกรรมที่เปนประโยชน และมีการสรางแรงจูงใจใหผูที่สนใจมาใชบริการอยูเสมอ และขอที่ 13  

มีการประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรมตางๆ ที่จําเปนใหผูใชบริการไดรับทราบอยูเสมอ โดยม ี

คาเฉลี่ยมาก  (𝑥𝑥= 3.55, S.D.=0.91,0.89) 3.55 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.914 

และ 0.892 ตามลําดับ 
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 2.3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผู ตอบ แบ บสอบ ถามได เสนอแนะ เกี่ ยวกั บ ศักยภาพของการให บ ริก ารของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณลักษณะตางๆของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนา

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูและการใหบริการที่เหมาะสม ไวดังน้ี 

 1. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนในหองสมุด ปรับช้ันหนังสือใหมีความสวยงามเปนระเบียบ 

เพิ่มที่น่ังสําหรับการอานหนังสือ ปรับแสงและอุณหภูมิใหมีความเหมาะสมตอการน่ังอานหนังสือ และ

ควรมีหองนํ้าภายในอาคาร 

 2. ควรมีการปรับปรุงระบบการสืบคนใหมีความทันสมัย และควรมีหนังสือที่ทันสมัย  

มีความหลากหลายเพิ่มข้ึน อาทิ ดานธุรกิจการเงิน การบริหารองคกร การบริหารทรัพยากรมนุษย 

เปนตน 

 3. ควรขยายเวลาในการเปดบริการในชวง วันหยุดเสาร-อาทิตย หรือชวงปดเทอม 

 4 . ควรมี ม าตรการสํ าห รับ ก ารป อ งกั น  การส ง เสี ย ง ดั งรบ กวนผู ใช บ ริ ก าร  

ทั้งจากผูใชบริการดวยกัน และจากบุคคลที่ใชบริการพื้นที่โดยรอบอาคารสํานักหอสมุด  

 5. เจาหนาที่ที่ใหบริการควรมีจิตใจในการใหบริการที่ดี (Service Mind) 

 

  ตอนท่ี 3 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงออกเปน 

  3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบ และสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  เปนข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ และข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหหาองคประกอบ

ของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนํามาสังเคราะหและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู ประกอบดวยการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ ดังน้ี 

 1. กระบวนการ และข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดของเดลาฮาเย

(Delahaye) 

 2. กระบวนการ และข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดของเดสิโมเน 

(Desimone)  

 3. กระบวนการ และข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดของ สวอนสัน

และฮอลตัน (Swanson and Holton) 
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 4. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการประเมินความจําเปนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดของ สุธินี ฤกษขํา 

 5. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดของ กัลยา กลายสุข 

 6. การวางแผนทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดของ นิทัศน ศิริโชติรัตน 

 7. หลักการพิจารณาถึงองคประกอบของการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิดของ จิลลี่  

เอคแลนด และกิลลี่ (Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland และ Ann Maycunich Gilley) 

 จากการศึกษาแนวความคิดขางตนเกี่ยวกับกระบวนการ และข้ันตอนของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสามารถสรุปได ดังน้ี 

 

ตารางที่ 8 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษา วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 

แนวความคิด ทฤษฎีท่ีศึกษา สาระสําคัญท่ีนํามาใชในการวิจัย 

1. แนวคิดของเดลาฮาเย (Delahaye) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี 4 ข้ันตอน คือ 

1) การวิเคราะหความจําเปน (Assessment) 

2) การออกแบบ (Design) 

3) การดําเนินงาน (Implementation) 

4) การประเมินผล (Evaluation) 

2. แนวคิดของเดสิโมเน (Desimone) กระบวนการพัฒ นาทรัพ ยากรม นุษยมี  4 ข้ันตอน 

ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหความจําเปน (Assessment) 

2) การออกแบบ (Design) 

3) การดําเนินงาน/การนําไปใช (Implementation) 

4) การประเมินผล (Evaluation) 

3. แนวคิดของสวอนสันและฮอลตัน 

(Swanson and Holton) 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี 5 ข้ันตอน คือ 

1) การวิเคราะหความจําเปน (Assessment) 

2) การเสนอขออนุมัติดําเนินการ 

3) การออกแบบ/กําหนดรายละเอียด (Design) 

4) การดําเนินงาน/การนําไปปฏิบัติ (Implementation) 

5) การประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluation) 

4. แนวคิดของ สุธินี ฤกษขํา กระบวนการของการพัฒนามนุษยมี 4 ข้ันตอน คือ 

1) การประเมินความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2 ) กํ าหนดกิจกรรมที่ จํ าเป นต อ งได รับการ ดํ าเนิ น 
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แนวความคิด ทฤษฎีท่ีศึกษา สาระสําคัญท่ีนํามาใชในการวิจัย 

อยางเรงดวน เพื่อออกแบบกิจกรรม 

3) การนําแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไป

ดําเนินการปฏิบัติจริง 

4) การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และการจัดใหมีการใหขอมูลสะทอนกลับเพื่ อนําไป

ปรับปรุงในสวนของการประเมินความจําเปนของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองนําความรูเหลาน้ีมาใชใน

การประเมิน ประกอบดวย  

    1) การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ภายในองคการ 

    2) การวิเคราะหพฤติกรรมของการทํางาน 

    3) การวิเคราะหบุคคล 

5. แนวคิดของ กัลยา กลายสุข แนวคิดเชิงระบบสําหรับกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 6 ข้ันตอน คือ 

1) การหาความตองการในการพัฒนา 

2) การวินิจฉัยและวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการ

ในการพัฒนา 

3) การพัฒนา การแสวงหากลวิธีในการพัฒนา 

4) ความ เปน ไป ไดของกิ จกรรมห รือโครงการ เพื่ อ 

การพัฒนา 

5) การนําไปใช 

6) การประเมินผล 

6. แนวคิดของ นิทัศน ศิริโชติรัตน การวางแผนทรัพยากรมนุษยจะประกอบดวย 

1) กระบวนการวางแผนทรพัยากรมนุษย 

2) การคาดการณ แนวโนมความตองการดานบุคลากร 

ขององคกรในอนาคต 

3) วิธีการปฏิบัติ กําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทาง 

ใหแตละกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย 

4) องคกรและบุคลากร ตองรักษาความสมดุลของ

ทรัพยากรมนุษยภายในองคกรใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
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แนวความคิด ทฤษฎีท่ีศึกษา สาระสําคัญท่ีนํามาใชในการวิจัย 

7. แนวคิดของจิลลี่ เอคแลนด และกลิลี่ 

(Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland 

และ Ann Maycunich Gilley) 

องคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชมิติ

ทางดานจุดเนน (Focus) และมิติดานผลลัพธ (Results) 

เปนปจจัยที่กําหนดกรอบการพัฒนา ประกอบดวย 

1) การพัฒนารายบุคคล  (Individual Development) 

2) การพัฒนาอาชีพ  (Career  Development) 

3 )ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน  (Performance  

Management) 

4) การพัฒนาองคกร  (Organization  Development) 

 

 จากตารางที่ 8 ผลของการศึกษากระบวนการ และข้ันตอนของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยสามารถกลาวไดวา องคประกอบหลักของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

องคประกอบหลักที่ 1 การวิเคราะห ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก 1) การวิเคราะหความตองการ  

โดยแบงออกเปน การวิเคราะหองคกร การวิเคราะหงาน และการวิเคราะหบุคคล  2) จัดลําดับ

ความสําคัญของความตองการ  องคประกอบหลักที่ 2 การออกแบบ ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก  

1) กําหนดวัตถุประสงค  2) พัฒนาแผนการสอน/แผนการเรียนรู  3) พัฒนา/นําเครื่องมือไปใช   

4) เลือกวิธีการและเทคนิค  5) กําหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  องคประกอบหลักที่ 3 

การนําไปใช ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยแบงออกเปน แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการพัฒนาองคกร  องคประกอบหลักที่ 4 การประเมินผล ประกอบดวย

องคประกอบยอย ไดแก 1) ต้ังเกณฑการประเมินผล  2) ระบุรูปแบบการประเมินผล  3) ดําเนินการ

ประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา  4) แปรผล   ผูวิจัยสามารถเขียนแผนภาพแสดง

ความสัมพันธขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดังแผนภาพที่ 1 

และไดดําเนินการสราง (ราง) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดังภาพที่ 1 



104 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยของ (ราง) รูปแบบ 

                 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง  

                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.2 ผลการพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  เปนข้ันตอนของการนําเสนอรางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดมาจากการวิเคราะห และ

สังเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยผูวิจัยใชวิธีการประชุมผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

จํานวน 7 คน ในการพิจารณาความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) ความเหมาะสม 

(propriety standards) ความเปนไปได (feasibility standards) และความเปนประโยชน (utility 

standards) ของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะอื่นๆเพื่อการปรับปรุงรูปแบบ

ดังกลาวสามารถสรุปได ดังน้ี  



105 

 

 
 

ตารางที่ 9 ผลการพัฒนา (ราง) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตอผูเช่ียวชาญ 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

ความถูกตอง

ครอบคลุม 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความเปน

ประโยชน 
ขอเสนอแนะ 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

1. รองศาสตราจารย ดร.รัตติมา จีนาพงษา 

        

ตองทําใหบุ คลากรเห็นภาพเป าหมายที่

ชัดเจนรวมกัน โดยตองพิจารณา ศักยภาพ

และทักษะของบุคลากร ตองรูประสิทธิภาพ

ที่มีอยู รูความแตกตางของศักยภาพของคน

และศักยภาพของเปาหมาย และตองมี

วิธีการพัฒนาเพื่ อให ไปใหถึงเปาหมายที่

องคกรตองการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 

        

เส น อ แ น ว คิ ด ข อ ง  ADDIE Model ที่ มี

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  5 

ขั้นตอน  คือ 

1) การวิเคราะห (Analysis)  

2) การออกแบบ (Design)   

3) การนําไปใช (Implementation)  

4) การประเมินผล (Evaluation)  

5) การพฒันา (Development)  
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

ความถูกตอง

ครอบคลุม 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความเปน

ประโยชน 
ขอเสนอแนะ 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

 

        

เพื่อนําไปปรับปรุงรางพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรให

มีความครบถวนและสมบูรณขึ้น 

3. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา 

        

เสนอให นํ าแนวคิดของคีฟ ส  ที่ กลาววา

รูปแบบที่จะนําไป ใชประโยชน ไดควรมี

ขอกําหนด (requirement) 4 ประการ คือ 

1 .ป ระ กอบ ด วย ค วาม สั มพั น ธ อ ย า ง มี

โ ค ร ง ส ร า ง  ( structural relationship) 

มากกวาความสัมพันธที่เก่ียวเน่ืองกันแบบ

รวม ๆ (associative relationship) 

2. สามารถใชเปนแนวทางในการพยากรณ

ผลทีจ่ะเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบไดโดย

การสังเกต ซ่ึงสามารถที่จะทดสอบรูปแบบ

บนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได 

3. ตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล

ของเรื่องที่ กํ า ลั งศึ กษา ดั ง น้ันนอกจาก

รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

ความถูกตอง

ครอบคลุม 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความเปน

ประโยชน 
ขอเสนอแนะ 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

แลว ควรใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นได

ดวย 

4. ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศน

ใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใน

ลักษณะใหม ซ่ึงเปนการขยายในเรื่องที่กําลัง

ศึกษา  

โดยให นํามาใช ในการปรับปรุงรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น 

4. ดร.มณีนุช ทรวงสุรัตนกุล 
        

ควรแยกการพัฒนาองคกรออกจากการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5. อาจารย ดร.ศรายุทธ แสนมี         - 

6. คุณนริศา ธรรมอุปกรณ 

        

เสนอ ให มี ก ารป รับ แก ไข เก่ี ย ว กับ การ

พิจารณา กระบวน และขั้นตอนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ดังน้ี 

1 )  ขั้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ( Assessment) 

ประกอบดวย 

- การวิเคราะหองคกร ควรดูจาก Strategy 

ขององคกร 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

ความถูกตอง

ครอบคลุม 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความเปน

ประโยชน 
ขอเสนอแนะ 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

เห็น

ดวย 

แกไข/

ปรับปรุง 

- ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ง า น  ค ว ร ดู จ า ก 

Competency 

- การวิเคราะหบุคคล  ดูจาก IDP 

2) ขั้นการออกแบบ (Design) ประกอบดวย 

- Organization  Development 

- การจัดการความรู    

3 )  ขั้ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  (Evaluation) 

ประกอบดวย  

- Audit จากภายนอก 

- Output Outcome 

- กระบวนการ/รูปแบบของการดําเนินการ     

และไดเสนอไววา การเปล่ียนแปลงเพื่อการ

ขับเคล่ือนตองมีการเปล่ียนแปลงทุกอยาง 

ทั้งบุคคล เทคโนโลยี กระบวนการ และการ

ประเมินผล 

7. คุณอัปสร กิจเจริญคา 

        
การเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัย ควร

พิจารณาการกําหนดตําแหนง การเปล่ียน

ตําแหนงใหเหมาะสม 
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 จากตารางที่  9 พบวา ผู เช่ียวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับ

กระบวนการ และข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรูปแบบที่นําเสนอมีความถูกตองครอบคลุม เหมาะสม 

เปนไปได และเปนประโยชน ทั้งน้ีไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลาวคือ ขอบขายของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยน้ันคอนขางกวาง มีความครอบคลุมกิจกรรมตางๆในองคกร และมีความเกี่ยวพันกัน

ในทุกข้ันตอนของการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย ดังน้ันรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาข้ึน 

จึงจําเปนตองมีการศึกษา และทบทวนขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่ดีที่สามารถนําไปใชประโยชนได 

ตามแนวคิดของคีฟส และควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ และข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตามหลักของ เอ็ดด้ีโมเดล (ADDIE Model) รวมไปถึงการพิจารณาขอมูลในข้ันตอนของ 

การวิเคราะหที่ตองพิจารณาจากปจจุบันไปยังอนาคต ควรวิเคราะหทั้งองคกรและบุคลากร มีข้ันตอน

ของการออกแบบ และข้ันตอนของการประเมินผล ที่มีความชัดเจนเพิ่มมากข้ึน มีการประเมินทั้งจาก

บุคคลภายและหนวยงานภายนอก โดยในองคประกอบของข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรน้ัน ควรเพิ่ม

องคประกอบดานการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มดวย 

 3.3 ผลการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่ อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เปนข้ันตอนของทบทวนขอมูลที่ศึกษา และทบทวนขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประชุม

ผูเช่ียวชาญเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูล ทบทวนขอมูล 

ตามขอเสนอแนะ โดยดําเนินการปรับแกไขรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดังแผนภาพที่ 2 โดยรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มีองคประกอบหลักของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ  

 1. การวิเคราะห ซึ่งประกอบดวย 

  1.1 การวิเคราะหความตองการ โดยแบงออกเปน การวิเคราะหองคกร  

การวิเคราะหงาน และการวิเคราะหบุคคล  

  1.2 จัดลาํดับความสําคัญของความตองการ  

 2. การออกแบบ ซึ่งประกอบดวย 

  2.1 กําหนดวัตถุประสงค  

  2.2 พัฒนาแผนการสอน/แผนการเรยีนรู  
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  2.3 พัฒนา/นําเครื่องมือไปใช  

  2.4 เลือกวิธีการและเทคนิค  

  2.5 กําหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 3. การนําไปใช ซึ่งประกอบดวย 

  แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยแบงออกเปน  

3.1 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  3.2 การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ  3.3 การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน  3.4 การพัฒนาองคการ  

 4. การประเมินผล ประกอบดวย 

  4.1 ต้ังเกณฑการประเมินผล  

  4.2 ระบุรูปแบบการประเมินผล  

  4.3 ดําเนินการประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา  

  4.4 แปลผล 

 5. การปรับปรุงและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของรูปแบบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา ดังแผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

               สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 เมื่อไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาคูมือ เพื่อใหการนําไปใชมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน ประกอบดวย  

4 คูมือ ดังน้ี  

 1. คูมือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(Individual Development Plan: IDP) โดยเปนคูมือที่กลาวถึง กระบวนการที่ผูปฏิบัติงานรวมกับ

หัวหนาฝาย/กําหนดความตองการความจําเปนในการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อความสําเร็จ 

ของงาน และองคการ โดยมีข้ันตอนหลัก 5 ข้ันตอน ประกอบดวย  

  1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหความตองการจําเปนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

   1.1.1 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตรขององคการ  

   1.1.2 จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

  1.2 ข้ันตอนการออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

   1.2.1 เปาหมายการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

   1.2.2 สิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา (Competency, KPIs) 

   1.2.3 เครื่องมือและวิธีการการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

   1.2.4 ชวงเวลาการพัฒนาตนเอง 

   1.2.5 ทรัพยากรที่ตองใช (งบประมาณ, วัสดุ, อุปกรณ) 

 1.3 ข้ันตอนการนําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช หัวหนาฝาย/งานและบุคลากร

รวมกันวิเคราะห ออกแบบ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล แลวนําไปปฏิบัติ  

 1.4 ข้ันตอนการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 

   1.4.1 เกณฑการประเมินผล โดยเกณฑการประเมินตองยึดหลักความเปนธรรม 

ชัดเจน เหมาะสม และช้ีวัดได 

   1.4.2 รูปแบบการประเมิน เปนการระบุรูปแบบการประเมินที่สอดคลองกับ

เกณฑการประเมินที่ต้ังไว 

   1.4.3 การประเมินผลของแผนพัฒนา/วิธีการพัฒนา  

   1.4.4 สรุปผลการประเมิน รวบรวมขอมูลที่ไดเพื่อนําไปใชในการวางแผน 

การพัฒนาบุคลากรในปตอไป 

  1.5 ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการ 

และข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 
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แผนภาพที่ 3 รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) สํานักหอสมุดกลาง  

               มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 2. คูมือการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(Career Path: CP) โดยเปนคูมือที่ เปนเสนทางหรือแผนความกาวหนาในตําแหนงของบุคลากร 

สํานักหอสมุดกลาง ซึ่งบุคลากรจะไดเขาใจและพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูตําแหนงที่สูงข้ึนได ทําให

บุคลากรมีเปาหมายและแรงจงูใจในการทํางาน ทั้งน้ีไดแบงการพัฒนาบุคลากรออกเปน 1) การพัฒนา



113 

 

 

บุคลากรแบบทั่วไป  2) การพัฒนาบุคลากรแบบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมี 

ข้ันตอนหลัก 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 

  2.1 ข้ันตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน และวิเคราะหสมรรถนะ 

เพื่อจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

   2.1.1 การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไป (ตําแหนงงาน,อายุงาน) 

   2.1.2 กรณีพัฒนาบุคลากรแบบทั่วไป ใชการวิเคราะหสมรรถนะ (ความรู

ความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) กรณีการพัฒนาบุคลากรแบบการขอตําแหนงทางวิชาการ ใชการ

วิเคราะหผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

  2.2 ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

   2.2.1 กรณีพัฒนาบุคลากรแบบทั่วไป  

    - วิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน 

    - วิเคราะหลําดับตําแหนงงาน 

    - จัดทําเสนทางการเขาสูตําแหนง (แตละตําแหนงงาน) 

    - จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ 

   2.2.2 กรณีการพัฒนาบุคลากรแบบการขอตําแหนงทางวิชาการ 

    - วิเคราะหลําดับตําแหนงงาน 

    -  จัดทําเสนทางการเขาสูตําแหนง (แตละตําแหนงงาน) 

    - วิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักหรือผลงาน 

ทางวิชาการ 

  2.3 ข้ันตอนที่ 3  

    - กรณีพัฒนาบุคลากรแบบทั่ วไป เปน ข้ันตอนของการนําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพไปใช วิเคราะหออกแบบเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะแลวนําไปปฏิบัติ 

    - กรณีการพัฒนาบุคลากรแบบการขอตําแหนงทางวิชาการ เปนข้ันตอน

ของการดําเนินการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือปฏิบั ติงานหลักและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

   2.4 ข้ันตอนที่ 4 การประเมิน ประกอบดวย 

   2.4.1 เกณฑการประเมินผล 

   2.4.2 รูปแบบการประเมินผล 

   2.4.3 การประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 

   2.4.4 สรุปผลการประเมิน รวบรวมขอมูลที่ไดเพื่อนําไปใชในการวางแผน 

การพัฒนาบุคลากรในปตอไป 
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  2.5 ข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการ 

และข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 

 

 
 

แผนภาพที่ 4 รูปแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) สํานักหอสมุดกลาง 

               มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 3. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

(Performance management: PM) เปนคูมือที่ชวยในการกําหนด กระบวนการกําหนดมาตรฐาน 

กําหนดวัตถุประสงค และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวามีความสอดคลองกับเปาหมายของ

องคการ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในระดับใด และผลการ

ประเมินน้ีนําไปใชในการพิจารณาจายคาตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรมและพัฒนาตนเอง 
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ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ซึ่งมีข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

5 ข้ันตอนหลัก คือ  

  3.1 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 สวน   

   3.1.1 วิเคราะหงาน (งานประจํา, งานยุทธศาสตรและงานที่ไดรับมอบหมาย) 

   3 .1 .2 วิ เคราะห สมรรถนะ  (วิ เคราะห ความสามารถห รือสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน) 

  3.2 ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 ดาน 

   3.2.1 ผลสัมฤท ธ์ิของงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก  ((Key Performance 

Indicators: KPIs) 

   3.2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานความสามารถหรือสมรรถนะ 

(Competency) 

  3.3 ข้ันตอนที่ 3 การนําการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช หัวหนาฝาย/งานและ

บุคลากร รวมกันวิเคราะห ออกแบบ เพื่อจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําข้ึน เพื่อใหเปน

มาตรฐานเดียวกันแลว 

  3.4 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

   3.4.1 พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

   3.4.2 กําหนดแนวทางในการพัฒนา 

   3.4.3 สรุปผลการประเมิน รวบรวมขอมูลผลการปฏิบติังานของบคุลากรทั้งหมด 

เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล และรายงานผูบริหารทราบ 

  3.5 ข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการและ

ข้ันตอนของรูปแบบการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย เพื่ อสนับสนุนการเป นแหล งเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 
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แผนภาพที่ 5 รูปแบบการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) สํานักหอสมุดกลาง 

                 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 4. คูมือการพัฒนาองคกร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (Organization 

Development: OD)  เป น คู มื อ ที่ ช วย ในก ารผ ลั ก ดั น สํ า นั กห อส มุ ดกล าง ให สํ า นั ก งาน 

สํานักหอสมุดกลางใชเปนเครื่องมือจัดทําแผนรวมที่ใชในการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาบุคลากรแตละคนปรับปรุงใหการดําเนินงานตาม

ภารกิจใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน เพื่อใหมีสุขภาพองคการที่ดีโดยมุงหวังผลระยะยาวและใหความสําคัญ

ไปที่องคการเปนหลัก  โดยมีข้ันตอนหลัก 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 
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   4.1 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาองคการ  

 การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาองคการ ประกอบไปดวย 2 ข้ันตอนยอย คือ 

การวิเคราะหและระบุปญหาโดยการวิเคราะหขอมูลขององคการ และการวินิจฉัยสุขภาพองคการ 

โดยผูเช่ียวชาญและการใหขอมูลยอนกลับแกบุคลากร ดังน้ี 

   4.1.1 วิเคราะหและระบุปญหาโดยการวิเคราะหขอมลูขององคการ  

    สํานักหอสมุดกลาง รวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่ เปนปญหาในสภาพการณ

ปจจุบัน เชน สถิติการลาออกของบุคลากร ระดับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดกลาง เปนตน  รวมถึงการ

รวบรวมขอมูลจากการสอบถามสภาพปญหาจากบุคลากรเปนรายบุคคลและรายกลุม นําขอมูล

ทั้งหมดมาวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา แลวจัดกลุมของปญหาออกเปนหมวดหมู 

ใหพรอมในการใหผูเช่ียวชาญวินิจฉัยสุขภาพขององคการตอไป 

   4.1.2 การวินิจฉัยสุขภาพองคการโดยผูเช่ียวชาญและการใหขอมูลยอนกลับ 

แกบุคลากร 

    ผูเช่ียวชาญ ศึกษา ทําความเขาใจกับปญหาและขอมูลสภาพการณปจจุบัน

ของสํานักหอสมุดกลาง  ยุทธศาสตร วิสัยทัศนสํานักหอสมุดกลาง เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของปญหา

ตาง ๆ วาเปนภาวะการณปฏิบัติงานขององคการตามภารกิจปญหาภายในหรือจากสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ เลือกเครื่องมือและออกแบบข้ันตอนการพัฒนาองคการ (OD) 

   4.2 ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการพฒันาองคการ 

   4.2.1 วางแผนการพัฒนาองคการ 

    1. กําหนดกลยุทธและวางแผนพัฒนาองคการ จากขอมูลการวินิจฉัย

องคการมากําหนดแผนพัฒนาองคการ กําหนดเครื่องมือ/เทคโนโลยีและระดับในการพัฒนาองคการ

และรางแผนปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการพัฒนาองคการในอนาคต เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตาม

เปาหมายที่ตองการซึ่งจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ และเปนข้ันตอน โดยพิจารณาภาพรวมของ

องคการ เพื่อใหแผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการเขากับยุทธศาสตรขององคการ และสรางผลลัพธ 

ที่เปนรูปธรรม 

    2. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในแผนปฏิบัติงานของแผนพัฒนา

องคการ ตารางกิจกรรม กําหนดตารางเวลาและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ตลอดจนมีความ

เตรียมพรอมที่จะแกไขปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ 

   4.2.2 ออกแบบการพัฒนาองคการ 

     การพัฒนาองคการ เปนแผนรวมที่ใชในการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรแตละคนขององคการ พรอมกับ ปรับปรุงใหการดําเนินงาน  
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ตามภารกิจขององคการมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน  ดังน้ันกิจกรรมของ OD ก็คือ แสวงหาแนวทางที่สงเสริม

การปฏิบัติงานขององคการ โดยการปรับปรุงคุณภาพของสภาวะแวดลอมในที่ทํางานตลอดจนเจตคติ

และความเปนอยูที่ดีของพนักงานแผนพัฒนาองคการจึงประกอบดวยเทคนิคตาง ๆ หลายอยาง 

(บางครั้งเรียกวา กิจกรรมสอดแทรก หรือ OD interventions) ซึ่งผู เช่ียวชาญใชเพื่อปรับปรุง 

การทํางานขององคการทั้งในระดับบุคคล กลุมบุคคล และองคการโดยรวม ในที่น้ีจะเลือกนําเสนอ

เฉพาะเทคนิคการพัฒนาองคการที่เปนที่นิยมแพรหลาย 6 เทคนิค ไดแก 

1. การสํารวจขอมลูยอนกลบั (survey feedback) 

2. การฝกอบรมเพื่อฝกการรบัรู (Sensitivity training) 

3. การสรางทีมงาน (Team building) 

4. โปรแกรมสรางคุณภาพในชีวิตงาน (Quality of work life programs) 

5. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by objectives) 

6. การสรางองคการแหงการเรียนรู 

4.3 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาองคการ 

 สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง นําแผนพัฒนาองคการมาดําเนินการกระบวนการพัฒนา

องคการของสํานักหอสมุดกลาง 

4.4 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผล 

 เปนข้ันตอนติดตาม ตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการพัฒนาองคการวาสอดคลองกับ

เปาหมาย เกณฑ และมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด  ตองมีการแกไขและปรับปรุงอยางไร เพื่อใหได

ผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการ  รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูของทมีงาน พัฒนาองคการที่จะไดรับขอมลู

ยอนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุงตนเองใหสามรถพัฒนาองคการใหมีสุขภาพดี 

  4.5 ข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการ 

และข้ันตอนของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 
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แผนภาพที่ 6 รูปแบบการพัฒนาองคการ (OD) ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

  3.4 ผลการทดลองใชรปูแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพือ่สนับสนุนการเปนแหลง

เรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  เปนข้ันตอนของการนํารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรับการพฒันาปรบัปรงุเปนที่เรียบรอยแลว 

ไปทดลองใชงานจริง ดวยการจัดโครงการฝกอบรมใหแกหัวหนางานของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   3.4.1 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการฝกอบรมใหแกหัวหนางาน ภายใตช่ือโครงการ

อบรมรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 14 คน จากทั้งหมด 17 คน คิดเปนรอยละ 82.35 

ผลการของประเมินเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและหลัง 

การเขารับการฝกอบรมดังรายละเอียดในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 รอยละของผูรบัการทดสอบกอนและหลงัการเขารับการฝกอบรม หัวหนางาน  

               โครงการอบรมรูปแบบการพฒันาทรพัยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรยีนรู 

               ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ( n=14) 

ขอมูลสวนบุคคล 
ผูตอบแบบทดสอบ 

จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

    ชาย 1 7.14 

    หญิง 13 92.86 

รวม 14 100 

2. อายุ 

    อายุตํ่ากวา 20 ป 0 0 

    อายุระหวาง 20 – 30 ป 0 0 

    อายุระหวาง 31 – 40 ป 2 14.29 

    อายุระหวาง 41 – 50 ป 5 35.71 

    อายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป 7 50 

รวม 14 100 

4. ระดับการศึกษา 

    ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 

    ปริญญาตรี 6 42.86 

    ปริญญาโท 8 57.14 

    ปริญญาเอก 0 0 

    อื่น ๆ 0 0 

รวม 14 100 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    0 – 5 ป 0 0 

    6 – 10 ป 1 7.14 

    11 – 15 ป 1 7.14 

    15 ป ข้ันไป 12 85.72 

รวม 14 100 
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 จากตารางที่ 10 สรุปไดวา มีผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 13 คน 

คิดเปนรอยละ 92.86 รองลงมาคือเพศชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.14 โดยผู เขารวม 

การอบรมสวนใหญมีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอายุระหวาง 

41 - 50 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71 และสุดทายมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 14.29 ในดานของระดับการศึกษาผูเขารวมการอบรมสวนใหญระดับการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาโท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 และอยูในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํ านวน 6 คน คิดเป นรอยละ 42.86  นอกจาก น้ี ในด านของระยะเวลาการป ฏิบั ติงาน 

ในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีอายุงาน 15 ปข้ึนไป 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 85.72 รองลงมา คือ มีอายุงาน 11 – 15 ป และ 6 – 10 ป อยางละ  

1 คน คิดเปนรอยละ 7.14 ตามลําดับ   

 

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

               เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

               กอนและหลังการเขารับการฝกอบรม 

(n=14) 

รายการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) 
คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

คา  

t-test 
df Sig. 

กอนใหความรู 15.57 2.927 
-6.36 13 0.000 

หลังใหความรู 25.50 4.536 

 

 จากตารางที่ 11 สามารถสรุปผลไดวา ผูเขารับการฝกอบรมโครงการอบรมรูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังการใหความรูสูงกวากอนการให

ความรู  โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 3.5 ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาความพึงพอใจ,  

ความเขาใจในนโยบายและแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําโครงการสัมมนาบุคลากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวขอ “นโยบายและแนวทางการพัฒนาบคุลากร สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีผู เขารวมโครงการทั้ งหมด จํานวน 97 คน ผลของการประเมิน 
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ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 96.91 

โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 12 ดังน้ี 

ตารางที่ 12 รอยละของขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 

(n=94) 

รายการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

    ชาย 31 32.98 

    หญิง 63 67.02 

รวม 94 100 

2. อายุ 

    อายุตํ่ากวา 20 ป 0 0 

    อายุระหวาง 20 – 30 ป 7 7.45 

    อายุระหวาง 31 – 40 ป 25 26.59 

    อายุระหวาง 41 – 50 ป 24 25.53 

    อายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป 38 40.43 

รวม 94 100 

4. ระดับการศึกษา 

    ตํ่ากวาปริญญาตรี 37 39.36 

    ปริญญาตรี 42 44.68 

    ปริญญาโท 15 15.96 

    ปริญญาเอก 0 0 

    อื่น ๆ 0 0 

รวม 94 100 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    0 – 5 ป 17 18.09 

    6 – 10 ป 14 14.89 

    11 – 15 ป 8 8.51 

    15 ป ข้ันไป 55 58.51 

รวม 94 100 
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รายการ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

6. หนวยงานที่สังกัด  

สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 14 14.9 

หอสมุดสาขา วังทาพระ 27 28.7 

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 39 41.5 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบรุ ี
10 10.6 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
4 4.3 

รวม 94 100 

7. ตําแหนง 

บรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ 25 26.6 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/ 

นักบรหิารงานทั่วไป 
22 23.4 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/

นักวิชาการเงินและบญัชี 
5 5.3 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด 

(พนักงาน/เจาหนาที่หองสมุด) 
6 6.4 

ผูปฏิบัติงานบริหาร(พนักงาน/

เจาหนาที่ธุรการ) 
5 5.3 

พนักงานสถานที่/พนักงานซอม

เอกสาร 
20 21.3 

อื่น ๆ  11 11.7 

รวม 94 100 

 

 จากตารางที่ 12 สามารถสรุปไดวา ผู เขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน 63 คน คิดเปน

รอยละ 67.02 และเปนเพศชาย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 32.98 โดยสวนใหญมีอายุมากกวา 

50 ป ข้ึนไป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมามีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน  

25 คน คิดเปนรอยละ 26.59 รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
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24.53 และลําดับสุดท ายมีอายุระหวาง 20 – 30 ป  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.45  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 44.68 

รองลงมาคือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 39.36 และลําดับสุดทายคือ

ระดับปริญญาโท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.96 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลา

ในการปฏิบัติต้ังแต 15 ป ข้ึนไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 58.51 รองลงมาคือ 0 - 5 ป จํานวน 

17 คน คิดเปนรอยละ 18.09 รองลงมาคือ 6 – 10 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.89  

และสุดทายคือ 11 – 15 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.51 ทั้งน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

สังกัดหอสมุดพระราชวังสนามจันทร จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาสังกัดหอสมุด

สาขา วังทาพระ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 28.7 ลําดับถัดมาสังกัดสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ลําดับถัดมาสังกัดหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 10.6 และสุดทายสังกัดหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 คน 

คิด เป น รอยละ 4 .3  นอกจาก น้ี เมื่ อแยกตาม ตําแห น งของผู ตอบ แบบ สอบ ถาม  พบว า  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 26.6 

รองลงมาอยูเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 23.4 

รองลงมาเปนพนักงานสถานที่/พนักงานซอมเอกสาร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 21.3 รองลงมา

เปนตําแหนงงานอื่นๆ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.7 รองลงมาเปนผูปฏิบัติงานหองสมุด 

(พนักงาน/เจาหนาที่หองสมุด) จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.4 และสองอันดับสุดท าย  

เปนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา/นักวิชาการเงินและบัญชี และผูปฏิบัติงานบริหาร (พนักงาน/เจาหนาที่

ธุรการ) มีจํานวนเทากันอยูที่ 5 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 13 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกรายดาน 

(n=94) 

หัวขอประเมิน 𝒙𝒙 S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ดานวัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางการพัฒนา

บุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.24 0.02 มาก 

2. ดานกระบวนการจัดสัมมนา 4.22 0.04 มาก 

3. ดานความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรบัจากการสัมมนา

เรื่องนโยบายและแนวทางการพฒันาบุคลากร สํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.33 0.01 มาก 
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 จากตารางที่ 13 สามารถอธิบายไดวา ผูเขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอการจัดโครงการ โดยเรียง

จากมากไปนอย คือ ดานความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนานโยบายและแนวทาง 

การพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร คาเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.33, S.D.= 0.01) 

รองลงมาเปนด านการบรรลุ วัต ถุประสงคของนโยบายและแนวทางการพัฒ นาบุคลากร  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร คาเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.24, S.D.= 0.02)  ดานกระบวนการ 

จัดสัมมนา คาเฉลี่ย (𝑥𝑥=4.22, S.D.= 0.04) 

 

ตารางที่ 14 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ดานความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ 

 จากการสัมมนา    

( n= 94) 

หัวขอประเมิน 𝒙𝒙 S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สามารถนําความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ

พัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไปใชประโยชนได 

4.26 0.52 มาก 

2. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.38 0.54 มาก 

รวม 4.32 0.01 มาก 

 

 จากตารางที่ 14 สามารถอธิบายไดวา ผูเขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความความตอการจัดโครงการ ในดาน 

ของความพึ งพอใจและประโยชนความรู เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรไปในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.32, S.D.= 0.01)  

โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการสัมมนาอยู ในระดับมาก  (𝑥𝑥=4.38,  

S.D.= 0.54) และคิดวาสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดอยูในระดับมากเชนกัน  (𝑥𝑥=4.26, 

S.D.= 0.52)  
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ตารางที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

( n= 94) 

หัวขอประเมิน 𝒙𝒙 S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ไดทราบถึงนโยบายและแนวทางการพฒันาบุคลากร  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จากรปูแบบ

ทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่รองรบัการเปนแหลงเรียนรู 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.34 0.57 มาก 

2. การสัมมนาครั้งน้ีมีผลทําใหทานตระหนักถึงความสําคัญ 

ในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
4.40 0.53 มาก 

3. เปนการกระชับความสัมพันธที่ดีระหวางผูบรหิารและ 

บุคลากรทั้ง 3 วิทยาเขต 
4.24 0.59 มาก 

รวม 4.33 0.02 มาก 

 

  จากตารางที่ 15 พบวา ผู เขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ในดานของการบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดโครงการอยูในระดับมาก  (𝑥𝑥=4.33 S.D.= 0.02) โดยแบงออกเปน  

ความพึงพอใจตอการสัมมนาครัง้น้ีมีผลทําใหทานตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

อยูในระดับมาก  (𝑥𝑥=4.40, S.D.= 0.53) รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่ไดทราบถึงนโยบายและ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรจากรูปแบบทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.34, S.D.= 0.57)  สุดทาย คือ  

เปนการกระชับความสัมพันธที่ ดีระหวางผูบริหารและบุคลากรทั้ง 3 วิทยาเขต มีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.24, S.D.= 0.59) 
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ตารางที่ 16 ระดับความพงึพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  

               ดานกระบวนการจัดสัมมนา 

( n= 94) 

หัวขอประเมิน 𝒙𝒙 S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. รูปแบบการจัดสมัมนาเหมาะสม 4.24 0.55 มาก 

2. สถานที่จัดสมัมนาเหมาะสม 4.23 0.65 มาก 

3. ระยะเวลาในการสัมมนาเหมาะสม 4.17 0.61 มาก 

รวม 4.22 0.04 มาก 

 

 จากตารางที่ 16 พบวา ผู เขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ในภาพรวมดาน

กระบวนการการจัดสัมมนาอยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.22, S.D.= 0.04)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดสัมมนาเหมาะสม อยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.24, S.D.= 0.55) รองลงมา

คือสถานที่จัดสัมมนาเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.23, S.D.= 0.65) และลําดับ

สุดทายคือระยะเวลาในการสมัมนาเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.17, S.D.= 0.61)    

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการ 

เปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ  

1) เพื่อศึกษาสภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร  2) เพื่อประเมินศักยภาพการใหบริการของ

สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร  และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ

สนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอน

ของการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา แบงออกเปน 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 

การวิจัย (Research: R1) 1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ

การสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู (Analysis: A) การศึกษาสภาพการณและความตองการการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและการประเมินศักยภาพการใหบรกิารของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้ันตอนที่ 2  

การพัฒนา (Development :D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development :  

D and D) เครื่องมอืเพื่อการวิจัย การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research :R2)  

การทดลองใช หรือนําเครื่องมือที่ไดไปใช (Implementation : I) ข้ันตอนน้ีเปนการทดลองรูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรโดยการจัดฝกอบรมเรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนการเปนแหลง

เรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: 

D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation : E) ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรโดยการจัดสัมมนาเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึ่งประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) ผูบริหารและ

บุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   2) ผูเขารับบริการจากสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรในปงบประมาณ 2560 3) ผูเช่ียวชาญ  4) ผูเขารับการอบรม  5) ผูเขารวม 

การสัมมนา กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 

0.05 เปอรเซ็นต ใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) และแบบเปนระบบ 

(Systematic Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยไดแก  แบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด  

การประชุมผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของผูเขาอบรม  

การสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง และการวิเคราะหเน้ือหา สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) การทดสอบคาที (t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

  1. สภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  สภาพการณของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการณของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (𝑥𝑥= 3.80, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณา 
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เปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกําหนด

ทิศทางของกล ยุทธและยุทธศาสตร เกี่ ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไวอย างชัดเจน  

มีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥= 4.15, S.D.=0.67) ตํ่าที่สุด คือ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหมที่เหมาะสม และตอเน่ืองเปนประจําทุกป มีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥= 3.50, S.D.=1.02) 

และความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรพบวา โดยภาพรวม ผูบริหารและบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 

มีความคิดเห็นดานความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 4.19, S.D.=0.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย 

สูงที่สุด คือ ตองการใหมีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

(𝑥𝑥= 4.22, S.D.=0.96)  และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ตองการที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

ในหลักสูตรมีความเกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ (𝑥𝑥= 3.62, S.D.=1.09) 

 2. ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา 

โดยภาพรวม ผู เข ารับบริการของสํ านักหอสมุดกลางเห็นวาศักยภาพการใหบริการของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก  (𝑥𝑥 = 3.84, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวาเวลาในการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง การเปด-ปด มีความเหมาะสม 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด(𝑥𝑥 = 4.03, S.D.=0.91)  และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมที่เปน

ประโยชน และมีการสรางแรงจูงใจใหผูที่สนใจมาใชบริการอยูเสมอ (𝑥𝑥= 3.55, S.D.=0.91) 

 3. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่ อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบ และสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปไดวา

 รูปแบบการพัฒ นาทรัพยากรม นุษย เพื่ อส นับส นุนการเป นแหล งเรียนรูขอ ง 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย 4 องคหลัก คือ องคประกอบหลักที่ 1  

การวิเคราะห ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก 1) การวิเคราะหความตองการ โดยแบงออกเปน การ

วิเคราะหองคการ การวิเคราะหงาน และการวิเคราะหบุคคล  2) จัดลําดับความสําคัญของความ

ตองการ  องคประกอบหลักที่ 2 การออกแบบ ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก 1) กําหนดวัตถุประสงค  

2) พัฒนาแผนการสอน/แผนการเรียนรู  3) พัฒนา/นําเครื่องมือไปใช  4) เลือกวิธีการและเทคนิค  5) 

กํ าหนดโปรแกรม/วิ ธีการพัฒ นาทรัพยากรบุ คคล  องคประกอบหลั กที่  3 การ นําไปใช  

ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย 

แบงออกเปน แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ การประเมินผล 
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การปฏิบัติงาน และการพัฒนาองคกร  องคประกอบหลักที่ 4 การประเมินผล ประกอบดวย

องคประกอบยอย ไดแก 1) ต้ังเกณฑการประเมินผล  2) ระบุรูปแบบการประเมินผล  3) ดําเนินการ

ประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา  4) แปลผล 

 3.2 ผลการนําเสนอรางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนข้ันตอนของการนําเสนอรางรูปแบบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยการประชุมผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) จํานวน 7 คน ในการพิจารณาความถูกตอง

ครอบคลุม  (accuracy standards) ความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได 

(feasibility standards) และความเปนประโยชน (utility standards) ของรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงรูปแบบดังกลาว 

 3.3 ผลการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลง

เรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย ข้ันตอนการวิเคราะห ซึ่งเปน 

การวิเคราะหความตองการจําเปน โดยแบงออกเปน การวิเคราะหองคการ การวิเคราะหงาน และ 

การวิเคราะหบุคคล และนํามาจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน ข้ันตอนการออกแบบ  

ซึ่งประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค การพัฒนาแผนการสอน/แผนการเรียนรู การพัฒนา/ 

นําเครื่องมือไปใช การเลือกวิธีการและเทคนิคในการพัฒนา การกําหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ข้ันตอนการนําไปใช ซึ่งประกอบดวยแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย/วิธีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยแบงออกเปน แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองคการ ข้ันตอนการประเมินผล ประกอบดวย  

การต้ังเกณฑการประเมินผล ระบุรูปแบบการประเมินผล ดําเนินการประเมินผลของแผนการพัฒนา/

วิธีการพัฒนา และแปลผลการประเมิน และข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนาซึ่งเปนข้ันตอนสุดทาย

กอนเริ่มข้ันตอนใหมเปนวงรอบของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  2.4 ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปน 

แหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงออกเปน 

   2.4.1 ผลการฝกอบรมใหแกหัวหนางาน ภายใตช่ือโครงการอบรม รูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบวาผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังการใหความรู 

สูงกวากอนการใหความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  2.4.2 ผลการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวขอ 

“นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”  

 ผูเขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ไดทราบถึงนโยบายและ

แนวทางการพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตามรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อยูในระดับมาก (𝑥𝑥=4.34, S.D.= 0.57)  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่คนพบสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ 

การวิจัย ดังน้ี  

 1. สภาพการณการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสํานักหอสมุดกลางใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก 

โดยไดมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวในแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลาง 

รวมทั้งไดมีการดําเนินการแตงต้ังกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง และมีกิจกรรม 

ในการพัฒนาบุคลากรทุกป ทําใหสภาพการณการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง 

อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สภาพการรดานการกําหนดทิศทางของกลยุทธและ

ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับ

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลางที่มีทั้งแผนยุทธศาสตร กิจกรรม และ

โครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง และบุคลากรทุกคน 

มีสวนรวมดวย  จึงทําใหใหสภาพการณการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลางอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับแนวคิดของนิทัศน ศิริโชติรัตน ซึ่งกลาวไววา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปน

แนวคิดในการบริหารคนเชิงกลยุทธ จําเปนตองปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธขององคกร โดยการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยน้ัน เปนการใชทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคาขององคกรใหปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงคขององคกร แตอยางไรก็ตามสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขาดการจัด

กิจกรรม โครงการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเน่ือง จึงตองเรงดําเนินการปรับปรุง แกไข 

การดําเนินงานใหมีความตอเน่ือง โดยควรใชหลักแนวความคิดของ ศิรภัสสรศ วงศทองดี ที่เสนอไววา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน เปนกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ที่ควรจัดใหมีข้ึนทั้งในระยะสั้น 

ระยะยาว เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาความรูในงาน ประสบการณ และความพึงพอใจ  
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 2. ความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร อยูระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย  ทั้งน้ีอาจะเปนเพราะวาบุคลากร 

สํานักหอสมุดกลางมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และในการประเมินผล 

การปฏิบัติงานประจําปจะมีนโยบายการประเมินตนเองเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP) 

และผูบริหารสํานักหอสมุดกลางใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร  โดยมีการกําหนดนโยบาย 

ดานการพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรทราบทั่วไปในทุก ๆ ป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โชติชวัล  

ฟูกิจกาญจน ซึ่งเสนอไววา มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ในการดําเนินงานของทุกองคกร ดังน้ัน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนการกระทําเพื่อการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมนุษยใหมีศักยภาพ 

(Potentials) ในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แตมีหลายองคกรไมสามารถไป

ถึงเปาหมายที่กําหนดได เน่ืองจากการขาดความรู ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย

อยางแทจริง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ ถูกตองจะชวยใหมนุษยสามารถดําเนินงานไดอยาง

ปลอดภัย ประหยัดเวลา คาใชจาย และทรัพยากร พรอมกับไดรับสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ และ

เปนที่พึงพอใจของผูอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกัน และสอดคลองกับแนวคิดของศิรภัสสรศ วงศทองดี 

ที่ เสนอไววา เปาหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ สรางการเรียนรู (Learning)  

ทั้งในระดับบุคคล และในระดับองคการ (Individual and organizational learning) เพื่อสรางเปน

ผลงาน (Performance) ที่ดีกวาเดิมทั้งในระดับบุคคล และผลงานโดยรวมขององคการ (Individual 

and organizational performance) โดยมีวัตถุประสงค คือ ความสําเร็จของสมาชิกและองคการ  

และสอดคลองกบัแนวคิดของเดฟ ไร เอดฮิการิ (Dev Raj Adhikari) ที่พบวา การบรรลุเปาหมายของ

องคการจะมีความสัมพันธกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี

ความสัมพันธกับการจัดการที่มีประสิทธิผล 

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความตองการใหมีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาปจจุบันเครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความสําคัญและจําเปนในการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดกลางเปนอยางย่ิง  

ผูบริหารสํานักหอสมุดกลางไดเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาวจึงไดสนับสนุนงบประมาณ และ

กําหนดนโยบายในดานเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเพิ่มมากข้ึน 

เพื่อสนองตอบความตองการในเรื่องดังกลาว  

 นอกจากน้ียังไดจัดหาโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรมาใชในการพัฒนาบุคลากรอีกดวย 

เชน โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปารค (Park)  

ซึ่งพบวาการใชโปรแกรม MOOCs ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะทําใหมีประสิทธิผลตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยใชโปรแกรมสําหรบัการฝกอบรมพัฒนา การพัฒนาองคการ การพัฒนาอาชีพ 

และการพัฒนาผูบริหาร 
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 3. ศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา 

โดยภาพรวม ผูเขารับบริการของสํานักหอสมุดกลางเห็นวาศักยภาพการใหบริการของบุคลากร 

สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนบุคลากรที่มีภารกิจในการ

ใหบริการเปนหลักจึงมีสมรรถนะหลักดานจิตบริการสูง ทั้งสํานักหอสมุดกลางยังมีวัฒนธรรมองคการ 

ที่เนนดานการบริการและเปนตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนดวย เพื่อใหบุคลากรเห็นถึง

ความสําคัญของการพัฒนาตนเองในดานการบริการ อันกอใหเกิดการพัฒนางานที่สงผลตอความ 

พึงพอใจของผูรับบรกิารในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของสํานักหอสมุดกลางในดานการพัฒนา

นวัตกรรมการบริการเพื่อรองรับการเรียนรู การสรางสรรคและการวิจัยโดยเฉพาะการใหบริการเชิงรุก 

สอดคลองกับแนวคิดของ สุธินี ฤกษขํา ที่สรุปวาอน่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเปนงานที่มี

ความสําคัญตอองคการ เพราะเปนงานที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี

ความสําคัญที่สุดขององคการ เปนการชวยใหองคการโดยรวมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนสวนชวยใหองคการประสบความสําเร็จจะตองอาศัยการดําเนินการที่มีความ

เหมาะสมโดยผูมีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง 

สํานักหอสมุดกลาง มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร โดยไดดําเนินการ

ใหบริการหองสมุดและบรกิารสารสนเทศใหแกนักศึกษา คณาจารย ผูใชบริการอื่นๆ ใหสามารถเขาถึง

ทรัพยากรและแหลงเรยีนรูโดยการสบืคนผานเครอืขายคอมพิวเตอร เชน บริการ e-Book, e-Journal 

บริการฐานขอมูลวารสารวิชาการ ฐานขอมูลจุลสาร วิทยานิพนธออนไลน บริการตออายุการยืม

หนังสือ เปนตน มีการอบรมการใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหกับผูใชบริการ มีการบริการอํานวย 

ความสะดวกใหผูใชบริการผานทางเขา-ออกดวยระบบคอมพิวเตอร ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ และจัดให

มีเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพผลขอมูล จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสายไวอํานวยความสะดวกแก

ผูใชบริการ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพ

ทางกายภาพเพื่อเอื้อตอการเรียนรู โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับดี 

นอกจากน้ียังมีการใหบริการเชิงรุก และบริการอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการเพื่อใหเกิดความสะดวก 

ความรวดเร็วและตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดอยางทันทวงที ในการดําเนินการ

ใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอนดังกลาว สํานักหอสมุดกลาง ยังมีการประเมินผลความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ ปละ 2 ครั้ง เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการใหบริการและการทํางาน 

ใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบริการ  
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 4. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่ อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรูปแบบเปน 

พหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกันสอดคลองกับสมมติฐานที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา  รปูแบบ

หรือแบบจําลองหรือสิ่งที่สรางข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือทางความคิดที่ชวยใหสามารถเขาใจถึงสิ่งที่เกิดข้ึน

ไดงาย เปนรูปแบบของการแสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยที่มีความเช่ือมโยงกันที่มีแบบ

แผน และนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานตาง ๆ ใหเกิดความสําเร็จ  

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีลักษณะเปนพหุองคประกอบที่มีรูปแบบของการแสดง

ความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน ที่ เสนอไววา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนสวนหน่ึงของการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนกระบวนการของการใช

ทรัพยากรมนุษยที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีผล

ของการศึกษาครั้งน้ี พบวา องคประกอบหลกัของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการ

เปนแหลงเรยีนรูของสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 

1) การวิเคราะห  2) การออกแบบ  3) การนําไปใช  และ 4) การประเมินผล สอดคลองกับ

แนวความคิดของกัลยา กลายสุข ที่เสนอไววา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยมี 

6 ข้ันตอน คือ 1. ความตองการ  2. การวินิจฉัยและการวิเคราะห  3. การพัฒนา  4. ความเปนไปได  

5. การนําไปใช  และ 6. การประเมินผล โดยเมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา  

 องคประกอบหลักที่ 1 การวิเคราะห มีองคประกอบยอย ไดแก 1) การวิเคราะห 

ความตองการ โดยแบงออกเปน การวิเคราะหองคการ การวิเคราะหงาน และการวิเคราะหบุคคล   

2) จัดลําดับความสําคัญของความตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน  ซึ่งเสนอ

ไววา กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการกระทําที่ทําเปนลําดับข้ันตอน โดยข้ันตอนของ 

การประเมินความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การประเมิน

ความจําเปนที่ตองพัฒนา  2) การประเมินประโยชนเมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น  3) การประเมิน 

ความพรอมขององคการ  4) การประเมินผลกระทบและผลลัพธ และยังสอดคลองกับข้ันตอนของ 

การวิเคราะห ซึ่งเปนการพิจารณารวมกันคลายกับการประเมินความสําคัญ แตการวิเคราะหงาน 

จะเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับลักษณะของงานในแตละตําแหนง เพื่อใหสามารถนําไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงกับลักษณะของงาน และความรับผิดชอบของแตละตําแหนง  

ซึ่งควรที่จะบงบอกไดถึงความต้ืน ความลึก ขอบขายหรือความกวางของงานน้ัน ๆ ดวย  

 องคประกอบหลักที่  2 การออกแบบ ซึ่ งมีองคประกอบยอย ไดแก  1) กําหนด

วัตถุประสงค  2) พัฒนาแผนการสอน/แผนการเรียนรู  3) พัฒนา/นําเครื่องมือไปใช  4) เลือกวิธีการ

และเทคนิค 5) กําหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับแนวคิดของ โชติชวัล  
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ฟูกิจกาญจน ที่กลาวถึง ข้ันตอนวางแผนการพัฒนา ตองเริ่มจากการกําหนดรูปแบบการพัฒนา ตองมี

การวางแผนเกี่ยวกับระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เครื่องมือ อุปกรณ อาหาร งบประมาณที่จะตองใช

ในการดําเนินงานการพัฒนา ตองมีการเตรียมการประเมินเพื่อประเมินผลการดําเนินการพัฒนาดวย 

ตองมีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการดําเนินการ เพื่อเปนการเปรียบเทียบ

ระดับของการพัฒนาทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ 

นิทัศน ศิริโชติรัตน ที่เสนอไววา การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ใชการคาดการณ

ความตองการ ดานทรัพยากรมนุษยขององคกร อันจะสงผลถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ

บุคลากร และการตอบสนองตอปจจัยแวดลอม ซึ่งการแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จัดทําข้ึนจะตอง

ตอบคําถามเหลาน้ีได คือ  

 1. จะทําอะไร กําหนดเปาหมายวาตองการที่จะทําอะไรโดยพิจารณาเปาหมายที่มี 

ความสอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคขององคกร 

 2. จะทําอยางไร กําหนดแนวทางปฏิบัติวาตองการจะทําอะไรและทําอยางไร เพื่อให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสทิธิภาพ เพื่อใหการใชทรัพยากรขององคกรเปนไป

ในทิศทางที่เหมาะสม และตรงตามความตองการที่สุด 

 3. จะใหใครทํา การเลือกสรรบุคลากรนับวาเปนเรือ่งทีส่ําคัญ เพื่อมาปฏิบัติงานใหดําเนิน

ไปตามที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. จะทําเมื่อไร กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวาตองเสร็จสิ้นเมื่อใด และกิจกรรม

ใดสมควรจะทําเมื่อใด โดยมีระยะเวลาเทาใด พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่แตละกิจกรรมสมควรจะ

เสร็จสิ้นลง 

 องคประกอบหลักที่ 3 การนําไปใช ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก แผนพัฒนาทรัพยากร

มนุษย/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยแบงออกเปน แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนา

ความกาวหนาในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองคกร โดยสอดคลองกับ

แนวคิดของ อาภรณ  ภูวิทยพันธุ ที่กลาวถึง องคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ 

หลังจากที่ ได ศึกษาแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland และ Ann Maycunich 

Gilley ในหนังสือ  Principle of Human Resource Development ที่ แบ งองคประกอบของ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใชมิติทางดานจุดเนน (Focus) และมิติดานผลลัพธ (Results) เปน  

4 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development) 2) การพัฒนา 

ส าย อ า ชี พ  (Career Development) 3 ) ก าร บ ริ ห าร ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน  (Performance 

Management) และ 4) การพัฒนาองคการ (Organization Development) 

 องคประกอบหลักที่  4 การประเมินผล ประกอบดวยองคประกอบยอย ไดแก  

1) ต้ังเกณฑการประเมินผล  2) ระบุรูปแบบการประเมินผล  3) ดําเนินการประเมินผลของแผน 



136 

 

 

การพัฒนา/วิธีการพัฒนา 4) แปรผล สอดคลองกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน ที่กลาวถึง 

ข้ันตอนการประเมินไววา การประเมินผลน้ันสามรถแบงไดเปนการประเมินผลการดําเนินการ 

ในประเด็นของความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมที่มีความเกี่ยวของกับ ระยะเวลา สถานที่ 

วิทยากร เครื่องมือ อุปกรณต าง ๆ อาหาร รูปแบบ และการดําเนินการพัฒนา รวมไปถึง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งกอนและหลังจากการไดรับการพัฒนา ทั้งในเชิงของประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อเปนการเปรียบเทียบระดับของความสามารถ แลวจึงมีการนําผลการประเมิน

ดังกลาวไปประเมินความจําเปนในการพัฒนาครั้งตอไป อน่ึงการประเมินผลหลังการปฏิบัติงานน้ัน 

ควรมีการประเมินแบบรอบดาน หรือแบบ 360 องศา คือ เปนการประเมินระหวางพนักงานกับ

พนักงาน และระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหไดผลรอบดานมากที่สุด สวนรูปแบบ

ของการประเมินน้ันอาจใชวิธีเชิงปริมาณ ควบคูกับการประเมินเชิงคุณภาพ 

 องคประกอบหลักที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา เปนองคประกอบที่ปรับปรุงเพิ่มเติม 

จากการประชุมผูเช่ียวชาญเน่ืองจาการปรับปรุงและพัฒนาเปนกระบวนการที่ทําใหระบบเปนระบบ

การพัฒนาที่ตอเน่ืองและสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชธิดา เซี่ยงฉี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ 

การพัฒนาและการประเมินองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา 

โมเดลองคประกอบและตัวบงช้ีที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 74 ตัวบงช้ี ทั้งน้ีรูปแบบการพัฒนา

และการประเมินองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสัมพันธกัน 5 สวน คือ  

1) องคประกอบและตัวบงช้ีสําหรับการพัฒนาและการประเมิน  2) เปาหมายของการพัฒนาและ 

การประเมิน  3) กระบวนการพัฒนา  4) กระบวนการประเมิน  5) การใหขอมูลยอนกลับ 

เพื่อการพัฒนา  

 

 ผูวิจัยไดนํารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร ไปใชจริงพบวา ผลการฝกอบรมใหแกหัวหนางาน ภายใตช่ือ

โครงการอบรมการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย  ของสํ านักหอสมุ ดกลาง Human Resource 

Development มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 14 คน เมื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนและหลังการเขารับการฝกอบรมดวยการวิเคราะหคา t-test พบวา 

คะแนนกอนใหความรูและหลังใหความรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

โดยมีคา t-test เทากับ -6.364 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทธิพล 

ไชยบุรี และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลดานการอนุรักษ

พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุม ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมการอบรมมีความรูเพิ่มข้ึน 
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โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม และผูเขาอบรมมีความคิดเห็นตอหลักสูตร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธ์ิ ชุมศรี  ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ

การพัฒนาบุคลากรดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาที่ใช

รูปแบบมีผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามีคาสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน 

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ผูบริหารเปนอีกองคประกอบหน่ึงที่สําคัญ ซึ่งชวยผลักดันและขับเคลื่อนการบริหาร

องคการที่กอใหเกิดการนํารูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูไปปฏิบัติ

ไดจริง และยังเปนผูที่ชวยใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถดําเนินงานไปไดอยางย่ังยืน จึงควร 

มีการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อส นับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอผูคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปปรับใช

และพัฒนาบุคลากรในทุกสวนงานใหเกิดความย่ังยืน 

 2. การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเปนสวนหน่ึงของการสรางรากฐานในการพัฒนาองคการ 

การใหความสําคัญตอปจจัยพื้นฐานขององคการเปนสิ่งที่จําเปน ดังน้ันการวางแผนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และบรรจุหัวขอดังกลาวใหเปนหน่ึงในนโยบายของการบริหารขององคการจึงควร

ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อใหองคการสามารถยืนหยัดไดอยางมั่นคงตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอนันําไปสูการพัฒนาองคการไดอยางย่ังยืน 

 2. ควรศึกษา รูปแบบการประเมินความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูอยางย่ังยืน 
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แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามสภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร  

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. เพื่อประเมินศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามน้ีใชเวลาในการตอบประมาณ 20 นาที โดยการตอบแบบสอบถามขอให

ทานพิจารณาสภาพการณในปจจุบัน ความตองการในการพัฒนา ปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่มีตอ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณา

คุณลักษณะตาง ๆ ของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู   

 

นิยามศัพทในการวิจัย  

 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อหาเทคนิค วิธีการ 

กิจกรรม หรือกระบวนการต้ังแตการประเมินความตองการ การดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่ทําใหเกิดเปนรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางเพื่อการรองรับ

การเปนแหลงเรียนรูของหนวยงาน 

รายละเอียดแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับสภาพการณ

และความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม  2) สภาพการณปจจุบันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  3) ความตองการพัฒนา

ตนเองของบุคลากร  
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอท่ี รายการ 

1 

เพศ 

(   ) หญิง 

(   ) ชาย 

2 

อายุ 

(   ) อายุตํ่ากวา 20 ป 

(   ) อายุระหวาง 20 – 30 ป 

(   ) อายุระหวาง 31 – 40 ป 

(   ) อายุระหวาง 41 – 50 ป 

(   ) อายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป 

3 

ระดับการปฏิบัติงาน  

( ) ระดับปฏิบัติการ  

( ) ระดับชํานาญการ  

( ) ระดับชํานาญการพิเศษ  

( ) ระดับวิชาการ  

( ) ระดับบริหาร  

( ) อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................. 

4 

ระดับการศึกษา 

(   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(   ) ปริญญาตรี 

(   ) ปริญญาโท 

(   ) ปริญญาเอก 

(   ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................... 

5 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

( ) 0 - 5 ป  

( ) 6 – 10 ป  

( ) 11 – 15 ป  

( ) มากกวา 15 ป ข้ึนไป  
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สวนท่ี 2 สภาพการณการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 คําชี้แจง โปรดพิจารณาสภาพการณปจจุบันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และโปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับ 

ความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงหน่ึงชองและขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกขอ 

ขอท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของทาน 

5 

เห็นดวย

มากที่สุด 

4  

เห็นดวย

มาก 

3  

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

2  

เห็นดวย

นอย 

1 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

1 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการกําหนดทิศทางของ

กลยุทธและยุทธศาสตรเกี่ยวกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยาง

ชัดเจน   

     

2 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการวางแผนและจัดสรร

งบประมาณสําหรับการพัฒ นา

ท รัพ ย าก รม นุษ ย อ ย าง ชัด เจ น 

เหมาะสม  

     

3 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิ ล ป า ก ร ให ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ 

ก า ร พั ฒ น าท รั พ ย าก ร ม นุ ษ ย 

ทุกระดับ ช้ันของการปฏิบั ติงาน

อยางเทาเทียมกัน 

     

4 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลป ากรได นํ าแผนการพัฒ นา

ทรัพยากรมนุษยมาใชจริง 

     

5 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิ ล ป า ก ร เป ด โอ ก า ส ให ท า น 

มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
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ขอท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของทาน 

5 

เห็นดวย

มากที่สุด 

4  

เห็นดวย

มาก 

3  

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

2  

เห็นดวย

นอย 

1 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

6 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการจัดการปฐมนิเทศ

บุ คลากรใหมที่ เหมาะสม และ

ตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

     

7 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการจัดการฝกปฏิบัติงาน

ที่ เปนประโยชนและสามารถนํา

ความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

     

8 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการจัดทําเอกสารหรือ

คูมือการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร

เพื่ อการ ศึกษา ทํ าค วาม เข าใจ

เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 

     

9 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการกํ าหนดนโยบาย

สนับสนุนการศึกษาตอของบุคลากร

อยางชัดเจน 

     

10 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรใหการสนับสนุนการศึกษา

ตอในทุกระดับ ทั้งแบบเต็มเวลา

และแบบระยะสั้น 

     

11 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรสนับสนุนและสงเสริมให

บุคลากรพัฒนาตนเองโดยสงไปเขา

รับการฝกอบรม/การสัมมนาอยาง

เหมาะสม 
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ขอท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของทาน 

5 

เห็นดวย

มากที่สุด 

4  

เห็นดวย

มาก 

3  

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

2  

เห็นดวย

นอย 

1 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

12 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรสนับสนุนและจัดการศึกษา

ดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

อยางเหมาะสม 

     

13 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการสรางเครือขายความ

รวมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

     

14 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลป ากรส นับสนุนใหบุ คล ากร

ทํางานวิจัยหรือจัดทําการพัฒนา

งานประจําสูงานวิจัย 

     

15 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรสนับสนุนและผลักดันให

บุคลากรพัฒนาตนเองในสายงาน 

เพื่อการเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน 

     

16 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีกระบวนการสําหรับการ

ประเมินการป ฏิบั ติงานมีความ

เหมาะสมและยุติธรรม 
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สวนท่ี 3 ความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลาง  

           มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 คําชี้ แ จง โป รดพิ จ ารณ าความตอ งการในการพัฒ นาท รัพ ยากรม นุษย ของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และโปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความ

คิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงหน่ึงชองและขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกขอ 

ขอท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของทาน 

5 

ตองการ

มาก

ที่สุด 

4 

ตองการ

มาก 

3 

ตองการ

ปาน

กลาง 

2 

ตองการ

นอย 

1 

ตองการ

นอย

ที่สุด 

1 

ต อ งก าร ให มี ก าร ส ร า ง แล ะ จั ด

ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ข อ ง สํ า นั ก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหมีความเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู

และการพัฒนาตนเอง 

     

2 

ตองการใหมีการจัดหาเครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

     

3 

ตองการที่จะศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน 

ในหลักสูตรมีความเกี่ยวของกับงานที่

รับผิดชอบ 

     

4 

ต อ งการ ให มี ก ารส นับ ส นุนแล ะ

สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสไดรับ

การพัฒนาอยางเทาเทียมกัน 

     

5 

ต อ ง ก า ร ใ ห มี ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณในการศึกษาตอในทุก

ระดับ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

     

6 

ต อ งการ ให มี ก ารส นับ ส นุนแล ะ

ส ง เส ริ ม ก าร เข า รั บ ความ รู ต าม

หลักสูตรเฉพาะตําแหนง 

 

     



153 
 

ขอท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของทาน 

5 

ตองการ

มาก

ที่สุด 

4 

ตองการ

มาก 

3 

ตองการ

ปาน

กลาง 

2 

ตองการ

นอย 

1 

ตองการ

นอย

ที่สุด 

7 

ต อ งการ ให ส นับ ส นุนก าร ศึกษ า

หลักสูตรที่สนใจแมจะไมเกี่ยวของกับ

งานแตเปนการเพิ่มพูนความรู 

     

8 

ตองการใหมีการจัดการอบรมและการ

ใหความรูเกี่ยวกับพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

     

9 

ต อ ง ก า ร ให มี ก าร ส ง เส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนการพัฒนาตนเองดานทักษะ

ภ า ษ า เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ 

การปฏิบัติงาน 

     

10 
ตองการใหมีการสนับสนุนและพัฒนา

ทักษะการใหบริการที่ดี 

     

11 

ต อ ง ก า ร ให มี ก าร ส ง เส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนการพัฒนาตนเองดานทักษะ

การใช งานเทคโนโล ยีสารสนเทศ 

ตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

     

12 

ตองการใหมีการผลักดัน สนับสนุน 

และการใหคําปรึกษาดานการเลื่อน

ระดับการปฏิบัติงาน 

     

13 

ตองการใหมีจัดการฝกอบรม/สัมมนา

เพื่อพัฒนาความสามารถกอนการเขา

สูตําแหนงใหม 

     

14 

ตองการใหมีการสนับสนุนทุนสําหรับ

การทําวิจัย การทําผลงาน หรือการ

พัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
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ขอท่ี รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของทาน 

5 

ตองการ

มาก

ที่สุด 

4 

ตองการ

มาก 

3 

ตองการ

ปาน

กลาง 

2 

ตองการ

นอย 

1 

ตองการ

นอย

ที่สุด 

15 

ตองการใหมีที่ปรึกษาสําหรับการให

คําแนะนําการศึกษาตอหรือการทํา

ผลงานทางวิชาการ 

     

16 

ตองการการเรียนรู เทคนิคเพื่อการ

ปฏิบัติงานจากผูเช่ียวชาญในสายงาน

ที่รับผิดชอบ 

     

17 

ตองการใหมีการสรางความรวมมือ

ท าง วิชาก ารทั้ ง ในป ระ เทศแล ะ

ตางประเทศเพื่อใหบุคลากรไดมีโอ

การศึกษาดูงาน 

     

18 

ต อ งก ารให สํ า นั กห อส มุ ดกล าง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปดโอกาสให

บุ ค ล าก ร ได แ ส ด งผ ล ง าน  เช น 

ผลงานวิจัย เปนตน 

     

19 

ต อ งก าร  ก ารมี ส วน ร วม ใน ก าร

เส น อ แน ะสํ า นั ก ห อ ส มุ ด กล า ง 

มหาวิทยาลัย ศิลปากรในการจั ด

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรตางๆ 

     

20 

ตองการ การมีสวนรวมในการกําหนด

ทิดทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

     

21 

ต อ งก าร  ก ารมี ส วน ร วม ใน ก าร

ตัดสินใจและเลือกแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

* ขอขอบพระคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม* 
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แบบสอบถามศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู  

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการณและความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุน

การเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. เพื่อประเมินศักยภาพการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามน้ีใชเวลาในการตอบประมาณ 20 นาที โดยการตอบแบบสอบถามขอให

ทานพิจารณาศักยภาพของการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณา

คุณลักษณะตางๆของบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูและ 

การใหบริการที่เหมาะสม   

 

นิยามศัพทในการวิจัย  

 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อหาเทคนิค 

วิธีการ กิจกรรม หรือกระบวนการต้ังแตการประเมินความตองการ การดําเนินงานและประเมินผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ทําใหเกิดเปนรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง 

เพื่อการรองรบัการเปนแหลงเรียนรูของหนวยงาน 

รายละเอียดแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับศักยภาพ 

การใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   2) ศักยภาพ 

0การใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอท่ี รายการประเมิน 

1 

เพศ 

(   ) หญิง 

(   ) ชาย 

2 

อายุ 

(   ) อายุตํ่ากวา 20 ป 

(   ) อายุระหวาง 20 – 30 ป 

(   ) อายุระหวาง 31 – 40 ป 

(   ) อายุระหวาง 41 – 50 ป 

(   ) อายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป 

3 

สถานภาพ 

(   ) นักเรียน/นักศึกษา 

(   ) อาจารย/บุคลากรภายใน 

(   ) บุคคลภายนอก 

(   ) อื่นๆ โปรดระบุ............................ 

4 

ความถ่ีในการเขารับบริการ 

(   ) ทุกวัน 

(   ) มากกวา 6 ครั้ง/เดือน 

(   ) 5 – 6 ครั้ง/เดือน 

(   ) 3 – 4 ครั้ง/เดือน 

(   ) 1 – 2 ครั้ง/เดือน 

5 

ชวงเวลาท่ีเขารับบริการ 

(   ) 08.30 – 12.00 น. 

(   ) 12.00 – 13.00 น. 

(   ) 13.00 – 16.30 น. 

(   ) 16.30 – 18.30 น. 

(   ) ต้ังแต 18.30 จนกระทั้งปดใหบริการ 
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สวนท่ี 2 ศักยภาพของการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 คําชี้แจง โปรดพิจารณาศักยภาพของการใหบรกิารของสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และโปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

เพียงหน่ึงชอง และขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกขอ 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 

ปริมาณของหนังสือ วารสาร และสื่อตาง ๆ 

ที่มีใหบริการมีความเพียงพอ ครอบคลมุ

เหมาะสมกับความตองการ 

   

 

2 

หนังสือ วารสาร และสือ่ตาง ๆ ที่ใหบรกิาร

มีความทันสมัย มีความหลากหลาย 

ครอบคลมุกบัความตองการ 

   

 

3 
มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เปนประโยชน

ตอการใชงาน และชวยในการสืบคนไดดี  
   

 

4 
การจัดเรียงหนังสือ วารสาร และสื่อตาง ๆ 

มีความเปนระเบียบ สะดวกตอการคนหา 
   

 

5 
มีลําดับข้ันตอนในการใหบรกิารอยางเปน

ระบบ บรกิารสะดวก และรวดเร็ว 
   

 

6 

เว ล า ใน ก า ร ให บ ริ ก า ร ข อ ง สํ า นั ก

ห อ ส มุ ด ก ล าง  ก าร เป ด -ป ด  มี ค วาม

เหมาะสม 

   

 

7 
อั ต ร าค าป รั บ แล ะค าบ ริ ก ารมี ค ว าม

เหมาะสม 
   

 

8 
ระยะเวลาของการยืม-คืน ของหนังสือ 

วารสาร และสื่อตาง ๆ มีความเหมาะสม 
   

 

9 

สถานที่และสภาพแวดลอมเอื้อตอการ

เรียนรู การศึกษาคนควา มีความสะดวก

เหมาะสมกับการใชงาน 

   

 

10 

จํานวนที่ น่ัง และพื้นที่สําหรับใหบริการ

เพียงพอ มีแสงสวางเหมาะสม และสะอาด 
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ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

11 
ปายแนะนํา สัญลักษณในการใหบริการ 

ตาง ๆ มีความชัดเจน และเพียงพอ 
   

 

12 

มีการจัดกิจกรรมทีเ่ปนประโยชน และ 

มีการสรางแรงจูงใจใหผูทีส่นใจมาใชบริการ

อยูเสมอ 

   

 

13 

มีการประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม 

ตาง ๆ ที่จําเปนใหผูใชบริการไดรับทราบ 

อยูเสมอ 

   

 

14 
มี ช อ ง ท า ง ใน ก า ร ติ ด ต อ  ส อ บ ถ า ม  

ที่หลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว  
   

 

15 
มีการสื่ อสารกับผู ใชบ ริก าร เมื่ อมี การ

ปรับเปลี่ยนการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
   

 

16 
เอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ ที่ ใหบริการ 

มีความชัดเจน เขาใจงาย  
   

 

17 
บุคลากรที่ใหบริการเพียงพอตอปริมาณงาน

ที่ตองใหบริการ  
   

 

18 

บุคลากรมีทั กษะ ในการให บ ริก ารที่ ดี  

มีทักษะในการสื่อสาร และใหคําแนะนําที่

เปนประโยชน 

   

 

19 

บุคลากรมีทักษะ และคําแนะนําที่ดีสําหรับ

การสืบคนขอมูล การคนหาหนังสือ วารสาร 

และสื่อตาง ๆ 

   

 

20 

การให คําแนะนําของบุ คลากรในการ

ใหบริการ มีความชัดเจน ใหบริการดวย

อัธยาศัยไมตรีที่ดี 

   

 

21 

บุคลากรมีใจรักในการใหบริการ ใหบริการ

ดวยความสุภาพ เอาใจใส กระตือรือรน 

ในการตอบขอสักถาม 
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ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

22 
บุ ค ล า ก ร ยิ น ดี รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เห็ น 

ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อการนําไปปรับปรุง 
   

 

23 
บุคลากรใหบริการดวยความเสมอภาค 

เทาเทียมกัน 
   

 

24 
บุ ค ล าก รมี ค วาม ตรงต อ เวล าใน ก าร

ใหบริการ 
   

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

* ขอขอบพระคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม* 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

2. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร  สังขรักษา 

3. คุณนริศา  ธรรมอุปกรณ 

4. ดร.มณีนุช  ทรวงสรุัตนกลุ 

5. รองศาสตราจารย ดร.รัตติมา  จีนาพงษา 

6. อาจารย ดร.ศรายุทธ  แสนม ี

7. คุณอัปสร  กิจเจริญคา 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบ กอน–หลัง การเขาอบรม 
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แบบทดสอบ 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรู  

      ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําชี้แจง    แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความรู ความเขาใจของผูเขาอบรมหัวขอ 

“การพัฒนารูปแบบการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย เพื่ อส นับสนุนการเปนแหล งเรียนรูของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” กอนการศึกษาอบรมและหลังเขาอบรม ซึ่งเปนข้ันตอน 

ในการดําเนินการวิจัยเรื่องเดียวกัน   

ขอใหผูทําแบบทดสอบ เลือกคําตอบที่ถูกตองแลวทําเครื่องหมาย     หนาตัวเลือกในแตละขอ 

แบบทดสอบน้ีมีจํานวน 34  ขอ โปรดทําใหครบทุกขอ 

1. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย หมายถึงขอใด 

ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยต้ังแตสรรหา พัฒนาจนออกจากองคการ 

ข. กระบวนการพฒันา ศักยภาพของบุคคล เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานของ

บุคคลหรือองคการใหบรรลุเปาหมาย 

ค. กิจกรรมการวิเคราะหความจําเปนของหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

ง. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดที่ไมใช นักวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ก. แนดเลอร (Nadler) 

ข. ดี สมิต (D. Smith) 

ค. จอหนสัน (Johnson) 

ง. สวอนสัน (Swanson) 

3. ขอใดไมใชเครื่องมือหรอืวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดของ Gilley  

ก. การพัฒนารายบุคคล 

ข. การจัดทําเสนทางการฝกอบรม 

ค. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ง. การพัฒนาองคการ 

4. กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การวิเคราะหความจําเปน  

การออกแบบการพฒันา การนําไปใชในการพัฒนาและการประเมินผลเปนแนวคิดของใคร 

ก. Delahaye 

ข. Swanson 

ค. Gilley 

ง. Swanson and Hotton 
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5. กระบวนการพฒันาทรพัยากรมนุษยของสํานักหอสมุดกลางประกอบดวยข้ันตอนใด 

ก. วิเคราะหความจําเปน, วิเคราะหงาน, วิเคราะหคน 

ข. วิเคราะหความจําเปน, การออกแบบการพฒันา, การนําไปใชในการพัฒนา,  

การประเมินผล 

ค. วิเคราะหสวนบุคคล, การวิเคราะหขอบเขตงาน, การวิเคราะหขององคการ 

ง. ถูกทุกขอ 

6. ขอใดจัดลําดับความสําคัญของข้ันตอนการพฒันาทรพัยากรมนุษยที่ถูกตอง 

ก. กําหนดเปาหมาย, สรางแผนพฒันาการเรียนรู, พฒันาเครือ่งมือ, เลอืกเทคนิค/ วิธีการ, 

กําหนดโปรแกรมการพัฒนา 

ข. กําหนดโปรแกรมการพัฒนา, เลือกเทคนิค/ วิธีการ, สรางแผนพัฒนาการเรียนรู,  

กําหนดเปาหมาย 

ค. กําหนดเปาหมาย, สรางแผนพฒันาการเรียนรู, กําหนดโปรแกรมการพฒันา 

ง. ผิดทุกขอ 

7. การประเมินผลประกอบดวยข้ันตอนอะไรบาง 

ก. ต้ังเกณฑการประเมิน, กําหนดรูปแบบการประเมนิ, ดําเนินการประเมิน, สรุปผล 

ข. ต้ังเกณฑการประเมิน, กําหนดรูปแบบการประเมนิ, ดําเนินการประเมิน, แปลผล 

ค. ต้ังเกณฑการประเมิน, กําหนดรูปแบบการประเมนิ, ดําเนินการประเมิน,  

ใหขอมูลปอนกลับ 

ง. ถูกทุกขอ 

8. แผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล(IDP)คืออะไร 

ก. กระบวนการทีผู่ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน ตกลงกันเกี่ยวกับการเรียนรูพฒันาตนเอง 

ข. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

ค. กระบวนการทีห่นวยงานกําหนดใหผูปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง 

ง. ถูกทุกขอ 

9. ประโยชนของแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ก. พัฒนาตนเอง 

ข. พัฒนางาน 

ค. มีความพรอมในการทํางานในตําแหนงที่สงูข้ึน 

ง. ถูกทุกขอ 
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10. ขอใดไมใชวัตถุประสงคหลักของแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

ก. ปรับปรงุผลงานของผูปฏิบัติใหดีข้ึน 

ข. เตรียมคนสําหรับความรบัผิดชอบทีเ่พิ่มข้ึน 

ค. เตรียมผูปฏิบัติงานใหรับมือกับภาวะเศรษฐกจิ 

ง. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีขีดความสามารถใหเพิ่มข้ึน 

11. ขอใดไมใชข้ันตอนในการทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ก. กําหนดวัตถุประสงค 

ข. กําหนดแผนการเรียนรู 

ค. กําหนดเครื่องมอื /วิธีการมาใชในการพฒันา 

ง. กําหนดงบประมาณในการพัฒนา 

12. การประเมินตนเองในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลขอใดถูกตอง 

ก. ประเมินความรู/ทักษะ 

ข. ประเมินความจําเปนตองานทีร่ับผิดชอบ 

ค. ประเมินระดับความตองการในการพฒันา 

ง. ประเมินจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 

13. ระดับในการประเมินตนเองมีกีร่ะดับ 

ก. 1 ระดับ 

ข. 2 ระดับ 

ค. 3 ระดับ 

ง. 4 ระดับ 

14. ขอใดไมใชวิธีการในการพัฒนาตนเองของแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ก. การสอนงาน 

ข. การเปนรุนพี่ในที่ทํางาน 

ค. การเพิม่ปริมาณงาน 

ง. การใหทุนการศึกษา 

15. KSAs หมายถึงอะไร 

ก. สมรรณนะหลัก, สมรรถนะรอง 

ข. ความรู, ทักษะ, คุณลักษณะ 

ค. ลักษณะงาน, การวิเคราะหงาน 

ง. พฤติกรรมในการทํางาน 
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16. ขอใดไมใชข้ันตอนในการประเมินผลรายบุคคลของแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ก. ผูปฏิบัติรวบรวมหลักฐานการทํางานของตนเอง 

ข. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

ค. การลงนามขอตกลงในการปฏิบัติงาน 

ง. ผูบังคับบญัชาประเมินผลการพฒันาตนเอง 

17. เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึงอะไร 

ก. การตองการในตําแหนงหนาทีท่ี่สงูข้ึน 

ข. แนวทางการพฒันาในตําแหนงหนาที่ทีอ่งคกรจัดไวใหแตละคน 

ค. เปาหมายของผูปฏิบัติงานในการทํางานใหสําเร็จ 

ง. ถูกทุกขอ 

18. ประโยชนของการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ คือขอใด 

ก. ผูบังคับบญัชามีความสุขในการทํางาน 

ข. สามารถจูงใจคนเกง คนดี ใหอยูกบัองคกร 

ค. ผูปฏิบัติงานมั่นใจวาไดเลื่อนตําแหนงแนนอน 

ง. ผิดทุกขอ 

19. ขอใดคือเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

ก. ระดับงานที่กาวหนาสูงข้ึน 

ข. ระดับงานในแนวต้ัง 

ค. ระดับงานในแนวนอน 

ง. งานทั้งระดับแนวต้ังและแนวนอน 

20. ขอใดไมใชแบบประเมินสําหรับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

ก. การใชแบบประเมินสมรรนะ 

ข. การใชแบบทดสอบ 

ค. การใชแบบประเมินการทํางาน 

ง. การใชแบบวัดความถนัด 

21. ข้ันตอนการจัดทําความกาวหนาในอาชีพคือขอใด 

ก. วิเคราะหคน, วิเคราะหงาน, วิเคราะหองคการ 

ข. วิเคราะหความจําเปน, การออกแบบการพฒันา, การนําไปใชในการพัฒนา,  

การประเมินผล 

ค. วิเคราะหสวนบุคคล, การวิเคราะหขอบเขตงาน, การวิเคราะหขององคการ 

ง. การวางแผน, การดําเนินการพฒันา, การประเมินผลการพฒันา 
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22. ขอใดไมใชตําแหนงบรหิารของมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม พ.ร.บ.ฉบับลาสุด 

ก. อธิการบดี 

ข. รองอธิการบดี 

ค. คณบดี 

ง. รองคณบดี 

23. ขอใดไมใชตําแหนงสายสนับสนุน (กลุมปฏิบัติการ) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ก. ชํานาญงาน 

ข. ชํานาญการ 

ค. ชํานาญการพิเศษ 

ง. เช่ียวชาญ 

24. การบริหารผลการปฏิบัติงาน(Performance management)หมายถึงขอใด 

ก. การกระทําหรือกระบวนการการจัดระบบหนวยงานใหอยูในความเปนระเบียบ 

มีความสอดคลองกันเปนองครวมเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย 

ข. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในองคการ 

ค. แนวกระบวนการที่ผูปฏิบัติงานรวมกบัหนวยงาน ตกลงกันเกี่ยวกับการเรียนรู 

พัฒนาตนเอง 

ง. แนวทางการพฒันาในตําแหนงหนาที่ทีอ่งคกรจัดไวใหแตละคน 

25. ขอใดไมใชประโยชนการจัดทําการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ก. สามารถจูงใจคนเกง คนดี ใหอยูกบัองคการ 

ข. ชวยพนักงานใหเห็นโอกาสความเจรญิเติบโต กาวหนาในองคการ 

ค. ทําใหพนักงานรูวาการปฏิบัติงานของตนเองบรรลุตามเกณฑหรือมาตรฐานหรือไม 

ง. สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบงัคับบญัชาและผูปฏิบัติงาน 

26. หลักการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ก. ผูประเมินจะตองมีความรู ความสามารถ ไมมีอคติ 

ข. ผูถูกประเมินตองใจกวาง 

ค. ผูถูกประเมินตองมีความรูในการงาน 

ง. ถูกทุกขอ 
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27. ข้ันตอนการจัดทําการบรหิารผลการปฏิบัติงาน 

ก. วิเคราะหคน, วิเคราะหงาน, วิเคราะหองคการ 

ข. วิเคราะหความจําเปน, การออกแบบการพฒันา, การนําไปใชในการพัฒนา,  

การประเมินผล 

ค. วิเคราะหสวนบุคคล, การวิเคราะหขอบเขตงาน, การวิเคราะหขององคการ 

ง. การวางแผน, การดําเนินการพฒันา, การประเมินผลการพฒันา 

28. ข้ันตอนการบริหารผลการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดกลาง 

ก. วางแผนการประเมินผล, ดําเนินการประเมินผล, สรุปการประเมินผล 

ข. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน, รวบรวมผลการดําเนินงาน, กรรมการประเมินสรปุผล 

การประเมิน 

ค. วางแผนการประเมินผล, จัดทําขอตกลง, รวบรวมผลการดําเนินงาน สรปุผลการประเมิน 

ง. ผิดทุกขอ 

29. ขอใดไมใชการบรหิารผลการปฏิบัติงานดานสมรรถนะหลักของสํานักหอสมุดกลาง 

ก. มุงผลสัมฤทธ์ิ 

ข. เขาในองคการและระบบงาน 

ค. พัฒนาตนเอง 

ง. การทํางานเปนทีม 

30. การพัฒนาองคการ (Organization Development) หมายถึงอะไร 

ก. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในองคการ 

ข. แนวกระบวนการที่ผูปฏิบัติงานรวมกบัหนวยงาน ตกลงกันเกี่ยวกับการเรียนรู 

พัฒนาตนเอง 

ค. แนวทางการพฒันาในตําแหนงหนาที่ทีอ่งคการจัดไวใหแตละคน 

ง. การกระทําหรือกระบวนการการจัดระบบหนวยงานใหอยูในความเปนระเบียบ 

มีความสอดคลองกันเปนองครวมเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย 

31. ประโยชนของการพฒันาองคการ 

ก. การปรับตัวทําใหองคการกาวหนา 

ข. เพิ่มผลกําไร และความสามารถในการแขงขัน 

ค. พนักงานมีความพรอมในการทํางานในตําแหนงทีสู่งข้ึน 

ง. ถูกทุกขอ 
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32. กระบวนการพฒันาองคการ ตามตัวแบบของ กลิลี่ และคนอืน่ ๆ  (Gilley and others)  

มีกี่ระยะ 

ก. 1 ระยะ 

ข. 2 ระยะ 

ค. 3 ระยะ 

ง. 4 ระยะ 

33. กระบวนการพฒันาองคการ ประกอบดวยข้ันตอนอะไรบาง 

ก. ระบปุญหา, สรางสมัพันธภาพ , ตรวจวินิจฉัย, ระบุทางออก, แทรกแซง, ประเมินผล 

ข. วิเคราะหคน, วิเคราะหงาน, วิเคราะหองคการ 

ค. วิเคราะหความจําเปน, การออกแบบการพฒันา, การนําไปใชในการพัฒนา,  

การประเมินผล 

ง. วิเคราะหสวนบุคคล, การวิเคราะหขอบเขตงาน, การวิเคราะหขององคการ 

34. ขอใดไมใชองคประกอบขององคการสุขภาพดี  

ก. องคการไมเจบ็ปวย 

ข. มีความตอเน่ืองในการบริหาร 

ค. การมีนวัตกรรมหรอืสิง่ใหม ๆ 

ง. การเปลี่ยนผานทีร่าบรื่น 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

ขอมูลการวิเคราะหแบบทดสอบ กอน–หลงั การเขาอบรม 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre 15.5714 14 2.92770 .78246 

post 25.5000 14 4.53618 1.21234 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pre & post 14 -.185 .526 

 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pre - post -9.92857 5.83707 1.56002 -13.29880 -6.55835 -6.364 13 .000 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผูเขาอบรม 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายช่ือผูเขาอบรมหัวหนางาน 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง 

วันจนัทรที่ 25 ธนัวาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม 2 ช้ัน 5 อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล สํานักหอสมุดกลาง 

 

ลําดับ

ที่ 
รายช่ือหัวหนางาน ตําแหนงหัวหนางาน 

1 ผูชวยศาสตราจารยอติวรรธน วิรุฬหเพชร รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ 

รองผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักหอสมุดกลาง 

3 อาจารย ดร.กฤษฎา พรประภา 

รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4 นายสมภพ   สุขดี ผูชวยผูอํานวยการฝายยุทธศาสตร 

5 นางอาทิตา นกอยู เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง 

6 นางจรินทร คิดหมาย หัวหนาหอสมุดสาขา วังทาพระ 

7 นางสมปอง มิสสิตะ หัวหนาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

8 นางสาวสุมาล ี วาทีหวาน หัวหนาหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

9 นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล หัวหนางานการเงินและพัสดุ สํานักหอสมุดกลาง วังทาพระ 

10 นางวิไลรักษ แกววิไล หัวหนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 นางสาวลินดา   อยูสูง หัวหนาฝายบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

12 นางสาวจุฑามาศ   ถึงนาค หัวหนาฝายบริการ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

13 นางจันทรฉาย   แสงทองศรี หัวหนาฝายวิเคราะหฯ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

14 นางเอกอนงค   ดวงจักร 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวิเคราะหฯ หอสมุด 

พระราชวังสนามจันทร 

15 นางฐิติมา   กลิ่นทอง หัวหนาฝายบริการ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

16 นางสาวจันทรเพ็ญ   กลอมใจขาว หัวหนาฝายโสตทัศนศึกษา หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

17 นางสุกัญญา   โภคา หัวหนางานธุรการ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือผูเขารวมสมัมนา 

เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายช่ือผูเขารวมสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2561 

เร่ือง นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตั้งแตวนัที่ 4 - 5 มกราคม 2561 

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 5 อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

และโรงแรม ดี วารี ดีวา นานา แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
ลําดบั

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

1 ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูบริหาร 

2 ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร ผูบริหาร 

3 ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ ผูบริหาร 

4 นางอาทิตา นกอยู ผูบริหาร 

5 นางณัชชา มณีวงศ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

6 นายพงศกร โชคสมงาม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

7 นายพรชัย กุศลพลาเลิศ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

8 นายมีชัย วุฒิไกรบัญฑิต   สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

9 นางรัชนีวรรณ  จันทรสนธิ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

10 นายวิทัช เขียนสุข สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

11 นายวินิต สุรวงษไพบูลย สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

12 นายสมภพ สุขด ี สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

13 นายสายันต พวงสุวรรณ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

14 นางสาวสินีนาฏ ทรัพยแตง สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

15 นายโชคชัย สวนแกว หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 นายปญญา พูพะเนียด หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

17 นางวิไลรักษ แกววิไล หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 นางสาวอินทรา อินทรตามา หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 นางสาวบุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง วังทาพระ 

20 นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง วังทาพระ 

21 นางสาวอรพรรณ จ่ันเพ็ชร สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง วังทาพระ 
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ลําดบั

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

22 นางสาวขจาริน พร้ิงพัฒนพงษ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

23 นางจรินทร คิดหมาย หอสมุดสาขา วังทาพระ 

24 นางจันทรฉาย แสงทองศรี หอสมุดสาขา วังทาพระ 

25 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หอสมุดสาขา วังทาพระ 

26 นางณัฐดิน ี ชมภูเอ่ียม หอสมุดสาขา วังทาพระ 

27 นางดารา อยูยงสินธ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

28 นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

29 นายนราพันธ บุญประคอง หอสมุดสาขา วังทาพระ 

30 นางสาวนาริสา ทับทิม หอสมุดสาขา วังทาพระ 

31 นายนิรัตน บุตรเคน หอสมุดสาขา วังทาพระ 

32 นางนุชดา              ปานทอง หอสมุดสาขา วังทาพระ 

33 นางปรวรรณ           ออนดี หอสมุดสาขา วังทาพระ 

34 นางสาวพรทิพย              สมฤทธิ ์ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

35 นางภัคพร             ทองธรรมชาต ิ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

36 นายมานพ                 พลายเล็ก หอสมุดสาขา วังทาพระ 

37 นางระพีพรรณ        บุญประคอง หอสมุดสาขา วังทาพระ 

38 นางสาววชิรา              ลีนา หอสมุดสาขา วังทาพระ 

39 นางวารุณี                 ศิลาทอง หอสมุดสาขา วังทาพระ 

40 นายวินัย                ทองธรรมชาต ิ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

41 นายศิริ                   ออนดี หอสมุดสาขา วังทาพระ 

42 นางสาวศิริรัตน            ไชยพงษ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

43 นายสาธิต             ออนประสพ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

44 นางสาวสุจิตรา             สําราญใจ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

45 นางสาวสุนิศา             รอดจินดา หอสมุดสาขา วังทาพระ 

46 นางสาวสุภมาศ         ศรีโนนมวง หอสมุดสาขา วังทาพระ 
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ลําดบั

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

47 นางสาวหรรษา                การเวก หอสมุดสาขา วังทาพระ 

48 นางสาวอัญชลี                ใจซ่ือ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

49 นางสาวกรุณา            ศรีเจริญ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

50 นายกว ี                ชุติมานนท หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

51 นางสาวกอบกุล            ชาวเฉียง หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

52 นางสาวกาญจนา            กรรเจียกพงษ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

53 นางสาวเกศินี               เพ็ญศิริ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

54 นางเกษร                แสนสุวรรณ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

55 นางสาวจันทรเพ็ญ         กลอมใจขาว หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

56 นางสาวจิตรา               กัลยาณพงศ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

57 นางฐิติมา                กล่ินทอง หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

58 นางสาวดวงธดิา       ขวัญเล็ก หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

59 นางธนวรรณ            ขาวบาง หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

60 นางสาวนภัสรพี           ประจําเมือง หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

61 นางนฤมล               บุญญานิตย หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

62 นางสาวบรรจง               รุงแผน หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

63 นางพนิดา                จมูศรี หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

64 นางสาวพนิดา             วรพลาวุฒ ิ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

65 นางสาวพรยมล        เหมือนจันทรนุม หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

66 นางพัชรี                  เวชการ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

67 นายพิชัย             ผลอุดม หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

68 นายพิชิต            ผลอุดม หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

69 นางพิมพเดือน           เนตรวิริยะกุล หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

70 นายมนตรี                 ศรีสุทัศน หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

71 นายมานิตย                อินทรตามา หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
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ลําดบั

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

72 นายไมตรี                  กิมฮวย หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

73 นางสาวรุงทิวา            ฝายด ี หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

74 นางวาสนา               พุมประทุม หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

75 นายวิรุฬห                พานิชสุโข หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

76 นายศักดา           ใหญแกนทราย หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

77 นางสมจิตร           ใจการณ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

78 นายสมบูรณ             กล่ินทอง หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

79 นางสมปอง               มิสสิตะ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

80 นางสมพร             พันธุมา หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

81 นายสัมฤทธิ์           ยอดยิ่งทวีลาภ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

82 นายสิทธิชัย           ใจบุญ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

83 นางสุกัญญา              โภคา หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

84 นายสุนทร                 ญาติมาก หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

85 นางสาวสุนีย                  ตรียินด ี หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

86 นายสุภาพ              เบ็ญจวรรณ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

87 นางอารี                    ปยะรัตนวัฒน หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

88 นายอํานาจ             เกตุสม หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

89 นางเอกอนงค             ดวงจักร หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

90 นายจักรกริช            อมศิริ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

91 นายธันทวัช         ทองแทง หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

92 นางสาวธดิาภรณ       สินสอน หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

93 นางสาวนารีรัตน            บํารุงผล หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

94 นางสาวนิศากร          ทรศัพท หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

95 นางสาวลินดา               อยูสูง หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

96 นางสาวศรีนวล         มังสา หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 



180 
 

ลําดบั

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

97 นางสาวศวิพร           ทรัพยมา หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

98 นางสาวสุมาลี               วาทีหวาน หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

99 นางสาวอุไรวรรณ          จงเจริญ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ช 

คูมือรูปแบบการพฒันาทรพัยากรมนุษย  

เพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คูมือ 

รูปแบบการพฒันาทรพัยากรมนุษย 

เพือ่สนบัสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

- คูมือแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  

- คูมือเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  

- คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

- คูมือการพฒันาองคกร  

 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  



      

คูมือ 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เปนเครื่องมือ 

สําคัญที่ชวยในการสงเสริมใหบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการเสริมสราง

แรงจูงใจและสรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานใหไดตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ

องคการ  ทั้งน้ีสํานักหอสมุดกลางไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยไดศึกษาวิเคราะห 

ในเรื่องดังกลาว เพื่อใหหัวหนาฝาย/งานและบุคลากรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลข้ึน  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางไดสํารวจ ประเมินตนเอง และ

กําหนดความตองการในการพัฒนาดวยตนเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ

สํานักหอสมุดกลางใหมีการปรับปรงุ พัฒนาและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

คูมือเลมน้ีประกอบไปดวยคําอธิบายความหมายของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยทั่วไป 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุ คคล  ซึ่ งป ระกอบไป ด วย  ข้ั น ตอนการ วิเคร าะห  ข้ันตอนการออกแบ บ  ข้ันตอน 

การนําไปใช และข้ันตอนการประเมินผล ซึ่งแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคลน้ีจะสามารถนําไปวิเคราะห

สรุป เปนแผนในการพัฒนาบุคลากรและเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 

สํานักหอสมุดกลางตอไป 

 

 

สํานักหอสมุดกลาง 

   กุมภาพันธ  2561 



สารบัญ 

    หนา 

คํานํา 

สวนท่ี 1  แนวคิดพ้ืนฐาน เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
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สวนท่ี 2  กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

    ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 การออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
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 ชวงเวลาการพฒันาตนเอง.......................................................................................... 10 

 ทรัพยากรที่ตองใช (งบประมาณ, วัสดุ, อุปกรณ) ....................................................... 10 

 การนําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช 
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 การประเมินผลการพัฒนาบคุลากรรายบุคคล 
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 ระบรุูปแบบการประเมินผล........................................................................................ 11 
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 การปรับปรุงและพัฒนา 
บรรณานุกรม ...................................................................................................... 13 



ภาคผนวก 

- IDP.1-1  แบบวิเคราะหความตองการจําเปนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

           สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (หัวหนาฝาย/งาน) 

- IDP.1-2  แบบวิเคราะหความตองการจําเปนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

            สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (บุคลากร) 

- IDP.2  แผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- IDP.3  แบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง  

         มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- IDP.4 แบบสรุปแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง  

         มหาวิทยาลัยศิลปากร  

- ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) เรื่อง การกําหนด

มาตรฐานคาระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสําหรับการปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงของขาราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) เรื่อง การกําหนด

มาตรฐานคาระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสําหรับการปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

- สมรรถนะของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency)  

สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)   



สวนท่ี 1  แนวคิดพ้ืนฐาน 

เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล 

(Individual Development Plan : IDP) 

 

ความหมายของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 ก า ร จั ด ทํ าแ ผ น พั ฒ นาบุ คลากรรายบุ คคล  (Individual Development Plan: IDP)  

มีผูใหความหมายของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลหลากหลาย ดังน้ี 
 กิลลยี, เอ็กแลนด และเมยคูนิช (Gilley, Eggland, and Maycunich, 2002: 27-55) กลาว

วาเปนการพัฒนาปจเจกบคุคล (individual development) วาใหความสําคัญกับการเติบโตกาวหนา

ของบุคคล (personal growth) และการพัฒนา (development) ผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ (both formal and informal learning activities) มุงเนนที่ความ

พยายามของบุคคลที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงทั้งในแงความรู สมรรถนะ ทักษะ และพฤติกรรมที่

เหมาะสมเพื่อใหมีความพรอมในการทํางาน 

Department of Defense (Department of Defense. 2 5 5 5 , อ า ง ถึ ง ใน  อ ภิ ธี ร  

ทรงบัณฑิตย, 2555: 1) ใหความหมายของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ไววาเปนแนวคิด 

ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาอาชีพใหกับผูปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลโดยเปนแผนการที่อธิบาย

วัตถุประสงคและกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน โดยใชเปนกลยุทธแบบ ชนะ/ชนะ (Win-Win) ของ

ผูปฏิบัติงานและหนวยงาน เพราะพวกเขาไดรับประโยชนรวมกันทั้งของพนักงานและองคการ 

พนักงานไดรับประโยชนเพราะการดําเนินการ IDP ชวยใหเพิ่มความรู ทักษะและประสบการณ 

สมรรถนะที่ปรับปรุงใหมของผูปฏิบัติงานชวยใหพวกเขาบรรลุเปาหมายสวนบุคคลและอาชีพ  

ทั้งเปาหมายภายในและภายนอกของตนเอง ตลอดจนใหเปาหมายขององคการอีกดวย 

 กรมท่ีดิน (2555, อางถึงใน อภิธีร ทรงบัณฑิตย, 2555: 2) ใหความหมายของแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) ไววาเปนแผนพัฒนาความสามารถในการทํางานของบุคลากรภายใตความ

คาดหวังขององคการจากจุดที่เปนอยูไปสูจดุที่ตองการ โดยการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหม

ทั้งความรู ความสามารถ และทักษะที่พึงประสงคใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะ

เนนการสรางจุดแข็งและจุดออนของบุคคล ซึ่งจะตองเปนความรวมมือระหวางหัวหนากับ

ผูใตบังคับบัญชาที่จะตองดําเนินการรวมกันอยางใกลชิดดวยสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
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กรมประมง (2555, อางถึงใน อภิธีร ทรงบัณฑิตย, 2555: 2) ใหความหมายของแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) ไววาเปนกระบวนการที่ผูปฏิบัติรวมกับผูบังคับบัญชากําหนดความจําเปนใน

การพัฒนา และฝกอบรมผูปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จของงานและองคการ เปนแผนที่ระบุเปาหมาย

และวิธีการในการพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ และเปนแผนที่ใชในการพัฒนา

สมรรถนะของบุคคลใหมีสมรรถนะที่ เหมาะสมกับการปฏิบั ติงานในตําแหน งตามแนวทาง

ความกาวหนาในสายงาน 

 อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2551: 178-179)  ใหความหมายของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

( IDP)  ไว ว า เป น ก ารพั ฒ นาบุ คลากร เป นรายบุ คคล  (Individual Development) เป นห น่ึ ง 

ในองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ (Human Resources Development: HRD) 

ที่มุงเนนตัวบุคคล (Individual) และมุงเนนผลลัพธระยะสั้นที่เกิดข้ึนในชวงของการพัฒนา (Short Term 

Results) พบวาแนวทางการพัฒนาบุคลากรน้ันจะเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาโดยตรง

และผูใตบังคับบัญชา เปนขอตกลงเกี่ยวกับการเรียนรู (Learning Agreement) ที่วางแผนไวลวงหนา  

ซึ่งขอตกลงน้ีจะเรียกวาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

 สรุปความหมาย แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)  

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง กระบวนการที่ผูปฏิบัติงานรวมกับหัวหนา

ฝาย/งานกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อความสําเร็จของงาน  

และองคการ โดยข้ันตอนประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน  และยุทธศาสตร

ขององคการ และจัดลําดับความสําคัญของความตองการ ข้ันตอนออกแบบการพัฒนาบุคลากร  

ต้ังแตกําหนดวัตถุประสงค กําหนดแผนการพัฒนา กําหนดเครื่องมือและวิธีการในการพัฒนาบุคลากร  

ข้ันตอนการนําไปใชและข้ันตอนการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  

 

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลมคีวามจําเปนตอทุกองคการในการเพิ่มประสทิธิภาพ

บุคลากรและการดําเนินงาน สามารถแบงประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

เปน 3 ระดับ ดังน้ี 

1) ระดับบุคลากร 

ปรับปรุง (To Improve) 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ชวยปรับปรุงความสามารถเดิมที่มีอยูของบุคลากร  

ไมวาจะเปนจุดออนหรือจุดแข็ง มุ งเนนใหบุคลากรปรับปรุงงานที่รับผิดชอบในปจจุบันใหมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการทํางาน ลดขอผิดพลาด ซึ่งจะนําไปสูขวัญและ

กําลังใจในการทํางานตอไป 

พัฒนา (To Develop) 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ชวยใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเน่ือง รวมถึงพัฒนา

ความรูความสามารถในงานใหดีย่ิงข้ึน เปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 

ในการรองรับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการในอนาคต 

เตรียมความพรอม (To Prepare) 

แผนพัฒนาบุ คลากรรายบุคคล ( IDP) ชวยใหบุคลากรมีความพรอมในการทํางาน 

ในตําแหนงงานปจจุบันและรองรับภาระงานในตําแหนงที่สูงข้ึนตามเสนทางความกาวหนา 

ในสายอาชีพ (Career Path)  

 

2) ระดับหัวหนาฝาย/งาน 

การทดแทนงาน (Work Replacement) 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ชวยเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรเกิดความมั่นใจ

หากตองโอนยายหรือหมุนเวียนงาน ยอมรับที่จะเปลี่ยนงานที่ไมเคยรับผิดชอบมากอน บุคลากร 

เกิดทักษะการทํางานที่หลากหลายดาน (Multi Skills) และในกรณีบุคลากรลาหยุดงานหรือลาออก 

ความรูความสามารถในการทํางานที่หลากหลายจะทําใหบุคลากรทํางานทดแทนกันได 

ผลงานของหนวยงาน (Department Performance) 

เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานดีข้ึน ผลงานของบุคลากรยอมดีข้ึนตามไปดวย ซึ่งผลงานของบุคลากร

จะนําไปสูผลงานของหนวยงานในอนาคต  ดังน้ันความสําเร็จของบุคลากร  ยอมเกิดข้ึนจากการเรยีนรู

และการพัฒนาของบุคลากรโดยมีหัวหนาฝาย/งานเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากร 

 

3) ระดับองคการโดยรวม 

ผลงานขององคการ (Corporate Performance) 

 ผลสําเร็จของหนวยงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายยอมสงผลตอความสําเร็จ

ขององคการ ซึ่งผลสําเร็จเกิดข้ึนไดจากปจจัยหลักที่สําคัญก็คือ “บุคลากร” ในองคการ  
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บทบาทความรับผิดชอบของผูเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูบริหาร • ใหความรูและความเขาใจถึงแนวทางการจัดทําแผนพฒันา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) แกหัวหนาฝาย/งานและบุคลากร 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) แกหัวหนาฝาย/งานและบุคลากร 

• ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

จากหัวหนาฝาย/งานและบุคลากร 

• มอบหมายสํานักงานสํานักหอสมุดกลางจัดเตรียมแบบการจดัทํา 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ใหเปนมาตรฐานเดียวกนั

ภายในองคการ 

• กําหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

หัวหนาฝาย/

งาน 

• ทําความเขาใจถึงกระบวนการและเปาหมายของการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

• ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของแผนพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) ที่กําหนดข้ึน 

• วิเคราะหความตองการจําเปนของบุคลากรเพือ่ระบุจุดแข็งและ

จุดออนของบุคลากรในงานทีม่อบหมายใหรบัผิดชอบ 

• วิเคราะหความตองการจําเปนของบุคลากรทีส่อดคลองกบั

ยุทธศาสตรขององคการ 

• ทําความตกลงกับบุคลากรถึงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) 

• สงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในสงักัดไปยังสํานักงาน 

สํานักหอสมุดกลาง 

• กํากับ ติดตาม และดูแลการพฒันาตนเองของบุคลากร 

ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

 

 



P a g e  | 5 
 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ประเมินและรายงานผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) สงสํานักงาน 

สํานักหอสมุดกลาง 

• จัดทําแบบสรุปแผน-ผล การพฒันาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) 

สงสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

บุคลากร • ทําความเขาใจถึงกระบวนการและเปาหมาย 

ของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

• ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของแผนพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) ที่กําหนดข้ึน 

• วิเคราะหความตองการจําเปนของตนเองเพื่อระบจุุดแข็ง 

และจุดออนในงานที่ไดรบัมอบหมาย 

• วิเคราะหความตองการจําเปนของตนเองทีส่อดคลอง 

กับยุทธศาสตรขององคการ 

• ทําความตกลงกับหัวหนาฝาย/งานในการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) ของตนเอง 

• สงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ไปยังหัวหนาฝาย/งาน 

• ดําเนินการพฒันาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

• ประเมินและรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) สงหัวหนาฝาย/งาน 
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สวนท่ี 2  กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล ของสํานกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร 
กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสํานักหอสมุดกลาง 

ประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะห ข้ันตอนการออกแบบ ข้ันตอนการนําไปใชและข้ันตอน 

การประเมินผล โดยมีรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแผนภูมิ 

รูปแบบการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

 
แผนภูมริูปแบบการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
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กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

 

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหความตองการจําเปนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

การวิเคราะหความตองการจําเปนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประกอบไป

ดวย 2 สวน คือ วิเคราะหผลการปฏิบัติงานและยุทธศาสตรองคการ และจัดลําดับความสําคัญของ 

ความตองการจําเปน ดังน้ี 

 

1. วิเคราะหผลการปฏิบัติงานและยุทธศาสตรขององคการ 

บุคลากรจะตองดําเนินการวิเคราะหความตองการจําเปนของตนเองเพื่อระบุจุดแข็งและ

จุดออนในงานที่ไดรับมอบหมายโดยวิเคราะหผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะห

สมรรถนะ 3 ดาน ไดแก สมรรถนะหลัก, สมรรถนะการบริหารจัดการ (สําหรับหัวหนาฝาย/งาน) และ

สมรรถนะตามตําแหนงสายงาน, ตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs) และทําการวิเคราะหความตองการจําเปน

ของตนเองที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนานวัตกรรมบริการ

เพื่อรองรับการเรียนรู การสรางสรรค และการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก กลยุทธที่ 4.2.1 

พัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองคการ  

ดังรายละเอียดตามแบบวิเคราะหความตองการจําเปนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

ของสํ านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สํ าหรับหัวหนาฝาย/งาน ใชแบบ IDP.1-1  

และบุคลากรใชแบบ IDP.1-2  

 

2. จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

 บุคลากรนําผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานและยุทธศาสตรขององคการมาจัดลําดับ

ความสําคัญของความตองการจําเปนจากการคํานวณชองวาง (Gap) ที่ ได ในการวิเคราะห 

ความตองการจําเปนของตนเองวาประเด็นใดบางควรไดรับการพัฒนากอน-หลัง การพิจารณา 

ควรคํานึงถึงการนําไปใช เพื่อใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนได และสงให

หัวหนาฝาย/งานจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพรอมทั้งทําความตกลงกันถึงประเด็น 

ที่เปนความตองการจําเปนที่ตองการพัฒนา ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลและสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาตอไป โดยสามารถแบงระดับของความตองการจําเปนได 

ดังน้ี 
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ชองวาง (Gap) ระดับความตองการจําเปน 

+4 ถึง 0 0 ไมตองการพัฒนา 

-1 1 ตองการพฒันา 

-2 2 ตองการพฒันาอยางมาก 

-3 3 ตองการพฒันาอยางมากทีสุ่ด 

-4 4 ตองการพฒันาอยางเรงดวน 

  

ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

1. เปาหมายการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

1. เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและยุทธศาสตรขององคการ 

 

2. สิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนา (Competency, KPIs) 

 หัวหนาฝาย/งานและบุคลากรตองทําความตกลงเพื่อระบุสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาลงใน

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.2 โดยสิ่งที่จะตอง

ไดรับการพัฒนาน้ันเปนผลมาจากการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานและยุทธศาสตรขององคการ 

ประกอบไปดวยสมรรถนะ (Competency) และตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs) และการจัดลําดับ

ความสําคัญของความตองการจําเปนจากหัวหนาฝาย/งานและบุคลากร ตามแบบวิเคราะหความ

ตองการจําเปนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

IDP.1-1 และ IDP.1-2 โดยสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาน้ันไมเกิน 3 เรื่องตอป 

 

3. เคร่ืองมือและวิธีการการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

บุคลากรตองกําหนดเครื่องมือและวิธีการการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่จะเปน 

ตัวขับเคลื่อนใหบุคลากรเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะตองสรางความเขาใจที่ตรงกันกับหัวหนาฝาย/งานถึง

ประเภทและวิธีการที่จะใชพัฒนาที่จะชวยใหแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) บรรลุผล  สําหรับ

วิธีการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีการที่ใชจะข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของตัวบุคลากรและสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา โดยการตกลงรวมกันระหวางหัวหนา

ฝาย/งานและบุคลากร ซึ่งวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีดังน้ี 
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วิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ลักษณะสําคัญ 

1. การสอนงาน (Coaching) - เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไมจําเปนตองอยูในภาคสนามเทาน้ัน 

อาจจะเปนการสอนงานนอกภาคสนาม โดยสวนใหญหัวหนาฝาย/งานโดยตรง

จะทําหนาที่สอนงานใหบุคลากรของตนเอง 

2. การฝกอบรมในขณะทํางาน   

(On the Job Training : OJT) 

- เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติจริง โดยมีผูสอนที่เปนหัวหนาฝาย/

งานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประกบเพื่ออธิบายและช้ีแนะ  

ซ่ึงวิธีการน้ีจะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับการสอนงาน 

3. การเปนพี่เล้ียง (Mentoring) - เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางานรวมกันกับผูอ่ืนภายในองคการ 

ซ่ึงบุคลากรจะมีพี่ เล้ียงที่ ไดรับการคัดเลือกใหดูแลเอาใจใสและพูดคุยกับ

บุคลากรอยางไมเปนทางการ 

4. การฝกอบรม 

(Training/Workshop) 

- เนนสงบุคลากรไปฝกอบรมตามที่หนวยงานภายในหรือภายนอกเปด

ฝกอบรมในเรื่องตางๆ 

5. การเพิ่มคุณคาในงาน  

(Job Enrichment) 

- เนนการมอบหมายงานที่ยาก หรือทาทายมากขึ้น ตองใชความคิดริเริ่ม  

การคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงานมากกวาเดิม เน่ืองจากเปนงานที่แตกตาง

จากงานเดิมที่เคยปฏิบัติ 

6. การเพิ่มปริมาณ   

(Job Enlargement) 

- เนนการมอบหมายงานที่มากขึ้น เปนงานที่มีขั้นตอนคลายกับงานเดิมที่เคย

ปฏิบัติ หรืออาจจะเปนงานที่แตกตางจากเดิมที่ เคยปฏิบัติแตงานที่ ไดรับ

มอบหมายไมยากหรือไมตองใชความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก 

7. การมอบหมายงาน (Delegation) - เนนการกระจายงานในหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจ

ภายในขอบเขตที่กําหนดใหบุคลากรไปปฏิบัติโดยเปนงานประจําที่ไมใชงานเชิง

นโยบาย 

8. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) - เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึงไปยังอีกงานหน่ึง เพื่อเรียนรูงานตาม

ระยะเวลาที่กําหนด โดยสวนใหญมักใชเปนวิธีการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรที่จะปรับตําแหนงหรือปรับระดับ 

9. การใหคําปรึกษาแนะนํา 

(Consulting) 

- เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเม่ือบุคลากรมีปญหาที่ เกิดขึ้นจากงาน 

ที่รับผิดชอบ หัวหนาฝาย/งานจะตองทําหนาที่ใหแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ

เพื่อใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นน้ันได 

10. การติดตาม/สังเกต   

(Job Shadowing) 

- เนนการเรียนรูจากการเลียนแบบ และติดตามหัวหนาฝาย/งานหรือผูรู 

ในงานน้ัน ๆ เปนวิธีการที่ไมตองใชเวลามากนักในการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากร เน่ืองจากบุคลากรจะตองทําหนาที่ สังเกต ติดตามพฤติกรรมของ

หัวหนาฝาย/งาน 

11. การเรียนรูดวยตนเอง  

(Self Learning) 

- เนนการฝกฝน ฝกปฏิบัติดวยตนเองจากแหลงหรือชองทางการเรียนรูตาง ๆ 

เชน การอานหนังสือ หรือคนควาขอมูลผาน Internet หรือเรียนรู จาก  

e-learning เปนตน 
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วิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ลักษณะสําคัญ 

12. การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน 

(In-House Instructor) 

- เนนการสรางบุคลากรที่มีความสามารถในการถายทอด รักการสอนและ 

มีความรูในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายใหบุคลากรเหลาน้ีเปนวิทยากรภายใน

องคการ ทํ าหน าที่ ถ ายทอดความรู ให กับบุคลากรในหน วยงานตาง ๆ  

ขององคการ 

13. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) - เนนการดู ระบบ และขั้ นตอนของงานจากองค การที่ เป นตั วอย าง  

(Best Practice) ในเรื่องที่ตองการดูงาน เพื่อใหบุคลากรเห็นแนวคิดและหลัก

ปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ อันนําไปสูการปรับใชในองคการตอไป 

14. การฝกงานกับผูเช่ียวชาญ 

(Counterpart) 

- เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณในเรื่องน้ัน เปนการ

ฝกงานภายนอกสถานที่ หรือการเชิญผูเช่ียวชาญใหเขามาฝกงานแกบุคลากร

ภายใตระยะเวลาที่กําหนด 

15. การใหทุนการศึกษา (Scholarship) - เนนการใหความรูแกบุคลากรโดยการใหทุนการศึกษา เพื่อเปนการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มมากขึ้น 

 

4. ชวงเวลาการพัฒนาตนเอง 

 บุคลากรตองกําหนดชวงเวลาการพัฒนาตนเอง ใน 1 รอบปงบประมาณ ซึ่งบุคลากรสามารถ

กําหนดสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาเปนไตรมาสไดตามความเหมาะสม โดยการตกลงรวมกันระหวาง

หัวหนาฝาย/งานกับบุคลากร ดังน้ี 

 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 

 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 

ทั้งน้ี หากการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไมเปนไปตามชวงเวลาที่กําหนดไว บุคลากรสามารถ

ปรับเปลี่ยนชวงเวลาได โดยใหมีการรายงานเปนลายลักษณอักษรใหหัวหนาฝาย/งานทราบ  

เพื่อกํากับ ติดตามและดูแลการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

 

5. ทรัพยากรท่ีตองใช (งบประมาณ, วัสดุ, อุปกรณ) 

 บุคลากรตองพิจารณาวาในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลน้ัน มีทรัพยากรที่ตองใช 

(งบประมาณ, วัสดุ, อุปกรณ ) ใดบาง โดยกําหนดลงในแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.2 ซึ่งทรัพยากรที่ตองใชข้ึนอยูกับเครื่องมือและวิธีการ

การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ ไดกําหนดไว แลวหารือกับหัวหนาฝาย/งาน เพื่อพิจารณา 
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การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ที่จะชวยใหบุคลากรดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(IDP) ใหสําเร็จและเกิดประโยชนอยางแทจริง 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช 
 หัวหนาฝาย/งานและบุคลากร รวมกันวิเคราะห ออกแบบ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) แลว ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ปฏิบัติตามสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา (Competency, KPIs) ดวยเครื่องมือ

และวิธีการการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.2 

ข้ันตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณ (ทรัพยากรที่ตองใช (ถามี)) ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.2 

ข้ันตอนที่ 3 หัวหนาฝาย/งานกํากับ ติดตาม และดูแลการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

ตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.2 

ข้ันตอนที่  4 สรุปผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.2 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะดําเนินการประเมินตามแผนการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงเดือนกันยายน 1 ครั้งตอ 1 รอบ

ปงบประมาณ โดยมีข้ันตอนในการประเมินผลตามลําดับ ดังน้ี 

 

1. เกณฑการประเมินผล 

 หัวหนาฝาย/งานและบุคลากรรวมกันต้ังเกณฑการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ตามที่ระบุในสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา (Competency, KPIs) โดยการต้ังเกณฑการประเมินผลน้ัน

ตองยึดหลักความเปนธรรม ชัดเจน เหมาะสมและช้ีวัดได 

 

2. รูปแบบการประเมินผล 

 หัวหนาฝาย/งานและบุคลากรระบุรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

รวมกันตามเกณฑการประเมินผลที่ต้ังไว 
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3. การประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 

ข้ันตอนที่ 1 บุคลากรรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการพัฒนาตนเองพรอมทั้งประเมินตนเอง 

ในชองประเมินผลการพัฒนาในแบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.3 ถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจริงวา ผาน/ไมผาน ตามเกณฑการประเมินผล 

ที่กําหนดไว และเขียนความคิดเห็นจากการประเมิน 

ข้ันตอนที่ 2 บุคลากรสงแบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร IDP.3 และเอกสาร/หลักฐาน (ถามี) ตามเครื่องมือและวิธีการในการพัฒนา

บคุลากรรายบุคคล ใหหัวหนาฝาย/งานประเมินผลวา ผานหรือไมผาน พรอมทั้งเขียนความคิดเห็น

จากการประเมิน 

หากผลการประเมิน ไมผาน หัวหนาฝาย/งานหารือกับบุคลากรเพื่อหาแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในรอบปตอไป 

ข้ันตอนที่ 3 หัวหนาฝาย/งานประเมินผลเรียบรอยแลว ใหสงแบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

(IDP.1 ถึง IDP.4) ไปยังสํานักงานสํานักหอสมุดกลางเพื่อเสนอตอผูบริหารตอไป 

 

4. สรุปผลการประเมิน 

 สํานักงานสํานักหอสมุดกลางรวบรวมขอมูลความตองการจําเปนและผลการประเมิน 

ของบุคลากรทั้งหมดจากแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลโดยแยกตาม

หนวยงานและรายงานใหผูบริหารและหัวหนาฝาย/งานนําขอมูลไปใชในการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางในปตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงและพัฒนา 

 การปรับปรงุและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของรปูแบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพือ่สนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 
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IDP.1-1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (+/-) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. ความเขาใจองคกรและระบบงาน

3. การทํางานเปนทีม

4. การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

1. ความสามารถในการสื่อสารขอมูล

การสนับสนุนและการติดตามงาน

2. การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกปญหา

3. สภาวะผูนํา

4 วิสัยทัศน

5. การสอนงานและการมอบหมายงาน
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วิเคราะหความตองการจําเปน

วิเคราะหตนเอง

(Competency, KPIs)

จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
ระดับคาดหวัง ผลการประเมิน ชองวาง 

(Gap) ตนเอง หัวหนา

แบบวิเคราะหความตองการจําเปนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (หัวหนาฝาย/งาน)

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง



IDP.1-1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (+/-) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

วิเคราะหความตองการจําเปน

วิเคราะหตนเอง

(Competency, KPIs)

จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
ระดับคาดหวัง ผลการประเมิน ชองวาง 

(Gap) ตนเอง หัวหนา

สายสนับสนุนวิชาการ

1. การมีจิตสํานึกในการใหบริการ

2. การเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ความเขาใจผูอื่น

4. ความยืดหยุนผอนปรน
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ลงช่ือ.................................................................บุคลากร (หัวหนาฝาย/งาน) ลงช่ือ.................................................................ผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป)

(.............................................................) (.............................................................)

............/.............../.............. ............/.............../..............



IDP.1-2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (+/-) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. ความเขาใจองคกรและระบบงาน

3. การทํางานเปนทีม

4. การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

สายสนับสนุนวิชาการ

1. การมีจิตสํานึกในการใหบริการ

2. การเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ความเขาใจผูอื่น

4. ความยืดหยุนผอนปรน

วิเคราะหตนเอง

(Competency, KPIs)

วิเคราะหความตองการจําเปน

ระดับคาดหวัง ผลการประเมิน ชองวาง 

(Gap)

จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน

ตนเอง หัวหนาฝาย/งาน
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แบบวิเคราะหความตองการจําเปนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (บุคลากร)

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (+/-) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

วิเคราะหตนเอง

(Competency, KPIs)

วิเคราะหความตองการจําเปน

ระดับคาดหวัง ผลการประเมิน ชองวาง 

(Gap)

จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน

ตนเอง หัวหนาฝาย/งาน
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IDP.2

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

เปาหมายการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล

สิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา 

(Competency, KPIs)

เครื่องมือและวิธีการ

การพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล

ชวงเวลาการพัฒนาตนเอง

(ปงบประมาณ พ .ศ.          ) ทรัพยากรที่ตองใช

(งบประมาณ/วัสดุ/อุปกรณ)

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  )  4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง

ลงช่ือ.................................................................บุคลากร ลงช่ือ.................................................................หัวหนาฝาย/งาน

(.............................................................) (.............................................................)

............/.............../.............. ............/.............../..............



IDP.3

ตนเอง หัวหนาฝาย/งาน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน

ประเมินผลการพัฒนา

เปาหมายการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล

สิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา

 (Competency, KPIs)

เครื่องมือและ

วิธีการการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

ชวงเวลาการพัฒนาตนเอง 

(ปงบประมาณ พ .ศ.          ) ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง พรอมแนบ

เอกสารหลักฐาน (ถามี)

แบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบคุคล

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  )  4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง

ลงช่ือ.................................................................บุคลากร ลงช่ือ.................................................................หัวหนาฝาย/งาน

(.............................................................) (.............................................................)

............/.............../.............. ............/.............../..............

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ความคิดเห็นของบุคลากร...............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของหัวหนาฝาย/งาน.................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................



IDP.4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง ประเมินผล

การพัฒนา

ผาน/ไมผาน

หมายเหตุชวงเวลาการพัฒนาตนเอง 

(ปงบประมาณ พ .ศ.       )

ลําดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
สิ่งที่จะตองไดรับ

การพัฒนา

(Competency, 

KPIs)

เครื่องมือและ

วิธีการการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

แบบสรุปแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนวยงาน....................................................................

ต้ังแตเดือน................................พ.ศ.................ถึง เดือน.................................พ.ศ.................
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สมรรถนะของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

  สมรรถนะของมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องตน กําหนดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

2. สมรรถนะการบรหิารจัดการ (Managerial Competency 

3. สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) 

 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

หมายถึง คุณลักษณะรวมของบุคลากรทั้งองคกรเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค

รวมกัน ซึ่งสมรรถนะหลักจะกําหนดโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ 

(Strategy) และหรือคานิยมหลัก (Values) ขององคการ โดยจะใชตัวใดตัวหน่ึงหรือใชทั้งหมดรวมกันก็ได 

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคขององคการ 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว 4 คุณลักษณะ

สําหรับใชรวมกันทั่วทั้งองคการ คือ 

 (1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

 (2) การเขาใจองคกรและระบบงาน 

 (3) การทํางานเปนทีม 

 (4) การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ 

2. สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 

หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะผูบริหารแตละระดับ เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารมีการบริหารจัดการทีม่ี

ประสิทธิภาพและสรางผลสัมฤทธ์ิตอความสําเร็จและการเติบโตขององคการ ไดแก บทบาทของการเปน

ผูบริหารในระดับรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานทีเรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนา

ภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชาหรือรอง

หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากับภาควิชา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง และใหหมายความ

รวมถึงผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาของหนวยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัย

ศิลปากรจัดต้ัง และหัวหนาฝาย หัวหนางาน ซึ่งตองมีความคิดเชิงกลยุทธ การวางแผนงาน การแกไข

ปญหาและการตัดสินใจ ในระดับที่แตกตางกัน 
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 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดสมรรถนะการบริหารจัดการสําหรับใชรวมกันกับผูบริหารทุกคน

ไว 2 คุณลักษณะ คือ 

 (1) ความสามารถในการสื่อสารขอมูลการสนับสนุนและติดตามงาน 

 (2) การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกปญหา 

และใหหนวยงานพิจารณาเลือกสมรรถนะการบริหารจัดการเพิ่มเติมเพื่อนําไปใชประเมินอีก 3 ลักษณะ 

จากสมรรถนะการบริหารจัดการ ตามแนวทางที่ ก.พ.อ.กําหนด ดังน้ี 

 (1) สภาวะผูนํา 

 (2) วิสัยทัศน 

 (3) การสอนงานและการมอบหมายงาน 

 

3. สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) 

หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือกลุมงานเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดี

ย่ิงข้ึน 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดสมรรถนะตามสายงานเปน 2 สายงาน คือ สายวิชาการและ 

สายสนับสนุนวิชาการ โดยแตละสายงานกําหนดสมรรถนะตามสายงาน สายงานละ 2 คุณลักษณะ ดังน้ี 

 สายวิชาการ 

 (1) การคนควาและถายทอดความรู 

 (2) การพัฒนาศักยภาพคน 

 สายสนับสนุนวิชาการ 

 (1) มีจิตสํานึกในการใหบริการ 

 (2) การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

และใหหนวยงานพิจารณาเลือกสมรรถนะการบริหารจัดการเพิ่มเติมเพื่อนําไปใชประเมินอีก 2 ลักษณะ 

จากสมรรถนะการบริหารจัดการ ตามแนวทางที่ ก.พ.อ.กําหนด ดังน้ี 

 (1) ความเขาใจผูอื่น 

 (2) ความยืนหยุนผอนปรน 

 ทั้งน้ี สมรรถนะแตละลักษณะมีการกําหนดระดับสมรรถนะ (Proficiency Level) ออกเปน  

5 ระดับ ตามรายละเอียดในเอกสารหนาถัดไป 
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สมรรถนะหลัก 

(Core Competency) 

 

        การมุงผลสัมฤทธิ์ 

ความมุงม่ันที่จะปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานหรือเกินกวามาตรฐาน หรือมีการพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมายที่มีระดับความยากและทาทายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

ระดับ 1 

(Begin) 

แสดงความพยายามในการทํางานใหดี 

- มีความพยายามทํางานในหนาที่ใหดีถูกตอง และพยายามทํางานใหไดดีขึ้น 

- มีความอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 

- มีความรับผิดชอบในงานสามารถปฏิบัติงานไดตามกําหนดเวลา 

- มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใสตรวจตราความถูกตองของงานเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถประยุกตการทํางานใหไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 

- สามารถประยุกตและปรับปรุงวิธีการทํางานไดดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

- สามารถแสดงความเห็นหรือเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการปฏิบัติงาน 

เม่ือเห็นส่ิงที่กอใหเกิดการสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถสอนและถายทอดการทํางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- สามารถกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายของงาน สอนและกํากับติดตามการทํางาน 

เพื่อใหไดผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- สามารถเสนอหรือทดลองหรือถายทอดวิธีการและขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากกวา

เดิม เพื่อใหไดผลงานตามที่กําหนดหรือเกินกวาที่กําหนด 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถเสนอแนะแนวทางหรือพัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่ 

มีผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยาก 

- สามารถกําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยากเพื่อทําใหไดผลงานที่ดียิ่งขึ้นอยางเห็นไดชัด 

- สามารถพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและแตกตาง 

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถตัดสินใจแมจะมีความเส่ียง เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

- สามารถตัดสินใจไดบนสภาวะความเส่ียงที่หลากหลาย โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน 

เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายและไดประโยชนสูงสุด 

- บริหารจัดการและทุมเทเวลาตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ 

ของหนวยงานตามที่วางแผนไว 
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        ความเขาใจองคกรและระบบงาน 

มีความรูความเขาใจโครงสราง และระบบงานขององคกร รวมทั้งสายการบังคับบัญชา มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของ

องคกร และขอจํากัดในดานตาง ๆ เชน ทรัพยสิน งบประมาณ เปนตน สามารถนําความรูความเขาใจน้ีมาใชในการทํางาน  

การติดตอและประสานงาน เพื่อประโยชนของงานและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 1 

(Begin) 

เขาใจโครงสรางอยางเปนทางการขององคกร 

- เขาใจโครงสรางขององคกร และสายการบังคับบัญชาของหนวยงานที่ตนสังกัดอยู 

- มีความรู ความเขาใจ กฎ ระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ 

- มีความเขาใจสัมพันธภาพอยางเปนทางการในระดับตาง ๆ ขององคกร 

- สามารกถนําความรู ความเขาใจในองคกร และระบบงานมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

อยางถูกตอง 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจโครงสรางอยางไมเปนทางการขององคกร 

และสามารถนํามาประยุกตใช 

- มีความเขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร ตลอดจนผูบังคับบัญชา 

ในระดับตาง ๆ 

- สามารถนําความเขาใจสัมพันธภาพอยางเปนทางการและไมเปนทางการมาประยุกตใชกับงาน 

ในหนาที่ เพื่อประโยชนขององคกรเปนสําคัญ 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจวัฒนธรรมองคกร 

- มีความเขาใจวัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติ คานิยมขององคกรโดยรวม และนําความเขาใจน้ีมาใช

ประโยชนในงาน 

- มีความเขาใจขอจํากัดขององคกร รูวาส่ิงใดอาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําใหบรรลุได 

ในสถานการณตาง ๆ เพื่อใชพิจารณาดําเนินการตาง ๆ ตามกาลเทศะ 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจกลไกและสัมพันธภาพระหวางองคกรกับรัฐโดยรวม 

- มีความเขาใจนโยบายภาครัฐในภาพรวม อีกทั้งผลกระทบที่จะมีตอหนวยงานทั้งภาคนโยบาย

และภาคปฏิบัต ิ

- มีความเขาใจกลไกและสัมพันธภาพระหวางองคกรกับรัฐโดยรวม เพื่อใชในการผลักดันภารกิจ 

ในหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพในจังหวะโอกาสที่เหมาะสมใหบรรลุเปนประโยชน

ตามแผนงานที่กําหนดไว  

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจมูลเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกร 

- มีความเขาใจมูลเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม 

ตลอดจนปญหาและโอกาสที่มีอยูและนําความเขาใจน้ีมาขับเคล่ือนการปฏิบัติงานในสวนที่ตน

ดูแลรับผิดชอบอยูอยางเปนระบบ 

- มีความเขาใจประเด็นปญหา และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศที่มีผลกระทบตอนโยบายภาครัฐและภารกิจของหนวยงาน เพื่อใชแปลงวิกฤตใหเปน

โอกาส 
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       การทํางานเปนทีม 

มีความเขาใจถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของตนเองตอหนวยงาน และองคกรในการมีสวนรวมในการทํางาน  

มีการวางแผนและแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด รวมงานกันโดยมีการส่ือสารใหเกิดความเขาใจ

ระหวางกัน ยอมรับฟงความคิดเห็น ชวยเหลือ สนับสนุน ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เพื่อนําทีมไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 

ที่กําหนด 

ระดับ 1 

(Begin) 

ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ 

- ทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุม 

- สรางสัมพันธเขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี 

- เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 

- กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรค และรายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนา 

ของการดําเนินงานในกลุมหรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเน่ือง 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน 

- รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน รวมถึงผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

- ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 

- ประมวลความคิดเห็นตาง ๆ มาใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีม 

- กลาวช่ืนชมใหกําลังใจเพื่อนรวมงานไดอยางจริงใจ และรักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมงาน 

เพื่อชวยเหลือกันในวาระตาง ๆ ใหงานสําเร็จลุลวงเปนประโยชนตอสวนรวม 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุนและชวยเหลืองานเพื่อนรวมทีมคนอ่ืน ๆ เพื่อใหงาน 

ประสบความสําเร็จ 

- แสดงนํ้าใจในเหตุวิกฤติ ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานที่มีเหตุจําเปนโดยไมตองใหรองขอ 

- สงเสริมความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน  

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 

- ชวยประสานรอยราว หรือคล่ีคลายแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม 

- ประสานสัมพันธสงเสริมขวัญกําลังใจของทีม เพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญนอย 

ตาง ๆ ใหบรรลุผล 
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       การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ทั้งตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคุณธรรม จริยธรรม  

ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน และความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงาน โดยมุงประโยชนโดยรวมของหนวยงานและองคกร 

ระดับ 1 

(Begin) 

มีความซ่ือสัตย สุจริต 

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต 

- รักษาวาจา มีสัจจะเช่ือถือได พูดอยางไรทําอยางน้ัน ไมบิดเบือนอางขอยกเวนใหตนเอง 

- มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการเปนขาราชการ อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันใหภารกิจหลัก

ของตนและหนวยงานบรรลุผล เพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย 

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ถูกตองทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเช่ือถือได 

- แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 

- ยึดม่ันในหลักการ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติ หรือผลประโยชนสวนตน 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดม่ันในหลักการ 

- เสียสละความสุขสบาย ตลอดจนความพึงพอใจสวนตน หรือของครอบครัว โดยมุงใหภารกิจ 

ในหนาที่สัมฤทธ์ิผลเปนสําคัญ 

- ประพฤต ิปฏิบัตตินใหถูกตองเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในอาชีพและเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน  

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธํารงความถกูตอง 

- ตัดสินใจในหนาที่ ปฏิบัติราชการดวยความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม แมผลของการปฏิบัติ 

อาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูที่เก่ียวของ หรือเสียผลประโยชน 

- ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงขององคกร แมในสถานการณ 

ที่อาจสรางความลําบากใจให 

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม 

- ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชน และช่ือเสียงของประเทศ แมในสถานการณ 

ที่อาจเส่ียงตอความม่ันคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเส่ียงภัยตอชีวิต 
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สมรรถนะการบริหารจัดการ 

(Managerial Competency) 
 

       ความสามารถในการส่ือสารขอมูล การสนับสนุนและติดตามงาน 

มีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสาร และการสนับสนุนขอมูล การติดตามงานที่ถูกตอง แนะนําหรือให

ขอมูลที่อยูในขอบเขตงานที่รับผิดชอบไดอยางชัดเจนและทันทวงที มีความสามารถจัดทําระบบขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 1 

(Begin) 

- มีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสาร การสนับสนุนขอมูล และการติดตาม

งานที่เหมาะสม ถูกตอง ชัดเจน 

- มีความสามารถส่ือสาร และสรางความสัมพันธอันดีกับผูที่จะตองมีการติดตอส่ือสารขอมูล 

ในการปฏิบัติงาน 

- สามารถอธิบายรายละเอียดของนโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมาย และปจจัยเส่ียงในงานที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 

- มีความสามารถในการส่ือสาร และตดิตามงาน เพื่อรายงานขอมูลหรือผลงานตามหนาที่  

โดยทางวาจา และลายลักษณอักษรใหเปนที่เขาใจไดดี 

ระดับ 2 

(Apply) 

- มีความรอบรู และใสใจในงานที่รับผิดชอบ สามารถตอบคําถามและใหขอมูลที่อยูในขอบเขต 

งานที่รับผิดชอบไดอยางชัดเจนและทันทวงที 

- รับฟงและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถส่ังการ 

ไดอยางเหมาะสมและชัดเจน 

ระดับ 3 

(Coach) 

- มีความสามารถจัดทําระบบขอมูลเพื่อการส่ือสาร และถายทอดใหแกผูอ่ืนได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนผูปฏิบัติงานในการส่ือสาร  

เพื่อรายงานขอมูล หรือผลงานตามหนาที่อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

ระดับ 4 

(Consult) 

- สามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ แนวทางการทํางาน และระบบการส่ือสารขอมูล และติดตามงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใหคําปรึกษา/ คําช้ีแนะ เพื่อดําเนินการแกไขปญหาในการส่ือสารขอมูลและการติดตามงาน 

ทั้งภายในและภายนอกองคกร  

ระดับ 5 

(Change Agent) 

- สามารถเจรจาเพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- สามารถกําหนดนโยบาย และแนวทางการประสานความรวมมือ จัดทําขอตกลงความรวมมือ

ระหวางหนวยงานไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทขององคกร 
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      การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกไขปญหา 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และตัดสินใจเพื่อใหไดวิธีการ หรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใตสภาวะตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการ มีลักษณะเปนขั้นเปนตอน มีความยึดหยุน พลิกแพลงไดตามสถานการณ มีการแกไขหรือหลีกเล่ียงปญหาอุปสรรค

ตาง ๆ จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

ระดับ 1 

(Begin) 

เขาใจและสามารถแกไขปญหาในเบื้องตนได 

- สามารถวิเคราะหและอธิบายลําดับความสําคัญของปญหาโดยคํานึงถึงผลกระทบตอเปาหมาย 

การปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางปญหา และสาเหตุในดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน

หนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

- สามารถวางแผนงานไดโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ 

- สามารถเลือกดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแกไขปญหาโดยคํานึงถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตใชวิธีการตาง ๆ ในการแกไขปญหา 

- สามารถวางแผนงานโดยจัดเรียงงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวน และ

สามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาในการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ 

- สามารถระบุทางเลือกในการแกไขปญหาและตัดสินใจเลือกโดยคํานึงถึงขีดความสามารถที่แทจริงของ

หนวยงาน รวมทั้งวางมาตรการปองกัน แกไขผลขางเคียงอันอาจเกิดจากการนําแนวทางการแกไขปญหา

ไปประยุกตใช 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาเพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานภายใน

และระหวางหนวยงาน 

- สามารถกําหนดแนวทางและแผนการพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานจากการวิเคราะหปญหา/

สาเหตุและประเมินทางเลือกในการจัดการในลักษณะที่จะเปนการเพิ่มขีดความสามารถภายในและ

ระหวางหนวยงาน เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

- สามารถใชกระบวนการมีสวนรวมและ/หรือการมอบอํานาจตัดสินใจใหบุคลากรของหนวยงานสามารถ

แกไขปญหาอยางเปนระบบ กลาเสนอแนะวิธีการใหม ๆ โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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        การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกไขปญหา (ตอ) 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และตัดสินใจเพื่อใหไดวิธีการ หรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใตสภาวะตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการ มีลักษณะเปนขั้นเปนตอน มีความยึดหยุน พลิกแพลงไดตามสถานการณ มีการแกไขหรือหลีกเล่ียงปญหาอุปสรรค

ตาง ๆ จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และการสรางวิธีการ หรือแนวทางใหม ๆ ในการแกไขปญหาในภาพรวมของหนวยงาน

หรือองคกร 

-  สามารถกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาของหนวยงาน หรือองคกรที่มีเหตุปจจัยเช่ือมโยงซับซอน 

ที่มีหนวยงานหรือผูที่เก่ียวของหลายฝายจากการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการเหตุและผล 

ในเชิงวิชาการตลอดจนประสบการณทางการบริหารของตนเอง 

- สามารถริเริ่มมาตรการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานหรือองคกรรวมกันแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

ระดับ 5 

(Change 

Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการคาดการณในภาพรวมของหนวยงานหรือองคกรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

และเตรียมความพรอมในการหาวิธีการ หรือแนวทางเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา 

- สามารถคาดการณปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการวิเคราะหความตองการ ขอจํากัด 

ความเส่ียงตาง ๆ ขององคกรที่รับผิดชอบ 

- สามารถใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบในการวิเคราะหประเดน็ปญหาและอุปสรรคที่ซับซอน

และสามารถตัดสินใจประเมินทางเลือกในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ

สถานการณความเปล่ียนแปลงจากปจจัยแวดลอมที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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       สภาวะผูนํา 

ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติไดอยาง

ราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ 

ระดับ 1 

(Begin) 

ดําเนินการประชุมไดดี และคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด 

- ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบยีบ วาระ วัตถุประสงคและเวลาตลอดจนมอบหมายงาน

ใหแกบุคคลในกลุมได 

- แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนด 

ใหตองกระทํา 

- อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เก่ียวของทราบ 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยางยุติธรรม 

- สงเสริมการกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

- กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการ

ที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น 

- รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน 

- เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน 

- ปกปองทีมงาน และช่ือเสียงของสวนราชการ 

- จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา 

- กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัติน้ัน 

- ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร 

- สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติภารกิจ 

ใหสําเร็จลุลวง 

- เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพื่อรับมือกับ 

การเปล่ียนแปลงน้ัน 
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      วิสัยทัศน 

ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน และความสามารถในการสรางความรวมแรง

รวมใจ เพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

ระดับ 1 

(Begin) 

รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

- รู เขาใจ และสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานที่ทําอยูน้ันเก่ียวของหรือตอบสนอง 

ตอวิสัยทัศนขององคกรอยางไร 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยทําใหผูอ่ืนรู และเขาใจวิสัยทัศนขององคกร 

- อธิบายใหผูอ่ืนรูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใตภาพรวม 

ขององคกรได 

- แลกเปล่ียนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืนเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

- โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน 

- ใหคาํปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดวิสัยทัศนและเปาหมาย 

ขององคกรเปนสําคัญ 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร 

- ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 

- กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 

ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ 

- คาดการณไดวาประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
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       การสอนงานและการมอบหมายงาน 

ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรู หรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือม่ันวาจะสามารถมอบหมายหนาที ่

ความรับผิดชอบใหผูน้ันมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได 

ระดับ 1 

(Begin) 

สอนงานหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน 

- สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

- ช้ีแนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ 

- สามารถใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 

- ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทํางาน 

- วางแผนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

- มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาที่จะไดรับการฝกอบรม  

หรือพัฒนาอยางสมํ่าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 

- มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่อง 

เพื่อใหมีโอกาสริเริ่มส่ิงใหม ๆ หรือบริหารจัดการดวยตนเอง 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถชวยแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของ

ผูใตบังคับบัญชา 

- สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา 

- สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนา

ศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาได 

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหนาที่ 

ความรับผิดชอบ 

- สราง และสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

อยางเปนระบบในองคกร 

- สราง และสนับสนุนใหมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเน่ืองในองคกร 
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สมรรถนะตามสายงาน 

(Functional Competency) 
 

       การมีจิตสํานึกในการใหบริการ 

มีความตระหนักและเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่ตองตอบสนองตอความตองการ และความคาดหวังของ

ผูใชบริการทั้งภายใน และภายนอกองคกร รวมทั้งการแสดงออกที่สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนขององคกรโดยรวม 

ระดับ 1 

(Begin) 
แสดงความเต็มใจในการใหบริการ 

- ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี เพื่อสรางความประทับใจแกผูรับบริการ 

- ใหขอมูลขาวสารของการบริการที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการไดตลอดการใหบริการ 

- แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตาง ๆ ที่ใหบริการอยู 

- ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ 

ที่ตอเน่ืองและรวดเร็ว 
ระดับ 2 

(Apply) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเต็มใจชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการได 

- ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว เต็มใจ 

- ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของในการใหบริการไปพัฒนาการบริการ 

ใหดียิ่งขึ้น 
ระดับ 3 

(Coach) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป แมตองใชเวลา  

หรือความพยายามอยางมาก 

- ใหเวลาและความพยายามพิเศษในการใหบริการเพื่อชวยผูรับบริการ แกปญหาที่ยุงยาก 

และซับซอน 

- ใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป 
ระดับ 4 

(Consult) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของ

ผูรับบริการได 

-  เขาใจความจําเปนหรือความตองการของผูรับบริการ และ/หรือใชเวลาแสวงหาขอมูล  

และทําความเขาใจเก่ียวกับความจําเปนหรือความตองการของผูรับบริการ 

- ใหคาํแนะนํา หรือคําปรึกษาแกผูรับบริการเพื่อตอบสนองความจําเปน หรือความตองการ 

ของผูรับบริการ 
ระดับ 5 

(Change Agent) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริง และยั่งยืนใหกับผูรับบริการ 

- ปฏิบัติตนเปนที่ปรึกษาที่ผูรับบริการไววางใจ ตลอดจนมีสวนชวยในการตัดสินใจของผูรับบริการ 

- เล็งเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูรับบริการในระยะยาว และสามารถเปล่ียนแปลงวิธี 

หรือขั้นตอนการใหบริการเพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด 
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       การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

การใฝหาเพิ่มพูนความรูและพรอมที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความสามารถ และศักยภาพของตนเองอยูเสมอ  

รวมทั้งกระตุน จูงใจผูอ่ืนใหใฝรูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของหนวยงานและองคกร 

ระดับ 1 

(Begin) 
แสดงความสนใจและติดตามความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน/ที่เก่ียวของ 

- กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

- ติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ  

ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

- รอบรูเทาทันเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เก่ียวของ  

หรืออาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของตน 

- ติดตามแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับงานอยางตอเน่ือง 
ระดับ 2 

(Apply) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

- สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

- หม่ันทดลองวิธีการทํางานแบบใหม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรูความสามารถของตน 

ใหดียิ่งขึ้น 
ระดับ 3 

(Coach) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ไดศึกษา 

มาปรับใชกับการทํางาน 

- ส่ังสมความรูใหมๆ อยูเสมอ และเล็งเห็นความสําคัญขององคความรู เทคโนโลยีใหม ๆ  

ที่จะสงผลกระทบตองานของตนในอนาคต 

- ขวนขวายหาความรูที่เก่ียวของกับงานทั้งเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเน่ือง และสามารถนํา

ความรูน้ันไปปรับใชในการทํางานของหนวยงาน 
ระดับ 4 

(Consult) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเช่ียวชาญในงานมากขึ้น 

ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเน่ือง 

- สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเช่ียวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร

เครื่องมืออุปกรณที่เอ้ือตอการพัฒนา 

- มีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องที่เก่ียวกับงานหลายดาน (สหวิทยาการ) และสามารถนําความรู

ไปปรับใชใหปฏิบัติไดอยางกวางขวางครอบคลุม 
ระดับ 5 

(Change Agent) 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในองคกรที่เนนความเช่ียวชาญ 

ในวิทยาการดานตาง ๆ 

- มีวิสัยทัศนในการเล็งเห็นประโยชนของเทคโนโลยี องคความรูหรือวิทยาการใหม ๆ  

ตอการปฏิบตังิานในอนาคต และสนับสนุนสงเสริมใหมีการนํามาประยุกตใชในหนวยงาน 

อยางตอเน่ือง 

- สามารถนําความรู ความเช่ียวชาญเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน 

เพื่อการเติบโตขององคกร 
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       ความเขาใจผูอื่น 

ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ

ของผูที่ติดตอดวย 

ระดับ 1 

(Begin) 

เขาใจความหมายที่ผูอ่ืนตองการส่ือสาร 

- เขาใจความหมายที่ผูอ่ืนตองการส่ือสาร สามารถจับใจความ สรุปเน้ือหาเรื่องราวไดถูกตอง 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจอารมณความรูสึกและคําพูด 

- เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการสังเกต สีหนา ทาทาง หรือนํ้าเสียง 

ของผูที่ติดตอดวย 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความหมายแฝงในกิรยิา ทาทาง คําพูด หรือนํ้าเสียง 

- เขาใจความหมายที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนในกิริยา ทาทาง คําพูด หรือนํ้าเสียง 

- เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอ่ืน แมจะแสดงออกเพียงเล็กนอย 

- สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหน่ึงของผูที่ติดตอดวยได 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเขาใจการส่ือสารทั้งที่เปนคําพูด และความหมายแผงในการส่ือสาร 

กับผูอ่ืนได 

- เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึกของผูอ่ืน 

- ใชความเขาใจน้ันใหเปนประโยชนในการผูกมิตร ทําความรูจัก หรือติดตอประสานงาน 

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมผูอ่ืน 

- เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาว 

ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของผูอ่ืน 

- เขาใจพฤติกรรมของผูอ่ืน จนสามารถบอกถึงจุดออน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูน้ัน 

ไดอยางถูกตอง 
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       ความยืดหยุนผอนปรน  

ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึง

การยอมรับความเห็นที่แตกตาง และปรับเปล่ียนวิธีการเม่ือสถานการณเปล่ียนไป 

ระดับ 1 

(Begin) 

มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

- ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

ระดับ 2 

(Apply) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปล่ียน 

- ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอ่ืน 

- เต็มใจที่จะเปล่ียนความคิด ทัศนคติ เม่ือไดรับขอมูลใหม 

ระดับ 3 

(Coach) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญานในการปรับใชกฎระเบียบ 

- มีวิจารณญานในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงาน  

และวัตถุประสงคของหนวยงาน 

ระดับ 4 

(Consult) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงาน 

- ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานใหเขากับสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว 

- ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน 

ระดับ 5 

(Change Agent) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ 

- ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา 

- ปรับเปล่ียนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการเฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณ 

เฉพาะหนา 

 

 



      

คูมือ 

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path: CP)  คือ เสนทางหรือแผนความกาวหนา

ในตําแหนงของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งบุคลากรจะมีเปาหมายและ

แรงจูงใจในการทํางาน  รูถึงแนวทางความกาวหนาของตนเองในองคการ  เขาใจและพัฒนาตนเอง 

เพื่อกาวไปสูตําแหนงที่สูงข้ึน  เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และทําใหบุคลากรขยันและต้ังใจปฏิบัติงานมากข้ึน เพื่อใหตนเองสามารถ

เจริญกาวหนาตามตําแหนงงาน/สายงานไดอยางเหมาะสม  เชน การเลื่อนตําแหนงจากบรรณารักษ

ปฏิบัติการไปจนถึงระดับบรรณารักษเช่ียวชาญพิเศษ เปนตน  

คูมือเลมน้ีประกอบไปดวยคําอธิบายความหมายของเสนทางการวางแผนทางกาวหนา 

ในสายอาชีพโดยทั่วไป และของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กระบวนการ/ข้ันตอนการ

จัดทําเสนทางการวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ ซึ่งประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะห ข้ันตอน

การออกแบบ ข้ันตอนการนําไปใช และข้ันตอนการประเมินผล ซึ่งเสนทางการวางแผนทางกาวหนา 

ในสายอาชีพน้ีจะสามารถนําไปวิเคราะหสรุปเปนแผนในการพัฒนาบุคลากรและเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรสํานักหอสมุดกลางตอไป 

 

 

สํานักหอสมุดกลาง 

            2561 

  



สารบัญ 

    หนา 

คํานํา 

สวนท่ี 1  แนวคิดพ้ืนฐาน เร่ือง การจัดทําเสนทางการวางแผนทางกาวหนา 
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สวนท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐาน  

เร่ือง การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path: CP) 

ความหมายของเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path: CP) มีผูใหความหมายของ

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ หลากหลายดังน้ี 
 สตีเฟน ฟอรรจ (Stephen Forrer, 2009, อางถึงใน วรางคนา  ชูเชิดรัตนา, 2557: 17)  

ไดใหความหมายของกลยุทธการวางแผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพวา หมายถึง การวางแผน

อยางเปนระบบเพื่อขับเคลื่อนองคกรโดยผานกระบวนการพื้นฐานที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ไดแก  

การสรางความรูความสามารถที่ตอบสนองตอทิศทางของธุรกิจ ณ ปจจุบันและอนาคต กระตุนให

พนักงานทั้งเปนกลุม และปจเจกบุคคลมีการเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ซึ่งถือเปนกลยุทธ

หน่ึงในแผนกลยุทธทางธุรกิจขององคกรและผลตอบแทนไดแก การเจริญเติบโต กาวหนาในอาชีพ 

ตําแหนง และผลตอบแทนที่สูงข้ึน 

นฤมล นิราทร (2534, อางถึงใน วรางคนา  ชูเชิดรัตนา, 2557: 17) กลาววา ความกาวหนา

ในอาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการทํางาน ซึ่งจะใหผลตอบแทนทั้งทางดานจิตวิทยา 

หรือผลตอบแทนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทํางาน การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลาน้ีจึงรวมถึง  

การเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดความกาวหนาในงานการเลื่อนข้ัน การเลื่อนตําแหนง หรือเงินเดือน 

ตลอดจนถึงความพึงพอใจตอชีวิต ความรูสึกวาตนเองมีคาประสบความสําเร็จซึ่งออกมาในรูปของ

อํานาจหนาที่ สถานภาพที่สูงข้ึน ความกาวหนาในสายอาชีพจึงเปนผลสุดทายของการจัดการอาชีพ

งานที่เริ่มตนดวยการวางแผนอาชีพงานการพัฒนาอาชีพงาน ซึ่งนําไปสูการพัฒนาความกาวหนา 

ในสายอาชีพ 

สุธน ต้ังสกุล (2547, อางถึงใน วรางคนา  ชูเชิดรัตนา, 2557: 17)  กลาววา การพัฒนา

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Development) หมายถึง กิจกรรมการบริหารงานทรัพยากร

บุคคลเพื่อดําเนินการใหพนักงานซึ่งมีความสามารถสูง ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะ

ไดรับในอนาคต ซึ่งองคกรเปนผูกําหนดใหสัมพันธกับเปาหมายในอาชีพของแตละบุคคล 

 ธงชัย สันติวงษ (2546, อางถึงใน วรางคนา  ชูเชิดรัตนา, 2557: 18)  ใหความหมาย 

ความกาวหนาในสายอาชีพ หมายถึง กิจกรรมทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีข้ึน เพื่อที่จะ

ชวยใหแตละคนไดมีแผนสําหรับงานอาชีพของตนในอนาคตภายในองคกร ทั้งน้ีเพื่อที่จะชวยใหองคกร

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและขณะเดียวกันพนักงานก็มีโอกาสที่จะมีผลสําเร็จในการพัฒนาตนเองได
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สูงสุด ซึ่งการพัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพน้ัน อยูในใจกลางของขอบเขตงานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยทั้งหมด โดยเริ่มจากการวางแผนกําลังคน และทําการวิเคราะหงานจนไดตําแหนงงาน

และกลุมงานอาชีพ  จากน้ันเขาสูกระบวนการสรรหา และคัดเลือกใหไดคนที่เหมาะสมตรงตาม

คุณสมบัติที่ตองการขอมูลทางตําแหนงและความชอบพอในทางอาชีพจะถูกรวบรวมมาตลอด

กระบวนการขางตน และเมื่อมาถึงจุดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพน้ันจะอาศัย

ผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาวางแผนและใหคําปรึกษาแกพนักงานตลอดเวลาดวยการให

การอบรมและพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะสงผลใหเขาไดรับการเลื่อนข้ัน โยกยายหรือไดรับตําแหนงใหม โดย

ไมหยุดอยูกับที่เรื่อยไป ตามความเหมาะสมของจังหวะเวลาจนถึงเกษียณอายุ 

 ดนัย เทียนพุฒ (2539: 100 – 101, อางถึงใน อรรฆพล ยังปรางค, 2550: 12) กลาววา เปน

หนทางที่องคการไดวางความกาวหนาไวตลอดสายอาชีพสําหรับพนักงานในองคการ ขณะเดียวกัน

พนักงานก็ควรจะไดการพัฒนาตามสายอาชีพ ดวยความชวยเหลือจากองคการ หรือเปนแผนผังแสดง

ลําดับของตําแหนงในองคการ ซึ่งพนักงานสามารถใชเปนแนวทางในการที่พนักงานจะวางแผนความ

เจริญกาวหนาสําหรับอาชีพของตนในอนาคตได นอกจากน้ีสายความกาวหนาในอาชีพจะแสดงใหเห็น

ถึงแนวทางการเลื่อนตําแหนงจากระดับลางสุดไปจนถึงสูงสุด เปนสิ่งที่ชวยสรางเปาหมายและ

แรงจูงใจในดานความกาวหนาใหกับพนักงาน 

 อาภรณ ภูวิทยพันธ (2554: 147) ไดใหความหมายของเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ไววา Career Path หมายถึง เสนทางหรือผังความกาวหนาในสายอาชีพที่ แสดงให เห็น ถึง

ความกาวหนาของตําแหนงงานในองคการ 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2554: 310) กลาวถึงความหมายของการจัดทําเสนทางอาชีพ (Career 

Path) กระบวนการจัดวางลําดับข้ันของตําแหนงงาน ซึ่งบุคคลสามารถจะกาวเดินไปไดในชวงชีวิตการ

ทํางานของเขา (Mathis and Jackson, 1985)  

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ.(2556: 8) กลาววา เสนทางกาวหนา

ในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง “เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติราชการที่จะไปสูตําแหนง

สําคัญของสวนราชการ โดยมีการกําหนดและแสดงใหเห็นถึงเสนทางการสั่งสมประสบการณและ

ผลงานในแตละตําแหนงที่ครองมากอนการเลื่อนไปดํารงตําแหนงสําคัญ ซึ่งอาจจะเลื่อนจากตําแหนง

ระดับลางสูตําแหนงที่สูงข้ึน หรือการยายตําแหนงในระนาบเดียวกัน”  

สรุปความหมาย เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path: CP) ของ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงเสนทางหรือแผนความกาวหนาในตําแหนงของ

บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ซึ่งบุคลากรจะไดเขาใจและพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูตําแหนงที่สูงข้ึนได 

ทําใหบุคลากรมีเปาหมายและแรงจูงใจในการทํางาน  โดยข้ันตอนประกอบไปดวย ข้ันตอนการ

วิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไปและสมรรถนะ  ข้ันตอนออกแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนา
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ในสายอาชีพ ต้ังแตวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน  วิเคราะหลําดับตําแหนงงาน  จัดทําเสนทางการเขาสู

ตําแหนง (แตละตําแหนงงาน)  และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ  ข้ันตอนการนําไปใชและข้ันตอนการ

ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ 

ประโยชนของการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 การจั ดทํ า เส น ท างความก าวห น า ในส ายอ าชีพ มี ความจํ า เป นต อทุ กอ งค ก าร 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการดําเนินงาน สามารถแบงประโยชนของการจัดทํา CP  

เปน 3 ระดับ ดังน้ี 

1) ระดับบุคลากร  

  แนวทางการพัฒนาสายอาชีพน้ีที่สํานักหอสมุดกลางไดจัดทําข้ึนสําหรับบุคลากรแตละคน 

จะทําใหบุคลากรมีเปาหมายในการทํางานและเห็นเสนทางความกาวหนาในอาชีพของแตละตําแหนง

ที่ ชัดเจน ทั้ งยังเพิ่ มขีดความสามารถในงาน มีมูลคางาน (Job Value) ทักษะในการทํางาน 

ที่หลากหลาย (Multi Skill) และมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน 

2) ระดับหัวหนาฝาย/งาน  

หวัหนาฝาย/งานสามารถมอบหมายงานใหบุคลากรและวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหตรง

กับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของแตละตําแหนงงาน ทําใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธ

ที่ ดีตอกันระหวางหัวหนาฝาย/งานกับบุคลากร เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่สํานัก

หอสมุดกลางจัดทําไวจะทําใหบุคลากรมีเปาหมายในการทํางานและเห็นเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของแตละตําแหนงที่ชัดเจน ประสิทธิภาพในการทํางานสงูข้ึน สงผลใหหัวหนาฝาย/งานสามารถ

ทํางานในเชิงบริหารและผลักดันกลยุทธของสํานักหอสมุดกลางใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตามไป

ดวย 

3) ระดับองคการโดยรวม 

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพเปนวิธีการหน่ึงที่จะจูงใจบุคลากรที่เกงและดี (Talented 

People) ให เกิดความผูกพัน (Engagement) และมีความภาคภูมิใจในการทํางานกับสํานัก

หอสมุดกลาง ทําใหผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล  

มีผลงานที่โดดเดน เกิดความไดเปรียบในการแขงขันกับองคการอื่น ๆ  รวมถึงการสรางความมั่นคงและ

ความย่ังยืนในผลการดําเนินงานในระยะยาว ผูใชบริการไดรับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดความ 

พึงพอใจมากข้ึน 
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บทบาทความรับผิดชอบของผูเก่ียวของ 

ในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูบริหาร • กําหนดนโยบายในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(CP) ของบุคลากร 

• ใหความรูและความเขาใจถึงแนวทางการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) แกบุคลากร 

• ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการจัดทําเสนทางความกาวหนา 

ในสายอาชีพ (CP) แกบุคลากร 

• ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  

(CP) จากสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

• มอบหมายสํานักงานสํานักหอสมุดกลางจัดเตรียมแบบ 

การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) ใหเปน

มาตรฐานเดียวกันภายในองคการ 

สํานักงาน

สํานักหอสมุด

กลาง 

• ทําความเขาใจถึงกระบวนการและเปาหมายของการจัดทํา CP 

• ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ CP ที่กําหนดข้ึน 

• จัดทําและสงเสนทางการเขาสูตําแหนงของบุคลากรในการจดัทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.2 ใหบุคลากรทราบ 

• จัดสงแบบวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน และสมรรถนะในการจดัทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.1 ใหบุคลากรมาจัดทําแผนพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-1 /  

แบบวิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก 

และผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ สํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-2  

• วิเคราะหแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั
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บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ศิลปากร CP.3-1 / วิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมอืปฏบัติ

งานหลกัและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-2 เพื่อจัดทาํ

แผนการพฒันาบุคลากร/ขอตําแหนงทางวิชาการ   

• ติดตาม ดูแล และใหความชวยเหลือบุคลากรในการดําเนินการ

จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

• รวบรวมผลการพฒันาสมรรถนะตนเองของบุคลากร 

ตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั

ศิลปากร / ผลการวิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานหลัก และผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตําแหนงทาง

วิชาการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-2 

• บันทึกในระบบฐานขอมลูบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หัวหนาฝาย/

งาน 
• ทําความเขาใจถึงกระบวนการและเปาหมายของการจัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) 

• รับทราบพรอมใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรถึงวิธีปฏิบัติ 

ตามกระบวนการ/ข้ันตอนของเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ (CP) ที่กําหนดข้ึน 

บุคลากร • ทําความเขาใจถึงกระบวนการและเปาหมายของการจัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) 

• ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของเสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพ (CP) ที่กําหนดข้ึน 

• รับทราบคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไป (ตําแหนงงาน, อายุงาน ฯลฯ)  

จากการดําเนินการของสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

• จัดทําแบบวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน และสมรรถนะในการจดัทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.1  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
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บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

บุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-1 / แบบวิเคราะห

ความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและผลงานทาง

วิชาการ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-2 

• สงแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั

ศิลปากร CP.3-1 / แบบวิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานหลักและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตําแหนงทาง

วิชาการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-2  

ผานหัวหนาฝาย/งานไปยังสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 

• ดําเนินการพฒันาตนเองตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน

การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-1 / พัฒนาความพรอมในการจดัทํา

คูมือปฏิบัติงานหลกัและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตําแหนงทาง

วิชาการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-2 

• ประเมินและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะตามเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง CP.4-1 /  

ผลความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและผลงานทาง

วิชาการ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3-2 ผานหัวหนาฝาย/งาน ไปยัง

สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 
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สวนท่ี 2 กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบไปดวย ข้ันตอนวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไป (ตําแหนงงาน, อายุ

งาน ฯลฯ) และ วิเคราะหสมรรถนะ (ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม)  วิเคราะหความพรอม

ในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ข้ันตอนการ

ออกแบบ วิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน  วิเคราะหลําดับตําแหนงงาน  จัดทําเสนทางการเขาสูตําแหนง 

(แตละตําแหนง)  จัดทําแผนพัฒนา  ข้ันตอนการนําไปใช ปฏิบัติตามแผนพัฒนา สรุป/รายงานผลจาก

การพัฒนา และข้ันตอนการประเมินผล โดยมีรูปแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

ตามแผนภูม ิ

รูปแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) 

 
แผนภูมิรูปแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) 
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กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP) 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (CP)  ของสํานักหอสมุด

กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงออกเปน 2 กรณี  ไดแก 1. กรณีการพัฒนาบุคลากรแบบทั่วไป  

และ 2. กรณีการพัฒนาบุคลากรแบบการขอตําแหนงทางวิชาการ 

1. กรณีการพัฒนาบุคลากรแบบทั่วไป  

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหคุณสมบัติเบ้ืองตน/ทั่วไป และการวิเคราะหสมรรถนะ  

        เพ่ือจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

การวิเคราะหเพื่อจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพประกอบไปดวย 2 สวน คือ การ

วิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไป (ตําแหนงงาน, อายุงาน ฯลฯ) และการวิเคราะหสมรรถนะ (ความรู

ความสามารถ / ทักษะ / พฤติกรรม)  

 

1. การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ท่ัวไป (ตําแหนงงาน, อายุงาน ฯลฯ) 

 สํานักงานสํานักหอสมุดกลางนําขอมูลบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง (ขาราชการและ

พนักงาน) มาวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไป (ตําแหนงงาน, อายุงาน ฯลฯ) เพื่อจัดทําเสนทางการ

เขาสูตําแหนงของบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.2  

 

2. การวิเคราะหสมรรถนะ (ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) 

 บุคลากรตองวิเคราะหตนเองตามตารางแบบวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน และสมรรถนะ 

ในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.1 เพื่อ

นําผลการวิเคราะหไปจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3 และดําเนินการพัฒนาสมรรถนะตนเองตอไป 

จําแนกระดับความรูความสามารถ / ทักษะ / พฤติกรรม  ดังตารางแนบ (CP.1) 

 

ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

1. วิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน 

บุคลากรตองกําหนดเปาหมายความกาวหนาในสายอาชีพ ไดแก คือ ตําแหนงที่คาดหวัง 

ในองคการ และเปาหมายที่คาดหวังในชีวิต และวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออนของตนเองใน 2 หัวขอ 
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ไดแก ทักษะและพฤติกรรม ตามตารางแบบวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน และสมรรถนะในการจัดทํา

เสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ  สํ านั กห อสมุ ดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร CP.1  

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3  

 

2. วิเคราะหลําดับตําแหนงงาน 

 สํานักงานสํานักหอสมุดกลางรวบรวมขอมูลและคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไปของบุคลากร

นํามาจัดทําเสนทางการเขาสูตําแหนงของบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.2 โดยวิเคราะหคุณสมบัติของบุคลากรตามหลักเกณฑ 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. จัดทําเสนทางการเขาสูตําแหนง (แตละตําแหนงงาน) 

 สํานักงานสํานักหอสมดุกลางนําผลการวิเคราะหสมบัติของบุคลากรแตละตําแหนงงานมา

จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

CP.2 สงใหบุคลากรเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3  

 

4. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ 

1.  การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน 

2. วิเคราะหสมรรถนะ (ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) 

บุคลากรระบุสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาโดยเลือกสมรรถนะที่ตองไดรับการ

พัฒนา (ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) เพื่อใหตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสม

ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาน้ันมาจากการวิเคราะหตนเองของบุคลากรตามแบบ

วิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน และสมรรถนะในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.1  

3. กําหนดเปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ 

บุคลากรตองกําหนดเป าหมายการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพรอม 

ในการเลื่อนตําแหนงจากระดับปจจุบันไปสูระดับที่สูงข้ึน 

4. กําหนดเครื่องมือและวิธีการพัฒนา 
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บุคลากรตองกําหนดเครื่องมือและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพรอมใน

การเลื่อนตําแหนงจากระดับปจจุบันไปสูระดับที่สูงข้ึน สําหรับวิธีการในการพัฒนา

สมรรถนะสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของตัวบุคลากร 

วิธีการพัฒนาสมรรถนะ มีดังน้ี 

 

วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ลักษณะสําคัญ 

1. การสอนงาน (Coaching) - เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไมจําเปนตองอยูในภาคสนามเทาน้ัน 

อาจจะเปนการสอนงานนอกภาคสนาม โดยสวนใหญหัวหนาฝาย/งานโดยตรง

จะทําหนาที่สอนงานใหบุคลากรของตนเอง 

2. การฝกอบรมในขณะทํางาน   

(On the Job Training : OJT) 

- เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติจริง โดยมีผูสอนที่เปนหัวหนาฝาย/

งานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประกบเพื่ออธิบายและช้ีแนะ  

ซ่ึงวิธีการน้ีจะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับการสอนงาน 

3. การเปนพี่เล้ียง (Mentoring) - เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางานรวมกันกับผูอ่ืนภายในองคการ 

ซ่ึงบุคลากรจะมีพี่ เล้ียงที่ ไดรับการคัดเลือกใหดูแลเอาใจใสและพูดคุยกับ

บุคลากรอยางไมเปนทางการ 

4. การฝกอบรม 

(Training/Workshop) 

- เนนสงบุคลากรไปฝกอบรมตามที่หนวยงานภายในหรือภายนอกเปด

ฝกอบรมในเรื่องตางๆ 

5. การเพิ่มคุณคาในงาน  

(Job Enrichment) 

- เนนการมอบหมายงานที่ยาก หรือทาทายมากขึ้น ตองใชความคิดริเริ่ม  

การคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงานมากกวาเดิม เน่ืองจากเปนงานที่แตกตาง

จากงานเดิมที่เคยปฏิบัติ 

6. การเพิ่มปริมาณ   

(Job Enlargement) 

- เนนการมอบหมายงานที่มากขึ้น เปนงานที่มีขั้นตอนคลายกับงานเดิมที่เคย

ปฏิบัติ หรืออาจจะเปนงานที่แตกตางจากเดิมที่ เคยปฏิบัติแตงานที่ ไดรับ

มอบหมายไมยากหรือไมตองใชความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก 

7. การมอบหมายงาน (Delegation) - เนนการกระจายงานในหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจ

ภายในขอบเขตที่กําหนดใหบุคลากรไปปฏิบัติโดยเปนงานประจําที่ไมใชงานเชิง

นโยบาย 

8. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) - เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึงไปยังอีกงานหน่ึง เพื่อเรียนรูงานตาม

ระยะเวลาที่กําหนด โดยสวนใหญมักใชเปนวิธีการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรที่จะปรับตําแหนงหรือปรับระดับ 

9. การใหคําปรึกษาแนะนํา 

(Consulting) 

- เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเม่ือบุคลากรมีปญหาที่ เกิดขึ้นจากงาน 

ที่รับผิดชอบ หัวหนาฝาย/งานจะตองทําหนาที่ใหแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ

เพื่อใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นน้ันได 

10. การติดตาม/สังเกต   

(Job Shadowing) 

- เนนการเรียนรูจากการเลียนแบบ และติดตามหัวหนาฝาย/งานหรือผูรู 

ในงานน้ัน ๆ เปนวิธีการที่ไมตองใชเวลามากนักในการพัฒนาความสามารถของ
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วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ลักษณะสําคัญ 

บุคลากร เน่ืองจากบุคลากรจะตองทําหนาที่ สังเกต ติดตามพฤติกรรมของ

หัวหนาฝาย/งาน 

11. การเรียนรูดวยตนเอง  

(Self Learning) 

- เนนการฝกฝน ฝกปฏิบัติดวยตนเองจากแหลงหรือชองทางการเรียนรูตาง ๆ 

เชน การอานหนังสือ หรือคนควาขอมูลผาน Internet หรือเรียนรู จาก  

e-learning เปนตน 

12. การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน 

(In-House Instructor) 

- เนนการสรางบุคลากรที่มีความสามารถในการถายทอด รักการสอนและ 

มีความรูในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายใหบุคลากรเหลาน้ีเปนวิทยากรภายใน

องคการ ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ของ

องคการ 

13. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) - เนนการดูระบบ และขั้นตอนของงานจากองคการที่ เปนตัวอยาง (Best 

Practice) ในเรื่องที่ตองการดูงาน เพื่อใหบุคลากรเห็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ 

ที่ประสบความสําเร็จ อันนําไปสูการปรับใชในองคการตอไป 

14. การฝกงานกับผูเช่ียวชาญ 

(Counterpart) 

- เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณในเรื่องน้ัน เปนการ

ฝกงานภายนอกสถานที่ หรือการเชิญผูเช่ียวชาญใหเขามาฝกงานแกบุคลากร

ภายใตระยะเวลาที่กําหนด 

15. การใหทุนการศึกษา (Scholarship) - เนนการใหความรูแกบุคลากรโดยการใหทุนการศึกษา เพื่อเปนการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มมากขึ้น 

5. กําหนดชวงเวลาการพัฒนา 

  บุคลากรตองกําหนดชวงเวลาการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ใน 1 รอบ
ปงบประมาณใหชัดเจนเปนไตรมาส ตามความเหมาะสม ดังน้ี 

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 
ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 

 
ข้ันตอนที่ 3 การนําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพไปใช 

 เมื่อวิเคราะห ออกแบบ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะแลว บุคลากรปฏิบัติตามข้ันตอน 

การนําไปใช ดังน้ี 

  ข้ันตอนที่ 1 บุคลากรปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทาง 

ความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3 

ข้ันตอนที่ 2 สรุปผลจากการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3 
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ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

การประเมินผลการพัฒนาตนเอง จะดําเนินการประเมินตามแผนพัฒนาสมรรถนะ 
ในชวงเดือนกันยายนของทุกปงบประมาณ โดยมีข้ันตอนในการประเมินผลตามลําดับ ดังน้ี 

 
1. เกณฑการประเมินผล 
 สํานักหอสมุดกลางกําหนดเกณฑการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา 
(ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) โดยการประเมินผลมีเกณฑอยู 2 ระดับ คือ ผาน 

หรือไมผาน  
 
2. รูปแบบการประเมินผล 
 สํานักหอสมุดกลางระบุรูปแบบการประเมินผลการแผนพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ 
การประเมินผลที่ต้ังไว 
 

3. การประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
ข้ันตอนที่ 1 บุคลากรประเมินตนเองในชองประเมินผลการพัฒนาในแบบประเมินผล 

การพัฒนาสมรรถนะตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร CP.4-1 ถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจริง ตามเกณฑการประเมินผลที่กําหนดไว 

ข้ันตอนที่ 2 บุคลากรสรุปและรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร CP.3 ผานหัวหนาฝาย/งานไปยังสํานักงานสํานักหอสมุดกลางเพื่อบันทึกในระบบฐานขอมูล
ตอไป 

 
4. สรุปผลการประเมิน 

สํานักงานสํานักหอสมุดกลางรวบรวมผลการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคลากร 
ตามแผนพัฒ นาสมรรถนะบุ คลากรในการจั ดทํ า เส นท างความก าวหน าในส ายอ าชีพ  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3  นํามาสรุปเปนผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรสํานักหอสมุดกลางเก็บเปนฐานขอมูลโดยแยกตามหนวยงาน และนําขอมูลที่ไดจากการ
สรุปผลการประเมินของบุคลากรทั้ งหมดนําไปใช ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ 
สํานักหอสมุดกลางและรายงานใหผูบริหารทราบตอไป 

 
ข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา 
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  การปรับปรงุและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของรปูแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพือ่สนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 

2. กรณีการพัฒนาบุคลากรแบบการขอตําแหนงทางวิชาการ 

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหคุณสมบัติบุคลากรเพ่ือจัดทําเสนทางความกาวหนา 

ในสายอาชีพ 

การวิเคราะหเพื่อจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพประกอบไปดวย 2 สวน คือ  

การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไป (ตําแหนงงาน, อายุงาน ฯลฯ) และการวิเคราะหผลงาน 

เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 

1.1 การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ท่ัวไป (ตําแหนงงาน, อายุงาน ฯลฯ) 

  สํานักงานสํานักหอสมุดกลางนําขอมูลบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง (ขาราชการและ

พนักงาน) มาวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไป (ตําแหนงงาน, อายุงาน ฯลฯ)  เพื่อจัดทําเสนทางการ

เขาสูตําแหนงของบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.2  

 

1.2. การวิเคราะหผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ  

 สํานักงานสํานักหอสมุดกลางจัดทําแบบวิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน

หลักและผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

CP.3-1 ใหบุคลากรวิเคราะหตนเองสงมายังสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง เพื่อนําชอมูลที่ไดมา

ดําเนินการจัดทําแผนฝกอบรมตอไป 

 

ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

1. วิเคราะหลําดับตําแหนงงาน 

 สํานักงานสํานักหอสมุดกลางรวบรวมขอมูลและคุณสมบัติเบื้องตน/ทั่วไปของบุคลากร

นํามาจัดทําเสนทางการเขาสูตําแหนงของบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.2 โดยวิเคราะหคุณสมบัติของบุคลากรตามหลักเกณฑ 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2. จัดทําเสนทางการเขาสูตําแหนง (แตละตําแหนงงาน) 



P a g e  | 14 
 

 สํานักงานสํานักหอสมดุกลางนําผลการวิเคราะหสมบัติของบุคลากรแตละตําแหนงงานมา

จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

CP.2 สงใหบุคลากรเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.3  

 

3. วิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักหรือผลงานทางวิชาการ 

1. วิเคราะหสมรรถนะ (ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) 

บุคลากรระบุสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาโดยเลือกสมรรถนะที่ตองไดรับการ

พัฒนา (ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) เพื่อใหตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสม

ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนาน้ันมาจากการวิเคราะหตนเองของบุคลากรตามแบบ

วิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน และสมรรถนะในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.1  

2. กําหนดเปาหมายเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการของสายสนับสนุน 

บุคลากรตองกําหนดเป าหมายการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพรอม 

ในการเลื่อนตําแหนงจากระดับปจจุบันไปสูระดับที่สูงข้ึน 

3. การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนง  

บุคลากรวิเคราะหความพรอมของตนเอง กําหนดเครื่องมือและวิธีการพัฒนาตนเอง
ในการจัดทําคูมือหรือผลงานทางวิชาการเพื่อดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ  
ตามระเบียบปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัย 

4. กําหนดชวงเวลาการพัฒนา 
บุคลากรตองกําหนดชวงเวลาการพัฒนาตนเอง ใน 1 รอบปงบประมาณใหชัดเจน
เปนไตรมาส ตามความเหมาะสม ดังน้ี 
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 
ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 
 

ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 

 เมื่อวิเคราะห ออกแบบ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและผลงาน

ทางวิชาการแลว บุคลากรปฏิบัติตามข้ันตอนการนําไปใช ดังน้ี 
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  ข้ันตอนที ่1 บุคลากรปฏิบัติตามเครื่องมือและวิธีการในการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานหลักและผลงานทางวิชาการ 

ข้ันตอนที่ 2 บุคลากรพัฒนาตนเอง 

ข้ันตอนที่ 3 สรุปผลจากการพัฒนาตนเอง 

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและ

ผลงานทางวิชาการ 

การประเมินผลการพัฒนาตนเอง จะดําเนินการประเมินตนเอง โดยมีข้ันตอนในการ
ประเมินผลตามลําดับ ดังน้ี 

 
1. เกณฑการประเมินผล 
 สํานักหอสมุดกลางกําหนดเกณฑการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา 
(ความรูความสามารถ, ทักษะ, พฤติกรรม) โดยการประเมินผลมีเกณฑอยู 2 ระดับ คือ ผานหรือ 

ไมผาน  
 
2. รูปแบบการประเมินผล 
 สํานักหอสมุดกลางระบุรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
หลักและผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑการประเมินผลที่ต้ังไว 
 

3. การประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
ข้ันตอนที่ 1 บุคลากรประเมินตนเองในชองประเมินผลการพัฒนาในแบบประเมินผล 

การพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและผลงานทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.5 ถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจริง ตามเกณฑการประเมินผลที่กําหนดไว 

ข้ันตอนที่ 2 บุคลากรรายงานผลการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักและ
ผลงานทางวิชาการ พื่อขอตําแหนงทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร CP.4-2 

ผานหัวหนาฝาย/งานไปยังสํานักงานสํานักหอสมุดกลางเพื่อบันทึกในระบบฐานขอมูลตอไป 
 

4. สรุปผลการประเมิน 
สํานักงานสํานักหอสมุดกลางรวบรวมผลการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก

และผลงานทางวิชาการ พื่อขอตําแหนงทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
CP.4-2  นํามาสรุปเปนผลการประเมินการพัฒนาตนเองในการจัดทําคูมือและผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรสํานักหอสมุดกลางเก็บเปนฐานขอมูลโดยแยกตามหนวยงาน และนําขอมูลที่ไดจากการ
สรุปผลการประเมินของบุคลากรทั้งหมดนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานัก
หอสมุดกลางและรายงานใหผูบริหารทราบตอไป 
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ข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา 
  การปรับปรุงและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของรูปแบบ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา  
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CP.1

ตําแหนงที่คาดหวังในองคการ เปาหมายที่คาดหวังในชีวิต

จุดแข็ง จุดออน

ทักษะ: ทักษะ:

พฤติกรรม: พฤติกรรม:

เปาหมายความกาวหนาในสายอาชีพ

1. วิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน

แบบวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน และสมรรถนะในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง



CP.1

2. วิเคราะหสมรรถนะ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปที่ผานมา (ครั้งที่ 2)

1 2 3 4 5

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2. ความเขาใจองคกรและระบบงาน

3. การทํางานเปนทีม

4. การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

1. ความสามารถในการสื่อสารขอมูล

การสนับสนุนและการติดตามงาน

2. การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกปญหา

3. สภาวะผูนํา

4 วิสัยทัศน

5. การสอนงานและการมอบหมายงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

1. มีจิตสํานึกในการใหบริการ

2. การเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. การเขาใจผูอื่น

4. การยืดหยุนผอนปรน
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CP.2

ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง

ฝาย ฝาย ฝาย

วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป

> >

ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง

ฝาย ฝาย ฝาย

วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ

วิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน /ทั่วไป

เริ่มบรรจุ ปจจุบัน ระดับชํานาญงาน

เสนทางการเขาสูตําแหนงของบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชพี

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ -สกุล .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง



CP.3.1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา 

(ความรูความสามารถ,

ทักษะ,พฤติกรรม )

เปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ
เครื่องมือและวิธีการ

การพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา 

(ปงบประมาณ พ.ศ.       )

แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง

ลงช่ือ.................................................................ผูจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ

(.............................................................)

............/.............../..............
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พรอม ไมพรอม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก

2. การจัดทําผลงานทางวิชาการ

วิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

เครื่องมือและวิธีการ

การพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา 

(ปงบประมาณ พ.ศ.       )
ความพรอม

วิเคราะหความพรอมในการจัดทําคูมือและผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง

ลงช่ือ.................................................................ผูจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ

(.............................................................)

............/.............../..............



CP.4.1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผาน ไมผาน

สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา 

(ความรูความสามารถ,

ทักษะ,พฤติกรรม )

เปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ
เครื่องมือและวิธีการ

การพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา 

(ปงบประมาณ พ.ศ.      )
ประเมินผลการพัฒนา

แบบประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่ือ -สกุล ตําแหนง .

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง

ลงช่ือ.................................................................ผูดําเนินการพัฒนา

(.............................................................)

............/.............../..............



CP.4-2

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผาน ไมผาน

1. การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก

2. การจัดทําผลงานทางวิชาการ

ความพรอมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน

หลักและผลงานทางวิชาการ

เครื่องมือและวิธีการ

การพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา 

(ปงบประมาณ พ.ศ.      )
ประเมินผลการพัฒนา

แบบประเมินผลความพรอมในการจัดทําคูมือและผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่ือ - สกุล ตําแหนง

สังกัด (  ) 1. หอสมุดสาขา วังทาพระ ฝาย/งาน (  ) 1. ฝายบริการ (  ) 5. งานบริหารและธุรการ

(  ) 2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร (  ) 2. ฝายโสตทัศนศึกษา (  ) 6. งานการเงินและพัสดุ

(  ) 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (  ) 3. ฝายวิเคราะหและพัฒนาฯ (  ) 7. งานวางแผนและประชาสัมพันธ

(  ) 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (  ) 4. งานธุรการ

( ) 5. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง

ลงช่ือ.................................................................ผูดําเนินการพัฒนา

(.............................................................)

............/.............../..............



คูมือ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

เพราะทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอความอยูรอดอยางย่ังยืน 

ขององคการ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทําใหทราบวาการดําเนินงานขององคการ หรืองาน 

ที่รับผิดชอบอยู สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวหรือไม  

การประเมินผลการปฏิบัติงานนํามาใชในการตรวจสอบวาบุคลากรแตละคนขององคการ สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่องคการคาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  

คูมือเลมน้ีประกอบไปดวยคําอธิบายความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

และของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําการประเมินผล

การปฏิบั ติงาน ซึ่ งประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะห ข้ันตอนการออกแบบ ข้ันตอน 

การนําไปใช และข้ันตอนการประเมินผล  

 

สํานักหอสมุดกลาง 

2561 



สารบัญ 

    หนา 

คํานํา 

สวนท่ี 1  แนวคิดพ้ืนฐาน เร่ือง การประเมินผลการปฏิบติังาน (PM) 

  ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ...........................................................  1 

 ประโยชนของการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ...............................................  2 

 บทบาทความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของในการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ....  3 

สวนท่ี 2  กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

    ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 รูปแบบการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM)  ..............................................  5 

 กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) ..........................  6 

 การวิเคราะหเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

         วิเคราะหงาน (งานประจํา, งานยุทธศาสตรและงานทีไ่ดรับมอบหมาย) ...........  6 

         วิเคราะหสมรรถนะ ..........................................................................................  6 

 การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

         เปาหมาย (มาตรฐาน) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ......................................  7 

         กําหนดกิจกรรม/โครงการ/งาน/คานํ้าหนัก/เปาหมาย .....................................  8 

 การนําการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

         ต้ังเกณฑและระบุรปูแบบการประเมินการปฏิบัติงาน.......................................  9 

         ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ............................................................... 10 

         สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน .............................................................. 10 

 การปรับปรุงและพัฒนา 

บรรณานุกรม ...............................................................................................................11 

ภาคผนวก 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
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สวนท่ี 1  แนวคิดพ้ืนฐาน 

เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance management) 

 

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 Dictionary of HRD ข อ ง  Reynolds, Sambrook, and Stewart (1993: 181) ให

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) ไววาเปนกระบวนการบริหารที่ เช่ือมโยง 

แผนกลยุทธ มาตรฐานการทํางาน วัตถุประสงคของบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา

และฝกอบรมบุคลากรเขาดวยกัน 

 โรเบิรต บาคัล (Robert Bacal, 1999, อางถึงใน ศิรภัสสรศ  วงศทองดี, 2559: 232)  

ใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) ไววาเปนกระบวนการสื่อสารอยางตอเน่ืองของ

หัวหนาและลูกนอง เพื่อใหทราบถึงความคาดหวังที่ชัดเจนของการทํางานมีการวางแผนการทํางาน

รวมกัน และระหวางการทํางานมีการประเมินผลรวมถึงใหขอมูลยอนกลับเพื่อรวมกันแกไขและขจัด

ปญหาอุปสรรค ตลอดจนหัวหนาทําการสอนงานใหกับลูกนองอยางสม่ําเสมอ การบริหารผลการ

ปฏิบัติงานจึงประกอบดวยหลายระบบยอย เชน กระบวนการวางแผนการทํางานรวมกันระหวาง

หัวหนางานกับลูกนอง (performance planning) ระบบการสื่อสารสองทางระหวางผูบังคับบัญชา

และพนักงานอยางตอเน่ือง (ongoing communication processes) ระบบการรวบรวมขอมูลและ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน (data gathering about jobs) ระบบการบันทึกการทํางานเปนเอกสาร 

ข้ันตอนทําการบันทึกปญหาและอุปสรรคโดยใชแบบฟอรมการปฏิบัติงาน (documentation) รวมถึง

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่รอบดาน (performance appraisal system) ระบบการสอน

งานและการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ (performance coaching and feedback) 

 สมชาย หิรัญกิตติ (2542: 202) ใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM)  

ไววาเปนนกระบวนการที่วางมาตรฐานการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานที่แทจริงของ

พนักงานที่สัมพันธกับมาตรฐานเหลาน้ัน การปอนกลับขอมูลสูพนักงาน โดยมีเปาหมายที่จะกระตุน

พนักงานใหตัดการปฏิบัติงานที่บกพรองออกไป หรือรักษาการปฏิบัติงานที่ดีเหนือคาเฉลี่ยตอไป 

สรุปความหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance management: PM) 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง กระบวนการกําหนดมาตรฐาน กําหนด

วัตถุประสงค และติดตามผลการปฏิบัติงานของบคุลากรวามีความสอดคลองกับเปาหมายขององคการ

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวระดับใดและผลการประเมินน้ี
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นําไปใชในการพิจารณาจายคาตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรมและพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะห 

วิเคราะหงาน (งานประจํา, งานยุทธศาสตร และงานที่ไดรับมอบหมาย)และวิเคราะหสมรรถนะ 

ข้ันตอนการออกแบบ กําหนดเปาหมาย กําหนดกิจกรรม/โครงการ/งาน/คานํ้าหนัก/เปาหมาย 

ข้ันตอนการนําไปใช และข้ันตอนการประเมนิผล 

 

ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันจะมีประโยชนตอการบริหารบุคคลในองคการมากนอย

เพียงใดก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาตองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่ออะไร

นําไปใชประโยชนอยางจริงจังหรือไม ความมุงหมาย สามารถแบงประโยชนของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (PM)  เปน 3 ระดับ ดังน้ี 

 

1) ระดับบุคลากร 

  ทําใหบุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของตนเองวาบรรลุตามมาตรฐานที่

กําหนดไวในระดับใด เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองรวมกับหัวหนา

ฝาย/งานในการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (IDP) ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรมีประสิทธิภาพและ

มีความสุขในการทํางาน 

 

2) ระดับหัวหนาฝาย/งาน 

  ทําใหหัวหนาฝาย/งานทราบถึงผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากรวาบรรลุ 

ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในระดับใด เพื่อนําไปสูการใหคําปรึกษาและแนะนําถึงการปรับปรุง 

การปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองรวมกบับคุลากรในการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธในการทํางาน 

ที่ดีตอกัน 

 

3) ระดับองคการโดยรวม 

  องคการสามารถกําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ีผลการ

ปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด

ไว ทําใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีมาตรฐานที่สูงข้ึนและผลการปฏิบัติงานขององคการโดยรวม

จะมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตามไปดวย 
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บทบาทความรับผิดชอบของผูเก่ียวของในการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูบริหาร • กําหนดนโยบายถึงแนวทางการจัดทําการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน (PM) แกหัวหนาฝาย/งานและบุคลากร 

• แตงต้ังคณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 

หัวหนาฝาย/

งาน 

• ทําความเขาใจถึงกระบวนการและเปาหมายของการจัดทํา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) 

• ปฏิบัติตามกระบวนการ/ข้ันตอนของ PM ที่กําหนดข้ึน 

• วิเคราะหงานรวมกบับุคลากรเพื่อกําหนดกจิกรรม/โครงการ/งาน

จากใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

• ทําความตกลงกับบุคลากรถึงการจัดทําการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน (PM) 

• กํากับ ติดตาม และดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามแบบประเมินขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• ประเมินและรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามแบบประเมินขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สงสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง 
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บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

บุคลากร • ทําความเขาใจถึงกระบวนการและเปาหมายของการจัดทํา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) 

• ปฏิบัติตามกระบวนการ/ข้ันตอนของการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน (PM) ที่กําหนดข้ึน 

• วิเคราะหงานรวมกบัหัวหนาฝาย/งานเพื่อกําหนดกจิกรรม/

โครงการ/งานจากใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

• ทําความตกลงกับหัวหนาฝาย/งานในการจัดทําการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

• ปฏิบัติตามแบบประเมินขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติตามแบบประเมินขาราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรสงหัวหนา 

ฝาย/งาน 
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สวนท่ี 2  กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ของสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 
กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดกลาง 

ประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญของความตองการ ข้ันตอนการ

ออกแบบ ข้ันตอนการนําไปใช และข้ันตอนการประเมินผล โดยมีรูปแบบการจัดทําการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามแผนภูม ิ

รูปแบบการจัดทําการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (PM) 

 
แผนภูมิรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) 
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กระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PM) 

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การวิเคราะหเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกอบไปดวย 2 สวน คือ วิเคราะหงาน (งานประจํา, งานยุทธศาสตรและงานที่ไดรับมอบหมาย) 

และวิเคราะหสมรรถนะ 

 

1. วิเคราะหงาน (งานประจํา, งานยุทธศาสตรและงานท่ีไดรับมอบหมาย) 

 หัวหนาฝาย/งานและบุคลากรวิเคราะหงานรวมกัน โดยพิจารณาจากใบกําหนดหนาที่งาน 

(Job Description) ใหเหมาะสมกับประเภทตําแหนง ระดับตําแหนงและความรูความสามารถของ

ผูรับการประเมินเพื่อกําหนดปจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance 

Indicators: KPIs) ตามที่สํานักหอสมุดกลางกําหนดไว 3 ดาน ไดแก งานประจํา งานยุทธศาสตรและ

งานที่ไดรับมอบหมาย 

 

2. วิเคราะหสมรรถนะ  

สํานักหอสมุดกลางวิเคราะหความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตําแหนงงานในเชิงพฤติกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการ

ปฏิบั ติงานดานความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด 

ประกอบดวย 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ

บุคลากรทุกตําแหนงทั้ งองคการเพื่ อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงครวมกัน  มีจํานวน 4 คุณลักษณะ ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

กําหนด ไดแก 

1.1 การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

1.2 ความเขาใจองคกรและระบบงาน 

1.3 การทํางานเปนทีม 

1.4 การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2. สมรรถนะการบรหิารจัดการ (Managerial Competency) หมายถึงคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูบริหารแตละระดับ เพื่อสนับสนุน

ใหผูบริหารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสรางผลสัมฤทธ์ิตอ

ความสําเร็จและการเติบโตขององคการ โดยใหกําหนดสมรรถนะการบริหาร
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จัดการ มีจํานวน 5 คุณลักษณะ เปนสมรรถนะที่ใชรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 คุณลักษณะ ไดแก 

  2.1 ความสามารถในการสื่อสารขอมูลการสนับสนุนและติดตามงาน 

  2.2 การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจแกปญหา 

และสํานักหอสมุดกลางกําหนดเพิ่มเติม จํานวน 3 คุณลักษณะ ไดแก 

  2.3 สภาวะผูนํา 

  2.4 วิสัยทัศน 

  2.5 การสอนงานและการมอบหมายงาน 

3. สมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency)  หมายถึง สมรรถนะ 

ที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือกลุมงานเพื่ อสนับสนุนใหบุคลากร 

มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสงเสริม 

ใหบุคลากรปฏิบั ติภารกิจในหนาที่ ให ได ดีย่ิงข้ึน มีจํานวน 4 คุณลักษณะ  

เปนสมรรถนะที่ใชรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คุณลักษณะ ไดแก 

3.1 มีจิตสํานึกในการใหบริการ 

3.2 การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

และสํานักหอสมุดกลางกําหนดเพิ่มเติม จํานวน 2 คุณลักษณะ ไดแก 

3.3 ความเขาใจผูอื่น 

3.4 ความยืดหยุนผอนปรน 

 

ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. กําหนดเปาหมาย (มาตรฐาน) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สํานักหอสมุดกลางกําหนดเปาหมาย (มาตรฐาน) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก  ดานที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance 

Indicators: KPIs) และดานที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการการปฏิบัติงานดานความสามารถหรือ

สมรรถนะ (Competency) 

 

ดานที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)  

 สํานักหอสมุดกลางกําหนดผลสัมฤทธ์ิของงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก หากผลการประเมิน 

ตํ่ากวาเปาหมาย  บุคลากรตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อปรับปรุง 
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ดานที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการการปฏิบัติงานดานความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) 

  สํานักหอสมุดกลางกําหนดผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานความสามารถหรือ

สมรรถนะ หากผลการประเมินตํ่ากวาระดับคาดหวัง 3 (ตํ่ากวารอยละ 60)  แสดงวาบุคลากร 

มีผลการปฏิบัติงานตองปรับปรุง จะตองเลือกหัวขอที่คะแนนตํ่ากวา 3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) 

 

วัตถุประสงคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลอง 

กับยุทธศาสตร วิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพื่อนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

2. กําหนดกิจกรรม/โครงการ/งาน/คาน้ําหนัก/เปาหมาย 

ข้ันตอนที่ 1 บุคลากรจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานลวงหนา โดยครอบคลุมทั้งงานประจํา 

งานยุทธศาสตรและงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในแตละกิจกรรม/

โครงการ/งาน โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําข้ึน เพื่อจะไดเปนมาตรฐานเดียวกัน นํามาทําขอตกลงการปฏิบัติงาน

เสนอตอหัวหนาฝาย/งาน 

ข้ันตอนที่ 2 หัวหนาฝาย/งานพิจารณาเห็นชอบขอตกลงการปฏิบัติงานลวงหนาของบุคลากร 

ในกรณีไมเห็นพองตองกันใหมีการหารือและปรับแกไขตามความเหมาะสม และลงนามในแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานไวเพื่อเปนหลักฐาน 

ข้ันตอนที่ 3 บุคลากรรวบรวมผลงานหรอืผลการดําเนินงานในรอบการประเมิน พรอมตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จของงานน้ัน ๆ ใหหัวหนาฝาย/งานพิจารณาประเมิน เพื่อเปนขอมูลเสนอคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาตอไป 

ข้ันตอนที่  4 คณะกรรมการประเมินผลการป ฏิบั ติงานประเมิ นผลงานของผู รับ 

การประเมินรวมกัน จากผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัติไดจริงตามที่ไดตกลงไวในรอบการประเมินแตละ

รอบ เปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานของผลงานที่ไดกําหนดไวกอนรอบการประเมิน  

ทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ความคุมคา ความพึงพอใจ 

ข้ันตอนที่ 5 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว ใหผูประเมิน (ผูบังคับบัญชา

ช้ันตน) แจงผลการประเมินพรอมทั้งจุดเดนหรือขอที่ควรพัฒนาใหผูรับการประเมินรับทราบ 

ผลการประเมินเพือ่หาแนวทางในการพัฒนางานทีป่ฏิบัติใหเกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดีข้ึน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ซึ่งจะสงผลใหหนวยงาน/สวนงานประสบความสําเร็จ หรือบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงาน/

สวนงานและลงลายมือช่ือรับทราบเปนลายลักษณอักษร 

ข้ันตอนที่ 6 ใหผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาช้ันตน) สําเนาแบบประเมินใหผูรับการประเมินเปน 

รายบุคคล 

ข้ันตอนที่ 7 ใหผูประเมิน (ผูบังคับบัญชาช้ันตน) วางแผนการพัฒนาผูรับการประเมิน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของผูรับการประเมิน และรวมกันกําหนดขอตกลง

การปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมินถัดไป 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การนําการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช 
 หัวหนาฝาย/งานและบุคลากร รวมกันวิเคราะห ออกแบบ เพื่อจัดทําการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําข้ึน เพื่อจะไดเปนมาตรฐานเดียวกันแลว บุคลากรปฏิบัติตามข้ันตอน 

ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ปฏิบัติตามแบบประเมินการปฏิบัติงานขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ข้ันตอนที่ 2 บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (พรอมหลักฐาน) 

ข้ันตอนที่ 3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนที่ 4 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้ันตอน 

ในการประเมินผล โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําข้ึน ตามลําดับดังน้ี 

 

1. ต้ังเกณฑและระบุรูปแบบการประเมินการปฏิบัติงาน 

สํานักหอสมุดกลางนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพิจารณาเปรียบเทียบตามมาตรฐาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนดจาก 

1. ผลสัมฤทธ์ิของงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) และ 

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) 

เพื่อจัดกลุมบุคลากร มีเกณฑดังน้ี 
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กลุมที่ 1 บุคลากรที่มีผลการประเมินในระดับดีมากและดีเดน 

    ระดับดีเดน มีคาคะแนนเทากับ  4.5 – 5.0  (รอยละ  90 – 100) 

ระดับดีมาก มีคาคะแนนเทากับ  4.0 – 4.4  (รอยละ  80 – 89) 

กลุมที่ 2 บุคลากรที่มีผลการประเมินในระดับพอใชและดี 

ระดับดี  มีคาคะแนนเทากับ  3.5 – 3.9  (รอยละ  70 – 79) 

      ระดับพอใช มีคาคะแนนเทากับ  3.0 – 3.4  (รอยละ  60 – 69) 

กลุมที่ 3 บุคลากรที่มีผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 

ระดับตองปรับปรุง มีคาคะแนนเทากับ  ตํ่ากวา 3.0  (ตํ่ากวารอยละ 60) 

 

2. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานสํานักหอสมดุกลาง ดําเนินการประเมนิผลการปฏิบติังานในภาพรวมตามเกณฑทีไ่ด

ต้ังไวเพื่อจําแนกบุคลากรตามกลุมตาง ๆ และกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

กลุมที่ 1 บุคลากรที่มีผลการประเมินในระดับดีมากและดีเดน และกลุมที่ 2 บุคลากรที่มีผล

การประเมินในระดับพอใชและดี  สํานักหอสมุดกลางแนะนํากําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาตนเองใหมี

ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มย่ิงข้ึน 

กลุมที่ 3 บุคลากรที่มีผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง จําเปนตองดําเนินการพัฒนา

ตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 

 

3. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานสํานักหอสมุดกลางรวบรวมขอมลูผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทัง้หมด เพื่อจัดทํา

เปนฐานขอมลูและรายงานผูบรหิารทราบ 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงและพัฒนา 
  การปรับปรงุและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของรปูแบบ 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 
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คํานํา 

 การพัฒนาองคการ (Organization Development: OD) เปนเครื่องมือที่สําคัญทีช่วยในการ

ผลักดันสํานักหอสมุดกลาง ใหสํานักงานสํานักหอสมุดกลางใชเปนเครื่องมือจัดทําแผนรวมที่ใชในการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  พัฒนาบุคลากรแตละ

คนปรับปรงุใหการดําเนินงานตามภารกิจใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน เพื่อใหมีสุขภาพองคการที่ดีโดยมุงหวัง

ผลระยะยาวและใหความสําคัญไปที่องคการเปนหลัก 

คูมือเลมน้ีประกอบไปดวยคําอธิบายความหมายของการพัฒนาองคการโดยทั่วไป และ 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กระบวนการ/ข้ันตอนการการพัฒนาองคการ  ซึ่ง

ประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะห ข้ันตอนการออกแบบ ข้ันตอนการนําไปใช และข้ันตอนการ

ประเมินผล ซึ่งการพัฒนาองคการน้ีจะสามารถนําไปวิเคราะหสรุปเปนแผนในการพัฒนาสํานัก

หอสมุดกลางตอไป 

 

สํานักหอสมุดกลาง 

  2561 
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คํานํา 
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สวนท่ี 1 

แนวคิดพ้ืนฐาน เร่ือง การพัฒนาองคการ (OD) 

ความหมายของการพัฒนาองคการ 

 การพัฒนาองคการ (Organization Development: OD) มีผูใหความหมายของการพัฒนา

องคการ หลากหลายดังน้ี 
ริ ช า ร ด  เ บ็ ก ฮ า ร ด  ( Richard Beckhard, 1969 quoted in McLean, 2006: 6)  

ใหความหมายของการพัฒนาองคการ (OD) ไววาเปนการวางแผน  ที่ครอบคลุมทั้ งองคการ  

ซึ่งผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ เปนการเพิ่มประสิทธิผลขององคการที่อาศัยความรูในทาง

พฤติกรรมศาสตร  

วอรเรน เบนนิส (Warren Bennis, 1969 quoted in McLean, 2006: 7)ใหความหมาย

ของการพัฒนาองคการ (OD) ไววาเปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวรุก เปนเสมือน

ยุทธศาสตรการเรียนรูที่มีลักษณะซับซอน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม 

และโครงสรางขององคการเพื่อใหเกิดการปรับตัวไปสูสิ่งที่ดีกวาทั้งในดานเทคโนโลยี การตลาด และ

ความทาทายใหมๆ ตลอดจนเปนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางเปนปกติขององคการ ไมวาจะ

เปนความเช่ือ (belief) ทัศนคติ (attitudes) คานิยม (values) และโครงสราง (structures)  

สเวนสันและฮอลตัน (Swanson and Holton, 2001: 260) ใหความหมายของการพัฒนา

องคการ (OD) ไววาเปนกระบวนการในการปรับปรงุประสิทธิผลในการทํางานขององคการทั้งในระดับ

บุคคลและระดับกลุม โดยการพัฒนาความรูความสามารถและความชํานาญของบุคคลและกลุม  

ซึ่งดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงองคการ โดยกิจกรรมการพัฒนา

องคการ ต้ังแต การอบรมและพัฒนาบุคคล และการพัฒนาเปนกลุม เชน กระบวนการกลุม  

การทํางานเปนทีม การพัฒนาองคการ จึงเนนทั้งตัวบุคคลและองคการ แตโดยปกติแลวจะหมายถึง

การเนนระบบขององคการเปนหลัก 

คัมมิงและวอรลีย (Cumming, and Worley, 2005: 1 quoted in McLean, 2006: 9)  

ใหความหมายของการพัฒนาองคการ (OD) ไววาเปนระบบอยางหน่ึงที่มีลักษณะของการประยุกต

อยางกวางขวาง มีการปรับใชความรูในทางพฤติกรรมศาสตรมาสรางการเปลี่ยนแปลงแบบมีการ

วางแผน มีการปรับปรุงอยางเปนกระบวนการและมีกลยุทธการเสริมแรง ปรับโครงสรางและ

กระบวนการตาง ๆ เพื่อทําใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล 
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แกรี เอ็น. แมคลาแกรน (Gary N. McLean, 2006: 9) ใหความหมายของการพัฒนา

องคการ (OD) ไววาเปนกระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมศาสตร  

ที่มีจุดมุงหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มหรือเสริมสรางความรู ความสามารถ ผลิตภาพ  

ความพึงพอใจ รายได ทักษะสัมพันธ และผลลัพธที่ตองการ ไมวาจะเพื่อสวนตัว เพื่อกลุม เพื่อเปน

ประโยชนตอองคการ รวมไปถึงชุมชน ประเทศชาติ ภูมิภาค หรือสูงสุดเพื่อมวลมนุษยชาติ  

  สายหยุด ใจสําราญ และสุภาพร พิศาลบุตร (2549 : 49, อางถึงในไพลิน บุญนา, 2559: 8) 

ใหความหมายของการพัฒนาองคการ (OD) ไววาเปนกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององคกร

อยางมีแผนไวลวงหนา และจะเนนกระทําในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและกระบวนการของกลุม 

บนรากฐานแหงความรวมมือรวมใจกัน ดวยความชวยเหลือของที่ปรึกษาและใช เครื่องมือ 

ทางพฤติกรรมศาสตรประยุกต เขาชวยในการดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยใชการวิจัยการปฏิบัติการ

เปนแมแบบ ทั้งน้ีเพื่อใหไดมาและธํารงไวซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความมีสุขภาพสมบูรณ 

ขององคกร 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550 : 436, อางถึงในไพลิน บุญนา, 2559: 9) ใหความหมาย

ของการพัฒนาองคการ (OD) ไววาเปนความพยายามเปลี่ยนแปลงองคกรอยางมีแผน มีการวิเคราะห

ปญหา วางแผนยุทธศาสตร และใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือเปนการพัฒนาระบบ 

โดยสวนรวมทั้งองคกร เริ่มจากระดับผูบริหารลงสูระดับลางทั้งองคกร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคกร 

  ณัฏฐพันธ เขจรนันทน  (2551 : 265 – 269, อ างถึงในไพลิน บุญนา, 2559: 9)  

ใหความหมายของการพัฒนาองคการ (OD) ไววาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินการอยางเปน

ระบบภายในองคกร โดยที่มีการวางแผนลวงหนาในเรื่องตาง ๆ อาทิ กําหนดผูรับผิดชอบข้ันตอน 

การเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลกระทบและวิธีแกไขเพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดอยางเหมาะสม 

และสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

  

ส รุป ค ว าม ห ม า ย  ก า ร พั ฒ น าอ งค ก า ร  (Organization Development: OD)  

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะหวินิจฉัย  

เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเกิด

ประสิทธิผลทั้งในระดับบุคคลและระดับองคการ โดยการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะ  

ซึ่งดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงสํานักหอสมุดกลาง โดยกิจกรรมการ

พัฒนาองคการ ต้ังแต การอบรมและพัฒนาบุคคล และการพัฒนาเปนกลุม เชน กระบวนการกลุม 

การทํางานเปนทีม การพัฒนาองคการ มุงเนนที่องคการเปนหลัก โดยข้ันตอนการพัฒนาองคการของ
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สํานักหอสมุดกลางประกอบไปดวย ข้ันตอนการวิเคราะหวินิจฉัยองคการ ข้ันตอนการออกแบบ 

วางแผนและพัฒนา ข้ันตอนการนําไปใชและข้ันตอนการประเมินผลการพัฒนาองคการ 

 

ประโยชนของการจัดทําการพัฒนาองคการ 
 การจัดทําการพัฒนาองคการมีความจําเปนตอทุกองคการในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

และการดําเนินงาน สามารถแบงประโยชนของการจัดทํา OD เปน 2 ระดับ ดังน้ี 

ระดับบุคลากร 

การมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากรและมีความสามารถในการทํางานเปนทีม 

ชวยใหบุคลากรมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 

ระดับองคการโดยรวม 

 เปนหนวยงานที่มีสุขภาพองคการที่ดี มีประสิทธิผลและสมรรถนะในการทํางานสูง มีความ

พรอมในการเปลี่ยนแปลง  
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บทบาทความรับผิดชอบของผูเก่ียวของ 

ในการจัดทําการพัฒนาองคการ 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูบริหาร • กําหนดนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาองคการ OD  

ของสํานักหอสมุดกลาง 

• เปนทีป่รกึษาการจัดทําการพัฒนาองคการ OD  

ของสํานักหอสมุดกลาง 

สํานักงาน

สํานักหอสมุด

กลาง 

• ดําเนินการวิเคราะหและระบปุญหาขององคการโดยการศึกษา

ขอมูลตางๆ  

• วินิจฉัยสุขภาพองคการ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใหขอมูลยอนกลบัแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

• ออกแบบ วางแผนและพฒันากระบวนการในการพัฒนาองคการ

ของสํานักหอสมุดกลาง 

• จัดกิจกรรม/กระบวนการพฒันาองคการของสํานักหอสมุดกลาง 

• ประเมินผลการจัดกิจกรรม/กระบวนการพฒันาองคการของ

สํานักหอสมุดกลาง 

บุคลากร • ใหความรวมมือในการวินิจฉัยสุขภาพองคการ ใหขอมูลแก

ผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของในการจัดทําการพัฒนาองคการ 

• เขารวมกจิกรรม/กระบวนการพฒันาองคการของสํานัก

หอสมุดกลาง 
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สวนท่ี 2  กระบวนการ/ข้ันตอนการพัฒนาองคการ 

ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  กระบวนการ/ข้ันตอนการพัฒนาองคการของสํานักหอสมุดกลาง ประกอบไปดวย ข้ันตอน

การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาองคการ ประกอบไปดวย 2 ข้ันตอนยอย คือ การ

วิเคราะหและระบุปญหาโดยการวิเคราะหขอมูลขององคการ และการวินิจฉัยสุขภาพองคการโดย

ผูเช่ียวชาญและการใหขอมูลยอนกลับแกบุคลากร   ข้ันตอนการออกแบบการพัฒนาองคการ 

ประกอบไปดวย การวางแผนการพัฒนาองคการและการออกแบบการพัฒนาองคการ   ข้ันตอนการ

พัฒนาองคการเปนข้ันตอนในการจัดกิจกรรม/ดําเนินกระบวนการพัฒนาองคการของสํานัก

หอสมุดกลาง  และข้ันตอนการประเมินผล ประเมินผลการจัดกิจกรรม/กระบวนการพัฒนาองคการ

ของสํานักหอสมุดกลาง โดยมีรูปแบบการจัดทําการพัฒนาองคการตามแผนภูม ิ

รูปแบบการพัฒนาองคการ (OD) 

 
แผนภูมิรูปแบบการพฒันาองคการ (OD) 
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กระบวนการ/ข้ันตอนการพัฒนาองคการ (OD) 

 

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาองคการ  

 การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาองคการ ประกอบไปดวย 2 ข้ันตอนยอย คือ 

การวิเคราะหและระบุปญหาโดยการวิเคราะหขอมูลขององคการ และการวินิจฉัยสุขภาพองคการ 

โดยผูเช่ียวชาญและการใหขอมูลยอนกลับแกบุคลากร ดังน้ี 

 

1. วิเคราะหและระบุปญหาโดยการวิเคราะหขอมูลขององคการ  

 สํานักหอสมุดกลาง รวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่เปนปญหาในสภาพการณปจจุบัน เชน สถิติการ

ลาออกของบุคลากร ระดับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลสํารวจความคิดเห็น

ของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดกลาง เปนตน  รวมถึงการรวบรวมขอมูลจากการ

สอบถามสภาพปญหาจากบุคลากรเปนรายบุคคลและรายกลุม นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและ

กําหนดรายละเอียดของปญหา แลวจัดกลุมของปญหาออกเปนหมวดหมูใหพรอมในการใหผูเช่ียวชาญ

วินิจฉัยสุขภาพขององคการตอไป 

 

2. การวินิจฉัยสุขภาพองคการโดยผูเช่ียวชาญและการใหขอมูลยอนกลับแกบุคลากร 

 ผูเชียวชาญ ศึกษา ทําความเขาใจกับปญหาและขอมูลสภาพการณปจจุบันของสํานัก

หอสมุดกลาง  ยุทธศาสตร วิสัยทัศนสํานักหอสมุดกลาง เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของปญหาตาง ๆ วา

เปนภาวการณปฏิบัติงานขององคการตามภารกิจปญหาภายในหรือจากสภาพแวดลอมภายนอก

องคการ เลือกเครื่องมือและออกแบบข้ันตอนการพัฒนาองคการ (OD) 

 

ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการพัฒนาองคการ 

1. วางแผนการพัฒนาองคการ 

1. กําหนดกลยุทธและวางแผนพัฒนาองคการ จากขอมูลการวินิจฉัยองคการมากําหนด

แผนพัฒนาองคการ กําหนดเครื่องมือ/เทคโนโลยีและระดับในการพัฒนาองคการและรางแผนปฏิบัติ

งาน เสนอแนะวิธีการพัฒนาองคการในอนาคต เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายทตองการ

ซึ่งจะตองดําเนนิการอยางเปนระบบ และเปนข้ันตอน โดยพิจารณาภาพรวมขององคการ เพื่อให

แผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการเขากับยุทธศาสตรขององคการ และสรางผลลัพธที่เปนรูปธรรม 
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2. กําหนดหนาที่และความรบัผิดชอบในแผนปฏิบัติงานของแผนพัฒนาองคการ ตาราง
กิจกรรม กําหนดตารางเวลาและผูรบัผิดชอบอยางชัดเจน ตลอดจนมีความเตรียมพรอมทีจ่ะแกไข
ปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลผุลตามเปาหมายที่ตองการ 

 
2. ออกแบบการพัฒนาองคการ 
  การพัฒนาองคการ เปนแผนรวมที่ใชในการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรแตละคนขององคการ พรอมกับ ปรับปรุงใหการดําเนินงาน ตามภารกิจของ
องคการมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน  ดังน้ันกิจกรรมของ OD ก็คือ แสวงหาแนวทางที่สงเสริมการปฏิบัติงาน
ขององคการ โดยการปรับปรุงคุณภาพของสภาวะแวดลอมในที่ทํางานตลอดจนเจตคติและความ

เปนอยูที่ ดีของพนักงานแผนพัฒนาองคการจึงประกอบดวยเทคนิคตาง ๆ หลายอยาง (บางครั้ง
เรียกวา กิจกรรมสอดแทรก หรือ OD interventions) ซึ่งผูเช่ียวชาญใชเพื่อปรับปรุงการทํางานของ
องคการทั้งในระดับบุคคล กลุมบุคคล และองคการโดยรวม ในที่น้ีจะเลือกนําเสนอเฉพาะเทคนิคการ
พัฒนาองคการที่เปนที่นิยมแพรหลาย 6 เทคนิค ไดแก 

1. การสํารวจขอมลูยอนกลบั (survey feedback) 
2. การฝกอบรมเพื่อฝกการรบัรู (Sensitivity training) 

3. การสรางทีมงาน (Team building) 
4. โปรแกรมสรางคุณภาพในชีวิตงาน (Quality of work life programs) 
5. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by objectives) 
6. การสรางองคการแหงการเรียนรู 

 
ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาองคการ 
 สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง นําแผนพัฒนาองคการมาดําเนินการกระบวนการพัฒนา
องคการของสํานักหอสมุดกลาง 
 
ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผล 
 เปนข้ันตอนติดตาม ตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการพฒันาองคการวาสอดคลองกบัเปาหมาย 
เกณฑ และมาตรฐานทีก่ําหนดไวเพียงใด  ตองมกีารแกไขและปรับปรงุอยางไร เพื่อใหไดผลลัพธตาม

แผนพัฒนาองคการ  รวมทัง้สงเสรมิการเรียนรูของทีมงาน พัฒนาองคการทีจ่ะไดรบัขอมลูยอนกลับ 
(Feedback) เพื่อปรบัปรุงตนเองใหสามรถพฒันาองคการใหมีสุขภาพดี 
 
ข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา  
  การปรับปรงุและพัฒนา เปนการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของรปูแบบ 
การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งจะสงผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดเวลา 
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