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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Management – HRM) ซึง่ เป็ นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และปรับปรุงพฤติกรรมในการทางานให้ แก่บคุ ลากร โดยองค์การเป็ นผู้จดั ให้ กบั บุคลากร ผ่าน
กระบวนการพัฒนาแต่ละบุคคล เช่น การฝึ กอบรม
การศึกษาและการพัฒนา และผ่าน
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพและกระบวนการพัฒนาองค์การ
ทังนี
้ ้เพื่อดึงเอาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยูอ่ อกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดเพื่อเอื ้ออานวยต่อการช่วยองค์การให้ บรรลุ
ถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ปั จจุบนั การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอีกบทบาทหนึง่ คือ เป็ นตัวชี ้วัดตัวหนึง่
(Key Performance Indicator – KPI) ขององค์การ โดยเป็ นเครื่ องมือวัดว่าองค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้ านการสนับสนุนและส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีการพัฒนาตนเองอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
หรื อไม่ (เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี 2543)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ ้น
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ทังบุ
้ คคลและ
องค์การ (ธงชัย สมบูรณ์ 2549) กล่าวคือ เมื่อบุคลากรได้ รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการ
ที่องค์การกาหนด ย่อมส่งผลให้ องค์การมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาการทางาน
ต่างๆ ภายในองค์การให้ ดีขึ ้น ทังนี
้ ้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถกระทาได้ หลายรูปแบบและ
หลายวิธีการ ขึ ้นอยูก่ บั การตังขอก
้ าหนดต่างๆขององค์การเพื่อดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทฤษฎีทางการบริ หารธุรกิจได้ แบ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 6 ขันตอน
้
คือ 1) การกาหนดความจาเป็ น 2) การวิเคราะห์ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ 3) การวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 4) การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การนา
แผนการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ไ ปสู่การปฏิ บตั ิ 6) การประเมินการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์
(กีรติ ยศยิ่งยง 2550) โดยขันตอนทั
้
งหมดของกระบวนการพั
้
ฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจมีการตัด
บางขันตอนออกเพื
้
่อปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับการทางานขององค์ก าร โดยจากการศึกษางานวิจยั ที่
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เกี่ยวข้ องในสายการศึกษาในประเทศไทยพบว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็ น
4 ขันตอนตามแนวคิ
้
ดของ Heneman et.al (1980: 332-349) ตัวอย่างเช่น ผลงานการวิจยั ของ
ศุภณัฐ วงศ์วิริยะธรรม (2537) เรื่ อง การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผลงาน
การวิจยั ของ สุรัจ บุญมาดี (2546) เรื่ อง การศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรี ยนแกนนา
ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี รวมไปถึงผลงานการ
วิจัย ในสายสนับสนุนการศึกษาอย่าง ห้ องสมุด เช่น ผลงานวิ จัยของ ขัต ติยา ทองทา (2543)
เรื่ อง ความต้ องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็ นต้ น ซึ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ขันตอนนั
้
น้ ได้ แก่ 1) การระบุความต้ องการ
2) การวางแผนการพัฒนา 3) กิจกรรมการพัฒนา และ 4) การประเมินผล สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้
ได้ แบ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น 4 ขันตอน
้
ตามแนวคิดข้ างต้ น ดังนี ้
1. การระบุความต้ องการ จะทาให้ องค์การทราบว่าเหตุใดจึงจาเป็ นต้ องดาเนินการ
พัฒ นาบุค ลากรของตน โดยตรวจสอบได้ จ ากผลการปฏิ บัติง านและปั ญหาที่ เ กิ ดขึน้ หรื อการ
เปรี ยบเที ยบจากมาตรฐานการท างาน ซึ่ง สามารถบอกถึง ทัก ษะที่ จ าเป็ นหรื อ สมรรถนะหลัก
(Core Competency) ที่ บุค ลากรในแต่ล ะระดับ พึ ง มี แ ละควรพัฒ นาเพิ่ ม ขึ น้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Pont 1991:3) ทังนี
้ ้องค์กรควรมีการตรวจสอบในเรื่ องของผลกระทบ
ทังจากภายในและภายนอกที
้
่มีตอ่ องค์ก าร เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจและดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ไปในทิศทางที่เหมาะสมยิ่งขึ ้น (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 2550: 68-72)
2. การวางแผนการพัฒนา จะทาให้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดาเนินไปอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมความรู้แก่บคุ ลากรให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของ
องค์กร (ยงยุทธ เกษสาคร 2547: 20-21) ในการวางแผนการพัฒนา องค์การควรจัดทาแผนการ
พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรลงในแผนหลักขององค์การ (ณรงวิทย์ แสนทอง 2549)
3. การจัดกิจกรรมการพัฒนา คือ การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถ
แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ คือ การพัฒนาภายในที่องค์การจัดให้ มีขึ ้น เช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน
การฝึ กอบรมภายใน การมอบหมายงาน เป็ นต้ น การพัฒนาภายนอกองค์การที่หวั หน้ างานหรื อ
บุคลากรขอเข้ ารับการพัฒนาจากสถาบันหรื อหน่วยงานภายนอก เช่น การให้ ศกึ ษาต่อ การศึกษาดู
งาน การร่วมประชุม/สัมมนา เป็ นต้ น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 194) ทังนี
้ ้ กิจกรรมการ
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พัฒนาขึ ้นอยู่กบั การเลือกใช้ กิจกรรมการพัฒนาให้ เหมาะสมระยะเวลาที่มีจากัดและสภาพความ
จาเป็ นขององค์การ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2543)
4. การประเมินผล เป็ นกระบวนการช่วงสุดท้ ายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึง่ เป็ นการตรวจสอบและวัดผลสาเร็จว่าการดาเนินการพัฒนาที่ได้ ลงทุนไป ให้ ผลตอบแทนคุ้มค่า
ต่อองค์กรหรื อไม่ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 72) ในการประเมินและติดตามผล องค์กรควรมีการ
กาหนดรายละเอียดในเรื่ อง รูปแบบและวิธีการประเมินผล และกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผล และการนาผลการประเมินไปใช้ ตอ่ ไป (ณรงวิทย์ แสนทอง 2549)
องค์การจะเจริญก้ าวหน้ าได้ ขึ ้นอยูก่ ับการพัฒนาของบุคลากรในองค์การเป็ นสาคัญ
เพราะองค์การรับช่วงคนที่ได้ รับการศึกษาพัฒนามาจากสถาบันการศึกษา ซึง่ ยังไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ องค์การจึงต้ องมาเติมเต็มในส่วนของความรู้ในงาน ทักษะการทางาน ทัศนคติตอ่
งาน การทางานร่วมกันและความรับผิดชอบ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 2550)
สาหรับห้ องสมุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development)
มีความส าคัญ ต่อการเปลี่ ยนแปลงในด้ านการทางานและภาพลักษณ์ ของห้ องสมุด อย่างมาก
ผู้ปฏิบตั งิ านในห้ องสมุดซึ่งประกอบด้ วย กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มปฏิบตั ิการจะต้ องมีความเชี่ยวชาญ
ในงานของตน สามารถใช้ เครื่ องมือสืบค้ นและเทคโนโลยีใหม่ต่างๆที่เข้ ามา รวมไปถึงการทางาน
เป็ นที ม ที่ ต้ องอาศัย การสื่ อ สารและทักษะส าหรั บ การทางานร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ
บุค ลากรของห้ อ งสมุด ยัง ต้ องสนับสนุน ผู้ใช้ ด้ว ยวิ ธี ก ารต่างๆที่ อาจผสมผสานด้ ว ยทักษะและ
ประสบการณ์เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ (Paster 2004) ความต้ องการใน
การฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะในการทางานต่างๆของบุคลากรห้ องสมุด มีจดุ เริ่ มต้ นมาจากความ
ต้ องการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการทางานของตนเอง ซึ่งการนากระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มาใช้ สามารถช่วยให้ ความต้ องการเหล่านี ้ประสบผลสาเร็ จได้ ทัง้ นี ้ การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุษย์ ยัง ส่ง ผลต่อความส าเร็ จ ในการธ ารงรั กษาทรั พ ยากรมนุษย์ ที่มี คุณภาพไว้ กับ
ห้ องสมุดได้ ในระดับสูง ซึ่งเป็ นผลดีตอ่ การดาเนินงานของห้ องสมุดต่อไปในอนาคต (Jordan and
Lloyd 2002)
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทยมี ก ารสนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยมี เป้าหมายเพื่อ
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พัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากร และไม่ใช่เพียงการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ที่รับผิดชอบ
ให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพเท่า นัน้ แต่ยัง หมายถึ ง การสร้ างการเรี ยนรู้ ในระยะยาวให้ กับ บุคลากรเพื่ อ
ให้ มีความทันสมัยและสร้ างให้ เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ตอ่ ไป ทังนี
้ ้ มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในห้ องสมุด อาทิ งานวิจยั ของ ขัตติยา ทองทา (2543) เรื่ อง ความต้ องการ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรแบบเป็ นทางการที่บรรณารักษ์ ต้องการมากที่สุด คือ เข้ าร่ วมการไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบไม่เป็ นทางการคือ การฝึ กปฏิบตั ิการ เนื ้อหาของ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่ บรรณารักษ์ จานวนมากที่สุด
ต้ องการ คือ เนือ้ หาด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ แต่อุปสรรคในการพัฒนาตนเองที่ พบก็คือ งานที่
ปฏิบตั ิมีมากจนไม่มีเวลาเข้ าร่ วมกิจกรรม นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ของ วิไลวรรณ รัตนพันธ์ (2547)
เรื่ อง การสนับสนุนของห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์ พบว่า
ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน ให้ บรรณารักษ์ สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมการฝึ กอบรมและ
พัฒนาได้ เต็มเวลา และสนับสนุนงบประมาณในบางกิจกรรม สาหรับกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่
ผู้บริหารห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ให้ การสนับสนุนด้ านเวลา และงบประมาณ คือ การ
เข้ าร่ วมประชุมของสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ และการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยั ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีเพียงการศึกษา ความคิดเห็นและ
ความต้ องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบรรณารักษ์ และนักวิชาชีพผู้ปฏิบตั ิงานภายใน
ห้ องสมุด ยังไม่มีผ้ ศู กึ ษาในเรื่ อง กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดทังกระบวนการ
้
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและก้ าวหน้ าอยู่ตลอดเวลา จาเป็ นต้ อง
มีบุคลากรที่มีการเรี ยนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของห้ องสมุดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ ไขปั ญหาทัง้ ที่เกิดขึ ้นและอาจ
เกิ ด ขึน้ ได้ ใ นอนาคตได้ อ ย่ า งทัน การณ์ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ จึง เข้ า มามี บ ทบาทและ
เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ที่ จ ะตอบสนองการพัฒ นาบุค ลากรของห้ อ งสมุ ด ให้ มี คุณ ภาพเพิ่ ม ขึ น้ ทัง้ นี ้
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ มี ขัน้ ตอน รู ปแบบ และวิธี การ เพื่ อให้ ห้ องสมุด ดาเนินการพัฒ นา
หลากหลายรู ปแบบ ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง สนใจที่จ ะศึกษากระบวนการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับ การระบุความต้ องการ การวางแผนการพัฒนา การจัด
กิจกรรมการพัฒนา และการประเมินผล รวมทังปั
้ ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด

5

มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ง ผลจากการวิ จัย ครั ง้ นี ้ จะเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่อศึกษา
1. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยในด้ าน การระบุ
ความต้ องการ การวางแผนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการพัฒนา และการประเมินผล
2. ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
สมมติฐำน
1. ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยวิเคราะห์ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
กาหนดเนื ้อหาของแผนงานในด้ านเทคโนโลยี
สารนิเทศในแผนงานประจาปี จัดกิจกรรมพัฒนาภายในห้ องสมุดโดยการฝึ กอบรม และประเมินผล
จากการทดสอบ
2. ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในระดับ
มาก คือ บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจัย
กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
1. กำรระบุควำมต้ องกำร
1.1. นโยบายการพัฒนา
1.2. การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจาก
1.2.1. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
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1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

การใช้ แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

1.3. การวิเคราะห์ความจาเป็ นจาก
1.3.1. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ผลการปฏิบตั งิ าน
1.3.2. โครงการที่จะเกิดขึ ้น
1.3.3. ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด
2. กำรวำงแผนกำรพัฒนำ
2.1. เนื ้อหาของแผนงาน
2.1.1. เทคโนโลยีสารนิเทศ
2.1.2. งานบริหาร
2.1.3. งานเทคนิค
2.1.4. งานบริการ
2.2. ประเภทของแผนพัฒนา
2.2.1. แผนงานประจาปี
2.2.2. แผนงาน 2-5 ปี
2.2.3. แผนงานระยะยาว (5 ปี ขึ ้นไป)
2.3. รูปแบบของแผนการพัฒนา
2.3.1. การทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง
2.3.2. การทาแผนพัฒนารายบุคคล
2.3.3. การทาแผนพัฒนาเป็ นทีม
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3. กิจกรรมกำรพัฒนำ
3.1. กิจกรรมภายใน
3.1.1. การปฐมนิเทศ
3.1.2. การฝึ กอบรม
3.1.3. การสอนงาน
3.1.4. การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ าที่
3.1.5. การมอบหมายงานพิเศษ
3.1.6. การฝึ กปฏิบตั งิ านจริง
3.1.7. การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
3.1.8. การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์สมมุติ
3.1.9. การประชุม/สัมมนา
3.1.10. การสร้ างทีมปฏิบตั งิ าน
3.2. กิจกรรมภายนอก
3.2.1. การศึกษาดูงาน
3.2.2. การฝึ กอบรม
3.2.3. การศึกษาต่อ
3.2.4. การประชุม/สัมมนา
4. กำรประเมินผล
4.1. ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
4.1.1. ผู้อานวยการห้ องสมุด
4.1.2. หัวหน้ างาน
4.1.3. ผู้ปฏิบตั งิ านประเมินตนเอง
4.1.4. คณะกรรมการ
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4.2. วิธีการประเมินผล
4.2.1. การสังเกต
4.2.2. การสัมภาษณ์
4.2.3. ผลการปฏิบตั งิ านจริง
4.2.4. การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์สมมุติ
4.2.5. การตอบแบบสอบถาม
4.2.6. การทดสอบ
4.3. การนาผลจากการประเมินไปใช้
ปั ญหำในกำรพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์
1.
2.
3.
4.

ปั ญหาด้ านนโยบาย
ปั ญหาด้ านงบประมาณ
ปั ญหาด้ านบุคลากร
ปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

ขอบเขตและประชำกรที่ใช้ ในกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน จานวน 115 แห่ง โดยแบ่งเป็ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐจานวน 28 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 40 แห่ง ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล จานวน
9 แห่ง และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 38 แห่ง โดยใช้ แบบสอบถามรวบรวมข้ อมูลจาก
ผู้อานวยการ/หัวหน้ าห้ องสมุด/บรรณารักษ์ผ้ รู ับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย จานวน 115 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 115 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วย คาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้
คาตอบเดียวและหลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด คาถามแบบมาตราประมาณค่าของลิเคิร์ท
(Likert Scale) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด จ านวน 1 ข้ อ เพื่ อ ระบุต าแหน่ ง ของผู้ต อบแบบสอบถาม และค าถามเกี่ ย วกับ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การระบุความ
ต้ องการ การวางแผนการพัฒ นา การจัด กิ จ กรรมการพัฒ นา การประเมิ น ผล โดยใช้ ลักษณะ
คาถาม 2 รู ปแบบ คือ คาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้ คาตอบเดียวและหลายคาตอบและคาถาม
ปลายเปิ ด
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย รวมถึงข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็น จานวน 2 ข้ อ ได้ แก่
1. ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านนโยบาย งบประมาณ บุคลากร และสิ่งอานวยความสะดวก ทังนี
้ ้ในแต่ละด้ าน มีคาถามย่อย
เกี่ยวกับระดับปั ญหา ซึง่ เป็ นคาถามแบบมาตราประมาณค่าของลิเคิร์ท แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดย
ใช้ สญ
ั ลักษณ์หมายเลข 1-5 แทนความหมายดังนี ้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ทังนี
้ ม้ ีตวั เลือก “ไม่มีปัญหา” สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการระบุว่าไม่มี
ปั ญหาในแต่ละเรื่ อง
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2. ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ น
คาถามปลายเปิ ด
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ซึง่ มีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าหนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทงในสื
ั ้ ่อสิ่งพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั
3. ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือโดยนาไปทดสอบกับห้ องสมุดคณะของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวน 1 แห่ง มหาวิทยาลัยมหิดลจานวน 2 แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 1 แห่ง
รวม 6 แห่ง
4. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามเพื่อจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
5. เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยผู้วิจยั ส่งแบบสอบถาม ไปยังห้ องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
จานวน 115 แห่ง แห่งละ 1 คน จานวน 115 คน
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตดิ ้ าน
สังคมศาสตร์ สาหรับวินโดวส์ (Statistical Package for Social Science for Windows – SPSS
for Windows) โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
8. สรุปผลการวิจยั รายงานผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
ปริทศั น์ วรรณกรรม
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
ประกอบด้ วยเนื ้อหา 3 ส่วน คือ 1) ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความสาคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ แก่ การระบุความ
ต้ องการ การวางแผนการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา การประเมินผล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของห้ องสมุด ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดและปั ญหาในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย 3) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มงุ่ เน้ นการเลือกใช้ กรรมวิธีตา่ งๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชานาญ และประสบการณ์ของ
บุคลากรในหน่วยงานให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ในความรับผิดชอบ ให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
(Snell and Bohlander 2007: 282) นอกจากนันยั
้ งมีความมุง่ หมายที่จะพัฒนาทัศนคติของ
ผู้ปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปในทางที่ดี มีกาลังใจ รักงาน มีขวัญในการทางาน และมีความคิดที่จะ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ ดียิ่งขึ ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นกิจกรรมที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
โดยตรงของผู้บงั คัญบัญชา หัวหน้ างาน หรื อนักบริหารที่จะต้ องคอยเอาใจใส่ จัดและส่งเสริมให้ มี
การพัฒนาบุคลากรโดยทัว่ ถึงกัน และติดต่อกันอย่างสม่าเสมอ (สมพงษ์ จุ้ยสิริ 2513: 531)
Werner and DeSimone (2006: 11) ให้ ความหมายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ น การผสมผสานความต้ องการพัฒนาตนเองของบุคคล และการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ขององค์การ ซึ่งมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อปรับปรุงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ของบุคคลให้ ดีขึ ้น
โดยมี ขอบเขตระยะเวลา และวิ ธี การครอบคลุม มากกว่า จะเป็ นเพี ยง “การฝึ กอบรม” ซึ่ง การ
ฝึ กอบรม มุ่งเน้ นเพื่อให้ บคุ คลสามารถปรับปรุงการทางานให้ ดีขึ ้นในระยะเวลาอันสัน้ หรื อเตรี ยม
ความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อ ป้องการความผิดพลาดที่อาจจะเกิ ดขึน้ ส่วน“การพัฒ นา”
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน พัฒนาภาวะผู้นา ความคิดสร้ างสรรค์ ระบบ
ความคิด และพฤติกรรมในการทางาน ต้ องทาอย่างต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลานาน ซึ่งก็สอดคล้ องกับ
ผลลั พ ธ์ ที่ จ ะส่ ง ผลกั บ องค์ ก ารในลั ก ษณะสะสม และให้ ผลต่ อ องค์ ก ารในระยะยาว

12

“การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ” จึง เป็ นความหมายที่รวมกันของ การฝึ กอบรม และ การพัฒ นา
(วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550: 93)
รัง สรรค์ เนี ยมสนิท (2535: 461) ให้ ความหมายการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ว่า
หมายถึง การให้ การศึกษาในอันที่ส่งเสริ มความรู้ ความสามารถ ความถนัดและทักษะแก่บคุ ลากร
ทังนี
้ ้มีความมุง่ หมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในองค์การ ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ที่อยู่ในความ
รับผิ ดชอบที่ดียิ่ง ขึน้ ทัง้ ในด้ านความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ นอกจากนีก้ ารพัฒนา
บุคลากรยังมีความหมายที่จะพัฒนาทัศนคติของการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปในทางที่ดี มีกาลังใจใน
การทางาน และมี ความคิดที่ จะปรับปรุ งการปฏิบตั ิง านให้ ดียิ่งขึน้ อีกด้ วย ส่วน ดนัย เที ยนพุฒ
(2543: 43, 127) ให้ ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ ว่า หมายถึง การบูรณาการเพื่อใช้
การฝึ กอบรมและพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ ซึ่งสัมพันธ์ กับการศึกษาต่อเนื่อง
และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต สาหรับปรับปรุงบุคคล ทีม และประสิทธิภาพขององค์การ
ดังนัน้ อาจสรุปได้ วา่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ความสามารถ ความชานาญในการปฏิบตั งิ าน ทัศนคติที่ดีตอ่ หน้ าที่ และการปรับปรุง
พฤติกรรมของบุคคลที่จะส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางานให้ แก่บคุ ลากร โดยองค์การเป็ นผู้
วางแผนและบูรณาการวิธีการต่างๆอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ เหมาะสมกับการพัฒนาของแต่ละ
บุคคล
ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นกระบวนการที่องค์การนามาบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ให้ องค์การมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ ้น การส่งเสริมให้ บคุ ลากรขององค์การมีความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ ้นส่งผลต่ออานาจในการต่อรองทางธุรกิจโดยตรง (ดนัย เทียนพุฒ 2537) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถช่วยให้ องค์การบรรลุเป้าหมายในการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้
หรื อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็ นเลิศ ซึง่ ถือว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็ น 1 ใน 3 รากฐานสาคัญ
นอกเหนือจากศักยภาพขององค์การและประสิทธิภาพขององค์การ และความสามารถหลักของ
องค์การที่เป็ นปั จจัยของการก้ าวสูอ่ งค์การแห่งความเป็ นเลิศได้ (สุกญ
ั ญา มกุฏอรฤดี 2551: 29)
นอกจากความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงการแข่งขันขององค์การ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีอีกบทบาทหนึง่ คือ เป็ นตัวชี ้วัดที่สาคัญตัวหนึง่ ขององค์การ เพื่อใช้ วดั ว่า
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องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ในการด้ านการสนับสนุนและส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี 2543)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญเพิ่มมากขึ ้นต่อองค์การ ทรัพยากรมนุษย์
ถูกกาหนดเป็ นปั จจัยสาคัญในการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั องค์การในฐานะผู้สร้ างผลงานไปสู่
ความเป็ นเลิศ (สุกญ
ั ญา มกุฏอรฤดี 2551: 66) เพราะไม่วา่ องค์การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด ย่อมต้ องเกี่ยวข้ องกับตัวบุคคลทังสิ
้ ้น จึงอาจกล่าวได้ ว่า ตัวชี ้วัดความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
ขององค์การนันอยู
้ ท่ ี่ "คุณภาพของคน" ในองค์การ
องค์การนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการผลักดันและส่งเสริม
ให้ บคุ ลากรมีการปรับปรุงศักยภาพของตนเอง
เพื่อลดข้ อบกพร่องในการทางาน
และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น
เพราะบางครัง้ บุคลากรที่องค์การสามารถสรรหามาได้ ถึงแม้ มี
การศึกษาตรงตามคุณวุฒิที่หน่วยงานต้ องการ แต่การเรี ยนรู้จากสถานศึกษา บุคคลจะได้ รับ
ความรู้แบบกว้ างในเชิงทฤษฎีมากกว่าการฝึ กปฏิบตั ิ
หรื อแม้ แต่บคุ คลที่ผา่ นการทางานใน
หน่วยงานอื่นมา
ก็อาจไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ใหม่ที่ได้ รับอย่างถูกต้ องสมบูรณ์ได้ ทนั ที
เนื่องจากความแตกต่างด้ านลักษณะงาน เครื่ องมืออุปกรณ์การทางาน และสภาพแวดล้ อมต่างๆ
ระหว่างสถานที่ทางานเดิมกับสถานที่ทางานใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยยกระดับ
ความรู้ ความสามารถของบุคคล เพื่อให้ เข้ าใจในหน้ าที่และวิธีการปฏิบตั งิ านที่ถกู ต้ อง ทาให้ มี
ศักยภาพพร้ อมที่จะก้ าวหน้ าต่อไป
และเป็ นการเสริมสร้ างขวัญและกาลังใจแก่บรรดาคนใน
องค์การ อีกทังจะช่
้ วยลดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้
สูงขึ ้น (ธงชัย สมบูรณ์ 2549: 203-204)
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ เป็ น 2 ประเภท คือ วัตถุประสงค์ของ
องค์การและวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล (สมพงศ์ เกษมสิน 2512 อ้ างถึงใน อรุณ รักธรรม, 2541: 2)
วัตถุประสงค์ขององค์การ หมายถึง เป้าหมายขององค์การ ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่มี
จุดเน้ นในแง่ของส่วนรวมเป็ นการพัฒนาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางานต่อองค์การ (สมพงศ์
เกษมสิน 2512 อ้ างถึงใน อรุณ รักธรรม, 2541) ซึง่ พัฒนามาเป็ นแนวคิด เรื่ องการพัฒนาองค์การ
(Organization Development) ในปั จจุบนั โดยการการพัฒนาองค์การ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ สาหรับ
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การปรับปรุงการดาเนินงานภายในองค์การ เป็ นการมุง่ เน้ นให้ บคุ ลากรพัฒนาศักยภาพของตนด้ วย
วิธีการต่างๆ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางานและเป็ นประโยชน์กบั องค์การ เช่น การสร้ าง
ทีมงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 26-27)
วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล (Employee objectives) หมายถึง ความต้ องการเพิ่มพูน
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในองค์การมุง่ เน้ นให้ เกิดประโยชน์กบั ตัวบุคลากร
ทังนี
้ ้ อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุงทักษะ ความสามารถในด้ านต่างๆของตัวบุคลากร
(วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 2550: 98) รวมทัง้ ทัศนคติ หรื อพฤติกรรมของตัวบุคคลเพื่อให้ เหมาะสมกับ
สายงานที่ตนเองให้ ความสนใจและมีความก้ าวหน้ า (สมพงศ์ เกษมสิน 2512 อ้ างถึงใน อรุณ รัก
ธรรม, 2541) โดยองค์การจะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์สว่ นบุคคลของบุคลากรแต่
ละคนได้ หลายวิธี เช่น การกาหนดแผนพัฒนาบุคคล การกาหนดนโยบายการพัฒนาหลายด้ าน
เพื่อให้ บคุ ลากรสามารถเลือกพัฒนาได้ เป็ นต้ น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 179)
จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าว จะเห็นได้ วา่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นส่วนสาคัญใน
การช่วยให้ การบริ หารงานทัง้ ในด้ านองค์การและด้ านบุคคลดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้ องกัน เพื่อนาความสาเร็ จมาสู่องค์การหรื อหน่วยงาน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เ ท่ากับเป็ นการเพิ่มคุณค่า ของตัวบุคคลที่จ ะส่งผลถึงองค์การทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างมีระบบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน ดาเนินการอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง ในการตัดสินใจที่จะดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้ องวิเคราะห์ข้อมูล ของ
องค์การ ความเปลี่ยนแปลงขององค์การหรื อสถานปฏิบตั งิ าน และความสามารถของบุคลากร รวม
ไปถึงจานวนของบุคลากรและภาระงานที่ มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้ าสู่
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม
Heneman and et.al (1980: 332-349) เสนอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การไว้ 4 กระบวนการ ได้ แก่ การระบุความต้ องการ การวางแผนการพัฒนา กิจกรรมการ
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พัฒนา และการประเมินผล ทังนี
้ ้เพราะกรอบแนวคิดนี ้ถูกนามาใช้ ในงานวิจยั เกี่ยวกับการพั ฒนา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นประเทศไทยหลายเรื่ องรวมถึ ง งานวิ จัย ในสาขาการศึกษาและสาขาวิช า
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ด้วย
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Heneman and et.al แบ่งได้
เป็ น 4 กระบวนการ ดังนี ้
1. การระบุความต้ องการ
การระบุความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ จุดเริ่ มต้ นของกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการศึกษาเป้าหมาย และความต้ องการขององค์การควบคูก่ บั ความต้ องการ
พัฒนาของบุคลากร Jordan and Lloyd (2002: 184) ซึง่ อาจเกิดจากช่องว่างระหว่างผลการ
ปฏิบตั งิ านที่เกิดขึ ้นจริง กับผลการปฏิบตั งิ านที่องค์การต้ องการ หรื อสภาวะที่องค์การมีบคุ ลากรที่
ยังขาดทักษะบางอย่างที่เหมาะสมกับภาระงาน โดยสิ่งที่องค์การจะต้ องให้ ความสนใจ คือ
1.1 นโยบายการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
การที่จะทาให้ หน่วยงานในสังกัดขององค์การสามารถดาเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การกาหนดและศึกษานโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะองค์การสามารถใช้ เป็ นกรอบในการดาเนินงานต่างๆ หาก
องค์การไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย หรื อดัชนีชี ้วัดที่องค์การกาหนดขึ ้นได้ อาจทา
ให้ กระบวนการนันเป็
้ นการทางานที่สญ
ู เปล่าและนามาซึง่ ผลลัพธ์ในด้ านลบมากกว่าจะสร้ าง
ประโยชน์ให้ กบั องค์การ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 94) โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึง่ นับเป็ นการลงทุนกับบุคลากร เพื่อให้ เกิดผลประโยชน์กบั องค์การในภายหน้ า องค์การอาจ
กาหนดนโยบายไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่ องที่มีลกั ษณะโต้ แย้ งกัน
อยูใ่ นตัว
และสร้ างความชัดเจนในการปฏิบตั ใิ ห้ กบั บุคลากรภายในองค์การโดยทัว่ ถึงกัน
(ยงยุทธ เกษสาคร 2547: 27-28)
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1.2 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลของบุคลากร เป็ นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้
องค์การสามารถระบุได้ ว่า ควรจะส่งบุคลากรคนใดเข้ ารับการพัฒนาในเรื่ องใด (Delahaye 2000:
15) หากองค์การไม่ทราบถึงความต้ องการของบุคลากรของตน และไม่ทราบถึงทักษะที่ควรได้ รับ
การพัฒนาเพื่อนามาใช้ กบั องค์การ จะทาให้ องค์การไม่สามารถประเมินค่าและดาเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ยงยุทธ เกษสาคร 2547:94) องค์การ
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวได้ จากวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน การ
ใช้ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
1.3 การวิเคราะห์ ความจาเป็ น
การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การนาข้ อมูลที่
รวบรวมได้ มาวิเคราะห์เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการขององค์การและนาผลนันไปวางแผนเพื
้
่อ
ดาเนินการตามความเหมาะสมขององค์การ โดยอาศัยเป้าหมายขององค์การ เพื่อวิเคราะห์
ช่องว่างระหว่างความสามารถของบุคลากรกับความสามารถที่องค์การต้ องการ
หรื อช่องว่าง
ระหว่างทักษะที่มีในปั จจุบนั ขององค์การ
กับทักษะที่ต้องการเพื่อจะทาให้ งานในอนาคตของ
องค์การสาเร็จ (Werner and DeSimone (2006: 129) ทังนี
้ ้ในการหาความจาเป็ นในการพัฒนา
มิใช่เป็ นเพียงหาข้ อบกพร่องในการทางานเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นโอกาสให้ บคุ ลากรสามารถพัฒนา
ศักยภาพเพื่อใช้ ปรับปรุงการทางานได้ (ดนัย เทียนพุฒ 2543: 54) โดยองค์การอาจทาการ
วิเคราะห์ได้ จาก มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance Standard) ซึง่ องค์การกาหนดขึ ้นเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ บคุ ลากรทราบถึงเหตุผลในการปฏิบตั งิ าน
และสามารถทางานตาม
มาตรฐานที่ได้ กาหนดขึ ้น (ผุสดี รุมาคม 2551: 13) นอกจากนัน้ ผลการปฏิบตั งิ าน จะทาให้
องค์การทราบถึงพฤติกรรมและผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในปั จจุบนั และสามารถ
ทบทวนได้ วา่ ยังมีความบกพร่อง หรื อมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการพัฒนากับบุคลากรแต่ละคนใน
เรื่ องใดเพิ่มเติม (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 127-131)
สาหรับโครงการที่กาลังจะเกิดขึ ้นขององค์การ หรื อปั จจัยภายในที่มีโอกาส
เปลี่ยนแปลงลักษณะการทางานในปั จจุบนั จุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบตั งิ าน องค์การสามารถ
ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์หาความต้ องการในการพัฒนาได้ เพราะองค์การจะต้ องกาหนดทักษะที่
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จาเป็ นสาหรับโครงการที่จะเกิดขึ ้น เพื่อให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องกับโครงการดังกล่าว สามารถเตรี ยม
ตัวและดาเนินการพัฒนาทักษะต่างๆได้ อย่างเหมาะสม
ทังนี
้ ้การวิเคราะห์จากแนวโน้ มความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม หรื อปั จจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานต่างๆขององค์การ
ทังในฐานะโอกาสและภั
้
ยคุกคามก็มีความสาคัญ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 82-85)
กระบวนการระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะทาให้
องค์การสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหาในการดาเนินการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Delahaye 2000: 112-115) รวมทังช่
้ วยให้ องค์การได้ รับประโยชน์จาก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มที่
2. การวางแผนการพัฒนา
การวางแผนการพัฒ นา คือ การกาหนดแผนการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ใ น
แผนปฏิ บัติง านต่างๆขององค์การ เช่น แผนแม่บทหรื อแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การ แผนงาน
ประจาปี แผนงานระยะปานกลางขององค์การ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การกาหนดและวางแผนอย่างชัดเจน
จะทาให้ องค์การและบุคลากรมองเห็นทิศทางในการดาเนินการต่างๆ และสามารถปฏิบตั ิตามได้
โดยองค์การอาจจัดให้ มีการทบทวนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี ้ทุกปี เพราะบางแผนอาจมีความ
จาเป็ นจะต้ องปรับแก้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ สภาพการณ์ปัจจุบนั ขององค์การ รวมไปนโยบายและ
ตัวชีว้ ัดต่างๆที่ มีกาหนดไว้ ทัง้ นี ้ เพื่อมิให้ เกิดความผิดพลาดและสร้ างความยืดหยุ่นในการการ
ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Jordan and Lloyd 2002) การวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของห้ องสมุดควรให้ ความสาคัญกับเรื่ องต่อไปนี ้
2.1 เนือ้ หาของแผนงาน
การกาหนดเนื ้อหาของแผนงานเป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่องจากการระบุความ
ต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อทราบถึงความต้ องการในทักษะที่ยงั ขาดหรื อ
ที่ต้องการพัฒนาขององค์การและบุคลากรแล้ ว จึงมีการกาหนดเนื ้อหาเรื่ องต่างๆ เพื่อทาการ
คัดเลือกและส่งบุคลากรเข้ ารับการพัฒนาความรู้ในแต่ละเรื่ องที่มีความสาคัญต่อการปฏิบตั งิ าน
ทังนี
้ ้ในการกาหนดเนื ้อหาของแผนงานจะต้ องไม่ลืมว่า ต้ องให้ สอดคล้ องกับดัชนีชี ้วัดขององค์การ
และเป้าหมายความสาเร็จที่องค์การตังไว้
้ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551) ในองค์การที่ตา่ งกัน ย่อมมี
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การกาหนดเนื ้อหาในการพัฒนาแตกต่างกันตามความสาคัญของแต่ละสาขาอาชีพ
สาหรับ
ห้ องสมุด งานหลักที่สาคัญ ได้ แก่ ด้ านงานบริการ ซึง่ ถือเป็ นพันธกิจหลักในการดาเนินงานของ
ห้ องสมุดทุกประเภท ด้ านงานเทคนิค ซึง่ เป็ นงานเฉพาะของนักวิชาชีพอย่างบรรณารักษ์ ด้ านงาน
บริหาร ซึง่ มีความจาเป็ นที่องค์การทุกแห่งรวมถึงห้ องสมุดต้ องมีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ สามารถดาเนินงานทุกอย่างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ ซึง่
ปั จจุบนั เป็ นความจาเป็ นที่ขาดไม่ได้ ในการดาเนินงานขององค์การทัว่ ไป
รวมถึงห้ องสมุดด้ วย
(กนกวรรณ บัวงาม 2551: 36-43)
การกาหนดเนื ้อหาของแผนการพัฒนาอย่างชัดเจนจะช่วยให้ ทงห้
ั ้ องสมุดและผู้
เข้ ารับการพัฒนาเข้ าใจถึงจุดมุง่ หมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน และไม่เกิดการสูญเปล่าในการส่ง
บุคลากรเข้ าสูก่ ระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.2 ประเภทของแผนงาน
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็ นต้ องมีการกาหนดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในแผนงานประเภทต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและความเหมาะสมในการ
ดาเนินการพัฒนา เพราะหากองค์การไม่กาหนดแผนงานให้ เกิดเหมาะสม อาจส่งผลให้ การ
ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่เป็ นไปตามความคาดหวังขององค์การ และไม่เกิดประโยชน์
กับองค์การในที่สดุ
ประเภทของแผนอาจจาแนกออกตามลักษณะของงานต่างๆที่รับผิดชอบใน
องค์การและยังสามารถจาแนกได้ ตามระยะเวลา ดังนันอาจใช้
้
ความแตกต่างด้ านเวลาในการ
กาหนดเป็ นแผนงาน (ยงยุทธ เกษสาคร 2547: 105-106) ดังนี ้
แผนงานประจาปี การกาหนดแผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจาปี
จะทาให้ องค์การมีความสม่าเสมอในการดาเนินการและทาให้ เกิดความสามารถในการปรับเปลี่ยน
การดาเนินแผนงาน และสามารถดูแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมองค์การ เพื่อให้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการต่างๆได้ อย่างทันท่วงที ซึง่ องค์การควรกาหนดให้ สอดคล้ องกับแผน
ระยะปานกลาง และแผนระยะยาวด้ วย
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แผนงานระยะ 2-5 ปี หรื ออาจเรี ยกว่า “แผนระยะปานกลาง” ในการ
กาหนดการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ในแผนงานประเภทนี ้ องค์การอาจเห็นถึง ความจ าเป็ นใน
กระบวนพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ว่า จ าเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนิน การยาวนานกว่า ที่
แผนงานประจ าปี จะสามารถรองรั บ ได้ และเพื่ อ ให้ มี ร ะยะเวลาในการติด ตามผลการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพการกาหนดระยะเวลาให้ มีขอบเขตกว้ างขึ ้นจะช่วยส่งผลให้
การดาเนินการต่างๆมีความต่อเนื่อง ซึ่งในการกาหนดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนระยะ
ปานกลาง องค์การควรวางแผนให้ สอดคล้ องกับแผนงานระยะยาวเช่นกัน
แผนงานระยะยาว (มากกว่ า 5 ปี ขึน้ ไป) โดยทัว่ ไปอาจเรี ยกว่าใน “แผน
ยุทธศาสตร์ องค์การ” เนื่องจาก แผนงานที่มีระยะตังแต่
้
5 ปี ขึ ้นไปถือได้ วา่ เป็ นแผนระยะยาวที่
องค์การกาหนดขึ ้นเพื่อสร้ างขอบเขตกว้ างๆในการดาเนินการต่างๆให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่ได้
กาหนดไว้ ดังนันในการก
้
าหนดแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว จึงทาให้ ไม่สามารถวัดผล
ได้ ในระยะเวลาอันสัน้ จาเป็ นต้ องมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้
ซึง่ แผนพัฒนาระยะยาวนี ้ นิยมกาหนดขึ ้นเพื่อใช้ กบั การดาเนินการกิจกรรมที่ใช้ เวลาค่อนข้ างมาก
อย่างไรก็ตาม แผนระยะยาวนี ้ ควรมีการปรับปรุงทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจข้ อสันนิษฐาน
และแนวโน้ มต่างๆของแผน รวมไปถึงความก้ าวหน้ าของแผนด้ วย
2.3 รู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาเป็ นต้ องกาหนดรูปแบบการ
พัฒนา เพื่อให้ เหมาะสมกับทักษะที่ยงั มีไม่เพียงพอ หรื อภาระงานของบุคลากรผู้เข้ ารับการพัฒนา
ดังนี ้
การทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง คือ การที่องค์การเปิ ดโอกาสให้ กบั บุคลากร
ของตนเองสร้ างแผนพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับตัวบุคลากรเอง
ซึง่ ในการจัดทาแผนพัฒนาตนเองนัน้ จะทาให้ บคุ ลากรสามารถระบุความต้ องการ และทักษะต่างๆ
ที่ตนเองต้ องการเรี ยนรู้เพิ่มเติมได้ โดยแนวคิดนี ้เกิดจากความเข้ าใจว่าตัวบุคลากรเองย่อมรับรู้ถึง
จุดเด่นและจุดด้ อยของตนเอง ทาให้ สามารถเลือกทักษะที่ยงั มีไม่เพียงพอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ทาให้ การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่เป็ นการสูญเปล่า หรื อสิ ้นเปลืองมาก
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เกินความจาเป็ น (อรุณ รักธรรม 2541) การทาแผนพัฒนาตนเอง มิใช่เป็ นเรื่ องของบุคคลใดบุคคล
หนึง่ โดยเฉพาะ แต่เป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ าย ตังแต่
้ ผ้ บู ริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้ านการพัฒนาบุคคล และตัวผู้ปฏิบตั ิงานเอง ทังนี
้ ้ ในการทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง จะต้ องอยู่ใน
ขอบเขตในการสร้ างประโยชน์หรื อประสิทธิภาพในการทางานให้ กบั องค์การด้ วย
การทาแผนพัฒนาตนเองจะไม่ประสบความสาเร็จหากบุคลากรไม่มีความใฝ่ รู้
และต้ องการที่จะพัฒนาตนเอง ในทางตรงกันข้ ามหากบุคลากรทุกคนมีความตังใจ
้ และสนใจใน
การจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง จะส่งผลให้ บคุ ลากรเกิดการพัฒนาอยูเ่ สมอ การพัฒนาตนเอง
จึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อรุณ รักธรรม,
2541: 75)
การทาแผนพัฒนารายบุคคล เป็ นกรอบหรื อแนวทางที่องค์การเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมในการให้ คาปรึกษาเพื่อให้ บคุ ลากรสามารถกาหนดเส้ นทางในการพัฒนาของตนเองได้ ซึง่
องค์การจะเป็ นผู้เตรี ยมการและวางแผนล่วงหน้ าเพื่อที่จะเข้ าไปพูดคุยกับบุคลากรถึงจุดอ่อนและ
จุดแข็งของตัวบุคลากรที่มีตอ่ ภาระงาน ทังนี
้ ้การทาแผนรายบุคคลจะทาให้ บคุ ลากรได้ พฒ
ั นาใน
ทักษะที่ต้องการและตอบสนองกับความจาเป็ นขององค์การด้ วย (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 179)
การทาแผนพัฒนาเป็ นทีม หมายถึง การดาเนินการพัฒนาบุคลากรใน
ลักษณะกลุม่ หรื อทีมงาน การทางานเป็ นทีมหรื อการพัฒนาเป็ นทีมเป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ของระบบ
องค์การ และเป็ นการทางานสมัยใหม่ ที่ผ้ บู ริ หารขององค์การต่างๆ นิยมนามาใช้ เพื่อปรับและ
พัฒนาโครงสร้ างการบริ หารและการดาเนินงานให้ มีความแบนราบ และลดลาดับชันในการจั
้
ดการ
ให้ น้อยลง ทาให้ องค์การสามารถตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหา และตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมอย่าง
รวดเร็ว โดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาทีมงานสามารถดาเนินงานและตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นกว่าองค์การในรูปแบบเดิม ที่มีลกั ษณะการแบ่งลาดับชันในองค์
้
การเป็ น
หลายระดับตลอดจนจัดโครงสร้ างตามความชานาญของบุคคล (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ,
2545)
การทาแผนพัฒนาเป็ นทีมอยู่ในการตัดสินใจขององค์การว่าต้ องการให้
บุคลากรคนใดเข้ าร่วมในทีมพัฒนาที่จดั ตังขึ
้ ้น เพื่อพัฒนาในทักษะเดียวกัน หรื อบุคลากรในทีม
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สามารถแบ่งปั นความรู้และช่วยเหลือกันได้ ทังนี
้ ้ การทาแผนพัฒนาเป็ นทีมยังช่วยให้ เกิดเป็ นทีม
แห่งการเรี ยนรู้ที่สามารถให้ ความช่วยเหลือ
และร่วมมือกันในการดาเนินงานต่างๆได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางไปสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ได้ (ดนัย เทียนพุฒ 2543:
68-72)
3. กิจกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
องค์การสามารถเลือกใช้ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ เหมาะสมกับ
สภาพความจาเป็ นขององค์การและบุคลากร (Werner and DeSimone 2006) แบ่งกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมการพัฒนาภายในหน่วยงาน และ
กิจกรรมการพัฒนาภายนอกหน่วยงาน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 194-199)
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในหน่ วยงาน
การปฐมนิเทศ (Orientation) การปฐมนิเทศทังแบบที
้
่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ เป็ นกิจกรรมที่สามารถสร้ างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านให้ กบั บุคลากรทังผู
้ ้ ที่เข้ า
มาใหม่หรื อโยกย้ ายตาแหน่งงาน หรื อหน่วยงานได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากทาให้ บคุ ลากรผู้เข้ ารับการ
ปฐมนิเทศมีความเข้ าใจในกระบวนการทางานขององค์การ สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ภายในองค์การได้ รวดเร็ ว ทาให้ ไม่ต้องใช้ เวลาในการเรี ยนรู้งานมาก ทังยั
้ งเป็ นการให้ บคุ ลากร
สามารถทางานร่วมกับบุคลากรคนอื่นๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความขัดแย้ งในการทางาน
ซึง่ มีสาเหตุมาจากความไม่ร้ ูเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน (Stanley 2008: 72-75)
ในการปฐมนิเทศของแต่ละองค์การอาจแตกต่างกันไปตามระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรม ทังนี
้ ้เพราะความคาดหวังขององค์การต่อการปฐมนิเทศไม่เหมือนกัน ซึง่ บางแห่งใช้
เพื่อการสอนบุคลากรให้ ทราบถึงภาระงานโดยทัว่ ของตนเอง แต่บางองค์การใช้ เพื่อสร้ างทีมงาน
และปลูกฝั งวัฒนธรรมที่องค์การต้ องการ (ธัญญา ผลอนันต์, 2546: 65)
การฝึ กอบรมภายในหน่ วยงาน เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ ความรู้ สร้ าง
ความชานาญ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบตั งิ าน เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ อาจร่วมทังการเตรี
้
ยมให้ บคุ ลากร
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มีความพร้ อมที่จะเลื่อนขันขึ
้ ้นไปดารงตาแหน่งสูงขึ ้น ในงานที่มีลกั ษณะเดียวกันด้ วย (อรุณ รัก
ธรรม, 2541: 71)
การสอนงาน (Coaching) คือ กระบวนการปฏิสมั พันธ์ที่หวั หน้ างานมุง่ หวัง
ที่จะแก้ ไขปั ญหาผลการปฏิบตั งิ าน หรื อพัฒนาความสามารถของบุคลากร กระบวนการดังกล่าว
ขึ ้นกับความร่วมมือร่วมใจ ภายใต้ สว่ นประกอบ 3 ประการ ซึง่ ได้ แก่ การช่วยเหลือด้ านเทคนิค
การทางาน แรงสนับสนุนส่วนตัว และความท้ าทายส่วนบุคคล (ไอบาร่า 2550) ส่วนประกอบ
เหล่านี ้ประสานอยู่ด้วยกันได้ ด้วยความเข้ าใจกันระหว่าง ผู้สอนงานและผู้เรี ยนงาน ทาให้ เกิด
ความเข้ าใจงาน เกิดความชานาญ และสามารถทางานได้ อย่างถูกต้ อง การสอนงานถือเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ และยังช่วยให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกันระหว่างผู้สอนงาน
และผู้ได้ รับการสอนงาน
การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ าที่ (Job Rotation) เป็ นการฝึ กบุคลากรให้ สามาถ
ปฏิบตั งิ านได้ มากกว่า 1 งาน โดยการให้ บคุ ลากรหมุนเวียนเปลี่ยนไปทาหน้ าที่ตา่ งๆ ที่แตกต่าง
จากเดิม ทังนี
้ ้ เป้าหมายในการหมุนเวียนงานนี ้ อาจเป็ นการมอบหมายภาระงานใหม่ให้ กบั
บุคลากร เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมระหว่าง คนกับงานมากยิ่งขึ ้น (อรุณ รักธรรม 2541: 200)
การมอบหมายงานพิเศษ (Task Assignments) คือ การที่บคุ คลหนึง่ บุคคล
ใด มอบหมายงาน อานาจ และความรับผิดชอบในการดาเนินการเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ให้ แก่บคุ คลอื่น
โดยมัน่ ใจว่าผู้รับมอบหมายมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะทางานนันๆ
้ ได้ บรรลุผลตาม
ต้ องการ และดาเนินงานอย่างดี โดยคานึงถึงทังงานที
้
่มอบหมาย ความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบตั งิ านของผู้รับมอบหมาย รวมทังการให้
้
อานาจในการดาเนินงานสนับสนุนทรัพยากร
อย่างเต็มที่ และมีการติดตามผลของผู้มอบหมายงาน อันจะนาไปสูก่ ารทางานที่บรรลุเป้าหมาย
ตามต้ องการ การมอบหมายงานไม่ใช่เป็ นเพียงกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรหรื อทีมงาน
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นกระบวนการที่ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ ใต้ บงั คับบัญชาและหัวหน้ างานสามารถพัฒนาได้ ทงั ้ 2
ฝ่ าย (นงลักษณ์ ภิญโญมงคล, 2550: 78)
การให้ ปฏิบัตงิ านในสถานการณ์ จริง คือ การมอบหมายให้ บคุ ลากรเริ่มต้ น
การปฏิบตั งิ านในหน้ าที่จริงทันที
และผู้มอบหมายงานจะเป็ นผู้สงั เกตและคอยให้ คาแนะนาใน
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ระหว่างการปฏิบตั งิ าน (Snell and Bohlander 2007: 296) การมอบหมายให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานนี ้ จะทา
ให้ บคุ ลากรสามารถเข้ าใจสถานการณ์การปฏิบตั งิ านจริงได้ ในระยะเวลาสัน้
การให้ ปฏิบัตงิ านในสถานการณ์ สมมติ คือการสร้ างสถานการณ์จาลองที่
เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านจริ ง หรื อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ เพื่อให้ บคุ ลากรทดลองปฏิบตั งิ านใน
บทบาทสมมติ และมีผ้ บู งั คับบัญญาคอยสังเกตและประเมินผลการปฏิบตั ิ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
2551: 207-208)
การประชุม/สัมมนาภายในหน่ วยงาน ปั จจุบนั การสัมมนาถูกนามาใช้ ใน
ฐานะเป็ นกิจกรรมหนึง่ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยองค์การจัดขึ ้นเป็ นกิจกรรมเพื่อให้
บุคลากรภายในองค์การได้ เพิ่มพูนความรู้สาหรับการทางาน
โดยหน่วยงานอาจมีการจัดการ
ประชุม/สัมมนาโดยแบ่งเนื ้อหาตามตาแหน่งหน้ าที่ เช่น การประชุมสาหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิการ ระดับผู้บริ หารชันต้
้ น ระดับผู้บริหารระดับกลาง เป็ นต้ น เพื่อให้ สามารถผู้เข้ าร่วมในการ
ประชุม/สัมมนาได้ ประโยชน์อย่างเหมาะสม (อรุณ รักธรรม 2541: 201)
การสร้ างทีมปฏิบัติงาน คือ การกาหนดกลุม่ คนที่ต้องมาทางานร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน และเป็ นการรวมตัวที่จะต้ องอาศัยความเข้ าใจ ความผูกพัน และความ
ร่วมมือซึง่ กันและกันของสมาชิกในกลุม่ เพื่อที่สมาชิกแต่ละคนจะสามารถทางานร่วมกัน จน
ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้ ในทางปฏิบตั ทิ ีมงานอาจมีขนาดใหญ่หรื อ
ขนาดเล็กก็ได้ แต่ส่วนมากจะประกอบด้ วยหัวหน้ าทีมและสมาชิกของทีม ที่อาจจะมาจาก
หน่วยงานที่ตา่ งกัน แต่ทกุ คนจะต้ องพยายามปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกัน และประสานกันอย่าง
เป็ นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดของทีมเป็ นเครื่ องกาหนด (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ,
2545:10-11)
กิจกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ภายนอกหน่ วยงาน
การฝึ กอบรมภายนอกหน่ วยงาน คือ การส่งบุคลากรขององค์การเข้ าร่ วม
กิจกรรมการฝึ กอบรมที่จดั ขึ ้นโดยหน่วยงานหรื อองค์การอื่น เพื่อพัฒนาศั กยภาพของบุคลากร ใน
ทักษะที่ยงั มีไม่เพียงพอ หรื อเหมาะสมกับภาระงานที่ได้ รับ (Jordan and Lloyd 2002) ทังนี
้ ้ในการ
ส่งบุคลากรเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ องค์การต้ องกาหนดเนื ้อหาในการพัฒนาไว้ ใ ห้ ชดั เจน
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เพื่ อให้ บุคลากรสามารถเลือกเข้ าร่ วมกิจ กรรมการพัฒ นาต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายและ
เป้าหมายในการพัฒนาของทังตนเองและองค์
้
การ (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 2553: 71-76)
การศึกษาดูงาน คือ การส่งบุคลากรเข้ ารับฟั งประสบการณ์ หรื อระบบการ
ทางานของหน่วยงานอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญ ชานาญในงาน หรื อมีการทางานที่เป็ นมาตรฐานและ
เป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับเข้ าไปศึกษาหาความรู้ ทังนี
้ ้การศึกษาดูงานเป็ นการฝึ กอบรมซึง่ จาเป็ น
ต้ องอาศัยการศึกษาจากของจริง เพื่อให้ ได้ ประโยชน์มากขึ ้น และสามารถนามาใช้ พฒ
ั นาการ
ทางานของตนเองได้ อย่างเหมาะสม (อรุณ รักธรรม 2541: 228)
การศึกษาต่ อ
เป็ นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ ระยะเวลามาก
แต่องค์การสามารถคาดหวังประสิทธิผลในระยะยาวสาหรับองค์การได้ อย่างดี
เนื่องจากการ
ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ถือเป็ นการสัง่ สมประสบการณ์และความรู้ได้ เป็ นอย่างดี หลังจากบุคลากร
ผ่านการพัฒนาด้ วยวิธีนี ้แล้ ว
องค์การสามารถนาเอาความรู้จากบุคลากรมาพัฒนาองค์การได้
หรื ออาจให้ บคุ ลากรถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เพื่อนร่วมงาน ซึง่ ถือเป็ นวิธีการพัฒนาองค์การที่ดีอีก
วิธีการหนึง่
การประชุม/สัมมนาภายนอกหน่ วยงาน นอกจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนาภายในหน่วยงาน การส่งบุคลากรเข้ าร่วมการสัมมนากับต่างหน่วยงานหรื อองค์การ เป็ น
อีกหนึง่ กิจกรรมที่องค์การมักเลือกใช้ โดยอาจเป็ นการประชุมเชิงบรรยายให้ ความรู้ การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ หรื อการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึง่ จะทาให้ บคุ ลากรอาจได้ เรี ยนรู้ ถึงทักษะใหม่ๆ
หรื อประสบการณ์ที่ตนเองไม่เคยพบมาก่อน และนามาใช้ พฒ
ั นาการปฏิบตั งิ านของตนเองและ
องค์การ
4. การประเมินผล
การประเมินผล เป็ นกระบวนการสุดท้ ายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าการดาเนินการพัฒนาที่ได้ ลงทุนไป ให้ ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อองค์ก ารหรื อไม่
ทังนี
้ ้กระบวนการประเมินผลเป็ นกระบวนการที่มีปัญหามากที่สดุ เนื่องจากองค์ก ารบางแห่ง แม้ ได้
ดาเนิ น การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ จ นเสร็ จ สิ น้ กระบวนการฝึ กอบรมและพัฒ นา แต่ไ ม่มี ก าร
ดาเนินการติดตามและประเมินผลอย่างจริ งจัง ด้ วยเหตุที่เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องไม่ให้ ความสาคัญ
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และขาดความชานาญในการดาเนินการ ทาให้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การได้ ลงทุนไปนัน้
สูญเปล่าและไม่เกิดประโยชน์แก่องค์การอย่างที่ควรจะเป็ น (ศุภณัฐ วงศ์วิริยะธรรม, 2537)
ในการประเมินผล องค์การควรมีการกาหนดรายละเอียดในเรื่ อง ผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผล รูปแบบและวิธีการประเมินผล และการนาผลการประเมินไปใช้
4.1 ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยหลักการ
ผู้มีบทบาทหน้ าที่ในการประเมินผล คือ ผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้อนุมตั กิ ารส่งเข้ าร่วมการพัฒนา แต่
ในบางกรณี อาจให้ บคุ คลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเป็ นผู้ประเมิน หรื ออาจจัดตังเป็
้ นคณะกรรมการ
ในการประเมินผล รวมไปถึงการให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาประเมินตนเองว่าได้ รับประโยชน์มากน้ อย
เพียงใด (ผุสดี รุมาคม 2551: 16-19) ทังนี
้ ้เพื่อความเป็ นกลางไม่มีอคติ อย่างไรก็ดี การประเมินผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และผู้เกี่ยวข้ องน่าจะเป็ นผู้ที่ร้ ูดีที่สดุ ว่า
ผลการปฏิบตั งิ านเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ บรรลุเป้าหมายหรื อไม่ อย่างไร (ประเวศน์
มหารัตน์สกุล, 2548: 219)
4.2 วิธีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นขันตอนที
้
่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ องค์การทราบถึงผลในการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วา่ ประสบผลสาเร็จ
มากน้ อยเพียงใด ทังนี
้ ้ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถเลือกรูปแบบในการ
ประเมินได้ หลายรูปแบบ (ผุสดี รุมาคม 2551: 71-72) ดังนี ้
การสังเกต หมายถึง การเฝ้าติดตามพิจารณาและบันทึกสิ่งที่ศกึ ษาอย่างมี
ระเบียบและหลักการ เพื่อจะได้ ร้ ูถึงความเป็ นไป ความสัมพันธ์หรื อความมีเหตุผลของพฤติกรรม
ต่างๆ
การสัมภาษณ์ เป็ นการหาข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็ นในเรื่ องบุคคล สถานที่จดั กิจกรรม และตัวโครงการหรื อหลักสูตรการพัฒนา
การปฏิบัตงิ านจริง คือ วิธีการประเมินผลการพัฒนาโดยการให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
พัฒนาปฏิบตั งิ านจริงทันทีหลังจากจบกระบวนการพัฒนา ซึง่ เป็ นวิธีที่นิยมใช้ กนั แพร่หลายที่สดุ
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เพราะเชื่อว่าการให้ ปฏิบตั งิ านจริงจะทาให้ เห็นผลชัดที่สดุ ว่าผู้เข้ ารับการพัฒนาเข้ าใจและได้ รับ
ความรู้จากกระบวนการพัฒนามากน้ อยเพียงใด
การปฏิบัตงิ านในสถานการณ์ สมมติ
องค์การหรื อหน่วยงานจะเป็ นผู้
กาหนดสถานการณ์สมมติขึ ้น
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาได้ เข้ ารับการทดสอบโดยการให้ เข้ าไป
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ดงั กล่าวที่กาหนดให้
การตอบแบบสอบถาม
เป็ นวิธีการที่นิยมอีกวิธีการหนึง่
เนื่องจาก
ประหยัดเวลาในการดาเนินการประเมิน แต่ก็สง่ ผลให้ ผลประเมินที่ได้ รับนัน้ อาจจะไม่ชดั เจนหรื อ
ได้ รับผลแบบกว้ างเกินไป เนื่องจากการจัดทาแบบสอบถามในการประเมินการพัฒนา นิยมจัดทา
ขึ ้นในลักษณะคาถามที่เปิ ดกว้ างเพื่อให้ สามารถใช้ ในการประเมินได้ หลากหลายกลุม่ งาน
การทดสอบ วิธีการประเมินผลโดยการทดสอบนัน้ ผู้ทดสอบอาจเป็ นหัวหน้ า
งาน หรื อผู้บงั คับบัญชาของผู้เข้ ารับการพัฒนา ซึง่ จะเป็ นผู้กาหนดวิธีการในการทดสอบขึ ้น และ
วัดผลจากความน่าพอใจในคาตอบของผู้รับการพัฒนา วิธีการทดสอบนี ้ มักใช้ กบั กลุม่ งานที่มี
ความเฉพาะเจาะจงในเนื ้อหางาน เนื่องจากวิธีการทดสอบนัน้ แม้ จะเป็ นถูกประเมินว่าเป็ นที่พอใจ
ของฝ่ ายงานหนึง่ แต่อาจจะไม่สามารถนาผลการประเมินนันไปใช้
้
กบั ฝ่ ายงานอื่นๆได้
4.3 การนาผลจากการประเมินไปใช้ เมื่อเสร็จสิ ้นขันตอนการประเมิ
้
นผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การหรื อหน่วยงานควรจัดเตรี ยมแผนในการนาผลการประเมินไป
ใช้ ในการพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ าน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานขององค์การ (ดนัย เทียนพุฒ 2543: 56-57) ตัวอย่างการนาผลจากการประเมินไปใช้ เช่น
นาไปสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสนอผู้บริหาร
แจ้ งผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอ่
หน่วยงานซึง่ รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ นาผลไปเปรี ยบเทียบกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรก่อนเข้ ารับการพัฒนา นาผลไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน นาไปวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป
นาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนาภายใน
หน่วยงาน นาผลไปใช้ คดั เลือกบุคลากรเพื่อเข้ ารับการพัฒนาในเรื่ องเดียวกัน เป็ นต้ น
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุด
ห้ องสมุดเป็ นสถานบริ การสารนิเทศที่มีความสาคัญในการส่งเสริ มผู้ใช้ บริ การให้ มี
ความรู้ และเป็ นแหล่งสารนิเทศที่สาคัญขององค์การในการก้ า วสู่ความเป็ นเลิศ รวมไปถึงความ
เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ วของยุคสมัย ทังทางสั
้
งคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ที่ล้วนมีพัฒนาการ
และความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ห้องสมุดต้ องตอบรั บกับการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวด้ วย
วิธีการต่างๆ เช่น การนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ ามาใช้ การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ ผ้ ใู ห้ บริ การ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ของผู้ใช้ บริ การ
ห้ องสมุดได้ อย่างเหมาะสม (ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล 2552: 23-37)
ทรัพยากรมนุษย์ถูกกาหนดเป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการลงทุน เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณค่า
ขององค์การ สาหรับห้ องสมุดที่ มีพันธกิจหลัก คือ การบริ การ บุคลากรของห้ องสมุดต้ องมี การ
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเพื่อให้ เอื ้อใน
การบริ การต่อผู้ใช้ (สุกัญญา มกุฏอรดี 2551: 66-75) นอกจากนัน้ ยัง มีความจ าเป็ นที่จ ะต้ อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ และส่งเสริ มให้ ห้องสมุด
ของตนก้ าวสูค่ วามเป็ นเลิศได้ (สุรพล นิตไิ กรพจน์ 2552:13)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความจาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงในด้ านการทางาน
และภาพลักษณ์ ของห้ องสมุด ผู้ปฏิ บตั ิงานในห้ องสมุดซึ่งประกอบด้ วย กลุ่มวิช าชีพ และระดับ
ปฏิบตั ิการจะต้ องมีความเชี่ยวชาญในงานของตน สามารถใช้ เครื่ องมือสืบค้ นและเทคโนโลยีใหม่
ต่างๆที่เข้ ามา รวมไปถึงการทางานเป็ นทีมที่ต้องอาศัยการสื่อสารและทักษะสาหรับการทางาน
ร่วมกันเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ บุคลากรของห้ องสมุดยังต้ องสนับสนุนผู้ใช้ ด้ วยวิธีการต่างๆที่อาจ
ผสมผสานด้ วยทัก ษะและประสบการณ์ เ ข้ า ด้ ว ยกัน เพื่ อ ให้ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ใ ช้
(Paster 2004: 37-46)
ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุด
ห้ องสมุด จ าเป็ นต้ องมี การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ เนื่ องจาก ความก้ า วหน้ าทาง
เทคโนโลยีสารนิเทศ การมีพนั ธกิจหลักคือการบริ การ การสร้ างห้ องสมุดให้ เป็ นองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้สคู่ วามเป็ นเลิศ ซึง่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของห้ องสมุดและบรรณารักษ์โดยตรง ดังนี ้
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1. ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารนิเทศ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ห้องสมุดต้ องมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีทาให้ เครื่ องมือ และสิ่งอานวย
ความสะดวกใหม่ๆ เข้ ามาสู่ห้องสมุดและทาให้ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สอดรับ
กับการให้ บริการในรูปแบบต่างๆกับผู้ใช้ ที่มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีมากขึ ้นตามยุคสมัย
(ทวี ศัก ดิ์ กออนัน ตกูล 2552) ทัง้ นี ้ ห้ องสมุดจะประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีสารนิเทศมิได้ หากทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดไม่มีความสามารถและทักษะในการใช้
เทคโนโลยีต่างๆดังที่กล่าวมา บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพผู้ปฏิ บตั ิงานในห้ องสมุด จึงต้ องมีการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนามาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Balaji 2011: 487-488)
2. การบริ ก าร ห้ องสมุด มี การจัด บริ ก ารที่ ห ลากหลายรู ป แบบ เพื่ อสนับสนุนการ
แสวงหาความรู้ ตามความคาดหวัง ของผู้ใช้ โดยเฉพาะในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ที่จาเป็ นจะต้ อง
สร้ างห้ องสมุดให้ เป็ นหน่วยงานบริ การสารนิเทศที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้ กับ
คณาจารย์ แ ละนิ สิ ต นัก ศึก ษาในหลากหลายสาขาวิ ช า รวมไปถึ ง นัก วิ จัย และบุค ลากรจาก
หน่วยงานอื่นๆภายในองค์การด้ วย (Paster, 2004: 38) ดังนันนอกจากความรู
้
้ ที่บรรณารักษ์ และ
กลุ่มนักวิช าชีพผู้ปฏิบตั ิงานภายในห้ องสมุดต้ องพึงแสวงหาอยู่เสมอแล้ ว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จะเป็ นตัวช่วยส าคัญ ที่ จ ะส่ง เสริ ม ให้ บุคลากรของห้ องสมุดมีการเรี ยนรู้ เพิ่ม เติม และได้
เพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่ยังมี ไม่เ พียงพอ หรื อยังขาดแต่มี ความจาเป็ นต่อการให้ บริ การต่างๆของ
ห้ องสมุด (White and Weaver 2004: 116) เพื่อให้ บรรณารักษ์ สามารถให้ บริ การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และสร้ างความเป็ นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือในมุมมองของผู้ใช้ (ชูมาน ถิระกิจ
2551: 66-72) ทัง้ นี ้รวมไปถึงการปรับปรุ งทัศนคติที่ไม่ดี ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพของบุคลากรให้ เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
เปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อภาพลักษณ์ ของห้ องสมุดแตกต่างไปจากในเดิม (ประณม ถาวรเวช
2551: 91-108)
3. องค์การแห่งเรี ยนรู้ (Learning Organization) เป็ นแนวคิดในการพัฒนาองค์การ
โดยเน้ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ สภาวะของการเป็ นผู้นาในองค์การ และการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนใน
องค์การ เพื่อให้ เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และ
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พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน การสร้ างห้ องสมุดให้
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ จะทาให้ ห้องสมุดและบุคลากร มีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรู ปแบบของการทางานเป็ นทีม สร้ าง
กระบวนการในการเรี ยนรู้และสร้ างความเข้ าใจเตรี ยมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิ ดโอกาสให้ ทีม
ทางานและมีการให้ อานาจในการตัดสินใจ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศของการคิดริ เริ่ ม
และการสร้ างนวัต กรรม ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด องค์ ก ารที่ เ ข้ ม แข็ ง พร้ อมเผชิ ญ กับ ยุค สมัย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2553) ทังนี
้ ้เมื่อห้ องสมุดดาเนินงานต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดได้ รับการพัฒนาจนมีความขีดสามารถ
และศักยภาพที่มากเพียงพอจะสามารถทาให้ ห้องสมุดเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ก็จะเป็ นหนทาง
ในการก้ าวสูก่ ารเป็ นองค์การแห่งความเป็ นเลิศต่อไป
ปั ญหาในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของห้ องสมุด
การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด มีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น เรื่ องของนโยบาย การวางแผนต่างๆบุคลากรของห้ องสมุด การจัดสรรงลประมาณ
อุปกรณ์ตา่ งๆ รวมไปถึงสถานที่ในการทางานและจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของห้ องสมุด อาจประสบปั ญหา โดยจาแนกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านนโยบาย
1. การนานโยบายไปปฏิบตั ิ ห้ องสมุดบางแห่งมีการกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อย่างชัดเจนแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากในการปฏิบตั ิงาน
จริ งบรรณารักษ์ อาจมี ภาระงานอื่นที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มขึ ้นนอกเหนือจากงานในหน้ าที่ ทาให้ ไม่
สามารถห้ องสมุดไม่สามารถดาเนินแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ ตามที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ไม่
เฉพาะห้ องสมุดเท่านันที
้ ่ประสบปั ญหาในด้ านนโยบาย องค์การต่างๆประสบปั ญหาในการกาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ชดั เจน ส่งผลให้ ไม่สามารถดาเนินการวางแผนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทาให้ บคุ ลากรขององค์การไม่มีความเชื่อมัน่ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 91)
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2. การจ ากัด สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า รั บ การพัฒ นา ห้ อ งสมุด อาจก าหนดนโยบายให้
บุคลากรสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับภาระหน้ า ที่เท่านัน้ ซึ่งอาจ
ขัดแย้ งกับความต้ องการพัฒนาของบุคลากร หรื อห้ องสมุดกาหนดนโยบายโดยระบุคณ
ุ ลักษณะ
ของบุคลากรผู้สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาบางประเภทเช่น การศึกษาต่อ ไว้ ละเอียดเกิน
กว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบตั ไิ ด้
2. ด้ านงบประมาณ
1. ห้ องสมุดบางแห่งที่มีงบประมาณจากัด โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มกั จะ
ถูกตัดออกเป็ นสิ่งแรก และบางครัง้ ก็ไม่มีการตังงบประมาณส
้
าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้
โดยเฉพาะ (Maesaroah and Genoni 2010) หรื อสาหรับห้ องสมุดบางแห่งที่มีการก่อตังทุ
้ น
สาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ก็ยงั ไม่สามารถที่จะกระจายงบประมาณที่มีให้ กับ
บุคลากรทังหมดได้
้
อย่างทัว่ ถึง (Ukwoma and Akanwa 2008)
2. การเบิกจ่ายงบประมาณจาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการ ทาให้ ห้องสมุด
ต้ องวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล่วงหน้ า เพื่อให้ บคุ ลากรสามารถเบิกค่าใช้ จ่ายได้ ทนั ตาม
กาหนดการที่วางไว้ หากห้ องสมุดดาเนินการเพื่อเบิกค่าใช้ จ่ายช้ าเกินไปอาจทาให้ บุคลากรไม่
สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญบางรายการได้
3. ด้ านบุคลากร
1. การขาดบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ทาให้ ไม่มีกาลังคนทดแทนในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ส่งผลให้ ห้องสมุดอาจเลือกไม่ส่งบุคลากรเข้ ารับการพัฒนาเพื่อมิให้ บกพร่องในการทางาน
รวมไปถึงบุคลากรเข้ าใจว่าตนเองมี ภาระงานมากจนเกินไป ทาให้ ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาได้ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ 2534) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยมีงบประมาณและการให้ บริ การ ที่
มีการหมุนเวียนเป็ นปี ตามปี การศึกษา การให้ บุคลากรไปศึกษาต่อ ย่อมส่งผลกระทบมาถึงงาน
ทาให้ ขาดบุคลากรในหน่วยงาน (ขัตติยา ทองทา, 2544)
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2. ความต้ องการพัฒนาของบุคลากรขัดแย้ งกับความต้ องการของห้ องสมุด ทาให้
ไม่เกิดประสิทธิผลหลังจากผ่านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากบุคลากรไม่ให้ ความ
สนใจในเรื่ องที่ถกู ส่งให้ เข้ าร่วมกิจกรรม
4. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่และอุปกรณ์สาหรับการจัดกิจกรรมการพัฒนามีผลต่อความสนใจของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี หากผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่มีอปุ กรณ์
สาหรับการทดลองปฏิบตั ิ อาจทาให้ เกิดความเบื่อหน่ายกับการร่ วมกิจกรรม (Ukwoma and
Akanwa 2008)
2. ห้ องสมุ ด ไม่ มี บุ ค ลากรผู้ เชี่ ย วชาญในด้ านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะ ทาให้ ในการดาเนินการกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรแต่ละครัง้ อาจไม่ราบรื่ นเท่าที่ควร
รวมไปถึงไม่สามารถอานวยความสะดวกให้ กับผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมได้ เหมาะสม เนื่องจากในการ
จัดการกิจกรรมการพัฒนาแต่ละครัง้ จาเป็ นต้ องใช้ กาลังคนในการดูแลเป็ นจานวนมาก
จากการส ารวจงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่าได้ มี ผ้ ูทาการศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด รวมทังหมด
้
7 เรื่ อง แบ่งเป็ นงานวิจยั ในประเทศไทยจานวน 4 เรื่ อง
และงานวิจยั ในต่างประเทศจานวน 3 เรื่ องดังนี ้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. งานวิจัยในประเทศ
สนธยา ไกรลาสสุวรรณ. (2531) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของ
บรรณารักษ์และผู้บริหารที่มีตอ่ รูปแบบการพัฒนาบรรณารักษ์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย สังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
โดยเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเป็ นบรรณารักษ์ และผู้บริหารด้ วย
แบบสอบถาม จานวน 180 ฉบับ จากห้ องสมุดมหาวิทยาลัย สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จานวน 25 แห่ง จาแนกเป็ นสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลางจานวน 15 แห่ง และส่วนภูมิภาค
จานวน 10 แห่ง ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า สาเหตุที่ทาให้ บรรณารักษ์ ไม่เคยเข้ าร่วม
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กิจกรรมการฝึ กอบรมและการประชุมสัมมนา คือ เวลาเป็ นอุปสรรคและไม่ได้ รับการสนับสนุน
จากผู้บงั คับบัญชา สาเหตุที่หน่วยงานไม่มีนโยบายเวียนงานคือ จานวนบุคลากรน้ อย สาเหตุที่
บรรณารักษ์ ไม่เคยไปศึกษาดูงานคือ ปั ญหาเรื่ องงบประมาณ และไม่ได้ รับการสนับสนุนจาก
ผู้บงั คับบัญชา สาหรับเรื่ องการศึกษาต่อ บรรณารักษ์เห็นว่า หน่วยงานควรอนุญาตให้ ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา สาเหตุที่ไม่เคยไปศึกษาต่อคือขาดเงินทุนสนับสนุน ไม่มีผ้ ปู ฏิบตั งิ านแทน และภาระทาง
ครอบครัวผูกมัด
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2534) ศึกษาเรื่ อง ความต้ องการการพัฒนาทางวิชาการ
ของบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึก ษาเอกชน ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า บรรณารักษ์ ที่
เคยมีประสบการณ์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรม พัฒนาตนเองด้ วยการอ่านและค้ นคว้ าด้ วยตนเองมาก
ที่สุด ส่วนปั ญหาอุปสรรคที่มีระดับมากที่สุดคือ ภาระหน้ าที่ในการทางานมีมากจนไม่มีเวลาไป
พัฒ นาตนเอง ส่ว นทางด้ า นระดับความต้ องการการพัฒ นาทางวิช าการ บรรณารั ก ษ์ มี ความ
ต้ องการพั ฒ นาตนเอง โดยต้ องการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการศึ ก ษาดู ง านห้ องสมุ ด แห่ ง อื่ น ๆ
ภายในประเทศมากที่สดุ รวมทังต้
้ องการพัฒนาหัวข้ อความรู้ด้านงานเทคโนโลยีสารนิเทศมากกว่า
หัวข้ ออื่นๆ โดยเห็นว่าวิธีการฝึ กอบรม เป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ ในการพัฒนาหัวข้ อความรู้
ขัตติยา ทองทา (2544) ศึกษาเรื่ อง ความต้ องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในด้ านประเภท เนื ้อหา หน่วยงานที่จดั และ
ระยะเวลาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รวมทังศึ
้ กษาปั ญหาในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร ของบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การดาเนินการวิจยั ใช้ แบบสอบถาม
ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จากบรรณารั กษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวน 206 คน
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบเป็ นทางการที่บรรณารักษ์ จานวน
มากที่สุดต้ องการเข้ าร่ วมคือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาแบบไม่เป็ น
ทางการคือ การฝึ กปฏิบตั งิ าน เนื ้อหาของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการที่บรรณารักษ์จานวนมากที่สดุ ต้ องการคือ เนื ้อหาด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ สาหรับประเด็น
ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั คือ ปั ญหาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวม บรรณารักษ์
ประสบปั ญหาในระดับปานกลางทังหมด
้
โดยปั ญหาที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ งานที่ปฏิบตั ิมีมากจนไม่
มีเวลาเข้ าร่วมกิจกรรม
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วิไลวรรณ รัตนพันธ์ (2547) ศึกษาเรื่ อง การสนับสนุนของห้ องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์
ต่อการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์ในด้ าน
การวางแผนการสนับสนุน รูปแบบ กิจกรรมและเนื ้อหาที่ให้ การสนับสนุน และความต้ องการการ
สนับสนุนจากผู้บริหารห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์ ในด้ าน
รูปแบบ กิจกรรม เนื ้อหา รวมทังปั
้ ญหาในการพัฒนาวิชาชีพ การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดย
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากผู้บริหารและบรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชน จานวน 48 แห่ง รวมจานวนผู้บริหารของห้ องสมุดทังสิ
้ ้น
41 คน และบรรณารักษ์จานวน 350 คน ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่
ผู้บริหารห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ให้ การสนับสนุนด้ านเวลาและงบประมาณคือ การ
เข้ าร่วมประชุมของสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ และการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ รูปแบบการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพที่บรรณารักษ์สว่ นใหญ่ต้องการคือ ให้ เข้ าร่วม
กิจกรรมเต็มเวลาและต้ องการให้ สนับสนุนงบประมาณทังหมด
้
สาหรับกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ที่บรรณารักษ์สว่ นใหญ่ต้องการให้ สนับสนุนด้ านเวลา และด้ านงบประมาณคือ การเข้ าร่วมประชุม
ของสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
Osei (1996) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ของ the University of Science and Technology (UST), Kumasi ประเทศ Ghana การวิจยั นี ้
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาในเรื่ องความต้ องการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรเพื่อให้ รองรับกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาและศึกษา
ภาพรวมของการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร และสร้ างการมีสว่ นร่วมในการส้ มมนาระดับชาติ
และระดับนานาชาติเพื่อให้ บคุ ลากรห้ องสมุดได้ รับความรู้และประสบการณ์ในวงกว้ าง ประชากร
คือ บรรณารักษ์ และ นักวิชาชีพ 11 คน ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ภายในห้ องสมุด ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง คือ
กิจกรรมการพัฒนาที่ห้องสมุด UST ใช้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การให้ บคุ ลากรเข้ าร่วม
ประชุมภายในประเทศ และการประชุมนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการสัมมนา
วิชาชีพระดับชาติ ปั ญหาในการพัฒนาบุคลากร คือ ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุน ทาให้ สามารถส่ง
บุคลากรเข้ าร่วมการประชุมได้ จากัด
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Ukwoma and Akanwa (2008) ศึกษาเรื่ อง โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในห้ องสมุดมหาวิทยาลัยประเทศ Nigeria: ในรัฐ Imo ประเทศ Nigeria ในเรื่ อง ประเภทของการ
ฝึ กอบรม ที่มาของความต้ องการ ปั จจัยที่มีผลกระทบ และปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ Imo State University (IMSU) และ
Federal University of Technology, Owerri (FUTO) โดยมีกลุม่ ประชากร คือ เจ้ าหน้ าที่ใน
ห้ องสมุดและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องห้ องสมุดของ Imo State University และ Federal
University of Technology, Owerri จานวนทังสิ
้ ้น 57 ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า โปรแกรมการ
พัฒนาที่ใช้ มากที่สดุ ของ Imo State University คือ การปฐมนิเทศ รองลงมา คือ การหมุนเวียน
งาน การฝึ กอบรมในงานบริ การ การสัมมนาและการทดลองเชิงปฏิบตั กิ าร โปรแกรมการพัฒนาที่
ใช้ มากที่สดุ ของห้ องสมุด Federal University of Technology, Owerri คือ การปฐมนิเทศ
การสัมมนา และการประชุมร่วมกันเท่ากัน รองลงมา คือ การให้ ฝึกปฏิบตั งิ านจริง ปั จจัยที่สง่ ผลให้
บุคลากรไม่ได้ เข้ าพัฒนามากที่สดุ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
Imo
State
University
คือ งบประมาณไม่เพียงพอ และข้ อจากัดในด้ านการเงินส่วนบุคคลเท่ากัน รองลงมา คือ หัวหน้ า
งานไม่ให้ การสนับสนุนเท่าที่ควร ขาดความจริงใจในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ไม่มีการ
กาหนดนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึ กอบรมไม่เพียงพอ
เท่ากัน
ปั จจัยที่สง่ ผลให้ บคุ ลากรไม่ได้ เข้ ารับการพัฒนามากที่สดุ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
Federal University of Technology, Owerri คือ ข้ อจากัดในด้ านการเงินส่วนบุคคล รองลงมา คือ
ทุนที่ได้ รับไม่เพียงพอ
Maesaroah and Genoni (2010) ศึกษาเรื่ อง การค้ นหาวิธีการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย
โดยแจกแบบสอบถามให้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 133 ฉบับ และได้ รับกลับคืนมาจานวน 69 ฉบับ ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า ห้ องสมุด
ส่วนใหญ่มีการทาแผนพัฒนาบุคลากร เนื ้อหาที่กาหนดให้ บคุ ลากรเข้ ารับการพัฒนามากที่สดุ คือ
การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารนิเทศ กิจกรรมที่บคุ ลากรเข้ าร่วมอย่างต่อเนื่องมากที่สดุ คือ การ
สัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และกิจกรรมที่บคุ ลากรเข้ าร่วมเป็ นครัง้ คราวมากที่สดุ คือ การ
เข้ าร่วมประชุมก่อน/หลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ห้ องสมุดจานวนมากที่สดุ มีการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จากแบบสอบถามที่ได้ รับคืนจานวนร้ อยละ 40 ระบุวา่ ไม่มี
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในนโยบายของห้ องสมุด และไม่มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
การฝึ กอบรม
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จากการศึก ษางานวิ จัย ดัง กล่า ว สามารถสรุ ป งานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยได้ 3 ประเด็น ดังนี ้
1. เนื ้อหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2534) ระบุว่า เนื ้อหาเรื่ องเทคโนโลยีสารนิเทศ เป็ น
หัวข้ อความรู้ที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับการพัฒนา เช่นกับผลการวิจยั ของ ขัตติยา ทองทา (2544) ที่
ระบุว่า เนื ้อหาที่บคุ ลากรต้ องการเข้ ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากที่สดุ ทังแบบเป็
้
นทางการ
และไม่เป็ นทางการ คือ เนื ้อหาด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ และ ผลการวิจยั ของ Maesaroah and
Genoni (2010) ระบุว่า เนื ้อหาที่กาหนดให้ บุคลากรเข้ ารับการพัฒนามากที่สุดคือ การพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีสารนิเทศ
2. กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการวิจยั ของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2534) พบว่ากิจกรรมที่ห้องสมุดใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ การอ่านและศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และวิธีการที่เหมาะสม
ที่สดุ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ การฝึ กอบรม ผลการวิจยั ของ Osei (1996) ระบุว่า กิจกรรม
การพัฒนาที่ห้องสมุดใช้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การเข้ าร่วมประชุมภายในประเทศ และ
การประชุมนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการสัมมนาวิชาชีพระดับชาติ ผลการวิจยั ของ
ขัตติยา ทองทา (2544) พบว่า กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบเป็ นทางการที่บรรณารักษ์ ต้องการ
เข้ าร่ วมมากที่สุด คือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมแบบไม่เป็ นทางการ คือ การฝึ ก
ปฏิ บัติง าน ผลการวิ จัยของ วิ ไ ลวรรณ รั ต นพัน ธ์ (2547) พบว่า กิ จ กรรมการพัฒ นาวิ ช าชี พ ที่
ผู้บริ หารห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ให้ การสนับสนุนด้ านเวลาและงบประมาณคือ การ
เข้ าร่ วมประชุมของสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ และการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ สาหรับกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่บรรณารักษ์ ส่วนใหญ่ต้องการให้ สนับสนุนด้ าน
เวลา และด้ านงบประมาณคือ การเข้ าร่ วมประชุ ม ของสมาคมวิช าชีพ บรรณารั กษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์ ผลการวิจยั ของ Ukwoma and Akanwa (2008) พบว่า โปรแกรมการพัฒนาที่ใช้
มากที่สดุ ของห้ องสมุด Imo State University คือ การปฐมนิเทศ รองลงมา คือ การหมุนเวียนงาน
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การฝึ กอบรมในงานบริ การ การสัมมนาและการทดลองเชิงปฏิบตั ิก าร โปรแกรมการพัฒนาที่ใช้
มากที่สุดของห้ องสมุด Federal University of Technology, Owerri คือ การปฐมนิเทศ การ
สัมมนา และการประชุมร่วมกันเท่ากัน และ ผลการวิจยั ของ Maesaroah and Genoni (2010)
ระบุว่ า กิ จ กรรมที่ บุค ลากรเข้ า ร่ ว มอย่ า งต่อ เนื่ อ งมากที่ สุด คื อ การสัม มนา /การประชุม เชิ ง
ปฏิบตั กิ าร และกิจกรรมที่บคุ ลากรเข้ าร่วมเป็ นครัง้ คราวมากที่สดุ คือ การเข้ าร่วมประชุมก่อน/หลัง
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
3. ปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
ด้านนโยบาย
ผลการวิจยั ของ Ukwoma and Akanwa (2008) ระบุว่า ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย Imao State University ไม่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ Maesaroah and Genoni (2010) ที่ระบุว่า
ห้ องสมุดไม่มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในนโยบายของห้ องสมุด
ด้านงบประมาณ
ผลการวิจยั ของ Osei (1996) ระบุวา่ ปั ญหาในการพัฒนาบุคลากร
ของห้ องสมุด คือ ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุน ทาให้ สามารถส่งบุคลากรเข้ าร่วมการประชุมได้ จากัด
ผลการวิจยั ของ สนธยา ไกรลาสสุวรรณ. (2531) ระบุวา่ ห้ องสมุดมีปัญหาเรื่ องงบประมาณทาให้
ไม่สามารถสนับสนับให้ บคุ ลากรไปศึกษาดูงาน การวิจยั ของ Ukwoma and Akanwa (2008) ระบุ
ว่า ปั จจัยที่สง่ ผลให้ บคุ ลากรไม่ได้ เข้ าพัฒนาของห้ องสมุด Imo State University คือ งบประมาณ
ไม่เพียงพอ และ Federal University of Technology, Owerri คือ ทุนที่ได้ รับไม่เพียงพอ
ด้านบุคลากร
ผลการวิจยั ของ สนธยา ไกรลาสสุวรรณ. (2531) ระบุวา่ สาเหตุที่
บรรณารักษ์ ไม่เคยไปศึกษาต่อคือ การไม่มีผ้ ปู ฏิบตั งิ านแทน และภาระทางครอบครัวผูกมัด
ผลการวิจยั ของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2534) ปั ญหาอุปสรรคที่มีระดับมากที่สดุ คือ ภาระหน้ าที่
ในการทางานมีมากจนไม่มีเวลาไปพัฒนาตนเอง ผลการวิจยั ของ ขัตติยา ทองทา (2544) พบว่า
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ปั ญหาในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม

คือ งานที่ปฏิบตั มิ ีมากจนไม่มีเวลาเข้ าร่วม

ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ผลการวิจยั ของ Ukwoma and Akanwa (2008) ระบุวา่ ปั จจัยที่
ส่งผลให้ บคุ ลากรไม่ได้ เข้ ารับการพัฒนาของห้ องสมุด Imo State University คือ สิ่งอานวยความ
สะดวกในการฝึ กอบรมไม่เพียงพอ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้ าน การระบุความต้ องการ การวางแผนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการพัฒนา การประเมินผล
และปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย โดยมีขนตอนตามล
ั้
าดับใน
การวิจยั ดังนี ้
กำรศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจัยได้ ศึกษาวรรณกรรมที่มีเนื ้อหาเกี่ ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
เฉพาะที่เ กี่ ยวข้ องกับห้ องสมุด ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษในรู ปสื่ อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่ หนังสื อ
บทความวารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ สารนิเทศจากฐานข้ อมูล
ออนไลน์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
กำรกำหนดประชำกร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้อานวยการห้ องสมุด / หัวหน้ าห้ องสมุดของ
ห้ องสมุด หรื อผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 115 แห่ง
แห่งละ 1 คน โดยแบ่งเป็ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐจานวน 28 แห่ง ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จานวน 40 แห่ง ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง และห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 38 แห่ง โดยใช้ แบบสอบถามรวบรวมข้ อมูลจากผู้อานวยการ/หัวหน้ า
ห้ องสมุด/บรรณารักษ์ ผ้ รู ับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย รวมเป็ น
115 คน รายชื่อห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็ นประชากรที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
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ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สานักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักทรัพยากรการเรี ยนรู้คณ
ุ หญิงหลง อรรถกระวีสนุ ทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี ้ สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานห้ องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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28. สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยนครพนม
ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยรำชภัฏและเทคโนโลยีรำชมงคล
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
ศูนย์วิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยเอกชน
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
สานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยภาคกลาง
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชธานี
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยเอเซียน
ห้ องสมุด มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

หอสมุด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยโยนก
สานักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้ องสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
สานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยอีสาน

กำรสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ คื อ แบบสอบถาม ลั ก ษณะของค าถาม
ประกอบด้ วยค าถามปลายปิ ดแบบเลื อ กได้ ค าตอบเดี ย ว ค าถามปลายปิ ดแบบเลื อ กได้
หลายคาตอบ คาถามปลายเปิ ด และคาถามแบบมาตราประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale)
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน (ภาคผนวก) ดังนี ้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับ ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด จ านวน 1 ข้ อ เพื่ อ ระบุต าแหน่ ง ของผู้ต อบแบบสอบถาม และค าถามเกี่ ย วกับ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด ประกอบด้ วย การระบุความต้ องการ การวาง
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รวม จานวน 11 ข้ อ ได้ แก่
1. การกาหนดนโยบายการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ประกอบด้ วยคาถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกได้ คาตอบเดียว ทังนี
้ ้ มีคาถามย่อยให้ เลือก ซึ่งเป็ นคาถามปลายปิ ด โดยระบุให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกข้ อย่อย และคาถามปลายเปิ ด
2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้
หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
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3. การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้ หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
4. การวิเคราะห์เพื่อระบุความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกได้ หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
5. การกาหนดเนื ้อหาของแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นคาถามปลาย
ปิ ดแบบเลือกได้ หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
6. ประเภทของแผนงาน เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้ หลายคาตอบ
และคาถามปลายเปิ ด
7. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้
หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
8. กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งออกเป็ น กิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายนอกหน่วยงาน
เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกได้ หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
9. ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกได้ หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
10. วิธีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบ
เลือกได้ หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด
11. การนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบเลือกได้ หลายคาตอบ และคาถามปลายเปิ ด

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ ยวกับปั ญหาในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย รวมถึงข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็น จานวน 2 ข้ อ ได้ แก่
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1. ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านนโยบาย งบประมาณ บุคลากร และสิ่งอานวยความสะดวก ทังนี
้ ้ในแต่ละด้ าน มีคาถาม
ย่อยเกี่ยวกับปั ญหา ซึ่งเป็ นคาถามแบบมาตราประมาณค่าของลิเคิร์ท แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดย
ใช้ สญ
ั ลักษณ์หมายเลข 1-5 แทนความหมาย ดังนี ้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ทังนี
้ ้มีตวั เลือก “ไม่มีปัญหา” สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการระบุว่าไม่
มีปัญหาในแต่ละเรื่ อง
2. ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ น
คาถามปลายเปิ ด
กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ น้ ไปทดสอบกั บ ผู้ อ านวยการห้ องสมุ ด /
หัวหน้ าห้ องสมุด / บรรณารั กษ์ ผ้ ูรับผิดชอบงานการบริ หารทรัพ ยากรมนุษย์ของห้ องสมุด คณะ
จานวน 6 แห่ง แห่งละ 1 คน รวมเป็ น 6 คน ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2554 เพื่อ
หาข้ อบกพร่องของแบบสอบถาม รายชื่อห้ องสมุดคณะที่ทดสอบแบบสอบถามมีดงั นี ้
1) ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ห้ องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) ห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) ห้ องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (ห้ องสมุดคณะนิตศิ าสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) ห้ องสมุด ศ. สังเวียน อินทรวิชยั (ห้ องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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6) ห้ องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลัง การทดสอบแบบสอบถาม ผู้ วิ จัยได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถาม
ดังนี ้
1. ค าชี แ้ จง โดยผู้วิ จัย ได้ เ พิ่ ม ข้ อ ความ“กรุ ณ าเลื อ กข้ อ ย่ อ ย” ลงในค าชี แ้ จง
เพื่อย ้าให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกข้ อย่อยในคาถามตอนที่ 1 ข้ อที่ 2 ซึ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับการ
ระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนโยบายในแบบสอบถาม
เดิม
1.ห้ องสมุดมีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรื อไม่
 มีการกาหนดนโยบาย
 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ไม่มีการกาหนดนโยบาย (ข้ ามไปข้ อที่ 3)
เพราะ..........................................................................................................
แก้ ไขเป็ น
1.ห้ องสมุดมีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรื อไม่
 มีการกาหนดนโยบาย (กรุณาเลือกข้ อย่อย)
 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ไม่มีการกาหนดนโยบาย (ข้ ามไปข้ อที่ 3)
เพราะ.......................................................................................
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2. คาอธิบายศัพท์ โดยผู้วิจยั ได้ เพิ่มคาอธิบายในคาถามตอนที่ 2 ข้ อที่ 7 เกี่ยวกับ
รูปแบบของแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ดังนี ้
เดิม
7. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด คือ
(เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 การทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง (Self-Development Planning)
 การทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development
Planning -IDP)
 การทาแผนพัฒนาเป็ นทีม (Team Development Planning)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................
แก้ ไขเป็ น
7. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด คือ
(เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 การทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง (Self-Development Planning)
(แผนการพัฒนาที ่บคุ ลากรกาหนดเอง เพือ่ การพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น)

 การทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
(Individual Development Planning -IDP)
(แผนพัฒนาทีอ่ งค์กรกาหนดขึ้นเพือ่ ให้บคุ ลากรคนใดคนหนึ่งพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเอง)

 การทาแผนพัฒนาเป็ นทีม (Team Development Planning)
(แผนพัฒนาทีอ่ งค์กรกาหนดขึ้นเพือ่ ให้บคุ ลากรจานวนหนึ่งดาเนิ นการพัฒนาสมรรถนะ
ให้สูงขึ้นร่ วมกัน)

 อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
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กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ สง่ แบบสอบถามที่แก้ ไขแล้ วให้ แก่ ผู้อานวยการ
ห้ องสมุด / หัวหน้ าห้ องสมุด / บรรณารักษ์ผ้ รู ับผิดชอบงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 115 แห่ง แห่งละ 1 ชุด รวมเป็ น 115 ชุด ทางไปรษณีย์ในวันที่
22 กันยายน 2554 และกาหนดวันส่งแบบสอบถามกลับคืนในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เมื่อ
ครบกาหนด ปรากฏว่าได้ รับแบบสอบถามกลับคืนจานวน 72 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 62.61
ของแบบสอบถามที่สง่ ไปทังหมด
้
จึงติดตามแบบสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์และกาหนดวันส่ง
แบบสอบถามกลับคืนครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ซึง่ เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าได้ รับ
แบบสอบถามกลับคืนเพิ่มอีกจานวน 13 ชุด รวมได้ รับแบบสอบถามกลับคืนทังสิ
้ ้น จานวน 85 ชุด
คิดเป็ นร้ อยละ 73.91 ของแบบสอบถามที่สง่ ไปทังหมด
้
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ติดตามแบบสอบถาม
เพิ่มเติมทางโทรศัพท์และกาหนดวันส่งแบบสอบถามคืนครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 7 มกราคม 2555
ซึง่ เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าได้ รับแบบสอบถามกลับคืนเพิ่มอีกจานวน 10 ชุด รวมได้ รับ
แบบสอบถามกลับคืนทังสิ
้ ้น จานวน 95 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 82.61 ของแบบสอบถามที่สง่ ไป
ทังหมด
้
และเมื่อตรวจสอบแล้ ว พบว่าเป็ นแบบสอบถามที่สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทงหมด
ั้
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แบบสอบถำมที่ส่งและได้ รับคืนแล้ วนำมำวิเครำะห์ ข้อมูลได้ จำแนกตำมประเภท
ของห้ องสมุดมหำวิทยำลัย

ห้ องสมุดมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยรัฐสังกัดทบวงเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ราชมงคล
มหาวิทยาลัยเอกชน
รวม

จำนวนแบบสอบถำมที่ส่ง
28
49
38
115

จำนวนแบบสอบถำม
ที่ได้ รับคืนแล้ วนำมำวิเครำะห์
ข้ อมูลได้

จำนวน
24
43
28
95

ร้ อยละ
85.71
87.76
73.68
82.61
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กำรวิเครำะห์ และกำรนำเสนอข้ อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ สาหรับวินโดวส์ (Statistical Package for Social Science for
Windows – SPSS for Windows) สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 1 ข้ อ
คาถามเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย การกาหนดนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์เพื่อระบุความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกาหนดเนือ้ หาของ
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของแผนงาน รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ จานวน 11 ข้ อ ใช้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ จาแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านนโยบาย งบประมาณ
บุคลากร และสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งเป็ นข้ อมูลแบบมาตราประมาณค่า ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้ ดงั นี ้
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ
ประสบปั ญหาในระดับ

มากที่สดุ (มส)
มาก (ม)
ปานกลาง (ปก)
น้ อย (น)
น้ อยที่สดุ (นส)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ตอบ “ไม่มีปัญหา” จะไม่นามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น และแจกแจงความถี่
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เมื่ อ ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล แล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ในรู ปแบบตาราง
และคาบรรยายประกอบตาราง ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 และนาเสนอสรุป
และอภิปรายผล พร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะในบทที่ 5
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั ได้ เสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นตารางประกอบคาบรรยาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม และกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของห้ องสมุดในด้ าน การระบุความต้ องการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัด
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 2 – ตารางที่ 14)
ตอนที่ 2 ปั ญหาในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดรวมถึง
ข้ อเสนอแนะ (ตารางที่ 15 – ตารางที่ 19)
ในการนาเสนอข้ อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ นาเสนอข้ อมูลโดยใช้ คาย่อแทน
ประเภทของห้ องสมุด ดังรายการคาย่อและชื่อเต็ม ดังนี ้
ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ม. เอกชน

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
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ตอนที่ 1 ตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
1. ตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 2) โดยรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 26 แห่ง (ร้ อยละ 27.37) มีตาแหน่งเป็ น
ผู้อานวยการ รองลงมา จานวน 18 แห่ง (ร้ อยละ 18.95) มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าห้ องสมุด น้ อยที่สดุ
จานวน 8 แห่ง (ร้ อยละ 8.42) มีตาแหน่งเป็ นรองผู้อานวยการฝ่ ายต่างๆ และมีผ้ ตู อบแบบสอบถาม
ของห้ องสมุดจานวน 21 แห่ง (ร้ อยละ 22.11) ระบุตาแหน่งอื่นๆ ได้ แก่ บรรณารักษ์ จานวน 9 แห่ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจานวน 2 แห่ง หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ จานวน 2 แห่ง ผู้ชว่ ย
อธิการบดี จานวน 1 แห่ง รักษาการณ์แทนผู้อานวยการ จานวน 1 แห่ง ผู้ชว่ ยผู้อานวยการศูนย์
บรรณสารและส่วนการศึกษา จานวน 1 แห่ง นักสารสนเทศ จานวน 1 แห่ง ผู้ชว่ ยบรรณารักษ์
จานวน 1 แห่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป จานวน 1 แห่ง หัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุนงานบริหาร จานวน
1 แห่ง และอาจารย์ (ช่วยรับผิดชอบงานห้ องสมุด) จานวน 1 แห่ง นอกจากนัน้ มีผ้ ตู อบ
แบบสอบถามห้ องสมุดจานวน 22 แห่ง (ร้ อยละ 23.16) ไม่ระบุตาแหน่ง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 8 แห่ง
(ร้ อยละ 33.33) มีตาแหน่งเป็ นผู้อานวยการ รองลงมา จานวน 4 แห่ง มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้ า
ห้ องสมุด (ร้ อยละ 16.67) และมีผ้ ตู อบแบบสอบถามของห้ องสมุดจานวน 5 แห่ง (ร้ อยละ 20.83)
ระบุตาแหน่งอื่นๆ ได้ แก่ ผู้ชว่ ยผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและส่วนการศึกษา 1 แห่ง ผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัย 1 แห่ง หัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุนงานบริ หาร 1 แห่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป จานวน 1
แห่ง และบรรณารักษ์ จานวน 1 แห่ง นอกจากนัน้ มีผ้ ตู อบแบบสอบถามของห้ องสมุดจานวน 7
แห่ง (ร้ อยละ 29.17) ไม่ระบุตาแหน่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จานวนมากที่สดุ 8 แห่ง (ร้ อยละ 18.60) มีตาแหน่งเป็ นผู้อานวยการ รองลงมา จานวน
7 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 16.28) มีตาแหน่งเป็ นรองผู้อานวยการฝ่ ายต่างๆและหัวหน้ าห้ องสมุด และ
มีผ้ ตู อบแบบสอบถามของห้ องสมุดจานวน 12 แห่ง (ร้ อยละ 27.91) ระบุตาแหน่งอื่นๆ ได้ แก่
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บรรณารักษ์ จานวน 7 แห่ง หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ จานวน 2 แห่ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จานวน 1 แห่ง รักษาการแทนผู้อานวยการ จานวน 1 แห่ง และอาจารย์ (ช่วยรับผิดชอบงาน
ห้ องสมุด) จานวน 1แห่ง นอกจากนันมี
้ ผู้ตอบแบบสอบถามของห้ องสมุดจานวน 9 แห่ง (ร้ อยละ
20.93) ไม่ระบุตาแหน่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 10 แห่ง (ร้ อยละ 35.71) มีตาแหน่ง
เป็ นผู้อานวยการ รองลงมาจานวน 7 แห่ง (ร้ อยละ 25.00) มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าห้ องสมุด และ
น้ อยที่สดุ จานวน 1 แห่ง (ร้ อยละ 3.57) มีตาแหน่งเป็ นรองผู้อานวยการฝ่ ายต่างๆ และมีห้องสมุด
จานวน 4 แห่ง (ร้ อยละ 14.29) ระบุเป็ นตาแหน่งอื่นๆ ได้ แก่ ผู้ชว่ ยอธิการบดี จานวน 1 แห่ง
นักสารสนเทศ จานวน 1 แห่ง บรรณารักษ์ จานวน 1 แห่ง และผู้ชว่ ยบรรณารักษ์ จานวน 1 แห่ง
นอกจากนัน้ มีผ้ ตู อบแบบสอบถามของห้ องสมุดจานวน 6 แห่ง (ร้ อยละ 21.43) ไม่ระบุตาแหน่ง
ตารางที่ 2 ตาแหน่ งของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้ าห้ องสมุด
ไม่ระบุ
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)
จานวน ร้ อยละ

8
4
7
5

33.33
16.67
29.17
20.83

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)
จานวน ร้ อยละ

8
7
7
9
12

18.60
16.28
16.28
20.93
27.91

ม.เอกชน
(N=28)
จานวน ร้ อยละ

10
1
7
6
4

35.71
3.57
25.00
21.43
14.29

รวม
(N=95)
จานวน ร้ อยละ

26
8
18
22
21

27.37
8.42
18.95
23.16
22.11

2. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
เป็ นการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย การระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2.1 การระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาการระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
ประกอบด้ วย การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการวิเคราะห์เพื่อระบุ
ความต้ องการ (ตารางที่ 3 - ตารางที่ 6)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1.1 การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาการกาหนดนโยบายการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 3)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จานวน 90 แห่ง (ร้ อยละ 94.74) ระบุวา่ มีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 5 แห่ง (ร้ อยละ
5.26) ระบุวา่ ไม่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ระบุว่ามีการกาหนดนโยบายการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์
จานวนมากที่สดุ 65 แห่ง (ร้ อยละ 72.22) ระบุว่ากาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 27.78) ระบุว่ากาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จานวน 2 แห่ง (ร้ อยละ 2.22) ระบุว่ามีการกาหนด
นโยบายทังแบบเป็
้
นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และน้ อยที่สดุ จานวน 1 แห่ง
(ร้ อยละ 1.11) ซึง่ เป็ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ระบุวา่ เป็ นนโยบายแบบใด
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่ระบุว่าไม่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์
จานวนมากที่สดุ 4 แห่ง ไม่ระบุเหตุผล จานวน 1 แห่ง ซึ่งเป็ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนระบุว่า
ห้ องสมุดแยกออกจากส่วนกลางจึงไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ 95.83) มีการกาหนด
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นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจานวน 1 แห่ง (ร้ อยละ 4.17) ไม่มีการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิมที่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จานวนมากที่สดุ 14 แห่ง (ร้ อยละ 58.33) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 8 แห่ง (ร้ อยละ 33.33) ระบุวา่ กาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 42 แห่ง
(ร้ อยละ 97.67) มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจานวน 1 แห่ง (ร้ อยละ
2.33) ไม่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการกาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวนมากที่สดุ 32 แห่ง (ร้ อยละ 74.42) ระบุวา่ กาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 11 แห่ง (ร้ อยละ
25.58) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
จานวนน้ อยที่สดุ 1 แห่ง (ร้ อยละ 2.38) ระบุวา่ มีการกาหนดนโยบายทังแบบเป็
้
นลายลักษณ์อกั ษร
และไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.29) มีการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 10.71) ไม่มีการกาหนดนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จานวนมากที่สดุ 19 แห่ง (ร้ อยละ 76.00) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 6 แห่ง (24.00) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจานวนน้ อยที่สดุ 1 แห่ง (ร้ อยละ 4.00) ระบุวา่ มีการ
กาหนดนโยบายทังแบบเป็
้
นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ตารางที่ 3 การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของห้ องสมุด จาแนกตาม
ประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
การกาหนดนโยบาย

มีการกาหนดนโยบาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่เป็ นลายลักษณ์
อักษร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และไม่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ไม่ระบุ
ไม่ มีการกาหนด
นโยบาย

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

23
14
8

95.83
58.33
33.33

42
32
11

97.67
74.42
25.58

25
19
6

89.29
76.00
24.00

90
65
25

94.74
72.22
27.78

-

-

1

2.38

1

4.00

2

2.22

1

4.17

1

2.33

1
3

4.00
10.71

1
5

1.11
5.26

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.1.2 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 4) โดยรวม
พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 78 แห่ง (ร้ อยละ 86.66) กาหนดนโยบายในเรื่ อง
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 76 แห่ง (ร้ อยละ 84.44) กาหนด
นโยบายในเรื่ องจิตบริการ และจานวนน้ อยที่สดุ 19 แห่ง (ร้ อยละ 21.11) กาหนดนโยบายในเรื่ อง
การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 3.33) กาหนดนโยบายใน
เรื่ องอื่นๆ ได้ แก่ เรื่ องการจัดการความรู้ จานวน 2 แห่ง และทักษะความคิดสร้ างสรรค์ จานวน 1
แห่ง
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 20 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 86.96)
กาหนดนโยบายในเรื่ องทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ และจิตบริการ รองลงมา จานวน 18 แห่ง
เท่ากัน (ร้ อยละ 78.26) กาหนดนโยบายในเรื่ องทักษะด้ านภาษา และการทางานเป็ นทีม และ
จานวนน้ อยที่สดุ 6 แห่ง (ร้ อยละ 20.08) กาหนดนโยบายในเรื่ องการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 2 แห่ง (ร้ อยละ 8.69) กาหนดนโยบายใน
เรื่ องอื่นๆ คือ เรื่ องการจัดการความรู้
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 38 แห่ง (ร้ อยละ 90.48) กาหนดนโยบายในเรื่ องจิตบริ การ รองลงมา จานวน 36 แห่ง (ร้ อย
ละ 85.71) กาหนดนโยบายในเรื่ องทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ และจานวนน้ อยที่สดุ 6 แห่ง
(ร้ อยละ 14.29) กาหนดนโยบายในเรื่ องการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ
นโยบายในเรื่ องทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ รองลงมา จานวน 20 แห่ง
กาหนดนโยบายในเรื่ องทักษะเฉพาะงาน และจานวนน้ อยที่สดุ 7 แห่ง (ร้ อยละ
นโยบายในเรื่ องการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน
4.00) กาหนดนโยบายในเรื่ องอื่นๆ คือ เรื่ องทักษะความคิดสร้ างสรรค์

88.00) กาหนด
(ร้ อยละ 80.0)
28.00) กาหนด
1 แห่ง (ร้ อยละ
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ตารางที่ 4 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*
นโยบาย
ทักษะเฉพาะงาน
ทักษะด้ านภาษา
ทักษะการสือ่ สาร
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารนิเทศ
การจัดระบบ
ทรัพยากรสารนิเทศ
การบริ หาร
การวิจยั
บุคลิกภาพ
ทัศนคติ
จิตบริ การ
การแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ า
การทางานเป็ นทีม
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวง
เดิม (N=23)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=42)

ม.เอกชน
(N=25)

รวม
(N=90)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

17
18
10
20

73.91
78.26
43.47
86.96

32
14
15
36

76.19
33.33
35.71
85.71

20
14
13
22

80.00
56.00
52.00
88.00

69
46
38
78

76.67
51.11
42.22
86.66

12

52.17

21

50.00

10

40.00

43

47.78

13
14
10
9
20
6

56.52
60.87
43.48
39.13
86.96
20.08

16
18
21
13
38
6

38.09
42.86
50.00
30.95
90.48
14.29

12
10
12
8
18
7

48.00
40.00
48.00
32.00
72.00
28.00

41
42
43
30
76
19

45.56
46.67
47.78
33.33
84.44
21.11

18
2

78.26
8.69

27
-

64.28
-

15
1

60.00
4.00

60
3

66.66
3.33

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.1.3 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษา
เรื่ องการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ตารางที่ 5) โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 72 แห่ง (ร้ อยละ 75.79)
รวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน รองลงมา จานวน 45 แห่ง (ร้ อยละ 47.37)
รวบรวมข้ อมูลจากการใช้ แบบสอบถาม และจานวนน้ อยที่สดุ 38 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 40.00)
รวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ และคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน (Work Manual) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
จานวน 21 แห่ง (ร้ อยละ 22.11) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก
วิธีการอื่นๆ คือ การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ จานวน 5 แห่ง การประชุม จานวน 4 แห่ง นโยบาย
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ของมหาวิทยาลัย จานวน 3 แห่ง การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี จานวน 3 แห่ง การ
จัดการความรู้จานวน 1 แห่ง คาร้ องของบุคลากร จานวน 1 แห่ง คาบรรยายงาน จานวน 2 แห่ง
การทาวิจยั จานวน 1 แห่ง ความคาดหวังของผู้ใช้ บริการ จานวน 1 แห่ง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 17 แห่ง (ร้ อยละ 70.83) ศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจากการใช้ แบบสอบถาม รองลงมา จานวน 14 แห่ง (ร้ อยละ 58.33) ศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน และจานวนน้ อยที่สดุ 6 แห่งเท่ากัน
(ร้ อยละ 25.00) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ และคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
(Work Manual) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 9 แห่ง (ร้ อยละ 37.50)
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากวิธีการอื่นๆ คือ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านประจาปี จานวน 1 แห่ง นโยบายของมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ง การประชุม จานวน 1
แห่ง คาบรรยายงาน จานวน 1 แห่ง การทาวิจยั จานวน 1 แห่ง การจัดการความรู้จานวน 1 แห่ง
การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ จานวน 1 แห่ง คาร้ องของบุคลากร จานวน 1 แห่ง และความ
คาดหวังของผู้ใช้ บริการ จานวน 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 35 แห่ง (ร้ อยละ 81.39) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
รองลงมา จานวน 22 แห่ง (ร้ อยละ 51.16) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
(Work Manual) และจานวนน้ อยที่สดุ 18 แห่ง (ร้ อยละ 41.86) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจาก
การใช้ แบบสอบถาม ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน
5 แห่ง (ร้ อยละ 11.62) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากวิธีการอื่นๆ คือ การประชุม จานวน 3 แห่ง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี จานวน 1 แห่ง และนโยบายของมหาวิทยาลัย จานวน 1
แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 23 แห่ง (ร้ อยละ 82.14) ศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน รองลงมา จานวน 13 แห่ง (ร้ อยละ 46.43)
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ และจานวนน้ อยที่สดุ 10 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 35.71)
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากการใช้ แบบสอบถาม และคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน (Work Manual)
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ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 7 แห่ง (ร้ อยละ 20.00) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากวิธีการ
อื่นๆ คือ การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ จานวน 4 แห่ง นโยบายของมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ง
คาบรรยายงาน จานวน 1 แห่ง และ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี จานวน 1 แห่ง
ตารางที่ 5 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จาแนกตาม
ประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
การศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจาก

การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ าน
การใช้ แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
(Work Manual)
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

14

58.33

35

81.39

23

82.14

72

75.79

17
6
6

70.83
25.00
25.00

18
19
22

41.86
44.18
51.16

10
13
10

35.71
46.43
35.71

45
38
38

47.37
40.00
40.00

9

37.50

5

11.62

7

25.00

21

22.11

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.1.4 การวิ เคราะห์เพือ่ ระบุความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาการวิเคราะห์เพื่อระบุความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 6)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 74 แห่ง (ร้ อยละ 77.89) วิเคราะห์จาก
ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 69 แห่ง (ร้ อยละ 72.63) วิเคราะห์จาก
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และจานวนน้ อยที่สดุ 44 แห่ง (ร้ อยละ 46.32) วิเคราะห์จาก
โครงการที่จะเกิดขึ ้นใหม่ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 5 แห่ง (ร้ อยละ 5.26) วิเคราะห์เพื่อระบุ
ความต้ องการจากข้ อมูลอื่นๆ ได้ แก่ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 2 แห่ง ความสามารถ
พิเศษขององค์กร จานวน 1 แห่ง งบประมาณสนับสนุนจานวน 1 แห่ง และ ภาระงานอื่นๆ จานวน
1 แห่ง
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 19 แห่ง (ร้ อยละ 79.16) วิเคราะห์
จากปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 17 แห่ง (ร้ อยละ 70.83) วิเคราะห์
จากผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และจานวนน้ อยที่สดุ 13 แห่ง (ร้ อยละ 54.17) วิเคราะห์
จากมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 4 แห่ง (ร้ อยละ
16.67) วิเคราะห์เพื่อระบุความต้ องการจากข้ อมูลอื่นๆ ได้ แก่ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 2
แห่ง ความสามารถพิเศษขององค์กร จานวน 1 แห่ง และงบประมาณสนับสนุนจานวน 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 33 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 76.74) วิเคราะห์จากผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และปั จจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 58.14) วิเคราะห์จาก
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และจานวนน้ อยที่สดุ 17 แห่ง (ร้ อยละ 41.86) วิเคราะห์จากโครงการ
ที่จะเกิดขึ ้นใหม่ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน
1 แห่ง (ร้ อยละ 2.32) วิเคราะห์เพื่อระบุความต้ องการจากข้ อมูลอื่นๆ ได้ แก่ ภาระงานอื่นๆ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 78.57) ) วิเคราะห์
จากปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 19 แห่ง (ร้ อยละ 67.86) วิเคราะห์
จากผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และจานวนน้ อยที่สดุ 11 แห่ง (ร้ อยละ 39.29) วิเคราะห์จาก
โครงการที่จะเกิดขึ ้นใหม่
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ เพื่อระบุความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตาม
ประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
การวิเคราะห์ ความต้ องการ

มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
โครงการที่จะเกิดขึ ้น
ใหม่
ปั จจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบกับ
ห้ องสมุด
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

13

54.17

25

58.14

15

53.57

53

55.79

17

70.83

33

76.74

19

67.86

69

72.63

15

62.50

18

41.86

11

39.29

44

46.32

19

79.16

33

76.74

22

78.57

74

77.89

4

16.67

1

2.32

-

-

5

5.26

* เลื อกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.2 การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้ วย การกาหนดเนื ้อหา
แผนงาน ประเภทของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรูปแบบของแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (ตารางที่ 7 – ตารางที่ 9) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1 การกาหนดเนื ้อหาของแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาการกาหนดเนื ้อหาของแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 7)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 88 แห่ง (ร้ อยละ 92.63) กาหนดเนื ้อหา
ของแผนงานในด้ านงานบริการ รองลงมา จานวน 85 แห่ง (ร้ อยละ 89.47) กาหนดเนื ้อหาของ
แผนงานในด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ และจานวนน้ อยที่สดุ 54 แห่ง (ร้ อยละ 56.84) กาหนดเนื ้อหา
ของแผนงานในด้ านงานบริหาร ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 6 แห่ง (ร้ อยละ 6.32) กาหนด
เนื ้อหาของแผนงานด้ านอื่นๆ ได้ แก่ งานวิชาการ จานวน 1 แห่ง งานวิจยั จานวน 1 แห่ง การ
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ประกันคุณภาพ 1 แห่ง การส่งเสริมการใช้ ห้องสมุด จานวน 1 แห่ง และการเปลี่ยนองค์กรสูค่ วาม
เป็ นเลิศ จานวน 1 แห่ง ภาษาต่างประเทศ จานวน 1 แห่ง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 91.66) กาหนด
เนื ้อหาของแผนงานในด้ านงานบริการ รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 21 แห่ง (ร้ อยละ 87.50)
กาหนดเนื ้อหาของแผนงานในด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ และจานวนน้ อยที่สดุ 13 แห่ง (ร้ อยละ
54.17) กาหนดเนื ้อหาของแผนงานในด้ านงานบริหาร ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวง
เดิม จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 12.50) กาหนดเนื ้อหาของแผนงานด้ านอื่นๆ ได้ แก่ การส่งเสริมการใช้
ห้ องสมุด จานวน 1 แห่ง การเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ จานวน 1 แห่ง และภาษาต่างประเทศ
จานวน 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 40 แห่ง (ร้ อยละ 93.02) กาหนดเนื ้อหาของแผนงานในด้ านงานบริการ รองลงมาใกล้ เคียงกัน
จานวน 39 แห่ง (ร้ อยละ 90.70) กาหนดเนื ้อหาของแผนงานในด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ และ
จานวนน้ อยที่สดุ 28 แห่ง (ร้ อยละ 65.11) กาหนดเนื ้อหาแผนงานในด้ านงานบริหาร ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 2 แห่ง (ร้ อยละ 4.65) กาหนด
เนื ้อหาของแผนงานด้ านอื่นๆ ได้ แก่ งานวิชาการ จานวน 1 แห่ง และการประกันคุณภาพ 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 26 แห่ง (ร้ อยละ 92.86) ) กาหนด
เนื ้อหาแผนงานด้ านงานบริการ รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.28) กาหนด
เนื ้อหาแผนงานด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ และจานวนน้ อยที่สดุ 13 แห่ง (ร้ อยละ 46.43) กาหนด
เนื ้อหาแผนงานด้ านงานบริหาร ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 1 แห่ง กาหนดเนื ้อหาของ
แผนงานด้ านอื่นๆ ได้ แก่ งานวิจยั
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ตารางที่ 7 การกาหนดเนือ้ หาแผนงานพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จาแนกตามประเภทของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
เนือ้ หาของแผนงาน

เทคโนโลยีสารนิเทศ
งานบริ หาร
งานเทคนิค
งานบริ การ
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

21

87.50

39

90.70

25

89.28

85

89.47

13
19
22
3

54.17
79.16
91.66
12.50

28
31
40
2

65.11
72.09
93.02
4.65

13
17
26
1

46.43
60.71
92.86
3.57

54
67
88
6

56.84
70.53
92.63
6.32

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.2.2 ประเภทของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาประเภทของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 8) โดยรวม พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 81 แห่ง (ร้ อยละ 85.26) กาหนดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในแผนงานประจาปี (Annual Plan) รองลงมา จานวน 47 แห่ง (ร้ อยละ 49.47) กาหนดใน
แผนงาน 2-5 ปี และจานวนน้ อยที่สดุ 26 แห่ง (ร้ อยละ 27.37) กาหนดในแผนงานระยะยาว (5 ปี
ขึ ้นไป) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 6 แห่ง กาหนดในแผนงานอื่นๆ ได้ แก่ แผนพัฒนาบุคลากร
จานวน 3 แห่ง แผนยุทธศาสตร์ องค์กร จานวน 2 แห่ง และแผนพัฒนาระยะสัน้ (ระยะเวลาไม่เกิน
1 ปี ) จานวน 1 แห่ง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 91.66)
กาหนดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนงานประจาปี รองลงมา จานวน 14 แห่ง (ร้ อยละ 58.33)
กาหนดในแผนงาน 2-5 ปี และจานวนน้ อยที่สดุ 6 แห่ง (ร้ อยละ 25.00) กาหนดในแผนงานระยะ
ยาว (5 ปี ขึ ้นไป) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 12.50)
กาหนดในแผนงานอื่นๆ ได้ แก่ แผนพัฒนาบุคลากร จานวน 2 แห่ง และแผนยุทธศาสตร์ องค์กร
จานวน 1 แห่ง
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ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 35 แห่ง (ร้ อยละ 81.40) กาหนดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนงานประจาปี รองลงมา
จานวน 20 แห่ง (ร้ อยละ 46.51) กาหนดในแผนงาน 2-5 ปี และจานวนน้ อยที่สดุ 11 แห่ง (ร้ อยละ
25.58) กาหนดในแผนงานระยะยาว (5 ปี ขึ ้นไป) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 6.97) กาหนดในแผนงานอื่นๆ ได้ แก่ แผนพัฒนา
บุคลากร จานวน 1 แห่ง และแผนยุทธศาสตร์ องค์กร จานวน 1 แห่ง และแผนพัฒนาระยะสัน้
(ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ) จานวน 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 24 แห่ง (ร้ อยละ 85.71) กาหนดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนงานประจาปี รองลงมา จานวน 13 แห่ง (ร้ อยละ 46.42) กาหนดใน
แผนงาน 2-5 ปี และจานวนน้ อยที่สดุ 9 แห่ง (ร้ อยละ 32.14) กาหนดในแผนงานระยะยาว (5 ปี
ขึ ้นไป)
ตารางที่ 8 ประเภทของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*
ประเภทของแผน

แผนงานประจาปี
(Annual Plan)
แผนงาน 2-5 ปี
แผนงานระยะยาว
(5 ปี ขึ ้นไป)
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

22

91.66

35

81.40

24

85.71

81

85.26

14
6

58.33
25.00

20
11

46.51
25.58

13
9

46.42
32.14

47
26

49.47
27.37

3

12.50

3

6.97

-

-

6

6.32

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.2.3 รู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 9) โดยรวม พบว่า
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยจานวนมากที่สดุ 64 แห่ง (ร้ อยละ
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67.37) คือการทาแผนพัฒนาเป็ นทีม รองลงมา จานวน 42 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 44.21) คือการทา
แผนพัฒนาด้ วยตนเอง และการทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 6
แห่ง (ร้ อยละ 6.32) ระบุรูปแบบอื่นๆ คือ การทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร จานวน 3 แห่ง การทา
แผนพัฒนางาน จานวน 2 แห่ง การระดมสมองของกลุม่ ผู้บริหาร จานวน 1 แห่ง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมาก
ที่สดุ 18 แห่ง (ร้ อยละ 75.00) คือการทาแผนพัฒนาเป็ นทีม รองลงมา จานวน 10 แห่ง (ร้ อยละ
41.66) คือการทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล และจานวนน้ อยที่สดุ 7 แห่ง (ร้ อยละ 29.17) คือการ
ทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ
12.50) ระบุรูปแบบอื่นๆ คือ การทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์องค์กร จานวน 2 แห่ง การทา
แผนพัฒนางาน จานวน 1 แห่ง
รู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องห้ องสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมากที่สดุ 33 แห่ง (ร้ อยละ 76.74) คือการทาแผนพัฒนา
เป็ นทีม รองลงมา จานวน 18 แห่ง (ร้ อยละ 41.86) คือการทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง และจานวน
น้ อยที่สดุ 17 แห่ง (ร้ อยละ 39.53) คือการทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 6.97) ระบุรูปแบบอื่นๆ คือ การ
ทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์องค์กร จานวน 1 แห่ง การทาแผนพัฒนางาน จานวน 1 แห่ง การระดม
สมองของกลุม่ ผู้บริหาร จานวน 1 แห่ง
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมาก
ที่สดุ 17 แห่ง (ร้ อยละ 60.71) คือการทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง รองลงมา จานวน 15 แห่ง (ร้ อยละ
53.57) คือการทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล และจานวนน้ อยที่สดุ 13 แห่ง (ร้ อยละ 46.42) คือการ
ทาแผนพัฒนาเป็ นทีม
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ตารางที่ 9 รู ปแบบการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จาแนกตามประเภทของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย*
รูปแบบ

การทาแผนพัฒนา
ด้ วยตนเอง
การทาแผนพัฒนา
เป็ นรายบุคคล
การทาแผนพัฒนา
เป็ นทีม
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

7

29.17

18

41.86

17

60.71

42

44.21

10

41.66

17

39.53

15

53.57

42

44.21

18

75.00

33

76.74

13

46.42

64

67.37

3

12.50

3

6.97

-

-

6

6.32

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.3 กิจกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
การศึ ก ษากิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องห้ องสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้ วย กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน และกิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภายนอกหน่วยงาน
ผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ทุกแห่ง ระบุวา่ มีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน และใช้ กิจกรรมภายนอกหน่วยงานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 10 - ตารางที่ 11) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.3.1 กิ จกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน
ผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน (ตารางที่ 10)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 87 แห่ง (ร้ อยละ 91.58) จัดการประชุม/
สัมมนา รองลงมา จานวน 75 แห่ง (ร้ อยละ 78.95) จัดการฝึ กอบรม และน้ อยที่สดุ จานวน 7 แห่ง
(ร้ อยละ 7.37) จัดให้ มีการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์สมมติ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นห้ องสมุด
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มหาวิทยาลัยรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 4 แห่ง (ร้ อยละ 16.66) จัดกิจกรรมอื่นๆ ได้ แก่ กิจกรรม
จัดการความรู้
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 21 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 87.50)
จัดการฝึ กอบรม และการประชุม/สัมมนา รองลงมา จานวน 19 แห่ง (ร้ อยละ 79.16) จัดการสอน
งาน และจานวนน้ อยที่สดุ 4 แห่ง (ร้ อยละ16.67) จัดให้ มีการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์สมมติ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทังหมด
้
จานวน
43 แห่ง (ร้ อยละ 100.00) จัดการประชุม/สัมมนา รองลงมา จานวน 38 แห่ง (ร้ อยละ 88.37)
จัดการฝึ กอบรม และจานวนน้ อยที่สดุ 2 แห่ง (ร้ อยละ 4.65) จัดให้ มีการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์
สมมติ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 23 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 82.14)
จัดการสอนงานและการประชุม/สัมมนา รองลงมา จานวน 16 แห่ง (ร้ อยละ 57.14) จัดการ
ฝึ กอบรม และจานวนน้ อยที่สดุ 1 แห่ง (ร้ อยละ 3.57) จัดให้ มีการปฏิบตั กิ ารในสถานการณ์สมมติ
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ตารางที่ 10 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในหน่ วยงาน จาแนกตามประเภทของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
กิจกรรมภายใน

การปฐมนิเทศ
การฝึ กอบรม
การสอนงาน
การหมุนเวียนเปลีย่ น
หน้ าที่
การมอบหมายงาน
พิเศษ
การฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง
การปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริ ง
การปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์สมมติ
การประชุม/สัมมนา
การสร้ างทีม
ปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวง
เดิม (N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

11
21
19
13

45.83
87.50
79.16
54.17

12
38
23
23

27.90
88.37
53.48
53.48

3
16
23
9

10.71
57.14
82.14
32.14

26
75
65
45

27.37
78.95
68.42
47.37

15

62.50

27

62.79

15

53.57

57

60.00

12
11

50.00
45.83

22
16

51.16
37.20

14
10

50.00
35.71

48
37

50.53
38.95

4

16.67

2

4.65

1

3.57

7

7.37

21
13

87.50
54.17

43
20

100.00
46.51

23
11

82.14
39.28

87
44

91.58
46.32

4

16.66

-

-

-

-

4

4.21

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.3.2 กิ จกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายนอกหน่วยงาน
ผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จดั ภายนอกหน่วยงาน (ตารางที่ 11)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 86 แห่ง (ร้ อยละ 90.53) ใช้ กิจกรรมการ
ประชุม/สัมมนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 85 แห่ง (ร้ อยละ
89.47) ใช้ การศึกษาดูงาน และจานวนน้ อยที่สดุ จานวน 48 แห่ง (ร้ อยละ 50.53) ใช้ การศึกษาต่อ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัยรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 2 แห่ง (ร้ อยละ
2.11) ใช้ กิจกรรมภายนอกหน่วยงานอื่นๆ ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างห้ องสมุด จานวน 1
แห่ง และความร่วมมือระหว่างห้ องสมุด จานวน 1 แห่ง
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม ทุกแห่ง จานวน 24 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 100.0) ใช้
กิจกรรมการศึกษาดูงาน และการประชุม/สัมมนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมา
ใกล้ เคียงกัน จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ 95.83) ใช้ การฝึ กอบรม(ภายนอกหน่วยงาน) และจานวน
น้ อยที่สดุ 15 แห่ง (ร้ อยละ 62.50) ใช้ การศึกษาต่อ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 38 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 88.37) ใช้ กิจกรรมการฝึ กอบรมและการประชุม/สัมมนาในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 37 แห่ง (ร้ อยละ 86.04) ใช้ การศึกษาดูงาน
และจานวนน้ อยที่สดุ 20 แห่ง (ร้ อยละ 46.51) ใช้ การศึกษาต่อ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 24 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 85.71) ใช้
การศึกษาดูงานและการประชุม/สัมมนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รองลงมาใกล้ เคียงกัน
จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ 82.14) ใช้ การฝึ กอบรม และจานวนน้ อยที่สดุ 13 แห่ง (ร้ อยละ 46.42)
ใช้ การศึกษาต่อ
ตารางที่ 11 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายนอกหน่ วยงาน จาแนกตามประเภทของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
กิจกรรมภายนอก

การศึกษาดูงาน
การฝึ กอบรม
การศึกษาต่อ
การประชุม/สัมมนา
อื่นๆ
* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

จานวน

ร้ อยละ

24
23
15
24
2

100.00
95.83
62.50
100.00
8.33

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

จานวน ร้ อยละ

37
38
20
38
-

86.04
88.37
46.51
88.37
-

24
23
13
24
-

85.71
82.14
46.42
85.71
-

85
84
48
86
2

89.47
88.42
50.53
90.53
2.11

71

2.4 การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย ผู้รับผิดชอบการประเมินผล วิธีการประเมินผล และการนาผลการประเมินไปใช้
(ตารางที่ 12 - ตารางที่ 14) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.4.1 ผูร้ ับผิ ดชอบการประเมิ นผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาผู้รับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 12)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 61 แห่ง (ร้ อยละ 64.21) มีผ้ รู ับผิดชอบ
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้อานวยการห้ องสมุด รองลงมา จานวน 58 แห่ง
(ร้ อยละ 61.05) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ หัวหน้ างาน และ
จานวนน้ อยที่สดุ 32 แห่ง (ร้ อยละ 33.68) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คือ คณะกรรมการ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผล เป็ น คณะกรรมการ มีรายชื่อ
คณะกรรมการ ดังนี ้ คณะกรรมการบริ หารห้ องสมุด จานวน 8 แห่ง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
จานวน 6 แห่ง คณะกรรมการจัดการอบรม จานวน 4 แห่ง คณะกรรมการจัดการความรู้ จานวน 1
แห่ง คณะกรรมการกลุม่ งานวิจยั และบริการวิชาการ จานวน 1 แห่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
จานวน 1 แห่ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ จานวน 1 แห่ง และไม่ระบุชื่อ
คณะกรรมการจานวน 10 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 6 แห่ง (ร้ อยละ 6.32) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ ได้ แก่ สานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จานวน 2 แห่ง
หน่วยงานพัฒนาองค์กร จานวน 1 แห่ง มีการประเมินผลร่วมกันในรูปแบบการประเมิน 360 องศา
จานวน 1 แห่ง สานักงานอธิการบดี จานวน 1 แห่ง และฝ่ ายวางแผนและพัฒนา จานวน 1 แห่ง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 18 แห่ง (ร้ อยละ 75.00)
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มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ หัวหน้ างาน รองลงมา จานวน
12 แห่ง (ร้ อยละ 50.00) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ
ผู้อานวยการห้ องสมุด และจานวนน้ อยที่สดุ 10 แห่ง (ร้ อยละ 41.66) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี ้ คณะกรรมการจัดการอบรม
จานวน 3 แห่ง คณะกรรมการบริ หารห้ องสมุด จานวน 1 แห่ง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
จานวน 1 แห่ง คณะกรรมการจัดการความรู้ จานวน 1 แห่ง และไม่ระบุชื่อคณะกรรมการ จานวน 4
แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 12.50)
มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ ได้ แก่ สานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ จานวน 1 แห่ง หน่วยงานพัฒนาองค์กร จานวน 1 แห่ง และฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
จานวน 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 31 แห่ง
(ร้ อยละ 72.09) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้อานวยการ
ห้ องสมุด รองลงมา จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ 53.48) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คือ หัวหน้ างาน และจานวนน้ อยที่สดุ 16 แห่ง (ร้ อยละ 37.20) มีผ้ รู ับผิดชอบการ
ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริ หาร
ห้ องสมุด จานวน 5 แห่ง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จานวน 3 แห่ง คณะกรรมการจัดการ
อบรม จานวน 1 แห่ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ จานวน 1 แห่ง และไม่ระบุชื่อ
คณะกรรมการ จานวน 6 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 1 แห่ง
(ร้ อยละ 2.32) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ ได้ แก่ ประเมินผล
ร่วมกันในรูปแบบการประเมิน 360 องศา
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 18 แห่ง (ร้ อยละ 64.28) มี
ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้อานวยการห้ องสมุด รองลงมา
ใกล้ เคียงกัน จานวน 17 แห่ง (ร้ อยละ 60.71) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ คือ หัวหน้ างาน และจานวนน้ อยที่สดุ 6 แห่ง (ร้ อยละ 21.42) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริ หารห้ องสมุด
และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จานวน 2 แห่งเท่ากัน คณะกรรมการกลุม่ งานวิจยั และบริการ
วิชาการ จานวน 1 แห่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ จานวน 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 2 แห่ง มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ ได้ แก่ สานักงานอธิการบดี และสานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
จานวน 1 แห่งเท่ากัน
ตารางที่ 12 ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จาแนกตามประเภท
ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ

ผู้อานวยการห้ องสมุด
หัวหน้ างาน
ผู้ปฏิบตั ิงานประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

12
18
11

50.00
75.00
45.83

31
23
19

72.09
53.48
44.18

18
17
8

64.28
60.71
28.57

61
58
38

64.21
61.05
40.00

10
3

41.66
12.50

16
1

37.20
2.32

6
2

21.42
7.14

32
6

33.68
6.32

2.4.2 วิ ธีการประเมิ นผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาวิธีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 13) โดยรวม
พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 88 แห่ง (ร้ อยละ 92.63) ประเมินจากผลการ
ปฏิบตั งิ านจริง รองลงมา จานวน 66 แห่ง (ร้ อยละ 69.47) ประเมินจากการสังเกต และจานวนน้ อย
ที่สดุ 3 แห่ง (ร้ อยละ 3.16) ประเมินจากการปฏิบตั ิการในสถานการณ์สมมติ ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย จานวน 4 แห่ง (ร้ อยละ 4.21) ใช้ วิธีการประเมินผลอื่นๆ ได้ แก่ รายงานการ
ประเมินผลจากต้ นสังกัด จานวน 2 แห่ง การประเมินแบบ 360 องศา จานวน 1 แห่ง และความ
คิดเห็นของผู้รับบริ การ 1 แห่ง
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 91.67) ประเมิน
จากผลการปฏิบตั งิ านจริง รองลงมา จานวน 14 แห่ง (ร้ อยละ 58.33) ประเมินจากการสังเกต และ
จานวนน้ อยที่สดุ 2 แห่ง (ร้ อยละ 8.33) ประเมินจากการปฏิบตั ิการในสถานการณ์สมมติ ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 12.50) ใช้ วิธีการประเมินผลอื่นๆ
ได้ แก่ รายงานการประเมินผลจากต้ นสังกัด จานวน 2 แห่ง และการประเมินแบบ 360 องศา
จานวน 1 แห่ง
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 41 แห่ง (ร้ อยละ 95.34) ประเมินจากผลการปฏิบตั งิ านจริง รองลงมา จานวน 33 แห่ง (ร้ อย
ละ 76.74) ประเมินจากการสังเกต และจานวนน้ อยที่สดุ 1 แห่ง (ร้ อยละ 2.32) ประเมินจากการ
ปฏิบตั ิการในสถานการณ์สมมติ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล จานวน 1 แห่ง (ร้ อยละ 2.32) ใช้ วิธีการประเมินผลอื่นๆ ได้ แก่ ความคิดเห็นของผู้รับบริ การ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.28) ประเมินจาก
ผลการปฏิบตั งิ านจริง รองลงมา จานวน 19 แห่ง (ร้ อยละ 67.85) ประเมินจากการสังเกต และ
จานวนน้ อยที่สดุ 2 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 7.17) ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม และการทดสอบ
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ตารางที่ 13 วิธีท่ ใี ช้ ในการประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จาแนกตามประเภท
ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
วิธีการประเมินจาก

การสังเกต
การสัมภาษณ์
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
การปฏิบตั ิการใน
สถานการณ์สมมติ
การตอบแบบสอบถาม
การทดสอบ
อื่นๆ

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

14
6
22
2

58.33
25.00
91.67
8.33

33
12
41
1

76.74
27.90
95.34
2.32

19
9
25
-

67.85
32.14
89.28
-

66
27
88
3

69.47
28.42
92.63
3.16

12
3
3

50.00
12.50
12.50

11
5
1

25.58
11.62
2.32

2
2
-

7.14
7.14
-

25
10
4

26.32
10.53
4.21

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2.4.3 การนาผลการประเมิ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้
ผลการศึกษาการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ (ตารางที่ 14)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 91 แห่ง (ร้ อยละ 95.79) มีการนาผลการประเมิน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ และจานวน 4 แห่ง (ร้ อยละ 4.21) ไม่มีการนาผลการประเมินการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้
สาหรับห้ องสมุดที่มีการนาผลไปใช้ จานวนมากที่สดุ 64 แห่ง (ร้ อยละ 71.11) นาผล
ไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน รองลงมา จานวน 61 แห่ง (ร้ อยละ 67.78) นาผลไปใช้ วางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป จานวนน้ อยที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 24.44) นาผลไปใช้
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรก่อนเข้ ารับการพัฒนา ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 3
แห่ง (ร้ อยละ 3.33) นาผลไปใช้ ในเรื่ องอื่นๆ คือ จานวน 2 แห่ง นาผลไปใช้ ปรับขึ ้นเงินเดือน และ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 1 แห่ง ไม่ระบุเหตุผล
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สาหรับห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่ระบุว่าไม่มีการนาผลการประเมินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ มีจานวน 4 แห่ง คือ จานวน 2 แห่ง ไม่ระบุเหตุผล จานวน 1 แห่ง ระบุว่า
เพราะยังไม่มีระบบการประเมินผลงานของหน่วยงาน และจานวน 1 แห่ง ระบุวา่ เพราะไม่มี
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเรื่ องการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 24 แห่ง (ร้ อยละ 100.00) มีการนาผลการ
ประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ ทกุ แห่ง
สาหรับห้ องสมุดที่มีการนาผลไปใช้ จานวนมากที่สดุ 20 แห่ง (ร้ อยละ 86.96) นาผล
ไปใช้ วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป รองลงมา จานวน 17 แห่ง (ร้ อยละ 73.91) นา
ผลไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และจานวนน้ อยที่สดุ 6 แห่ง (ร้ อยละ 26.08) นาผลไปใช้
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรก่อนเข้ ารับการพัฒนา
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 42 แห่ง
(ร้ อยละ 97.67) มีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ และจานวน 1 แห่ง (ร้ อย
ละ 2.32) ไม่มีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ โดยไม่ระบุเหตุผล
สาหรับห้ องสมุดราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีการนาผลไปใช้
จานวนมากที่สดุ 27 แห่ง (ร้ อยละ 64.29) นาผลไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน รองลงมา จานวน 25
แห่ง (ร้ อยละ 59.52) สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสนอผู้บริหารห้ องสมุด และจานวนน้ อย
ที่สดุ 7 แห่ง (ร้ อยละ 16.67) นาผลไปใช้ เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรก่อนเข้ ารับการ
พัฒนา ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 1 แห่ง นาผล
ไปใช้ ในเรื่ องอื่นๆ คือ ปรับขึ ้นเงินเดือน
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สาหรับห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ระบุวา่
ไม่มีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ จานวน 1 แห่ง ไม่มีการระบุเหตุผล
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน มีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไป
ใช้ จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.29) และไม่มีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไป
ใช้ จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 10.71)
สาหรับห้ องสมุดที่มีการนาผลไปใช้ จานวนมากที่สดุ 20 แห่ง (ร้ อยละ 80.00) นาผล
ไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน รองลงมา จานวน 18 แห่ง (ร้ อยละ 72.00) นาผลไปใช้ วางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป และจานวนน้ อยที่สดุ 6 แห่ง (ร้ อยละ 24.00) นาผลไปใช้
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ ารับการพัฒนาในเรื่ องเดียวกัน ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 1
แห่ง (ร้ อยละ 4.00) นาผลไปใช้ ในเรื่ องอื่นๆ คือ ปรับขึ ้นเงินเดือน
สาหรับห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 10.71) ที่ระบุวา่ ไม่มี
การนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ จานวน 1 แห่ง ไม่มีการระบุเหตุผล จานวน
1 แห่ง ระบุวา่ เพราะยังไม่มีระบบการประเมินผลงานของหน่วยงาน และจานวน 1 แห่ง ระบุวา่
เพราะไม่มีเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเรื่ องการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ตารางที่ 14 การนาผลการประเมินการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ไปใช้ จาแนกตามประเภท
ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย*
การนาไปใช้

มี การนาผลไปใช้ เพื่อ
สรุปผลเสนอผู้บริ หาร
ห้ องสมุด
แจ้ งผลต่อหน่วยงานต้ น
สังกัด
เปรี ยบเทียบผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ก่อนเข้ ารับการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
วางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ครัง้
ต่อไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การพัฒนาภายใน
หน่วยงาน
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ า
รับการพัฒนาในเรื่ อง
เดียวกัน
อื่นๆ
ไม่ มี การนาผลไปใช้

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
(N=24)

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
(N=43)

ม.เอกชน
(N=28)

รวม
(N=95)

จานวน ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

24
11

100.00
47.83

42
25

97.67
59.52

25
10

89.29
40.00

91
46

95.79
51.11

7

30.43

15

35.71

11

44.00

33

36.67

6

26.08

7

16.67

9

36.00

22

24.44

17
20

73.91
86.96

27
23

64.29
54.76

20
18

80.00
72.00

64
61

71.11
67.78

14

60.87

22

52.38

13

52.00

49

54.44

9

39.13

11

26.19

6

24.00

26

28.89

1
-

4.35
-

1
1

2.38
2.32

1
3

4.00
10.71

3
4

3.33
4.21

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตอนที่ 2 ปั ญหาในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของห้ องสมุด และข้ อเสนอแนะ
ตอนที่ 2 เป็ นการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย ปั ญหาโดยรวม ปั ญหาด้ านนโยบาย ปั ญหาด้ านงบประมาณ
ปั ญหาด้ านบุคลากร และปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (ตารางที่ 15-19) ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ภาพรวมของปั ญหา
ผลการศึกษาปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 15) โดยรวม พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ประสบปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปานกลาง และน้ อย โดย
เรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ดังนี ้ ด้ านนโยบาย
(2.61)* และ ด้ านบุคลากร (2.51) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย คือ ด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก (2.50) และด้ านงบประมาณ (2.41)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม ประสบปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
น้ อยทุกเรื่ อง เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ดังนี ้ ด้ านนโยบาย (2.41) ด้ านบุคลากร (2.33) และด้ าน
งบประมาณ (2.22) และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (2.20)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประสบปั ญหา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาใน
ระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ดังนี ้ ด้ านนโยบาย (2.67) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(2.54) และด้ านงบประมาณ (2.53) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย คือ ด้ าน
บุคลากร (2.47)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
ปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
คือ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (2.84) ด้ านนโยบายและด้ านบุคลากร (2.72 เท่ากัน) ส่วนเรื่ องที่
ห้ องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย คือ ด้ านงบประมาณ (2.36)

* ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเฉลีย่
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ตารางที่ 15 ปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวม จาแนกตามประเภทของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ปั ญหา
ด้ านนโยบาย
ด้ านงบประมาณ
ด้ านบุคลากร
ด้ านสิง่ อานวย
ความสะดวก

ปั ญหา
ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
S.D.
ปค
X

2.41
2.22
2.33
2.20

0.98
0.84
0.86
1.16

น
น
น
น

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
X
S.D.
ปค

2.67
2.53
2.47
2.54

0.97 ปก
1.01 ปก
0.91 น
1.10 ปก

X

2.72
2.36
2.72
2.84

ม.เอกชน
S.D.

ปค

0.97 ปก
0.90 น
1.08 ปก
1.15 ปก

X

รวม
S.D.

ปค

2.61
2.41
2.51
2.50

0.98
0.95
0.96
1.20

ปก
น
ปก
น

1. ปั ญหาด้ านนโยบาย
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านนโยบาย (ตารางที่ 16)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 80-87 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านนโยบายในระดับ
ปานกลางทุกเรื่ อง เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก ดังนี ้ นโยบายที่กาหนดทาให้ การ
ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากัดเฉพาะกลุม่ /บุคคล (2.72) การกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไม่ชดั เจน และบุคลากรไม่มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (2.64 เท่ากัน) และไม่สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้ (2.54)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 21-24 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านนโยบายใน
ระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับปานกลาง คือ
บุคลากรไม่มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.65) ส่วนเรื่ องที่
ห้ องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย3 ลาดับแรก ดังนี ้ นโยบายที่กาหนด
ทาให้ การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากัดเฉพาะกลุม่ /บุคคล (2.48) ไม่สามารถนา
นโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้ (2.35) การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ชดั เจน (2.33)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 34-38
แห่ง ประสบปั ญหาด้ านนโยบายในระดับปานกลางทุกเรื่ อง เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก
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ดังนี ้
นโยบายที่กาหนดทาให้ การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากัดเฉพาะกลุม่ /บุคคล
(2.79) การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ชดั เจน (2.73) บุคลากรไม่มีสว่ นร่วมใน
การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.64)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 25-27 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านนโยบายใน
ระดับปานกลางทุกเรื่ อง เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก ดังนี ้ นโยบายที่กาหนดทาให้ การ
ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากัดเฉพาะกลุม่ /บุคคล (2.81) การกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไม่ชดั เจน (2.80) ไม่สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้ (2.69)
ตารางที่ 16 ปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านนโยบาย จาแนกตามประเภทของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ปั ญหา
ด้ านนโยบาย
การกาหนดนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไม่ชดั เจน
นโยบายที่กาหนดทาให้
การดาเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จากัด
เฉพาะกลุม่ /บุคคล
บุคลากรไม่มีสว่ นร่วมใน
การกาหนดนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
ไม่สามารถนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิได้
นโยบายที่กาหนดขึ ้น
จากัดความเป็ นอิสระ
ในการเลือกเรื่ องที่
บุคลากรจะเข้ าร่วม
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
f
X
S.D. ปค

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
f
X
S.D. ปค

f

ม.เอกชน
X
S.D.

ปค

f

X

รวม
S.D.

ปค

24 2.33 0.92

น

38 2.73 0.83 ปก

25 2.80 0.95 ปก

87 2.64 0.90 ปก

21 2.48 0.81

น

38 2.79 1.02 ปก

27 2.81 0.92 ปก

86 2.72 0.94 ปก

23 2.65 1.15 ปก

36 2.64 1.13 ปก

27 2.62 1.14 ปก

86 2.64 1.13 ปก

23 2.35 0.89

น

36 2.56 0.97 ปก

26 2.69 1.01 ปก

85 2.54 0.96 ปก

21 2.24 1.14

น

34 2.62 0.92 ปก

25 2.68 0.85 ปก

80 2.53 0.97 ปก
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2. ปั ญหาด้ านงบประมาณ
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านงบประมาณ (ตารางที่
17) โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 79-85 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณใน
ระดับปานกลางทุกเรื่ อง เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี ้ ไม่สามารถจัดสรรสรรงบประมาณสาหรับ
ความต้ องการของบุคลากรทุกคน (3.34) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินการพัฒนา
บุคลากรได้ ตลอดปี งบประมาณ (3.11) การเบิก-จ่ายงบประมาณล่าช้ า (2.92) และขันตอนการขอ
้
งบประมาณยุง่ ยาก (2.67)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 18-23 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณ
ในระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับปานกลาง คือ ไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณสาหรับความต้ องการของบุคลากรทุกคน
(3.35)
การจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ตลอดปี งบประมาณ (3.00) ส่วนเรื่ องที่
ห้ องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย คือ การเบิก-จ่ายงบประมาณล่าช้ า (2.50) และขันตอนการ
้
ของบประมาณยุง่ ยาก (2.25)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 39-41
แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณในระดับมาก และปานกลาง โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบ
ปั ญหาดังกล่าวในระดับมาก คือ ไม่สามารถจัดสรรสรรงบประมาณสาหรับความต้ องการของ
บุคลากรทุกคน (3.54) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี ้
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ตลอด
ปี งบประมาณ (3.30) การเบิก-จ่ายงบประมาณล่าช้ า (3.07) และขันตอนการของบประมาณ
้
ยุง่ ยาก (2.73)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 21-24 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณใน
ระดับปานกลางทุกเรื่ อง เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยดังนี ้ การเบิก-จ่ายงบประมาณล่าช้ า และไม่
สามารถจัดสรรสรรงบประมาณสาหรับความต้ องการของบุคลากรทุกคน (3.00 เท่ากัน) ขันตอน
้
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การของบประมาณยุง่ ยาก (2.92) และการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินการพัฒนา
บุคลากรได้ ตลอดปี งบประมาณ (2.86)
ตารางที่ 17 ปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านงบประมาณ จาแนกตามประเภทของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ปั ญหา
ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม

ด้ านงบประมาณ

ขันตอนการขอ
้
งบประมาณยุ่งยาก
การเบิก-จ่าย
งบประมาณล่าช้ า
การจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินตามแผนการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้ ตลอด
ปี งบประมาณ
ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณสาหรับ
ความต้ องการของ
บุคลากรทุกคน

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล

ม.เอกชน

รวม

f

X

S.D.

ปค

f

X

S.D.

ปค

f

X

S.D.

ปค

f

X

S.D.

ปค

20

2.25

0.97

น

41

2.73

1.16

ปก

24

2.92

0.88

ปก

85

2.67

1.06

ปก

18

2.50

0.86

น

41

3.07

1.21

ปก

23

3.00

1.00

ปก

82

2.92

1.10

ปก

18

3.00

1.23

ปก

40

3.30

1.34

ปก

21

2.86

1.15

ปก

79

3.11

1.27

ปก

23

3.35

1.15

ปก

39

3.54

1.35

ม

23

3.00

1.48

ปก

85

3.34

1.34

ปก

3. ปั ญหาด้ านบุคลากร
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านบุคลากร (ตารางที่ 18)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 67-86 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านบุคลากรในระดับ
ปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี ้ บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้ เกิดภาวะขาดคนทางาน (2.89)
บุคลากรแต่ละคนไม่ได้ รับโอกาสให้ เข้ ารับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน (2.52) และบุคลากรไม่มี
เวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.51) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหา
ในระดับน้ อย คือ บุคลากรไม่สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.49) และ
บุคลากรไม่ได้ รับการสนับสนุนจากหัวหน้ างานให้ เข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยการมนุษย์
(2.13)
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 17-23 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านบุคลากรใน
ระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับปานกลาง คือ
บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้ เกิดภาวะขาดคนทางาน (2.78) ส่วนเรื่ องที่
ห้ องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก ดังนี ้ บุคลากรแต่ละคน
ไม่ได้ รับโอกาสให้ เข้ ารับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน (2.45) บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.38) บุคลากรไม่สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (2.32)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 30-40
แห่ง ประสบปั ญหาด้ านบุคลากรในระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหา
ดังกล่าวในระดับปานกลาง คือ บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้ เกิดภาวะขาด
คนทางาน (2.97) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย 3
ลาดับแรก ดังนี ้ บุคลากรไม่สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.51) บุคลากรไม่มี
เวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.42) บุคลากรแต่ละคนไม่ได้ รับโอกาส
ให้ เข้ ารับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน (2.38)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 20-25 แห่ง ประสบปั ญหาบุคลากรในระดับ
ปานกลางทุกเรื่ อง เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก ดังนี ้ บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกัน
หลายคนทาให้ เกิดภาวะขาดคนทางาน (2.86) บุคลากรแต่ละคนไม่ได้ รับโอกาสให้ เข้ ารับการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน (2.78) บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (2.76)
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ตารางที่ 18 ปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านบุคลากร จาแนกตามประเภทของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ปั ญหา

ด้ านบุคลากร
บุคลากรไม่สนใจเข้ าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยามนุษย์
บุคลากรแต่ละคนไม่ได้ รับ
โอกาสให้ เข้ ารับการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
บุคลากรเข้ ารับการพัฒนา
พร้ อมกันหลายคนทาให้
เกิดภาวะขาดคนทางาน
บุคลากรไม่ได้ รับการ
สนับสนุนจากหัวหน้ างาน
ให้ เข้ าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยการมนุษย์

ม.รั ฐสังกัดทบวงเดิม
f
X S.D. ปค

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
f
X S.D. ปค

ม.เอกชน
X S.D. ปค

f

19

2.32

0.82

น

39

2.51

0.94

น

22

2.59

1.05

ปก

80

2.49

0.94

น

21

2.38

0.97

น

40

2.42

0.98

น

25

2.76

1.16

ปก

86

2.51

1.04

ปก

22

2.45

0.80

น

34

2.38

0.85

น

23

2.78

1.17

ปก

79

2.52

0.95

ปก

23

2.78

1.04

ปก

37

2.97

1.04

ปก

23

2.86

1.01

ปก

83

2.89

1.02

ปก

17

1.71

0.69

น

30

2.07

0.74

น

20

2.60

0.99

ปก

67

2.13

0.87

น

F

รวม
X S.D. ปค

4. ปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(ตารางที่ 19) โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 59-86 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวกในระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวใน
ระดับปานกลาง คือ ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
(3.07) และไม่มีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกระหว่างการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (2.93) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี ้
อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนามีไม่เพียงพอ (2.20) คอมพิวเตอร์ สาหรับการจัด
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ องเทคโนโลยีสารนิเทศมีไม่เพียงพอ (2.17) และไม่มีห้อง
ประชุม/ห้ องสัมมนากลุม่ ย่อยสาหรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.11)
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 14-23 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวกในระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับปาน
กลาง คือ ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ (2.70) ส่วนเรื่ อง
ที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก ดังนี ้ ไม่มีเจ้ าหน้ าที่
อานวยความสะดวกระหว่างการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.21) อุปกรณ์สื่อโสต
ทัศน์สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนามีไม่ (2.19) คอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ องเทคโนโลยีสารนิเทศมีไม่เพียงพอ (2.07)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 24-39
แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุด
ประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับปานกลาง คือ
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ (3.41) และไม่มีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3.37) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย เรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี ้
คอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ อง
เทคโนโลยีสารนิเทศมีไม่เพียงพอ (2.08) ไม่มีห้องประชุม/ห้ องสัมมนากลุม่ ย่อยสาหรับการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.00) และอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนา
มีไม่เพียงพอ (1.85)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 20-24 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ในระดับปานกลาง และน้ อย โดยเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับปานกลาง
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยดังนี ้
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะ (2.87) ไม่มีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกระหว่างการดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (2.86) และอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนามีไม่เพียงพอ
(2.67) ส่วนเรื่ องที่ห้องสมุดประสบปั ญหาในระดับน้ อย คือ ไม่มีห้องประชุม/ห้ องสัมมนากลุม่ ย่อย
สาหรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.47) และคอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ องเทคโนโลยีสารนิเทศมีไม่เพียงพอ (2.35)
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ตารางที่ 19 ปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก จาแนกตาม
ประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก
ไม่มีห้องประชุม/
ห้ องสัมมนากลุม่ ย่อย
สาหรับการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในเรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีไม่เพียงพอ
อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
สาหรัยจัดกิจกรรม
การพัฒนามีไม่
เพียงพอ
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับ
จัดกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยเฉพาะ
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่อานวย
ความสะดวกระหว่าง
การดาเนินกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ปั ญหา
ม.รัฐสังกัดทบวงเดิม
f
X
S.D. ปค

ม.ราชภัฏ/ราชมงคล
f
X
S.D. ปค

ม.เอกชน
X
S.D.

f

17

1.82

1.13

น

24

2.00

0.98

น

21

2.47

14

2.07

1.21

น

25

2.08

1.04

น

20

16

2.19

1.05

น

27

1.85

0.91

น

23

2.70

1.36

ปก

39

3.41

1.35

19

2.21

1.03

น

35

3.37

1.23

รวม
X
S.D.

ปค

f

1.12

น

62

2.11

1.09

น

2.35

0.93

น

59

2.17

1.04

น

21

2.67

1.15

ปก

64

2.20

1.07

น

ปก

24

2.87

1.26

ปก

86

3.07

1.35

ปก

ปก

23

2.86

1.28

ปก

77

2.93

1.28

ปก

5. ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็น
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 4 แห่ง เสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ดังนี ้
- ค่าใช้ จา่ ยในการลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมสัมมนาต่างๆ มีราคาแพง ทาให้ ไม่สามารถ
บริหารจัดการให้ บคุ ลากรทุกคนเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ และห้ องสมุดไม่ได้ รับงบประมาณ
อย่างเพียงพอ เพื่อจัดสรรให้ บคุ ลากรสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆได้ อย่างต่อเนื่อง
จานวน 1 แห่ง

ปค
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- ขาดผู้ชานาญในสาขาบรรณารักษศาสตร์ เนื่องจากถูกทดแทนด้ วยศาสตร์ ทางด้ าน
เทคโนโลยีสารนิเทศ ทาให้ บรรณารักษ์ รุ่นใหม่สร้ างระบบงานวิเคราะห์และงานเทคนิคไม่เป็ น
จานวน 1 แห่ง
- ผู้ปฏิบตั งิ านขาดความกระตือรื อร้ นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้ เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของความเจริญก้ าวหน้ าในเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยังจน
้
บุคลากรตามไม่ทนั จึงกลายเป็ นความล้ าสมัยซึง่ เป็ นจุดอ่อนที่สาคัญ จานวน 1 แห่ง
- ลักษณะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้ านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่มี
นโยบายสนับสนุนในเรื่ องการขยับปรับขึ ้นของตาแหน่งและเงินเดือน ส่งผลให้ บคุ ลากรหลายคน
เรี ยนจบ ปริญญาตรี (โดยมหาวิทยาลัยให้ ทนุ ) แต่ไม่ได้ ใช้ ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิ
หรื อไม่มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน จานวน 1 แห่ง

บทที่ 5
สรุ ปการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
บทนี ้เป็ นการนาเสนอสรุปการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยในด้ านวัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมุติฐาน วิธีดาเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั และ
การอภิปรายผล สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน ข้ อเสนอแนะ และแนวทางส าหรับการวิจัยใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษา
1. กระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องห้ องสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ในด้ าน
การระบุความต้ องการ การวางแผนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการพัฒนา และการประเมินผล
2. ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
สมมุตฐิ าน
1. ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยวิ เ คราะห์ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ บุ ค ลากร ก าหนดเนื ้อ หาของแผนง านในด้ าน
เทคโนโลยีสารนิเทศในแผนงานประจาปี จัดกิจกรรมพัฒนาภายในห้ องสมุดโดยการฝึ กอบรม และ
ประเมินผลจากการทดสอบ
2. ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในระดับ
มาก คือ บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้อานวยการห้ องสมุด /หัวหน้ าห้ องสมุด / บรรณารักษ์
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 115แห่ง แห่งละ 1 คน
รวมเป็ น 115 คน จาแนกเป็ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐจานวน 28 แห่ง ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จานวน 40 แห่ง ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง และห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 38 แห่ง การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็ น3ตอน
คือ
ตอนที่ 1ข้ อมูล ส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามกระบวนการพัฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ของห้ องสมุดในด้ าน การระบุความต้ องการในการพัฒ นาทรั พยากร
มนุษย์ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 2 –
ตารางที่ 14)
ตอนที่ 2ปั ญหาในกระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องห้ องสมุ ด รวมถึ ง
ข้ อเสนอแนะ(ตารางที่ 15 – ตารางที่ 19)
จากแบบสอบถามที่แจกไปจานวนทังสิ
้ น้ 115ชุด ผู้วิจัยได้ รับแบบสอบถามกลับคืน
มาจานวน 95 ชุด (ร้ อยละ 82.61) โดยเป็ นแบบสอบถามที่ สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้
ทังหมด
้
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลจากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 เป็ นการนาเสนอข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 2) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 26 แห่ง
(ร้ อยละ 27.37) มีตาแหน่งเป็ นผู้อานวยการ
เมื่อจาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 8 แห่ง (ร้ อยละ 33.33)ของ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจานวนมากที่สดุ 8 แห่ง (ร้ อย
ละ 18.60) และของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 10 แห่ง (ร้ อยละ 35.71)มี
ตาแหน่งเป็ นผู้อานวยการ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
เป็ นการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย การระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 การระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาการระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
ประกอบด้ วย การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์เพื่อระบุความ
ต้ องการผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดงั นี ้
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2.1.1 การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 3) โดยรวม
พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่90 แห่ง (ร้ อยละ 94.74) ระบุวา่ มีการกาหนดนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 5 แห่ง (ร้ อยละ 5.26) ระบุวา่ ไม่มีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่ระบุวา่ มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่วนใหญ่65 แห่ง (ร้ อยละ 72.22) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 27.78) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสามารถช่วย
ให้ ห้องสมุดดาเนินการต่างๆตามกรอบอย่างเป็ นระบบและสอดคล้ องกับเป้าหมายหรื อดัชนี
ชี ้วัดที่กาหนดไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 94)และเป็ นการช่วยป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นได้ ดีกว่าการไม่กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (ยงยุทธ เกษสาคร 2547: 27-28) ทังนี
้ ้สาหรับห้ องสมุดบางแห่งแห่งที่ไม่มีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อาจเนื่องมาจากข้ อจากัดบาง
ประการที่สง่ ผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระงานมากกว่าจะได้ ประโยชน์จากกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเฉพาะ เช่น ห้ องสมุดมีขนาดเล็ก บุคลากรมีจานวน
น้ อย แยกหน่วยงานออกจากส่วนกลาง เป็ นต้ น เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ Ukwoma and
Akanwa (2008) ที่ระบุวา่ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยImao State University ยังคงไม่มีการกาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิมส่วนใหญ่ จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ 95.83) มีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจานวน 1 แห่ง (ร้ อยละ 4.17) ไม่มีการกาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิมที่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จานวนมากที่สดุ 14 แห่ง (ร้ อยละ 58.33) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 8 แห่ง (ร้ อยละ 33.33) ระบุวา่ กาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนใหญ่
จานวน 42 แห่ง (ร้ อยละ 97.67) มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีเพียง1
แห่ง (ร้ อยละ 2.33) ไม่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการกาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวนมากที่สดุ 32 แห่ง (ร้ อยละ 74.42) ระบุวา่ กาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 11 แห่ง (ร้ อยละ
25.58) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนใหญ่จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.29) มีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจานวน 3 แห่ง (ร้ อยละ 10.71) ไม่มีการกาหนด
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จานวนมากที่สดุ 19 แห่ง (ร้ อยละ 76.00) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รองลงมา จานวน 6 แห่ง (24.00) ระบุวา่ กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.1.2 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 4) โดยรวม
พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 78 แห่ง (ร้ อยละ 86.66) กาหนดนโยบายในเรื่ อง
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ รองลงมา จานวน 76 แห่ง (ร้ อยละ 84.44) กาหนดนโยบายใน
เรื่ องจิตบริ การ สาหรับห้ องสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารนิเทศและการบริการมีความสาคัญใน
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การดาเนินงานของห้ องสมุด กล่าวคือเทคโนโลยีสารนิเทศ คือ เครื่ องมือที่ถกู นาเข้ ามาเพื่อช่วยให้
การทางานด้ านต่างๆของห้ องสมุด รวมทังงานด้
้
านบริ การสารนิเทศมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้
เทคโนโลยีสารนิเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
ทาให้ ทรัพยากรมนุษย์ผ้ ปู ฎิบตั งิ านในห้ องสมุด
จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารนิเทศที่ถกู นามาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ(ทวีศกั ดิ์
กออนันตกูล
2552)
สาหรับห้ องสมุดซึง่ มีพนั ธกิจหลักคือ คือ การบริการ นัน้ บุคลากรควรมี จิตบริ การและ
มีการปรับปรุงทัศนคติที่ไม่ดีในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนให้ เหมาะสม
ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของห้ องสมุดแตกต่างไปจากเดิม
(ประณม ถาวรเวช 2551: 91-108)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 20 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 86.96)
กาหนดนโยบายในเรื่ องทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ และจิตบริการ รองลงมา จานวน 18 แห่ง
เท่ากัน (ร้ อยละ 78.26) กาหนดนโยบายในเรื่ องทักษะด้ านภาษา และการทางานเป็ นทีม
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 38 แห่ง (ร้ อยละ 90.48) กาหนดนโยบายในเรื่ องจิตบริ การ รองลงมา จานวน 36 แห่ง (ร้ อย
ละ 85.71) กาหนดนโยบายในเรื่ องทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง(ร้ อยละ 88.00) กาหนด
นโยบายในเรื่ องทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศรองลงมา จานวน 20 แห่ง (ร้ อยละ 80.0) กาหนด
นโยบายในเรื่ องทักษะเฉพาะงาน
2.1.3 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษา การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่
5) โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 72 แห่ง (ร้ อยละ 75.79) รวบรวมข้ อมูล
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จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน รองลงมา จานวน 45 แห่ง (ร้ อยละ 47.37) รวบรวมข้ อมูล
จากการใช้ แบบสอบถามทังนี
้ ้
การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจะทาให้ ห้องสมุดทราบถึงความ
ต้ องการในการพัฒนาของบุคลากร และทักษะต่างๆที่ห้องสมุดต้ องการให้ บคุ ลากรมีเพื่อใช้ ในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ ซึง่ วิธีการรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน อาจเป็ นวิธีการที่
เหมาะสมที่สดุ เนื่องจาก ทาให้ ทราบถึงข้ อบกพร่องในการทางานของบุคลากร รวมทังทั
้ กษะที่
จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านได้ ชดั เจน (ยงยุทธ เกษสาคร 2547:94)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 17 แห่ง (ร้ อยละ 70.83) ศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจากการใช้ แบบสอบถาม รองลงมา จานวน 14 แห่ง (ร้ อยละ 58.33) ศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 35 แห่ง (ร้ อยละ 81.39) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
รองลงมา จานวน 22 แห่ง (ร้ อยละ 51.16) ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
(Work Manual)
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 23 แห่ง(ร้ อยละ 82.14) ศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านรองลงมา จานวน 13 แห่ง (ร้ อยละ 46.43)
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
2.1.4การวิ เคราะห์เพือ่ ระบุความต้องการพัฒนาทรัพยากรมุษย์
ผลการศึกษาการวิเคราะห์เพื่อระบุความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 6)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 74 แห่ง (ร้ อยละ 77.89) วิเคราะห์จาก
ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 69 แห่ง (ร้ อยละ 72.63) วิเคราะห์จาก
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรดังนัน้ ผลการวิจยั ในส่วนนี ้ จึงสอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 1
ในส่วนที่วา่ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
วิเคราะห์ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
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สาเหตุที่ทาให้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อห้ องสมุด อาจเนื่องมาจากสภาพการณ์ปัจจุบนั ความก้ าวหน้ า
และการพัฒ นาทางด้ านเทคโนโลยี เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว รวมถึง สภาพแวดล้ อมทางสัง คม และ
เศรษฐกิจ ทาให้ ห้องสมุดต้ องให้ ความสาคัญกับปั จจัยแวดล้ อมมากขึ ้น เพื่อให้ สามารถคาดการณ์
ได้ ว่าควรสนับสนุนให้ บุคลากรของห้ องสมุดดาเนินการพัฒนาทักษะในด้ านใด ที่จะส่งผลให้ การ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 82-85)
นอกจากนี ้ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก
ผลการปฏิบตั ิงาน เพราะ ห้ องสมุดสามารถทราบถึงพฤติกรรมและผลลัพธ์ ในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรและสามารถทบทวนได้ วา่ ยังมีความบกพร่อง หรื อมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการพัฒนากับ
บุคลากรแต่ละคนในเรื่ องใดเพิ่มเติม (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2551: 127-131)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 19 แห่ง (ร้ อยละ 79.16) วิเคราะห์
จากปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 17 แห่ง (ร้ อยละ 70.83) วิเคราะห์
จากผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมาก
ที่สดุ 33 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 76.74) วิเคราะห์จากผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรและปั จจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 58.14) วิเคราะห์จาก
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง(ร้ อยละ 78.57) ) วิเคราะห์
จากปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด รองลงมา จานวน 19 แห่ง (ร้ อยละ 67.86) วิเคราะห์
จากผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
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2.2 การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้ วย การกาหนดเนื ้อหา
แผนงาน และประเภทของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบของแผนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1 การกาหนดเนื ้อหาแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาการกาหนดเนื ้อหาแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 7)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 88 แห่ง (ร้ อยละ 92.63) กาหนดเนื ้อหา
แผนงานในด้ านงานบริการ รองลงมา จานวน 85 แห่ง (ร้ อยละ 89.47) กาหนดเนื ้อหาแผนงานด้ าน
เทคโนโลยีสารนิเทศดังนัน้ ผลการวิจยั ในส่วนนี ้ จึงสอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 1 ในส่วนที่วา่
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ กาหนดเนื ้อหาของแผนงานในด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ
การกาหนดเนื ้อหาแผนงานในด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ
จุฑ ารั ต น์ ศราวณะวงศ์ (2534) ระบุว่า เนื อ้ หาเรื่ อ งเทคโนโลยี ส ารนิ เ ทศเป็ นหัว ข้ อ ความรู้ ที่
เหมาะสมที่สดุ สาหรับการพัฒนา และ ผลการวิจยั ของ Maesaroah and Genoni (2010) ที่ระบุว่า
เนื ้อหาที่กาหนดให้ บคุ ลากรเข้ ารับการพัฒนามากที่สดุ คือ การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารนิเทศทัง้
ยังเป็ นเนื ้อหาที่บุคลากรต้ องการเข้ ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากที่สุดทังแบบเป็
้
นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ตามผลการวิจยั ของ ขัตติยา ทองทา (2544)
สาเหตุที่ทาให้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาหนดเนื ้อหาแผนงานในด้ านงานบริ การ เพราะ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดสรรสารนิเทศให้ กบั ผู้ใช้ ด้วย
รูปแบบการบริการต่างๆ อาจกล่าวได้ วา่ งานบริ การมีความสาคัญอย่างมากสาหรับห้ องสมุด
(สุรพล นิตไิ กรพจน์ 2552:13) ตลอดจนเทคโนโลยีสารนิเทศมีความสัมพันธ์กบั การดาเนินงาน
ต่างๆของห้ องสมุดเป็ นอย่างมาก ทังยั
้ งมีพฒ
ั นาการและความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว จึงอาจเป็ น
เหตุผลที่ทาให้ ห้องสมุดต้ องให้ ความสนใจและกาหนดเนื ้อหาด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศควบคูไ่ ปกับ
เนื ้อหาด้ านงานบริการ
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 91.66)ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมากที่สุด 40 แห่ง (ร้ อยละ
93.02) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 26 แห่ง(ร้ อยละ 92.86)กาหนดเนื ้อหา
ของแผนงานในด้ านงานบริการรองลงมา ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 21
แห่ง (ร้ อยละ 87.50) มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 39 แห่ง
(ร้ อยละ 90.70) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.28) กาหนดเนื ้อหา
แผนงานด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศ
2.2.2 ประเภทของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาประเภทของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 8) โดยรวม พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุด 81 แห่ง (ร้ อยละ 85.26) กาหนดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในแผนงานประจาปี รองลงมา จานวน 47 แห่ง (ร้ อยละ 49.47) กาหนดในแผนงาน 2-5 ปี
ดังนัน้ จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน ข้ อที่ 1 ในส่วนที่ว่าห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ กาหนดการ
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นแผนงานประจ าปี การที่ ห้ อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย ก าหนดการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในแผนงานประจาปี จะทาให้ ห้องสมุดสามารถดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ได้
อย่างเป็ นระบบ และหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ก็จะสามารถดาเนินการแก้ ไขไม่ให้ ห ลุดออกจาก
กรอบแผนงานที่วางไว้ ได้ ทนั ท่วงที ส่วนบุคลากรก็จะทราบว่าตนเองควรจัดสรรเวลาและปฏิบตั ิงาน
อย่างไร เพื่อมิให้ เสียโอกาสในการเข้ าร่วมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่ องต่างๆที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม(ยงยุทธ เกษสาคร 2547: 105-106)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 91.66) ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมากที่สดุ 35 แห่ง (ร้ อยละ
81.40) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 24 แห่ง (ร้ อยละ 85.71)กาหนดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนงานประจาปี รองลงมาห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม
จานวน 14 แห่ง (ร้ อยละ 58.33)ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลจานวน 20 แห่ง (ร้ อยละ 46.51) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนจานวน 13 แห่ง (ร้ อยละ
46.42)กาหนดในแผนงาน 2-5 ปี
2.2.3 รู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 9) โดยรวม พบว่า
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 64 แห่ง (ร้ อยละ
67.37) คือการทาแผนพัฒนาเป็ นทีมรองลงมา จานวน 42 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 44.21) คือการทา
แผนงานด้ วยตนเอง และการทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
ปั จจุบนั การทาแผนพัฒนาเป็ นทีม
ได้ รับความนิยมและนามาใช้ ในองค์การต่างๆ
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ, 2545)รวมถึงห้ องสมุดมหาวิทยาลัยทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ปรับและพัฒนา
โครงสร้ างการบริ หารและการดาเนินงานต่างๆได้ ด้วยความยืดหยุ่น สามารถตัดสินและแก้ ปัญหา
ต่างๆได้ ทนั การณ์ และทาให้ ห้องสมุดสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วได้ การทาแผนพัฒนาเป็ นทีมยังช่วยให้ เกิดเป็ นทีมแห่งการเรี ยนรู้ที่สามารถให้ ความ
ช่วยเหลือ และร่วมมือกันในการดาเนินงานต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางไปสูก่ าร
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ได้ (ดนัย เทียนพุฒ 2543: 68-72)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมาก
ที่สดุ 18 แห่ง (ร้ อยละ 75.00) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล จานวนมากที่สดุ 33 แห่ง (ร้ อยละ 76.74) คือการทาแผนพัฒนาเป็ นทีม ส่วนห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 17 แห่ง (ร้ อยละ 60.71) มีการทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง
2.3 กิจกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน และกิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภายนอกหน่วยงาน
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ผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ทังหมด
้
จานวน 95 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 100.00) ระบุว่ามีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน และ
กิจกรรมภายนอกหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.3.1 กิ จกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน
ผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน (ตารางที่ 10)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 87 แห่ง (ร้ อยละ 91.58) จัดการประชุม/
สัมมนา รองลงมา จานวน 75 แห่ง (ร้ อยละ 78.95) จัดการฝึ กอบรม ดังนัน้ ผลการวิจยั ในส่วนนี ้ จึง
สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 1 ในส่วนที่ว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จดั กิจกรรมพัฒนา
ภายในห้ องสมุดโดยการฝึ กอบรมซึง่ สอดคล้ องกับ ผลการวิจยั ของ Ukwoma and Akanwa (2008)
ที่ระบุวา่ โปรแกรมการพัฒนาที่ใช้ มากที่สดุ ของห้ องสมุด Federal University of Technology,
Owerriคือ การสัมมนา และการประชุมร่วมกันเท่ากันและ ผลการวิจยั ของMaesaroah and
Genoni (2010) ระบุวา่ กิจกรรมที่บคุ ลากรเข้ าร่วมอย่างต่อเนื่องมากที่สดุ คือ การสัมมนา/การ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดกิจกรรมการพัฒนาภายในหน่วยงาน เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ
และปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ใ นการปฏิ บัติ ง าน เสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบตั ิงานให้ กบั บุคลากร การที่ห้องสมุดจัดการประชุม /สัมมนาเพื่อให้ ความรู้กบั บุคลากรภายใน
หน่ว ยงานนัน้ ทัง้ นี ้ อาจเพราะการประชุม /สัม มนาเป็ นกิ จ กรรมที่ ส ามารถก าหนดเนื อ้ หาให้
เหมาะสมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรมที่มีหลายระดับได้ ง่าย (อรุณ รักธรรม 2541)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 21 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 87.50)
จัดการฝึ กอบรม และการประชุม/สัมมนา รองลงมา จานวน 19 แห่ง (ร้ อยละ 79.16) จัดให้ มีการ
สอนงาน
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ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทังหมด
้
จานวน
43 แห่ง (ร้ อยละ 100.00) จัดการประชุม/สัมมนา รองลงมา จานวน 38 แห่ง (ร้ อยละ 88.37)
จัดการฝึ กอบรม
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 23 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 82.14)
จัดการประชุม/สัมมนาและจัดให้ มีการสอนงาน รองลงมา จานวน 16 แห่ง (ร้ อยละ 57.14) จัดการ
ฝึ กอบรม
2.3.2 กิ จกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายนอกหน่วยงาน
ผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จดั ภายนอกหน่วยงาน (ตารางที่ 11)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 86 แห่ง (ร้ อยละ 90.53) ใช้ กิจกรรมการ
ประชุม/สัมมนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 85 แห่ง (ร้ อยละ
89.47) ใช้ การศึกษาดูงาน ทังนี
้ ้ การใช้ กิจกรรมการประชุม/สัมมนาของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
สอดคล้ องกับ ผลการวิจยั ของ Osei (1996) ที่ระบุวา่ กิจกรรมการพัฒนาที่ห้องสมุด the
University of Science and Technology ใช้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การเข้ าร่วม
ประชุมภายในประเทศและการประชุมนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการสัมมนา
วิชาชีพระดับชาติ รวมไปถึง ผลการวิจยั ของ วิไลวรรณ รัตนพันธ์ (2547) ที่ระบุวา่ กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพที่ผ้ บู ริหารห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ให้ การสนับสนุน คือ การเข้ าร่วม
ประชุมของสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สาหรับกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่บรรณารักษ์สว่ นใหญ่ต้องการให้ สนับสนุนด้ านเวลา และด้ าน
งบประมาณคือ การเข้ าร่วมประชุมของสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
ผลการวิจยั ของ Ukwoma and Akanwa (2008)ระบุวา่ โปรแกรมการพัฒนาที่ใช้ มากที่สดุ ของ
ห้ องสมุด Federal University of Technology, Owerri คือ การปฐมนิเทศ การสัมมนา และการ
ประชุมร่วมกันเท่ากัน และผลการวิจยั ของ Maesaroah and Genoni (2010)ที่ระบุวา่ กิจกรรมที่
บุคลากรเข้ าร่วมอย่างต่อเนื่องมากที่สดุ คือ การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สาเหตุที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ กิจกรรมการประชุม/สัมมนาภายนอกหน่วยงาน
อาจเนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่มีหลายหน่วยงานจัดในหัวข้ อที่ได้ รับความสนใจในวิชาชีพ เปิ ดโอกาส
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ให้ บคุ ลากรของห้ องสมุดมีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ เช่น การประชุม
วิชาการประจาปี 2552 จัดโดย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงห้ องสมุดในทศวรรษหน้ า
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้ องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 29 เรื่ อง มิตใิ หม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้ องสมุด เป็ นต้ น
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิมทุกแห่ง (ร้ อยละ 100.0) ใช้ การศึกษาดูงานและการ
ประชุม/สัมมนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ
95.83) ใช้ การฝึ กอบรม
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 38 แห่ง
เท่ากัน (ร้ อยละ 88.37) ใช้ การฝึ กอบรมและการประชุม/สัมมนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รองลงมาใกล้ เคียงกัน จานวน 37 แห่ง (ร้ อยละ 86.04) ใช้ การศึกษาดูงาน
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 24 แห่งเท่ากัน (ร้ อยละ 85.71) ใช้
การศึกษาดูงานและการประชุม/สัมมนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รองลงมาใกล้ เคียงกัน
จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ 82.14) ใช้ การฝึ กอบรม
2.4 การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย ผู้รับผิดชอบการประเมินผล วิธีการประเมินผลและการนาผลการประเมินไปใช้ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้

2.4.1 ผูร้ ับผิ ดชอบการประเมิ นผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาผู้รับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 12)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 61 แห่ง (ร้ อยละ 64.21) มีผ้ รู ับผิดชอบ
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การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้อานวยการห้ องสมุด รองลงมา จานวน 58 แห่ง
(ร้ อยละ 61.05) มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือหัวหน้ างาน
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 18แห่ง (ร้ อยละ 75.00) มี
ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองลงมา จานวน 12 แห่ง (ร้ อยละ 50.00)
มีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้อานวยการห้ องสมุด
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 31 แห่ง (ร้ อยละ 72.09)และ 18 แห่ง (ร้ อยละ 64.28)
ตามลาดับมีผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้อานวยการห้ องสมุด
รองลงมา จานวน 23 แห่ง (ร้ อยละ 53.48) และ17 แห่ง (ร้ อยละ 60.71) ตามลาดับ มีผ้ รู ับผิดชอบ
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือหัวหน้ างาน
2.4.2 วิ ธีการประเมิ นผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึกษาวิธีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 13) โดยรวม
พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สดุ 88 แห่ง (ร้ อยละ 92.63) ประเมินจากผลการ
ปฏิบตั งิ านจริง รองลงมา จานวน 66 แห่ง (ร้ อยละ 69.47) ประเมินจากการสังเกต ส่วนการ
ประเมินผลจากการทดสอบ มีเพียงห้ องสมุดมหาวิทยาลัย เพียง 10 แห่งใช้ (ร้ อยละ 10.53)ดังนัน้
ผลการวิจยั ในส่วนนี ้ จึงไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 1 ในส่วนที่ว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการทดสอบทังนี
้ ้ อาจเพราะการประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการทดสอบ นิยมใช้ ในกลุ่มงานที่มีความเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก
วิธีการทดสอบนัน้ แม้ จะเป็ นที่พอใจของฝ่ ายงานหนึง่ แต่อาจจะไม่สามารถนาไปใช้ กบั ฝ่ ายงาน
อื่นๆได้ ซงึ่ แตกต่างจากการประเมินผลจากการให้ ปฏิบตั งิ านจริง ที่สามารถแสดงผลของการทางาน
ออกมาให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนเพราะเชื่อว่าการให้ ปฏิบตั งิ านจริงจะทาให้ เห็นผลชัดที่สดุ ว่าผู้เข้ ารับ
การพัฒนาเข้ าใจและได้ รับความรู้จากกระบวนการพัฒนามากน้ อยเพียงใด(ผุสดี รุมาคม 2551)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวนมากที่สดุ 22 แห่ง (ร้ อยละ 91.67) ห้ องสมุด
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มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวนมากที่สดุ 41 แห่ง (ร้ อยละ
95.34) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวนมากที่สดุ 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.28) ประเมินจาก
ผลการปฏิบตั งิ านจริง
2.4.3 การนาผลการประเมิ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้
ผลการศึกษาการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ (ตารางที่ 14)
โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 91แห่ง (ร้ อยละ 95.79) มีการนาผลการประเมิน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ สาหรับห้ องสมุดที่มีการนาผลไปใช้ จานวนมากที่สดุ 64 แห่ง
(ร้ อยละ 71.11) นาผลไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน รองลงมา จานวน 61 แห่ง (ร้ อยละ 67.78) นา
ผลไปใช้ วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป
การนาผลการประเมินการพัฒนาไปใช้ เป็ นกระบวนการสุดท้ ายสาหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทาให้ ทราบว่า การพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้ ลงทุน
ไปนัน้ ประสบความสาเร็จหรื อไม่ โดยการให้ บคุ ลากรที่ได้ รับการพัฒนาแล้ ว กลับมาปรับปรุงการ
ทางานของตนเอง ทังนี
้ ้หากการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผา่ นมาประสบความสาเร็จเป็ นอย่าง
ดี ก็สามารถนาผลการประเมินนี ้ไปใช้ เพื่อวางแผนส่งบุคลากรไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ในโอกาส
ต่อไปอีกด้ วย(ดนัย เทียนพุฒ 2543: 56-57)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม มีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไปใช้ จานวน 24แห่ง (ร้ อยละ 100.00) สาหรับห้ องสมุดที่มีการนาผลไปใช้ จานวนมากที่สดุ 20
แห่ง (ร้ อยละ 86.96) นาผลไปใช้ วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการนาผลการ
ประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ จานวน 42 แห่ง (ร้ อยละ 97.67) สาหรับห้ องสมุดที่มีการ
นาผลไปใช้ จานวนมากที่สดุ 27 แห่ง (ร้ อยละ 64.29) นาผลไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
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ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน มีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไป
ใช้ จานวน 25 แห่ง (ร้ อยละ 89.29) สาหรับห้ องสมุดที่มีการนาผลไปใช้ จานวนมากที่สดุ 20 แห่ง
(ร้ อยละ 80.00) นาผลไปใช้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ตอนที่ 2ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตารางที่ 15) โดยรวม พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ประสบปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปานกลาง 2 ด้ านและ
น้ อย2 ด้ าน โดยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านนโยบาย (2.61)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม ประสบปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
น้ อยทุกด้ านโดยเรื่ องที่คา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านนโยบาย (2.41)ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบปั ญหาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับปานกลาง3 ด้ าน และระดับน้ อย1 ด้ าน โดยด้ านที่คา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ าน
นโยบาย (2.67)และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก (2.84)ตามลาดับ
1. ปั ญหาด้ านนโยบาย
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านนโยบาย(ตารางที่
16)โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 80-87 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านนโยบายในระดับ
ปานกลางทุกเรื่ อง โดยเรื่ องที่คา่ เฉลี่ยสูงสุด คือนโยบายที่กาหนดทาให้ การดาเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จากัดเฉพาะกลุม่ /บุคคล (2.72)

เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 21-24 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านนโยบายใน
ระดับปานกลาง4 ปั ญหา และน้ อย1 ปั ญหา โดยเรื่ องที่คา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรไม่มีสว่ นร่วมใน
การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2.65) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 34-38 แห่ง และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนจานวน
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25-27 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านนโยบายในระดับปานกลางทุกเรื่ อง โดยเรื่ องที่คา่ เฉลี่ยสูงสุด
คือนโยบายที่กาหนดทาให้ การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากัดเฉพาะกลุม่ /บุคคล (2.79,
2.81ตามลาดับ)

2. ปั ญหาด้ านงบประมาณ
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านงบประมาณ(ตาราง
ที่ 17)โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 79-85 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณ
ในระดับปานกลางทุกเรื่ อง โดยเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสาหรับ
ความต้ องการของบุคลากรทุกคน (3.34) สาหรับปั ญหาเรื่ องงบประมาณ ดังผลการวิจยั ของ Osei
(1996)พบว่า การขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนเป็ นปั ญหาที่ห้องสมุดมักจะประสบในการพัฒนา
บุคลากร ทาให้ สามารถส่งบุคลากรเข้ าร่วมการประชุมได้ จากัด ผลการวิจยั ของ สนธยา ไกรลาส
สุวรรณ. (2531) ระบุวา่ ห้ องสมุดมีปัญหาเรื่ องงบประมาณทาให้ ไม่สามารถสนับสนับให้ บคุ ลากร
ไปศึกษาดูงาน และ การวิจยั ของ Ukwoma and AKanwa (2008)ที่ระบุวา่ ปั จจัยที่สง่ ผลให้
บุคลากรไม่ได้ เข้ าพัฒนาของห้ องสมุด Imao State Universityและห้ องสมุดFederal University of
Technology, Owerriคือ ทุนที่ได้ รับไม่เพียงพอ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 18-23 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณ
ในระดับปานกลาง2 ปั ญหา และน้ อย2 ปั ญหา โดยเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณสาหรับความต้ องการของบุคลากรทุกคน (3.35) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 39-41 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณในระดับ
มาก1 ปั ญหา และปานกลาง3 ปั ญหา โดยเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่สามารถจัดสรรสรร
งบประมาณสาหรับความต้ องการของบุคลากรทุกคน (3.54) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน
21-24 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านงบประมาณในระดับปานกลางทุกเรื่ อง โดยเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
คือการเบิก-จ่ายงบประมาณล่าช้ า และไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสาหรับความต้ องการของ
บุคลากรทุกคน (3.00 เท่ากัน)
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3. ปั ญหาด้ านบุคลากร
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านบุคลากร(ตารางที่
18) โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 67-86 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านบุคลากรใน
ระดับปานกลาง3 ด้ าน และระดับน้ อย2 ด้ าน โดยด้ านที่ห้องสมุดประสบปั ญหาดังกล่าวในระดับ
ปานกลาง สาหรับเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้
เกิดภาวะขาดคนทางาน (2.89) ดังนัน้ จึงไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านข้ อ 2 ที่วา่ ปั ญหาในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในระดับมาก คือ บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่ห้องสมุดประสบในระดับ
ปานกลางทังนี
้ ้ ปั ญหาเรื่ องการไม่มีเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี
ปรากฏในผลงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2534) ที่พบว่าปั ญหาอุปสรรคที่มีระดับมาก
ที่สดุ คือ ภาระหน้ าที่ในการทางานมีมากจนไม่มีเวลาไปพัฒนาตนเองและผลการวิจยั ของ ขัตติยา
ทองทา (2544) พบว่า ปั ญหาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร คือ งานที่ปฏิบตั มิ ีมากจน
ไม่มีเวลาเข้ าร่วมกิจกรรม
สาหรับปั ญหาด้ านบุคลากรเรื่ องบุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันหลายคนทา
ให้ เกิดภาวะขาดคนทางานนัน้ อาจเนื่องมาจากปั จจุบนั ห้ องสมุดและหน่วยงานต่างๆ ให้ ความ
สนใจในการเพิ่มศักยภาพให้ กบั บุคลากรขององค์การ และมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ เกิดภาวะการส่งบุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันครัง้ ละหลายคน และ
กลายเป็ นภาวะขาดคนทางาน ซึง่ เกิดความแตกต่างกับในอดีต ที่บคุ ลากรมีภาระงานมากจนไม่
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ หรื อเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆได้
เมื่อพิจารณาผลการศึกษา จาแนกตามประเภทห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 17-23 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านบุคลากรใน
ระดับปานกลาง1 ปั ญหา และน้ อย4 ปั ญหา โดยเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรเข้ ารับการ
พัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้ เกิดภาวะขาดคนทางาน (2.78) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 30-40 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านบุคลากรในระดับปาน
กลาง 1 ปั ญหา และระดับน้ อย4 ปั ญหาสาหรับเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรเข้ ารับการ
พัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้ เกิดภาวะขาดคนทางาน (2.97) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
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จานวน 20-25 แห่ง ประสบปั ญหาบุคลากรในระดับปานกลางทุกเรื่ อง โดยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
คือ บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้ เกิดภาวะขาดคนทางาน (2.86) เช่นกัน

4. ปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการศึกษาระดับปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
(ตารางที่ 19) โดยรวม พบว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 59-86 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวกในระดับปานกลาง2 เรื่ อง และระดับน้ อย3 เรื่ อง โดยเรื่ องที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ(3.07)ทังนี
้ ้ อาจเพราะ
หน่วยงานหรื อบุคลากรผู้รับหน้ าที่ในการดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพา
ส่วนใหญ่พบว่าอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของหน่วยงานต้ นสังกัด คือ มหาวิทยาลัย ซึง่ ห้ องสมุด ไม่มี
การจ้ างงานหรื อ การจัดตังต
้ าแหน่งในด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ โดยตรง ทาให้ เมื่ อมี
โอกาสจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงไม่มีบคุ ลากรผู้ชานาญเป็ นผู้ดาเนินการต่างๆ
สาหรับปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวกนี ้ ผลการวิจยั ของ Ukwoma and Akanwa (2008) ระบุ
ว่าปั จจัยที่สง่ ผลให้ บคุ ลากรไม่ได้ เข้ าพัฒนาของห้ องสมุด Imao State Universityคือ สิ่งอานวย
ความสะดวกในการฝึ กอบรมไม่เพียงพอ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึก ษา จ าแนกตามประเภทห้ อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย พบว่ า
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงเดิม จานวน 14-23 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวกในระดับปานกลาง1 เรื่ อง และระดับน้ อย4 เรื่ อง ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 24-39 แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ในระดับปานกลาง2 เรื่ อง และระดับน้ อย 3 เรื่ องและห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 20-24
แห่ง ประสบปั ญหาด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับปานกลาง 3 เรื่ องและระดับน้ อย 2 เรื่ อง
ส าหรั บ เรื่ อ งที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ของห้ องสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ สัง กัด ทบวงเดิ ม ห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
คือ ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ (2.70, 3.41 และ2.87
ตามลาดับ)
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ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็น
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ได้ เสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยดังนี ้
- ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆสูง ทาให้ ไม่สามารถบริหารจัดการ
ให้ บคุ ลากรทุกคนเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาได้ และห้ องสมุดไม่ได้ รับงบประมาณอย่างเพียงพอ
เพื่อจัดสรรให้ บคุ ลากรสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆได้ อย่างต่อเนื่อง จานวน 1 แห่ง
- บุคลากรผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ในห้ องสมุดมีทกั ษะเฉพาะด้ านทางบรรณารักษศาสตร์ ไม่
เพียงพอในการปฏิบตั งิ านเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หมวดหมูท่ รัพยากรสารนิเทศ เป็ นต้ นจานวน 1
แห่ง
- ผู้ปฏิบตั งิ านขาดความกระตือรื อร้ นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้ เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของความเจริญก้ าวหน้ าในเทคโนโลยีกลายเป็ นความล้ าสมัยซึง่ เป็ นจุดอ่อนที่
สาคัญจานวน 1 แห่ง
- นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สนับสนุนเรื่ องการปรับตาแหน่งและ
เงินเดือนให้ สงู ขึ ้นส่งผลให้ บคุ ลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และไม่มีความก้ าวหน้ าใน
หน้ าที่การงานจานวน 1 แห่ง
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ผล
ที่ได้ จากการศึกษามีทงที
ั ้ ่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านและไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน
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ผลการทดสอบที่เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน ได้ แก่
สมมติฐานข้ อที่ 1 ส่ วนที่ว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ระบุความต้ องการ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
กาหนดเนื ้อหาของ
แผนงานในด้ านเทคโนโลยีสารนิเทศในแผนงานประจาปี และจัดกิจกรรมพัฒนาภายในห้ องสมุด
โดยการฝึ กอบรม
ลการทดสอบที่ไม่ เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน ได้ แก่
สมมติฐานข้ อที่ 1บางส่ วนที่ว่า ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ประเมินผลจาก
การทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่ วนที่ว่า ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยประสบในระดับมาก คือ บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยนี ้ จะเป็ นแนวทาง
สาหรับห้ องสมุดมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ข้ อเสนอแนะจากการ
วิจยั มี ดังนี ้
1. ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารนิเทศ
และเรื่ องจิตบริ การ ที่มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ กาหนดในนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ นอกจากนันห้
้ องสมุดมหาวิทยาลัยอาจกาหนดนโยบายในการพัฒนาเรื่ องอื่นๆที่เหมาะสม
กับการปฏิบตั งิ านเพิ่มเติม เช่น ทักษะทางด้ านภาษา การส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
2. ห้ อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย ควรก าหนดแผนการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นแผน
ประจาปี และแผนพัฒนาระยะยาว ทัง้ 2 ประเภท สาหรับแผนงานประจาปี จะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน

111

ทราบว่าจะจัดสรรเวลาอย่างไรให้ สามารถปฏิบตั งิ านและเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆได้ ตลอด
ทังปี
้ สาหรับแผนพัฒนาระยะยาวจะทาให้ บคุ ลากรสามารถทราบถึง วิสยั ทัศน์ และแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การ ซึ่งแผนระยะยาวนี ้สามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมได้ ตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
3. ในเรื่ องของการกาหนดเนื ้อหาของแผนพัฒนา ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญ กับ เนื อ้ หาด้ านงานบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารนิ เทศ อย่า งไรก็ ต าม ห้ องสมุด อาจ
กาหนดเนื ้อหาของแผนพัฒนาด้ านงานเทคนิค และงานบริ หารเพิ่มเติม เพื่อให้ ครอบคลุมงานหลัก
ของห้ องสมุดทังหมด
้
4. นอกเหนื อ จากการประชุ ม /สัม มนาทัง้ ภายในและภายนอกหน่ ว ยงานแล้ ว
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ เช่น การปฐมนิเทศ
และการสอนงานให้ กับบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรทัง้ เก่าและใหม่สามารถเข้ าใจวิธีการทางานที่
ถูกต้ อง สอดคล้ องกับเป้ าหมายในการด าเนินการต่างๆของห้ อ งสมุด และเป็ นการเสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรต่อห้ องสมุด
5. ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยควรมีการนาผลการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไป
ใช้ เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานและใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานภายในห้ องสมุดมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ และห้ องสมุดได้ รับประโยชน์จากการส่ง
บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาอย่างเต็มที่
6. ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่ประสบปั ญหาในเรื่ องงบประมาณในการส่งเสริ ม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจเลือกเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเพียงบางกิจกรรมที่มีคา่ ใช้ จ่ายน้ อย
หรื อ เลือกใช้ กิจกรรมภายในหน่วยงานที่สามารถขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้มีความรู้ที่
มีอยู่ในองค์การมาเป็ นวิทยากรผู้ให้ ความรู้ เช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การมอบหมายงาน
พิเศษ การสร้ างทีมปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
7.
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แนวทางสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดประเภทอื่น
2. ศึกษาการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย และ ห้ องสมุด
ประเภทอื่น
3. ศึก ษาความพึ ง พอใจของบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย และ ห้ อ งสมุด
ประเภทอื่นต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามที่จัดทาขึ ้นเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
ผู้อ านวยการ/หัว หน้ า ส านัก หอสมุด หรื อ ผู้รั บ ผิ ด ชอบในงานการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ข องห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย
ดังนัน้ เพื่อให้ วิทยานิพนธ์ ฉบับนีส้ าเร็ จและสมบูรณ์ ได้ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถาม คาตอบที่ได้ จะใช้ เพื่อการวิจยั ในครัง้ นี ้เท่านัน้
1. แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1
ข้ อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุดด้ าน
1. การระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด
2. คาอธิบายศัพท์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) กระบวนการดาเนินงานที่สง่ เสริ มให้
บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ มีพฤติกรรมการทางานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กรุ ณาส่ งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย ภายในวันที่ 20 กันยายน 2554 จักเป็ นพระคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัย
ประการใด สามารถติ ด ต่ อ นายทรงพล หนู บ้ า นเกาะ เบอร์ โทรศั พ ท์ 086-977-7562 Email :
bouvizce@hotmail.com
ขอบพระคุณที่ให้ ความกรุ ณาในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ตาแหน่งงานของท่าน............................................................................................................
ตอนที่ 1:

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุดประกอบด้ วย
(ให้ ทา่ นใส่เครื่ องหมาย  ลงใน  ที่กาหนดและเติมข้ อความลงในช่องว่าง)

การระบุความต้ องการในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
1. ห้ องสมุดมีการระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในนโยบาย
 มีการกาหนดนโยบาย
 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ไม่มีการกาหนดนโยบาย (ข้ ามไปที่ข้อ 3)
เพราะ....................................................................................
2. ห้ องสมุดมีการกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ อง (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ทักษะเฉพาะงาน
 ทักษะด้ านภาษา
 ทักษะการสื่อสาร
 ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
 การบริหาร
 การวิจยั
 บุคลิกภาพ
 ทัศนคติ
 จิตบริการ
 การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
 การทางานเป็ นทีม
 อื่นๆโปรดระบุ...................................................................................................
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3. ห้ องสมุดศึกษาและรวบรวมข้ อมูลความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก
(เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
 การใช้ แบบสอบถาม
 การสัมภาษณ์
 คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน (Work Manual)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................
4. ห้ องสมุดระบุความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิเคราะห์จาก
(เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance Standard)
 ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
 โครงการที่จะเกิดขึ ้นใหม่
 ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับห้ องสมุด (เช่น พัฒนาการทางเทคโนโลยี,
การเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้ น)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................
การวางแผนการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
5. ห้ องสมุดกาหนดเนื ้อหาของแผนงานในด้ าน (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 เทคโนโลยีสารนิเทศ
 งานบริหาร
 งานเทคนิค
 งานบริการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................
6. ห้ องสมุดกาหนดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 แผนงานประจาปี (Annual plan)
 แผนงาน 2-5 ปี
 แผนงานระยะยาว (5 ปี ขึ ้นไป)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
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7. รูปแบบของแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด คือ (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 การทาแผนพัฒนาด้ วยตนเอง (Self-Development Planning)
(แผนการพัฒนาที ่บคุ ลากรกาหนดเอง เพือ่ การพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น)

 การทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Planning -IDP)
(แผนพัฒนาทีอ่ งค์กรกาหนดขึ้นเพือ่ ให้บคุ ลากรคนใดคนหนึ่งพัฒนาสมรรถนะของตนเอง)

 การทาแผนพัฒนาเป็ นทีม (Team Development Planning)
(ให้สูงขึ้นตามแผนทีว่ างไว้) แผนพัฒนาทีอ่ งค์กรกาหนดขึ้นเพือ่ ให้บคุ ลากรจานวนหนึ่ง)
ดาเนิ นการพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้นร่ วมกัน)

 อื่นๆ (โปรดระบุ)
..............................................................................................
กิจกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
8. ห้ องสมุดจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็ น (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 กิจกรรมการพัฒนาภายในหน่วยงาน คือ
 การปฐมนิเทศ
 การฝึ กอบรม (ภายในหน่วยงาน)
 การสอนงาน
 การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ าที่
 การมอบหมายงานพิเศษ
 การฝึ กปฏิบตั งิ านจริง
 การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
 การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์สมมุติ
 การประชุม/สัมมนา
 การสร้ างทีมปฏิบตั งิ าน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................
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 กิจกรรมการพัฒนาภายนอกหน่วยงาน คือ
 การศึกษาดูงาน
 การฝึ กอบรม (ภายนอกหน่วยงาน)
 การศึกษาต่อ
 การประชุม/สัมมนา
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
..............................................................................................
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9. ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ
 ผู้อานวยการห้ องสมุด
 หัวหน้ างาน
 ผู้ปฏิบตั งิ านประเมินตนเอง
 คณะกรรมการ (โปรดระบุ) ...............................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................
10. ห้ องสมุดประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 การสังเกต
 การสัมภาษณ์
 ผลการปฏิบตั งิ านจริง
 การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์สมมุติ
 การตอบแบบสอบถาม
 การทดสอบ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................................
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11. การนาผลการประเมินไปใช้
 มี การนาผลไปใช้ เพื่อ
 สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสนอผู้บริหารห้ องสมุด
 แจ้ งผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอ่ หน่วยงานซึง่ รับผิดชอบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
 เปรี ยบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรก่อนเข้ ารับการพัฒนา
 ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
 วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ต่อไป
 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนาภายในหน่วยงาน
 คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ ารับการพัฒนาในเรื่ องเดียวกัน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
 ไม่มี การนาผลไปใช้
เพราะ............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของห้ องสมุด
กรุณาให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้ องสมุด โดย
ใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องระดับของปั ญหา

ปั ญหา
ด้ านนโยบาย
การกาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ชดั เจน
นโยบายที่กาหนดทาให้ การดาเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จากัดเฉพาะกลุม่ /เฉพาะบุคคล
บุคลากรไม่มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ไม่สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิได้
นโยบายที่กาหนดขึ ้น จากัดความเป็ นอิสระในการเลือก
เรื่ องที่บคุ ลากรจะเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
อื่นๆ (โปรดระบุ)
.........................................................................
.........................................................................
ด้ านงบประมาณ
ขันตอนการของบประมาณยุ
้
ง่ ยาก
การเบิก-จ่ายงบประมาณล่าช้ า
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินตาม
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ ตลอดปี งบประมาณ
ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสาหรับความต้ องการของ
บุคลากรทุกคน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
.........................................................................
.........................................................................

ระดับของปั ญหา
มากที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

ไม่ มี
ปั ญหา
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ปั ญหา
ด้ านบุคลากร

บุคลากรไม่สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
บุคลากรไม่มีเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากรแต่ละคนไม่ได้ รับโอกาสให้ เข้ ารับการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
บุคลากรเข้ ารับการพัฒนาพร้ อมกันหลายคนทาให้
เกิดภาวะขาดคนทางาน
บุคลากรไม่ได้ รับการสนับสนุนจากหัวหน้ างานให้
เข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยการมนุษย์
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………….
.................................................................................
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ไม่มีห้องประชุม/ห้ องสัมมนากลุม่ ย่อยสาหรับการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไม่มีคอมพิวเตอร์ เพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีอปุ กรณ์สอื่ โสตทัศน์เพียงพอสาหรับจัดกิจกรรมการ
พัฒนา (เช่น ชุดเครื่ องเสียง โปรเจ็คเตอร์ เป็ นต้ น)
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สาหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยเฉพาะ
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………….
................................................................................

ระดับของปั ญหา
มากที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

ไม่ มีปัญหา
น้ อย

น้ อยที่สดุ
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ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายทรงพล หนูบ้านเกาะ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 ที่ จังหวัดชลบุรี สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
จากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2544

