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การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง
มหาวิ ทยาลั ยศิลปากรมี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ อ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประเมินศักยภาพการให้บริการของ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรและเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยประยุกต์ดาเนินการในรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จานวน 2 ชุด การประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เข้าอบรม การสัมมนาบุคลากรสานัก
หอสมุดกลาง และการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการณ์และความต้องการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและศักยภาพการให้บริการของสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
รู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อสนั บ สนุ น การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ของส านั กหอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้ วย ขั้นตอนการวิ เคราะห์ การจั ดล าดั บความส าคัญของความต้องการจาเป็ น
ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการนาไปใช้ ขั้นตอนการประเมินผล และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา
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Abstract

The Development of Human Resource Development Model to support The Learning
Resources in the Central Library, Silpakorn University, aimed to (i) study situations, investigate
human resource development needs for revitalizing learning sources of the Central Library, (ii)
service capacity assessment of the Central Library, and (iii) develop a human resource
development model to support the revitalization of the learning sources. This study is applied
research in the field of research and development that included: questionnaires,
connoisseurship, pre-test and post-test of training participants, and Central Library staff annual
seminar. Findings from the frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation t-test
and content analysis. The research findings indicated high demand for situational high human
resource development needs. and high service capacity.

In conclusion, the human resource development model includes thorough
system analysis, needs prioritization, model design, model implementation, monitoring
and evaluation and improvement process.
Keywords: Central Library, Silpakorn University., Learning Resources, Human Resource

Development Model
บทนา

สภาพของโลกในปัจจุบันเมื่อก้าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 นั้น หากเมื่อได้ติดตามข่าวสาร ข้อมูล
ต่าง ๆ จะพบได้ว่า ระบบของโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม
สภาพเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม ศาสนา ปั ญ หาครอบครัว วิ ถี ก ารด าเนิน ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ทั้ ง นี้ ก าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปสู่แนวทางที่เลวร้าย ซึ่งบางปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ภัยคุกคามจากสภาวะอากาศ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
การแพร่กระจายของโรคระบาด ภัยก่อการร้าย และความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ความเสื่อมถอยลงของศีลธรรม
ในสังคมมนุษย์โลก รวมไปถึงปัญหาที่เกิดตามมาจากยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิด ทุนนิยมเสรี กระแสวัตถุ
นิยมและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมนุษย์ต่างรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กลับให้ความรู้สึกว่าปัญหานั้นเป็นเรื่อง
ปกติที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน จึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะหากมนุษย์
ขาดการปรับตัว ไม่เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทันเวลา ก็จะไม่อาจ
ผ่านพ้นวิกฤติหรือภัยพิบัตติ า่ ง ๆ ได้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2559: 65)
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ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ล้วนส่งผลต่อผู้บริหารให้
ต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารองค์การในสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ นโยบายภาครัฐ
ภาวการณ์แข่งขันในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ความร้อนแรงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สั ง คม ล้ ว นมี ผ ลกระทบต่อ การบริ ห ารเพื่ อความอยู่ รอดขององค์ การทั้ ง สิ้ น ซึ่ งสองคล้ อ งกั บ ดัก เกอร์
ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า เราต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจ
เช่น ในช่ว งปี ค.ศ. 1830 และ ปี ค.ศ. 1840 มี การสร้างทางรถไฟ, ระบบไปรษณี ย์, การถ่า ยภาพ,
การลงทุนต่าง ๆ พอถึงปี ค.ศ. 1870 และ ค.ศ. 1880 จะเกิดอุตสาหกรรมเหล็ก, อุปกรณ์ไฟฟ้า, รถไฟฟ้า
ใต้ดิน, การก่อสร้างสร้างอาคารขนาดใหญ่, สานักงานสมัยใหม่ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2000 การผลิตสินค้า
ตามความต้องการซื้อ และขายสินค้าเกี่ยวกับความรู้ซึ่งจับต้องไม่ได้ นี่เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ตามเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เราต้องพบกับความท้า
ทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นแน่น อน ดังนั้น ผู้จัดการ ผู้บริหาร และนักวิชาการในอนาคตต้องเข้าใจทั้งสังคม
และเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (Drucker, 2001 : 347-349)
ปัจ จุ บั นทรั พยากรทางเทคโนโลยีมีการเจริญเติบโตอย่างไม่ห ยุดยั้ง องค์กรชั้นนาจึงต่างให้
ความส าคั ญ และตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จขององค์การทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพที่พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยขาด
ความเข้าใจนั้นจะส่งผลให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อีกทั้งยังอาจ
ส่งผลเชิงลบต่อองค์กรได้ด้วย (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ , 2559: 11) ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพขององค์การ และเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถดาเนินอยู่ได้แม้
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพา คือ การนากลยุทธ์มาใช้ในการบริหารร่วมกัน
หลาย ๆ ด้าน เพื่อนาไปสู่การมุ่งสร้างมาตรฐานให้องค์การและก่อให้เกิดเป็นองค์การที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
ได้ในอนาคต (บริษัท ไอ เอ็มบุ๊ค จากัด, 2550: 9)
อย่างไรก็ตามองค์การทางการศึกษาซึ่งเป็นองค์การภาครัฐ อาจจะมีความแตกต่างจากองค์การ
ทั่ว ไปในด้ านของเป้ าหมายขององค์ ก าร โดยองค์ การทางด้ านการศึก ษามี ภ ารกิ จ ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง คื อ
การพัฒนาคนซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่ส มบู รณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้กล่าวถึงองค์การในการจัดการศึกษาไว้ใน
มาตรา 31 กระทรวงมีอ านาจหน้ า ที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริม และกากับ ดูแลการศึกษาทุกระดั บและทุ ก
ประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และ
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ประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวง
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การทางด้านการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่สาคัญ
4 ประการ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การให้บริการวิชาการแก่
สั ง คม 4) การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของทุ ก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น หอสมุ ด เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปยังเป้าหมายที่วางไว้ (อรรจน์ บัณฑิตย์, 2558: 12) โดยที่หอสมุดของ
มหาวิทยาลัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานั้น จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีการเรียนรู้และ
เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหอสมุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างทันเวลา ดังนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเข้ามามีบทบาท และมีความสาคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของหอสมุดให้มี
คุณภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สาหรับหอสมุดแล้วนั้นการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ (Human resource development)
มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นการท างาน และภาพลั ก ษณ์ ข องหอสมุ ด เป็ น อย่ า งมาก
ผู้ปฏิบัติงานในหอสมุดซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มปฏิบัติการจะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานของ
ตน ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ผู้ที่ทาหน้าที่ในด้ านเทคนิค การออกแบบ การตลาด การปฏิบัติงาน และ
การเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะรวมกัน ทางานให้ บ รรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ส่ วนการพัฒ นา
บุคลากร องค์การจะสนับสนุนให้บุคลากรมีการสร้างนวัตกรรมได้นั้นจะต้องให้ความสาคัญแก่บุคลากร
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในองค์การ มีการพัฒนา ฝึกอบรม
ทักษะและความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทั้งอานวยความสะดวกทางกายภาพ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ และศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ เสนอไว้ว่า มนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อองค์การที่สาคัญยิ่ง
และเป็ น ปั จ จั ย ในการน าพาองค์การไปสู่ ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ โดยมนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่
ศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างไม่มีข้อจากัด โดยหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบด้วย
การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัล และผลตอบแทน การฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเอง อย่างไรก็ตามการนากระบวนการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใน
องค์การ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรอันจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
สร้ างนวั ตกรรม รวมทั้ง มีการรณรงค์ใ ห้ มีการสร้างนวั ตกรรมขึ้ นในองค์การ (ศักดิพัน ธ์ ตันวิ ม ลรัตน์ ,
2557: 845)
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในองค์การ รวมทั้งเป็นปัจจัย
สาคัญในการบริ หารองค์การไปสู่ ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ
สติปั ญญาและสามารถพัฒ นาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจากัดและยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่
สามารถมาทดแทนมนุ ษย์ ได้ อย่ างแท้ จริ ง ซึ่ งสาเหตุ ห นึ่ งที่ อ งค์ การควรให้ ความส าคั ญกั บคนมากขึ้ น
เนื่องจากว่าคนเป็ นทรัพยากรที่มีอยู่และเป็นสิ่ งเดียวที่มีมูล ค่าเพิ่มมากขึ้นในองค์การ จึงแตกต่างจาก
เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ยิ่งอยู่นานคุณค่ายิ่งหดหายไปหรือเสื่อมราคาลงเป็นอันมากหรือด้าน
การเงินที่ยิ่งใช้ไปก็ยิ่งหดหายไปเช่นกันองค์การใดที่เห็นความสาคัญของคนองค์การนั้นมีแนวโน้มที่ประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างสูงสอดคล้องกับคากล่าวของ โบแลนด์เดอร์ และสแนล (Bohlander and Snell,
2013: 4) กล่าวไว้ว่า เราใช้คาอธิบายมากมายว่าทาไมคนถึงมีความสาคัญกับองค์การ เช่น ทรัพยากร
มนุ ษย์ , ทุน มนุ ษย์ , ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา และการจัดการคนเก่ ง ซึ่งทั้งหมดล้ ว นแสดงถึ งว่าคนคือผู้ ที่
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดศักยภาพขององค์การ/องค์การที่ประสบความสาเร็จจะต้องประยุกต์หรือจัดการความ
แตกต่างของแต่ละคนให้มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสานักหอสมุดกลางให้มีความพร้อมและสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มาเข้ารับบริการทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นเป็น
อย่างมาก เพราะเมื่อสานักหอสมุดกลางมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ก็
จาเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อ นองค์การไปสู่ความยั่งยืน การวิจัยครั้ง
นี้จึงเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่ ง
เรี ย นรู้ ข องส านั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ซึ่ ง ผลของการวิ จั ย นั้ น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยและผู้ มีส่ว นได้ส่วนเสีย ซึ่งจะสามารถนาผลการวิจัยไปปรับใช้กับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การต่าง ๆ ให้เกิดความเข้มแข็งและก้าวไปสู่ความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน และ
ผลลัพธ์สุดท้ายประโยชน์ก็จะเกิดกับนักศึกษาและการพัฒนาคนในชาติต่อไปด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการให้บริการของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ดาเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development: R&D) ประเภทการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในลักษณะ
ของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
(Analysis: A) การศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรและการประเมินศักยภาพการให้บริการของ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis)
2. การวิจัยศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การวิ จั ย เพื่ อ ประเมิน ศั ก ยภาพการให้ บริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร
4. การเตรียม และศึกษาพื้นที่ที่วิจัย เป็นการศึกษาเบื้องต้น (Pilot Study) คณะผู้วิจัย
จัดเตรียมพื้นที่การวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเตรียมพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในพื้นที่ให้รับทราบ
การวิจัยและพัฒนา และจัดเตรียมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยและพัฒนา
5. ขั้ น ตอนการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เชิ ง ปริ ม าณ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaires) จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
5.1. ชุดที่ 1 ประเมินสภาพการณ์ และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นอยู่ ใน
ปัจจุบัน ความต้องการในการพัฒนาและปัญหา อุปสรรคต่างๆที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.2. ชุดที่ 2 ประเมินศักยภาพการให้บริการสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะการรับบริการจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสานักหอสมุดกลาง นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ที่มาเข้ารับบริการจากสานักหอสมุดกลาง
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development :D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D and D) เครื่องมือเพื่อการวิจัย การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนั บสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการประชุมผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship)
ขั้ น ตอนที่ 3 การวิ จั ย (Research
:R2) การทดลองใช้ หรื อ น าเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
(Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการอบรมให้ความรู้หลักสูตรรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่ งเรียนรู้ ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ก าหนดการจั ด อบรมให้ ค วามรู้ หลั ก สู ต รรู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 1 วัน ตามกรอบและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับหัวหน้างานของสานักหอสมุดกลาง จานวน 17 คน
2. จั ด เตรี ย มเอกสาร ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้ เ ข้ าร่ ว มอบรม ประสานงานและเชิ ญ
วิทยากร จัดทาเอกสาร และประสานงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ อสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดอบรมห้องประชุมสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. จัดทาแบบประเมินก่อน-หลังการอบรม (Pre-test และ Post-test) และประเมินผลหลัง
เสร็จสิ้นการอบรม
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation :
E) ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ ใน
ขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินความคิดเห็นโดยการสัมมนาบุคลากรสานักหอสมุดกลาง เป็นการนาเสนอ
รู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องส านั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บุคลากรได้พิจารณาประเด็นด้านนโยบายและแนวทางการใช้รูปแบบดังกล่าวใน
การพัฒนาบุคลากรพร้อมประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อปรับปรุงให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม
การประเมินผลและปรับปรุงผลตามขั้นตอนที่ผ่านมาจากขั้นตอนทั้งหมดจนได้รูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย
ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารและบุคลากรสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จานวน 110 คน กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 86 คน สุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างง่าย (Simple Random sampling) โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 2 คน
และบุคลากรสานักหอสมุดกลาง จานวน 84 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 86 คน 2) ผู้เข้ารับบริการจาก
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ 2560 กาหนดขนาดตัวอย่าง ผู้เข้ารับบริการจาก
สานั กหอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ยศิลปากร โดยใช้ตารางกาหนดขนาดตั วอย่างของ เครจซีและมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 86 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ
(Systematic Random Sampling) จานวน 100 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญ โดยการกาหนดคุณสมบัติ 4) ผู้เข้ารับ
การอบรม หั ว ข้ อ รู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ นการเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 17 คน และ 5) ผู้เข้าร่วมการสัมมนา นโยบายและแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสานักหอสมุดกลาง จานวน 94 คน 6) เครื่องมือในการวิจัยสาหรับ
การรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ (1) แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 4 ชุด (2) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) (3) แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การรวบรวมข้อมูลจาการสอบถามความคิดเห็ นจากกลุ่ มตัวอย่าง
3.) การรวบรวมข้อมูลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ และ4) การรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบก่อน -หลัง
การฝึ กอบรม น าผลที่ได้กลับ มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ ข้ อมูล แปรผลและตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการประชุ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและ 4) การวิ เ คราะห์
แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรมใช้การทดสอบ t-test
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ผลการวิจัย
1. สภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดยภาพรวมมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
( = 3.80, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกาหนดทิศทางของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.15, S.D.=0.67) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลั ย ศิล ปากรมีการจั ดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่เหมาะสม และต่อเนื่องเป็นประจาทุก ปี
มีค่าเฉลี่ย ( = 3.50, S.D.=1.02) ส่วนความคิดเห็นด้านความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D.=1.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน ต้องการให้มีการจัดหา
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมาก ( = 4.22, S.D.=0.96)
และด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยมาก ( = 3.62, S.D.=1.09)
2. ศักยภาพการให้บริการของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวมเห็นว่า
ศักยภาพการให้บริการของสานักหอสมุดกลาง อยู่ในระดับมาก ( = 3.84, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านมีลาดับขั้นตอนในการให้บริการอย่างเป็นระบบ บริการสะดวก และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
มาก ( = 4.08, S.D.=0.72) และด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่สนใจมาใช้บริการอยู่เสมอ ( = 3.55, S.D.=0.91)และ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จาเป็นให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบอยู่ ( = 3.55, S.D =0.89
3. รู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบหลักของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 1) ขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์องค์ก าร
การวิเ คราะห์ ง าน และการวิ เ คราะห์ บุ ค คล และการจั ดล าดับ ความส าคั ญ ของความต้อ งการจาเป็ น
2) ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์, การพัฒนาแผนการสอน/แผนการ
เรียนรู้ ,การพัฒนาเครื่องมือ/การนาเครื่องมือไปใช้,การเลือกวิธีการและเทคนิคการพัฒนาและการกาหนด
โปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) การนาไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล,การพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพ,การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์การ 4) การประเมินผล ประกอบด้วย การตั้ง
เกณฑ์การประเมินผล,การระบุรูปแบบการประเมินผล,การดาเนินการประเมิ นผลของแผนการพัฒนา/
วิธีการพัฒนาและการแปลผล และ5) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาเป็นการดาเนินการตามกระบวนการ
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และขั้ น ตอนของรู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะส่งผลเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดเวลาดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยการน ารู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข อง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสู่การปฏิบัติจริงนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาคู่มือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยคู่มือ จานวน 4 เล่ม ดังนี้
1. คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (Individual
Development Plan: IDP)
2. คู่มือการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (Career
Path: CP)
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3. คู่ มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ส านั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(Performance management: PM
4. คู่ มื อ การพั ฒ นาองค์ ก ร ส านั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ( Organization
Development: OD)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญที่ค้นพบสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
1. สภาพการณ์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ สนั บ สนุ นการเป็ น แหล่ ง เรี ยนรู้ ของส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสานักหอสมุดกลางให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยได้มีการกาหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สานักหอสมุดกลาง รวมทั้งได้มีการดาเนินการ
แต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุ คลากรสานั กหอสมุดกลาง และมีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรทุกปี ทาให้
สภาพการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสานักหอสมุดกลางอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพการณ์ด้านการกาหนดทิศทางของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องส านั ก
หอสมุดกลางที่มีทั้งแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
สานักหอสมุดกลาง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมด้วย จึงทาให้ให้สภาพการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของสานักหอสมุดกลางอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ซึ่งกล่าวไว้ว่า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดในการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์
ขององค์กร โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่ าขององค์กรให้
ปฏิบั ติงานได้ส าเร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ ขององค์ กร แต่อ ย่างไรก็ ตามส านัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปากร ขาดการจั ด กิ จ กรรม โครงการ เพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ต้ อ งเร่ ง
ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานให้มีความต่อเนื่อง โดยควรใช้หลักแนวความคิดของ ศิรภัสสรศ์
วงศ์ทองดี ที่เสนอไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรจัดให้มี
ขึ้นทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ในงาน ประสบการณ์ และความพึงพอใจ ใน
ด้านความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสานัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ระดับ
มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบุคลากรสานักหอสมุดกลางมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีจะมีนโยบายการ
ประเมินตนเองเพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan:
IDP) และผู้บริหารสานักหอสมุดกลางให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีการกาหนดนโยบาย
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ด้านการพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรทราบทั่วไปในทุก ๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจ
กาญจน์ ซึ่งเสนอไว้ว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด ในการดาเนินงานของทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการกระทาเพื่อการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้มีศักยภาพ (Potentials)
ในการปฏิบั ติงานที่สู งขึ้นทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว แต่มีห ลายองค์กรไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่
กาหนดได้ เนื่ องจากการขาดความรู้ ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องจะช่วยให้มนุษย์สามารถดาเนินงานได้อย่างปลอดภัย ประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่าย และทรัพยากร พร้อมกับได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้อุ ปโภค
บริโภคในขณะเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2559: 28-30) ที่เสนอไว้ว่า
เป้าหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ สร้างการเรียนรู้ (Learning) ทั้งในระดับบุคคล และใน
ระดับองค์การ (Individual and organizational learning) เพื่อสร้างเป็นผลงาน (Performance) ที่ดี
กว่าเดิ มทั้งในระดั บ บุ คคล และผลงานโดยรวมขององค์การ (Individual and organizational
performance) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ความสาเร็จของสมาชิกและองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ไร เอดฮิการิ (Raj Adhikari, 2010: 306-324) ที่พบว่า การบรรลุเป้าหมายขององค์การจะมีความสัมพันธ์
กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การที่ มี
ประสิทธิผล
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความต้องการให้มีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
ความสาคัญและจาเป็นในการปฏิบัติงานของสานักหอสมุดกลางเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารสานักหอสมุดกลาง
ได้เห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้สนับสนุนงบประมาณ และกาหนดนโยบายในด้านเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการในเรื่อง
ดังกล่าว
นอกจากนี้ยังได้จัดหาโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย เช่น
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปาร์ค ซันยัง, จอง และจู
(Park, Sunyoung, Jeong, and Ju, 2018) ซึ่งพบว่าการใช้โปรแกรม MOOCs ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะทาให้มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้โปรแกรมสาหรับการฝึกอบรมพัฒนา
การพัฒนาองค์การ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาผู้บริหาร
2. ศักยภาพการให้บริการของบุคลากรสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าโดย
ภาพรวม ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด กลางเห็ น ว่ า ศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะบุคลากรของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นบุคลากรที่มีภารกิจในการให้บริการเป็น
หลักจึงมีสมรรถนะหลักด้านจิตบริการสูง ทั้งสานักหอสมุดกลางยังมีวัฒนธรรมองค์การที่เน้นด้านการบริการ
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และเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนด้วย เพื่อให้บุคลากรเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองในด้านการบริการ อันก่อให้เกิดการพัฒนางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสานักหอสมุดกลางในด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อรองรับการเรียนรู้
การสร้างสรรค์และการวิจัยโดยเฉพาะการให้บริการเชิงรุกสอดคล้องกับแนวคิดของสุธินี ฤกษ์ขา(2557: 19)
ที่สรุปว่าอนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นงานที่มีความสาคัญต่อองค์การ เพราะเป็นงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญที่สุดขององค์การ เป็นการช่วยให้องค์การโดยรวมมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จจะต้อง
อาศัยการดาเนินการที่มีความเหมาะสมโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง
สานักหอสมุดกลาง มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร โดยได้ดาเนินการ
ให้บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บริการอื่น ๆ ให้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้โดยการสืบค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น บริการ e-Book, e-Journal
บริการฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลจุลสาร วิทยานิพนธ์ออนไลน์ บริการต่ออายุการยืมหนังสือ
เป็น ต้น มีการอบรมการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กับผู้ ใช้บริการ มีการบริการอานวยความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการผ่านทางเข้า-ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ และจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่ อ งพิ ม พ์ ผ ลข้ อ มู ล จุ ด เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายไว้ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพทางกายภาพเพื่อเอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการ
เชิงรุก และบริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ ใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก ความรวดเร็วและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที ในการดาเนินการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน
ดังกล่าว สานักหอสมุดกลาง ยังมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการทางานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรูปแบบเป็นพหุองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กันสอดคล้องกับสมมติฐานที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบหรือแบบจาลองหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ น
เครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย เป็นรูปแบบของการแสดงความสัมพันธ์
ของตัวแปรหรือปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกันที่มีแบบแผน และนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ
การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ รู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น พหุ
องค์ประกอบที่มรี ูปแบบของการแสดงความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์
ที่เสนอไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการ
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ของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ ทั้งนี้
ผลของการศึกษาครั้งนี้ พบว่า องค์ ประกอบหลักของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ
1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การนาไปใช้ และ 4) การประเมินผล และ5) การปรับปรุงและ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของกัลยา กลายสุข (2542, อ้างถึงใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, 2557:
44) ที่เสนอไว้ว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมี 6 ขั้นตอน คือ 1. ความต้องการ
2. การวินิ จ ฉั ย และการวิ เคราะห์ 3. การพัฒ นา 4. ความเป็ นไปได้ 5. การน าไปใช้ และ 6. การ
ประเมินผล โดยเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบหลักที่ 1 การวิเคราะห์ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ
โดยแบ่ ง ออกเป็ น การวิ เ คราะห์ อ งค์ ก าร การวิ เ คราะห์ ง าน และการวิ เ คราะห์ บุ ค คล 2) จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของความต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559: 59-69) ซึ่งเสนอไว้
ว่า กระบวนการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ เป็นการกระทาที่ทาเป็นล าดับขั้นตอน โดยขั้นตอนของการ
ประเมินความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การประเมินความ
จาเป็นที่ต้องพัฒนา 2) การประเมิน ประโยชน์เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น 3) การประเมินความพร้อมของ
องค์การ 4) การประเมินผลกระทบและผลลัพธ์ และยังสอดคล้องกับขั้นตอนของการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการ
พิจารณาร่วมกันคล้ายกับการประเมินความสาคัญ แต่การวิเคราะห์งานจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของงานในแต่ละตาแหน่ง เพื่อให้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
ตรงกั บ ลั กษณะของงาน และความรั บ ผิ ดชอบของแต่ ล ะต าแหน่ ง ซึ่ งควรที่จ ะบ่ง บอกได้ ถึง ความตื้ น
ความลึก ขอบข่ายหรือความกว้างของงานนั้น ๆ ด้วย
องค์ป ระกอบหลักที่ 2 การออกแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) กาหนดวัตถุประสงค์
2) พั ฒ นาแผนการสอน/แผนการเรี ย นรู้ 3) พั ฒ นา/น าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ 4) เลื อ กวิ ธี ก ารและเทคนิ ค
5) กาหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ ที่
กล่าวถึง ขั้นตอนวางแผนการพัฒนา ต้องเริ่มจากการกาหนดรูปแบบการพัฒนา ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับ
ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ อาหาร งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินงานการ
พัฒนา ต้องมีการเตรียมการประเมินเพื่อประเมินผลการดาเนินการพัฒนาด้วย ต้องมีการดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการดาเนินการ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระดับของการพัฒนาทั้งใน
เชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560:
45-61) ที่เสนอไว้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ใช้การคาดการณ์ความต้องการ ด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร อันจะส่งผลถึงการกาหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และการ
ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ซึ่งการแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จัดทาขึ้นจะต้องตอบคาถามเหล่านี้ได้
คือ
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1. จะท าอะไร กาหนดเป้ า หมายว่า ต้ อ งการที่ จะท าอะไรโดยพิ จารณาเป้ า หมายที่มี ค วาม
สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. จะทาอย่างไร กาหนดแนวทางปฏิบัติว่าต้องการจะทาอะไรและทาอย่างไร เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการที่สุด
3. จะให้ใครทา การเลือกสรรบุคลากรนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ เพื่อมาปฏิบัติงานให้ดาเนินไป
ตามทีต่ ้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จะทาเมื่อไร กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อ ใด และกิจกรรมใด
สมควรจะทาเมื่อใดโดยมีระยะเวลาเท่าใด พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่แต่ละกิจกรรมสมควรจะเสร็จสิ้นลง
องค์ประกอบหลักที่ 3 การนาไปใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ได้ แก่ แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์
ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 177-282) ที่กล่าวถึง องค์ประกอบของการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ หลังจากที่
ได้ศึกษาแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland และ Ann Maycunich Gilley ในหนังสือ
Principle of Human Resource Development ที่แบ่งองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยใช้มิติทางด้านจุดเน้น (Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) เป็น 4 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาบุคลากร
เป็นรายบุคคล (Individual Development) 2) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 3) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และ 4) การพัฒนาองค์การ (Organization
Development)
องค์ประกอบหลั กที่ 4 การประเมินผล ประกอบด้ว ยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ตั้งเกณฑ์
การประเมินผล 2) ระบุรูปแบบการประเมินผล 3) ดาเนินการประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการ
พัฒนา 4) แปลผล สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559: 59-69) ที่กล่าวถึง ขั้นตอน
การประเมินไว้ว่า การประเมินผลนั้นสามารถแบ่งได้เป็นการประเมินผลการดาเนินการในประเด็นของ
ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่ ว มการอบรมที่มีความเกี่ย วข้องกับ ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เครื่องมื อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อาหาร รูปแบบ และการดาเนินการพัฒนา รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งก่อน
และหลังจากการได้รับการพัฒนา ทั้งในเชิงของประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
ระดับของความสามารถ แล้วจึงมีการนาผลการประเมินดังกล่าวไปประเมินความจาเป็นในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป อนึ่งการประเมินผลหลังการปฏิบัติงานนั้นควรมีการประเมินแบบรอบด้าน หรือแบบ 360 องศา คือ
เป็นการประเมินระหว่างพนักงานกับพนักงาน และระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้ผล
รอบด้านมากที่สุด ส่วนรูปแบบของการประเมินนั้นอาจใช้วิธีเชิงปริมาณ ควบคู่กับการประเมินเชิงคุณภาพ
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องค์ประกอบหลักที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา เป็นองค์ประกอบที่ปรับปรุง เพิ่มเติมจากการ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญเนื่องจาการปรับปรุงและพัฒนาเป็นกระบวนการที่ทาให้ระบบเป็นระบบการพัฒนา
ที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชธิดา เซี่ยงฉี (2555: 231-243) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาและการประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า โมเดล
องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย และ 74 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนาและ
การประเมิ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น 5 ส่ ว น คื อ 1)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สาหรับการพัฒนาและการประเมิน 2) เป้าหมายของการพัฒนาและการประเมิน
3) กระบวนการพัฒนา 4) กระบวนการประเมิน 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้บริหารเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการบริหารองค์การ
ที่ก่อให้เกิดการนารูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริง และยัง
เป็นผู้ที่ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถดาเนินงานไปได้อย่างยั่งยืน จึงควรมีการนาเสนอรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ต่อผู้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปปรับใช้และพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนงานให้เกิดความ
ยั่งยืน
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานในการพัฒนาองค์การ การให้
ความสาคัญต่อปัจจัยพื้นฐานขององค์การเป็นสิ่งที่จาเป็น ดังนั้ นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และบรรจุหัวข้อดังกล่าวให้เป็นหนึ่งในนโยบายของการบริหารขององค์การจึงควรดาเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้องค์การสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนาไปสู่การพัฒนาองค์การได้อย่างยั่งยืน
2. ควรศึกษา รูปแบบการประเมินความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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