
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่  9 

1000 

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ สาํนักหอสมุด กาํแพงแสน 

Strategic Planning Process Development and Improvement 

The Office of the University Library, Kamphaeng Sean Campus  

 
พูนพชัรี  ประสพเนตร1 

Poonpatsharee Prasopnatra1 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษากระบวนการจดัทําแผนยทุธศาสตร์สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน โดยการประเมินสถานภาพการ

ดําเนินการของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับแนว

ทางการจดัทําแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในหมวดท่ี 2 

การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ พบวา่ กระบวนการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน เป็นไปตาม

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แต่ยังมีขัน้ตอนในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การทําความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กับบุคลากร

ภายในหน่วยงาน  ท่ียงัไมช่ดัเจน  

 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พบว่า บุคลากรของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดบัต่ํา โดยบุคลากรจะมีส่วนร่วมในด้านการสื่อสาร

และถ่ายทอดยทุธศาสตร์เพ่ือนําไปปฏิบติั มากกวา่ ด้านกระบวนการวางแผน  

ข้อเสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงการจดัทําแผนยทุธศาสตร์สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ในครัง้

ตอ่ไปคือควรจดัอบรมให้ความรู้ในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ และสง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัเข้าร่วมจดัทําแผน

ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในประเดน็สําคญัของแผน

ยทุธศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

Abstract 

 A study on strategic planning process at the Office of the University Library, Kamphaeng 

Sean Campus by evaluation of the implementation status of the strategic planning process in the 

pass, and by comparison with the four-year plan of the Government Office of the Public Sector 

Development in Section 2 of strategic planning showed that the strategic planning process of the 

Office of the University Library, Kamphaeng Sean Campus is in accordance with the strategic 

planning. However, there are unclear steps on the analysis of the environment and organization, the 

strategic planning for human resource management, and the understanding on the strategic plan with 

personnel in the organization. 
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 The involvement of the personnel in the strategic planning exhibited that the personnel of the 

Office of the University Library, Kamphaeng Sean Campus is in the low level.  The library personnel 

would be involved in the communication and the transfer of strategies to be implemented more than 

the planning process. 

 Providing training on strategic planning, encouraging personnel at all levels to be involve in 

the organization’s strategic planning, and  increasing communication channels to enhance 

understanding on the importance issues of strategic plan into the same direction are recommended 

for the next strategic planning process development and improvement . 

 
คาํนํา 

ในปัจจุบันหน่วยงานทัง้ในองค์กรภาครัฐบาลและองค์กรภาคธุรกิจเอกชนต้องเผชิญกับปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ รอบตวั ทําให้ทุกหน่วยงานต้องตระหนกัและให้ความสําคญัต่อการวาง 

การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ เพราะ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการการวิเคราะห์และกําหนด

แนวทางท่ีดีท่ีสุดภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล 

สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอย่างรอบด้านมาประกอบการพิจารณา (สํานกังาน กพร.,2553)  

สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ได้มีการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559 สําหรับใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานของสํานกัฯ ซึง่ไม่ทราบว่าในการดําเนินการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ ดงักล่าวนัน้มีควาก

ถูกต้องตามหลักวิชาการมากน้อยเพียงใด ดังนัน้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาให้ทราบถึงวิธีการในการ

ดําเนินการอย่างไร เพ่ือประเมินสถานภาพการดําเนินการของกระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์และศกึษาการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในการแผนยุทธศาสตร์ อันนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผน

ยทุธศาสตร์สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ตอ่ไป  

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ประชากร 

 คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน และบคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน จํานวน 25 คน 

เคร่ืองมือในการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูในการวิจยัในครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 

1. การสมัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  

2. แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบประเมินคา่ 5 ระดบั ตามแนวคิด LiKert Scale  

โดยมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงทางด้านเนือ้หา (Content Validity) ด้านโครงสร้าง (Construct 

Validity) ด้านภาษา (Verbal Validity)โดยให้ผู้ทรงคณุวุฒิ จํานวน 3 ท่าน และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliabity)  

โดยการวดัคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์อลัฟ่า (1Cronbach Alpha Coefficient) 1 ซึง่มีคา่เท่ากบั 0.93 
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ผลและอภปิรายผลการวิจัย 

สถานภาพการดาํเนินการของกระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด กาํแพงแสน 

 จากการศกึษาข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน สรุปผลการ

วิเคราะห์เนือ้หาของข้อมลูตามลําดบัของกระบวนการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ด้านกระบวนการวางแผน  

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  พบว่า ในการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ท่ีผ่าน

มานัน้ คณะกรรมการสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กรโดยนําแนวคิด  SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการ โดยได้

กําหนดให้ผู้ อํานวยการ หวัหน้าฝ่าย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วม ในการดําเนินการ และได้มอบหมายให้หัวหน้า

ฝ่ายประชุมบุคลากรในฝ่ายเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กรของแต่ละฝ่าย และนําข้อมูลท่ีได้จากการ

ประชมุของแตล่ะฝ่ายพิจารณาเพ่ือสรุปข้อมลู และให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการจดัลําดบัความสําคญัของข้อมลูท่ี

ได้ในแตล่ะด้าน   

 แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน นัน้ยังไม่

ครอบคลมุ โดยเฉพาะในด้านโอกาส (opportunities) และอปุสรรค (threats)  การวิเคราะห์เกิดจากการประมวล

ความนกึคิดของผู้ วิเคราะห์ ไมมี่การประมวลจากแหล่งท่ีมาท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น การสํารวจความคิดเห็น การ

เปรียบเทียบข้อมลูกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  อีกทัง้ยงัไม่มีการทําความเข้าใจเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการ

ให้บริการยทุธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการโดยตรง  มีแตเ่พียงการทําความเข้าใจในเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

นอกจากนี ้พบว่า ขาดข้อมลูท่ีได้จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคญัของหน่วยงาน คือ นิสิต อาจารย์ บุคลากร ท่ีใช้

บริการสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน  

 2.  การกําหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 

 2.1 การกําหนดวิสัยทัศน์ พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน โดย

ผู้ อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย ผู้ ช่วยหัวหน้าฝ่าย รวมทัง้มีการกําหนดประเด็นท่ีสําคัญ และให้คําจํากัดความของ

ข้อความท่ีปรากฏในวิสยัทศัน์เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัของผู้ เก่ียวข้อง 

 2.2 การกําหนดภารกิจ  พบวา่ สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีการกําหนดภารกิจ หรือ พนัธกิจ ดัง้เดิมของ

องค์กร และภารกิจตามเป้าประสงค์อย่างชดัเจน 

 2.3 การกําหนดวัตถุประสงค์หลักขององค์กร พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนด

วตัถปุระสงค์หลกัขององค์กรท่ีชดัเจน  

 3. การกําหนดยทุธศาสตร์/กลยุทธ์พบว่า สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ท่ีชดัเจน 

โดยการประมวลจากข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis   

 4. การกําหนดตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลผลิต พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนดตัวชีว้ัด 

เป้าหมาย ผลผลิต โดยได้นําข้อมลูผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา ร่วมในการพิจารณาในการกําหนด 

แตอ่ย่างไรก็ตามในการกําหนดคา่เป้าหมายนัน้ยงัไมมี่ความสมบูรณ์ ซึง่จากการสมัภาษณ์พบว่าข้อมลูเป้าหมาย

ในบางปีไมไ่ด้มีการกําหนดเน่ืองจากไมไ่ด้ข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
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 5. การวางแผนกลยทุธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล  พบวา่ ผู้บริหารได้ให้ความสําคญักบัการพฒันา

บุคลากรของหน่วยงานเป็นอย่างย่ิง แต่กระบวนการในการจดัทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานกัหอสมุด 

กําแพงแสน ไมมี่ความชดัเจน  

 6. การวางแผนจัดสรรทรัพยากรเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พบว่า สํานักหอสมุด 

กําแพงแสนได้มีการวางแผนจดัสรรทรัพยากรเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วน

ของงบประมาณ มีการวางแผนการของบประมาณประจําปีท่ีสอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์ 

ด้านการสื่อสารและถ่ายทอดยทุธศาสตร์เพ่ือนําไปปฏิบติั 

 1 การถ่ายทอดกลยุทธ์ ตวัชีว้ดัและเป้าหมายระดบัองค์กร ลงสู่หน่วยงานภายใน พบว่า สํานกัหอสมุด 

กําแพงแสน มีการมอบหมายกลยุทธ์ ตวัชีว้ดัและเป้าหมายไปยงัฝ่ายงานภายใน และหวัหน้าฝ่ายได้มอบหมาย

กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย ไปสูบ่คุลากรภายในฝ่ายในท่ีประชมุของแตล่ะฝ่ายย่างชดัเจน  

 2. การกําหนดแผนงาน / โครงการ ท่ีสอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์  พบว่า สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ได้ 

กําหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์  อย่างชดัเจน 

 3. การสื่อสาร ทําความเข้าใจแผนยทุธศาสตร์กบับคุลากรภายในหน่วยงาน  พบวา่ ผู้ อํานวยการได้ชีแ้จง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ในกิจกรรมสัมมาฑิฐิ แต่เป็นเพียงการชีแ้จงเก่ียวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ

โครงการ และผู้ รับผิดชอบเท่านัน้ ซึ่งไม่ครอบคลุมในทุกรายละเอียดท่ีจําเป็นในแผนยุทธศาสตร์ และ

สํานกัหอสมุด กําแพงแสน โดยเป็นเพียงช่องทางการสื่อสารเพียงช่องทางเดียวท่ีสํานักหอสมดุ กําแพงแสน ได้

ดําเนินการ  

 4. การติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการประเมินผลสําเร็จตามตัวชีว้ัดและ

เป้าหมาย พบวา่ สํานกัหอสมดุ กําแพงแสนมีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบติัราชการเป็นประจําทุกราย

ไตรมาส และมีการประเมินผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมายเป็นประจําทกุปี  

 5. การจดัแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO พบว่า สํานกัหอสมดุ กําแพงแสนมีการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เป็นประจําทกุปี  

 จากการศกึษาข้อมลูสถานภาพการดําเนินการในการจดัทําแผนยุทธศาสตร์สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 

นัน้ พบว่า  มีการดําเนินการตามกระบวนการอย่างครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าในบางขัน้ตอนท่ี

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการนัน้ขาดความสมบูรณ์ ชัดเจน และไม่ครอบคลุม ทัง้ในส่วนของการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือวิเคราะห์องค์กร การการกําหนดตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลผลิต การวางแผนกลยุทธ์ด้าน

การบริหารทรัพยากรบคุคล  และการสื่อสาร ทําความเข้าใจแผนยทุธศาสตร์กบับคุลากรภายในหน่วยงาน  ดงันัน้

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในครัง้ต่อไป หน่วยงานควรพัฒนาขัน้ตอนต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้มีความ

สมบรูณ์ ชดัเจนย่ิงขึน้  

 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด กาํแพงแสน 

 ผลจากการศกึษาข้อมลูการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแผนยุทธศาสตร์สํานกัหอสมดุ กําแพงแสนท่ี

ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากบคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน จํานวน 25 คน  

ตอนท่ี 1  ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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                              (n=25) 

ลักษณะทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

       ชาย 7 28.0 

       หญิง 18 72.0 

2. ระดบัการศกึษา   

       ปวช. หรือเทียบเท่า 2 8.0 

       ปวส. หรือเทียบเท่า 3 12.0 

       ปริญญาตรี 10 40.0 

       สงูกวา่ปริญญาตรี 10 40.0 

 3. สถานภาพการทํางาน         

       ข้าราชการ 5 20.0 

       พนกังานมหาวิทยาลยั 12 48.0 

       พนกังานเงินรายได้ 6 24.0 

       ลกูจ้างประจํา 2 8.0 

 

ลักษณะทั่วไป 

4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 

จาํนวน 

 

ร้อยละ 

       1-5 ปี 7 28.0 

       6-10  ปี 7 28.0 

       มากกวา่ 10 ปี 11 44.0 

 จากตารางพบวา่ ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามากกวา่คร่ึงหนึง่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.0) สว่นใหญ่มี

การศกึษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 40.0) และสงูกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 40.0) ประชากรสว่นใหญ่เป็น

พนกังานมหาวิทยาลยั (ร้อยละ 48.0) และมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 44) 

 

ตอนท่ี 2  การมีสว่นร่วมในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ ของบคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน  

    (n=25) 

กระบวนการวางแผน 

มาก

ที่สุด 

 

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ที่สุด 

 

X S.D. 
ระดับ

คะแนน 

ด้านกระบวนการวางแผน  1.87 1.42 ตํ่า 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 

กําแพงแสน ในรอบปี 2554 – 2559  

4 

(16%) 

2 

(8%) 

0 

(0%) 

2 

(8%) 

17 

(68%) 

1.96 1.59 ต่ํา 
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กระบวนการวางแผน 

มาก

ที่สุด 

 

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ที่สุด 

 

X S.D. 
ระดับ

คะแนน 

2.  ท่านมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์

ข้อมลูด้านปัจจยัภายในและ

ภายนอกท่ีสอดคล้องหรือมี

ผลกระทบกบัสํานกัฯ ในการจดัทํา

แผนยทุธศาสตร์ สํานกัหอสมดุ 

กําแพงแสน ในรอบปี 2554 – 2559 

3 

(12%) 

3 

(12%) 

3 

(12%) 

0 

(0%) 

16 

(64%) 

2.08 1.55 ต่ํา 

3.  ท่านมีสว่นร่วมในการพิจารณา

ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา เพ่ือเป็น

แนวทางในการกําหนดเป้าหมาย

ผลผลิตประจําปีในการจดัทําแผน

ยทุธศาสตร์ สํานกัหอสมดุ กําแพง

แสน.ในรอบปี 2554 – 2559 

3 

(12%) 

2 

(8%) 

3 

(12%) 

1 

(4%) 

16 

(64%) 

2.00 1.50 ต่ํา 

4.  ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผน

กลยทุธ์ด้านการบริหารทรัพยากร

บคุคลท่ีสอดคล้องกบัแผน

ยทุธศาสตร์จดัทําแผนยทุธศาสตร์ 

สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ในรอบปี 

2554 – 2559 

1 

(4%) 

1 

(4%) 

1 

(4%) 

0 

(0%) 

22 1.36 1.04 ต่ํา 

5.  ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผน

ด้านการจดัสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือ

รองรับการดําเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ให้บรรลตุามเป้าหมาย 

1 

(4%) 

2 

(8%) 

0 

(0%) 

1 

(4%) 

21 1.44 1.12 ต่ํา 

6. ท่านมีสว่นร่วมในการกําหนด

ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมายในระดบัตา่ง ๆ 

3 

(12%) 

3 

(12%) 

6 

(24%) 

1 

(4%) 

12 2.36 1.50 ปาน

กลาง 

ด้านการส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏบิัต ิ 2.62 1.52 ปาน

กลาง 

1 ท่านมีสว่นรับผิดชอบกลยทุธ์ 

ตวัชีว้ดัและเป้าหมายขององค์กร 

6 

(24%) 

6 

(24%) 

0 

(0%) 

2 

(8%) 

11 

(44%) 

2.76 1.76 ปาน

กลาง 

2  ท่านมีสว่นรับผิดชอบแผนงาน / 

โครงการ ท่ีสอดรับกบัแผน

ยทุธศาสตร์  

6 

(24%) 

5 

(20%) 

3 

(12%) 

5 

(20%) 

6 

(24%) 

3.00 1.55 ปาน

กลาง 
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กระบวนการวางแผน 

มาก

ที่สุด 

 

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ที่สุด 

 

X S.D. 
ระดับ

คะแนน 

3  ทา่นมีสว่นในการให้ข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องในการติดตามความก้าวหน้า

ของแผนปฏิบตัิราชการ รวมถึงการ

ประเมินผลสาํเร็จตามตวัชีว้ดัและ

เป้าหมาย  

3 

(12%) 

6 

(24%) 

4 

(16%) 

5 

(20%) 

7 

(28%) 

2.72 1.43 ปาน

กลาง 

4. ทา่นมีสว่นร่วมในการจดัทําแผน

บริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน 

COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการ

เปลีย่นแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการ

ดําเนินแผนงาน/โครงการ 

5 

(20%) 

3 

(12%) 

5 

(20%) 

3 

(12%) 

9 

(36%) 

2.68 1.57 ปาน

กลาง 

5  ท่ า น ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม / รั บ ท ร า บ

รายละเ อียด เ ป้าหมาย ของแผน

ยทุธศาสตร์สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 

ในรอบปี 2554 – 2559  

4 

(16%) 

1 

(4%) 

5 

(20%) 

7 

(28%) 

8 

(32%) 

2.44 1.42 ปาน

กลาง 

6. ท่านได้เข้าร่วม / รับทราบ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด  เ ป้ า ห ม า ย  ข อ ง

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ

สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 

4 

(16%) 

1 

(4%) 

9 

(36%) 

4 

(16%) 

7 

(28%) 

2.64 1.38 ปาน

กลาง 

7. ท่านได้เข้าร่วม/รับทราบผลการ

ดําเนินงาน ของแผนยุทธศาสตร์

สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ในรอบปี 

2554 – 2559 

4 

(16%) 

1 

(4%) 

3 

(12%) 

3 

(12%) 

14 

(56%) 

2.12 1.54 ต่ํา 

ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.27 1.52 ตํ่า 

 จากตารางพบวา่ บคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีสว่นร่วมในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ ของ

บคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ในระดบัต่ํา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.27 ซึง่เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 1

 1. ด้านกระบวนการวางแผน บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีส่วนร่วมในระดบัต่ํา โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 1.87 ซึง่เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย ในระดบัต่าง ๆ

มากท่ีสุด อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 และบุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนท่ี

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ น้อย

ท่ีสดุ อยู่ในระดบัต่ํา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.36  

 2. ด้านการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปบุคลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีส่วนร่วมใน

ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมท่านมีส่วน
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รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ ท่ีสอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์มากท่ีสดุ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.00 และบุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม/รับทราบผลการดําเนินงาน ของแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ในรอบปี 2554 – 2559 น้อยท่ีสดุ อยู่ในระดบัต่ํา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.12  

ดงันัน้ สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทําแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มากย่ิงขึน้ จากการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial participation) พัฒนาไปสู่

รูปแบบท่ีมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full participation) ซึง่จะทําให้บุคลากรเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ (Sense of 

Belonging) รู้สกึถงึการเป็นสว่นหนึง่ในการกําหนดเป้าหมายขององค์กร อนัจะสง่ผลให้เกิดแรงผลกัดนัท่ีพร้อมจะ

ขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางและบรรลเุป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีตนเองได้ร่วมกําหนด  

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด กาํแพงแสน 

 จากการศึกษาข้อมูลสถานภาพการดําเนินการและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน นัน้ ผู้ วิจยัได้กําหนดแนวทางการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการจดัทํา

แผนยทุธศาสตร์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ในครัง้ตอ่ไป เป็นรายข้อดงันี ้

 1. ควรสง่เสริมให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ รวมทัง้กิจกรรมด้านอ่ืน ของหน่วยงาน

ให้มากย่ิงขึน้ 

 2. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในขัน้ตอน กระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กับบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องทกุระดบั และควรเชิญผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ ท่ีมีความรู้ด้านการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษาในการ

จดัทําแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  

3. ในการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือประเมินองค์กร ควรใช้ข้อมลูประกอบการประเมินท่ีเช่ือถือได้ และ

ประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน ทัง้นีค้วรนําข้อมูลความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการต่อการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน ประกอบการประเมิน 

 4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องและ

จําเป็นในขัน้ตอนต่าง ๆ ของการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีความ

ถกูต้อง ชดัเจน น่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ 

 5. ควรจัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์การเงิน แผนยุทธศาสตร์การ

บริหารทรัพยากรบคุคล ควบคูก่บัการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกนั 

 6. ควรเพ่ิมและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ ในรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ 

ให้กบับคุลากรได้รับทราบและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกนั 

 

สรุป 

 สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีการดําเนินการในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ ครบทกุขัน้ตอน แตย่งัมีบาง

ขัน้ตอนท่ีขาดความสมบรูณ์ ชดัเจน และครอบคลมุ และพบวา่บคุลากรมีสว่นร่วมในกระบวนการวางแผน

ยทุธศาสตร์ อยู่ในระดบัต่ํา ดงันัน้ในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ในครัง้ตอ่ไปจงึควรให้ความสําคญักบัการมีสว่น

ร่วมของบคุลากรทกุระดบั และพฒันาขัน้ตอนในการจดัทําให้มีความสมบรูณ์และชดัเจนย่ิงขึน้ 
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