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บทคัดย่ อ

การศึกษากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยการประเมินสถานภาพการ
ดําเนินการของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในหมวดที่ 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็ นไปตาม
กระบวนการจัด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แต่ ยั ง มี ขัน้ ตอนในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและองค์ ก ร
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการบริ หารทรั พยากรบุคคล การทํ าความเข้ าใจแผนยุทธศาสตร์ กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ที่ยงั ไม่ชดั เจน
ด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการจัด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า บุ ค ลากรของสํ า นัก หอสมุด
กําแพงแสนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับตํ่า โดยบุคลากรจะมีส่วนร่ วมในด้ านการสื่อสาร
และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปปฏิบตั ิ มากกว่า ด้ านกระบวนการวางแผน
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุ งการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในครัง้
ต่อไปคือควรจัดอบรมให้ ความรู้ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับเข้ าร่ วมจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน และเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจในประเด็นสําคัญของแผน
ยุทธศาสตร์ ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

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.
ฝ่ ายบริหารและธุรการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
Management and Administration, Office of The University Library Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University Kamphaeng
Saen Campus, Nakornpathom 73140
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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 .

คํานํา

ในปั จจุบันหน่ วยงานทัง้ ในองค์ กรภาครั ฐบาลและองค์ ก รภาคธุรกิ จ เอกชนต้ องเผชิ ญ กับปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมต่าง ๆ รอบตัว ทําให้ ทุกหน่วยงานต้ องตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการวาง
การวางแผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนกลยุทธ์ เพราะ การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็ นการการวิเคราะห์ และกํ าหนด
แนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต้ สภาพแวดล้ อมต่ า ง ๆ เพื่ อ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ต้ องการ โดยจะต้ องศึ ก ษาข้ อมู ล
สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกอย่
้
างรอบด้ านมาประกอบการพิจารณา (สํานักงาน กพร.,2553)
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559 สําหรับใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานของสํานักฯ ซึง่ ไม่ทราบว่าในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวนันมี
้ ควาก
ถูก ต้ อ งตามหลักวิ ชาการมากน้ อยเพี ยงใด ดังนัน้ จึง มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องศึกษาให้ ทราบถึง วิธี การในการ
ดําเนินการอย่างไร เพื่อประเมินสถานภาพการดําเนินการของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และศึกษาการมี
ส่ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการแผนยุ ท ธศาสตร์ อัน นํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการจัด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ต่อไป

วิธีการศึกษาวิจัย
ประชากร
คณะกรรมการบริ หารสํานักหอสมุด กําแพงแสน และบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 25 คน
เครื่ องมือในการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
โดยใช้ เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น
1. การสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview)
2. แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิด LiKert Scale
โดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้ านเนือ้ หา (Content Validity) ด้ านโครงสร้ าง (Construct
Validity) ด้ านภาษา (Verbal Validity)โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน และทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliabity)
โดยการวัดค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธ์อลั ฟ่ า (Cronbach Alpha Coefficient) ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.93
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย

สถานภาพการดําเนินการของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
จากการศึกษาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริ หารสํานักหอสมุด กําแพงแสน สรุ ปผลการ
วิเคราะห์เนื ้อหาของข้ อมูลตามลําดับของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ด้ านกระบวนการวางแผน
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม พบว่า ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ที่ผ่าน
มานัน้ คณะกรรมการสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและองค์กรโดยนําแนวคิด SWOT Analysis เป็ นเครื่ องมือในการดําเนินการ โดยได้
กําหนดให้ ผ้ อู ํานวยการ หัวหน้ าฝ่ าย ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ าย เข้ าร่ วม ในการดําเนินการ และได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ฝ่ ายประชุมบุคลากรในฝ่ ายเพื่อวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมและองค์กรของแต่ละฝ่ าย และนําข้ อมูลที่ ได้ จากการ
ประชุมของแต่ละฝ่ ายพิจารณาเพื่อสรุ ปข้ อมูล และให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่ วมในการจัดลําดับความสําคัญของข้ อมูลที่
ได้ ในแต่ละด้ าน
แต่อย่ างไรก็ ตามการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมและองค์ กร ของสํ านักหอสมุด กํ าแพงแสน นัน้ ยัง ไม่
ครอบคลุม โดยเฉพาะในด้ านโอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) การวิเคราะห์เกิดจากการประมวล
ความนึกคิดของผู้วิเคราะห์ ไม่มีการประมวลจากแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น การสํารวจความคิดเห็น การ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกทังยั
้ งไม่มีการทําความเข้ าใจเป้าหมายยุทธศาสตร์ ชาติ เป้าหมายการ
ให้ บริ การยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง มีแต่เพียงการทําความเข้ าใจในเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน
นอกจากนี ้ พบว่า ขาดข้ อมูลที่ได้ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สําคัญของหน่วยงาน คือ นิสิต อาจารย์ บุคลากร ที่ใช้
บริ การสํานักหอสมุด กําแพงแสน
2. การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
2.1 การกํ าหนดวิ สัย ทัศ น์ พบว่า สํ า นัก หอสมุด กํ า แพงแสน มี ก ารกํ าหนดวิ สัย ทัศ น์ ที่ ชัด เจน โดย
ผู้อํานวยการ หัวหน้ าฝ่ าย ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ าย รวมทัง้ มีการกํ าหนดประเด็นที่ สําคัญ และให้ คําจํากัดความของ
ข้ อความที่ปรากฏในวิสยั ทัศน์เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันของผู้เกี่ยวข้ อง
2.2 การกําหนดภารกิจ พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนดภารกิจ หรื อ พันธกิจ ดังเดิ
้ มของ
องค์กร และภารกิจตามเป้าประสงค์อย่างชัดเจน
2.3 การกํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ขององค์ ก ร พบว่า สํ า นัก หอสมุด กํ า แพงแสน มี ก ารกํ าหนด
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรที่ชดั เจน
3. การกําหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน
โดยการประมวลจากข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis
4. การกํ าหนดตัวชี ว้ ัด เป้ าหมาย ผลผลิ ต พบว่ า สํ านัก หอสมุด กํ าแพงแสน มี ก ารกํ าหนดตัวชี ว้ ัด
เป้าหมาย ผลผลิต โดยได้ นําข้ อมูลผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ร่ วมในการพิจารณาในการกําหนด
แต่อย่างไรก็ตามในการกําหนดค่าเป้าหมายนันยั
้ งไม่มีความสมบูรณ์ ซึง่ จากการสัมภาษณ์ พบว่าข้ อมูลเป้าหมาย
ในบางปี ไม่ได้ มีการกําหนดเนื่องจากไม่ได้ ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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5. การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล พบว่า ผู้บริ หารได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานเป็ นอย่างยิ่ง แต่กระบวนการในการจัดทําแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลของสํานักหอสมุด
กําแพงแสน ไม่มีความชัดเจน
6. การวางแผนจัดสรรทรั พยากรเพื่อรองรั บการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พบว่า สํานักหอสมุด
กําแพงแสนได้ มีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วน
ของงบประมาณ มีการวางแผนการของบประมาณประจําปี ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ด้ านการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปปฏิบตั ิ
1 การถ่ายทอดกลยุทธ์ ตัวชี ้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร ลงสู่หน่วยงานภายใน พบว่า สํานักหอสมุด
กําแพงแสน มีการมอบหมายกลยุทธ์ ตัวชี ้วัดและเป้าหมายไปยังฝ่ ายงานภายใน และหัวหน้ าฝ่ ายได้ มอบหมาย
กลยุทธ์ ตัวชี ้วัดและเป้าหมาย ไปสูบ่ คุ ลากรภายในฝ่ ายในที่ประชุมของแต่ละฝ่ ายย่างชัดเจน
2. การกําหนดแผนงาน / โครงการ ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้
กําหนดแผนงาน/โครงการ ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจน
3. การสื่อสาร ทําความเข้ าใจแผนยุทธศาสตร์ กบั บุคลากรภายในหน่วยงาน พบว่า ผู้อํานวยการได้ ชี ้แจง
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ในกิ จกรรมสัมมาฑิฐิ แต่เป็ นเพี ยงการชี แ้ จงเกี่ ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
โครงการ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบเท่ า นั น้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก รายละเอี ย ดที่ จํ า เป็ นในแผนยุ ท ธศาสตร์ และ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยเป็ นเพียงช่องทางการสื่อสารเพียงช่องทางเดียวที่สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้
ดําเนินการ
4. การติดตามความก้ าวหน้ าของแผนปฏิ บัติราชการ รวมถึงการประเมินผลสําเร็ จตามตัวชี ว้ ัดและ
เป้าหมาย พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสนมีการติดตามความก้ าวหน้ าของแผนปฏิบตั ิราชการเป็ นประจําทุกราย
ไตรมาส และมีการประเมินผลสําเร็ จตามตัวชี ้วัดและเป้าหมายเป็ นประจําทุกปี
5. การจัดแผนบริ หารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสนมีการจัดทํา
แผนบริ หารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เป็ นประจําทุกปี
จากการศึกษาข้ อมูลสถานภาพการดําเนินการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
นัน้ พบว่ า มี ก ารดํ า เนิ น การตามกระบวนการอย่ า งครบถ้ วน แต่อ ย่ า งไรก็ ต าม ยัง พบว่ า ในบางขัน้ ตอนที่
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ ดําเนิ นการนัน้ ขาดความสมบูรณ์ ชัดเจน และไม่ครอบคลุม ทัง้ ในส่วนของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมหรื อวิเคราะห์องค์กร การการกําหนดตัวชี ้วัด เป้าหมาย ผลผลิต การวางแผนกลยุทธ์ ด้าน
การบริ หารทรัพยากรบุคคล และการสื่อสาร ทําความเข้ าใจแผนยุทธศาสตร์ กบั บุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนัน้
ในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ ในครั ง้ ต่อไป หน่วยงานควรพัฒ นาขัน้ ตอนต่าง ๆ ที่ กล่าวมาข้ างต้ น ให้ มีความ
สมบูรณ์ ชัดเจนยิ่งขึ ้น

การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
ผลจากการศึกษาข้ อมูลการมีสว่ นร่ วมของบุคลากรในการแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสนที่
ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 25 คน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ลักษณะทั่วไป

จํานวน

(n=25)
ร้ อยละ

7
18

28.0
72.0

2
3
10
10

8.0
12.0
40.0
40.0

5
12
6
2

20.0
48.0
24.0
8.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ปวช. หรื อเทียบเท่า
ปวส. หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. สถานภาพการทํางาน
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้ างประจํา

ลักษณะทั่วไป
จํานวน
ร้ อยละ
4. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
1-5 ปี
7
28.0
6-10 ปี
7
28.0
มากกว่า 10 ปี
11
44.0
จากตารางพบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามากกว่าครึ่งหนึง่ เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 72.0) ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 40.0) และสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 40.0) ประชากรส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย (ร้ อยละ 48.0) และมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี (ร้ อยละ 44)
ตอนที่ 2 การมีสว่ นร่ วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ของบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน

กระบวนการวางแผน

มาก
ที่สุด

มาก

ด้ านกระบวนการวางแผน
1. ท่านมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผน 4
2
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ สํ า นั ก ห อ ส มุ ด (16%) (8%)
กําแพงแสน ในรอบปี 2554 – 2559

ปาน น้ อย
กลาง

0
(0%)

1004

2
(8%)

น้ อย
ที่สุด

17
(68%)

X

S.D.

1.87 1.42
1.96 1.59

(n=25)
ระดับ
คะแนน
ตํ่า
ตํ่า
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มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

2. ท่านมีสว่ นร่ วมในการวิเคราะห์
3
3
ข้ อมูลด้ านปั จจัยภายในและ
(12%) (12%)
ภายนอกที่สอดคล้ องหรื อมี
ผลกระทบกับสํานักฯ ในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด
กําแพงแสน ในรอบปี 2554 – 2559
3. ท่านมีสว่ นร่ วมในการพิจารณา
3
2
ผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา เพื่อเป็ น (12%) (8%)
แนวทางในการกําหนดเป้าหมาย
ผลผลิตประจําปี ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพง
แสน.ในรอบปี 2554 – 2559
4. ท่านมีสว่ นร่ วมในการวางแผน
1
1
กลยุทธ์ด้านการบริ หารทรัพยากร
(4%) (4%)
บุคคลที่สอดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์ จดั ทําแผนยุทธศาสตร์
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบปี
2554 – 2559
5. ท่านมีสว่ นร่ วมในการวางแผน
1
2
ด้ านการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อ (4%) (8%)
รองรับการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ให้ บรรลุตามเป้าหมาย

3
0
(12%) (0%)

3
1
(12%) (4%)

กระบวนการวางแผน

มาก
ที่สุด

X

S.D.

ระดับ
คะแนน

16
(64%)

2.08

1.55

ตํ่า

16
(64%)

2.00

1.50

ตํ่า

1
(4%)

0
(0%)

22

1.36

1.04

ตํ่า

0
(0%)

1
(4%)

21

1.44

1.12

ตํ่า

6. ท่านมีสว่ นร่ วมในการกําหนด
3
3
6
1
ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมายในระดับต่าง ๆ (12%) (12%) (24%) (4%)
ด้ านการสื่อสารและถ่ ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปปฏิบัติ

12

2.36

1.50

2.62

1.52

2.76

1.76

3.00

1.55

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

1 ท่านมีสว่ นรับผิดชอบกลยุทธ์
ตัวชี ้วัดและเป้าหมายขององค์กร
2 ท่านมีสว่ นรับผิดชอบแผนงาน /
โครงการ ที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์

6
6
0
2
11
(24%) (24%) (0%) (8%) (44%)
6
5
3
5
6
(24%) (20%) (12%) (20%) (24%)
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กระบวนการวางแผน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

3 ท่านมีสว่ นในการให้ ข้อมูลที่
3
6
4
5
7
เกี่ยวข้ องในการติดตามความก้ าวหน้ า (12%) (24%) (16%) (20%) (28%)
ของแผนปฏิบตั ิราชการ รวมถึงการ
ประเมินผลสําเร็ จตามตัวชี ้วัดและ
เป้าหมาย
4. ท่านมีสว่ นร่วมในการจัดทําแผน
5
3
5
3
9
บริ หารความเสีย่ งตามมาตรฐาน
(20%) (12%) (20%) (12%) (36%)
COSO เพื่อเตรี ยมการรองรับการ
เปลีย่ นแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการ
5 ท่ า น ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม / รั บ ท ร า บ
4
1
5
7
8
รายละเอี ย ด เป้ าหมาย ของแผน (16%) (4%) (20%) (28%) (32%)
ยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
ในรอบปี 2554 – 2559

ระดับ
คะแนน

X

S.D.

2.72

1.43

ปาน
กลาง

2.68

1.57

ปาน
กลาง

2.44

1.42

ปาน
กลาง

6.
ท่ า นได้ เข้ าร่ ว ม/รั บ ทราบ 4
1
9
4
7
2.64 1.38
ปาน
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง (16%) (4%) (36%) (16%) (28%)
กลาง
แผนปฏิ บัติ ร าชการประจํ า ปี ของ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน
7. ท่านได้ เข้ าร่ วม/รั บทราบผลการ 4
1
3
3
14
2.12 1.54
ตํ่า
ดํ า เนิ น งาน ของแผนยุ ท ธศาสตร์ (16%) (4%) (12%) (12%) (56%)
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ในรอบปี
2554 – 2559
ภาพรวมของการมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
2.27 1.52
ตํ่า
จากตารางพบว่า บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีสว่ นร่ วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ของ
บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในระดับตํ่า โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.27 ซึง่ เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า 1
1. ด้ านกระบวนการวางแผน บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีส่วนร่ วมในระดับตํ่า โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.87 ซึง่ เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า บุคลากรมีสว่ นร่ วมในการกําหนดตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย ในระดับต่าง ๆ
มากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 และบุคลากรมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนที่
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ น้ อย
ที่สดุ อยู่ในระดับตํ่า โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.36
2. ด้ านการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีส่วนร่ วมใน
ระดับ ปานกลาง โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 2.62 ซึ่ง เมื่ อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า บุค ลากรมี ส่ วนร่ ว มท่ า นมี ส่ ว น
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รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ มากที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.00 และบุคลากรมี ส่วนร่ วมในการเข้ าร่ วม/รั บทราบผลการดํ าเนิ นงาน ของแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด
กําแพงแสน ในรอบปี 2554 – 2559 น้ อยที่สดุ อยู่ในระดับตํ่า โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.12
ดังนัน้ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ควรส่งเสริ มให้ บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานให้ มากยิ่งขึน้ จากการมีส่วนร่ วมแบบบางส่วน (Partial participation) พัฒนาไปสู่
รู ปแบบที่มีส่วนร่ วมแบบสมบูรณ์ (Full participation) ซึง่ จะทําให้ บุคลากรเกิดความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของ (Sense of
Belonging) รู้ สกึ ถึงการเป็ นส่วนหนึง่ ในการกําหนดเป้าหมายขององค์กร อันจะส่งผลให้ เกิดแรงผลักดันที่พร้ อมจะ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ เป็ นไปตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ตนเองได้ ร่วมกําหนด
การพัฒนาและปรั บปรุ งกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
จากการศึก ษาข้ อ มูล สถานภาพการดํ า เนิ น การและการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการจัด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุด กําแพงแสน นัน้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในครัง้ ต่อไป เป็ นรายข้ อดังนี ้
1. ควรส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่ วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ รวมทังกิ
้ จกรรมด้ านอื่น ของหน่วยงาน
ให้ มากยิ่งขึ ้น
2. ควรสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในขัน้ ตอน กระบวนการการจัดทํ าแผนยุท ธศาสตร์ กับ บุค ลากรที่
เกี่ยวข้ องทุกระดับ และควรเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ที่มีความรู้ ด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็ นที่ปรึ กษาในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
3. ในการประเมินสภาวะแวดล้ อมหรื อประเมินองค์กร ควรใช้ ข้อมูลประกอบการประเมินที่เชื่อถือได้ และ
ประเมินให้ ครอบคลุมทุกด้ านที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงาน ทัง้ นีค้ วรนําข้ อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การต่อการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ประกอบการประเมิน
4. ควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรมีความรู้ และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องและ
จําเป็ นในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานมีความ
ถูกต้ อง ชัดเจน น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
5. ควรจัดทําแผนยุทธ์ ศาสตร์ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แผนยุทธศาสตร์ การเงิน แผนยุทธศาสตร์ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล ควบคูก่ บั การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกัน
6. ควรเพิ่มและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การสร้ างความเข้ าใจ ในรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์
ให้ กบั บุคลากรได้ รับทราบและเข้ าใจไปในทิศทางเดียวกัน

สรุ ป
สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการดําเนินการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ครบทุกขันตอน
้
แต่ยงั มีบาง
ขันตอนที
้
่ขาดความสมบูรณ์ ชัดเจน และครอบคลุม และพบว่าบุคลากรมีสว่ นร่ วมในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับตํ่า ดังนันในการจั
้
ดทําแผนยุทธศาสตร์ ในครัง้ ต่อไปจึงควรให้ ความสําคัญกับการมีสว่ น
ร่ วมของบุคลากรทุกระดับ และพัฒนาขันตอนในการจั
้
ดทําให้ มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ ้น
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