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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านการทํางาน การพัฒนาทุน
มนุษย์ และแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคือ บุคลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 36 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าสถิติร้อยละ
(Percentage)ค่าเฉลี่ย(Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า 1)ปั จจัย ด้ านการทํ างาน อยู่ในระดับ ปานกลาง พิ จารณารายด้ าน ความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ ความตังใจหรื
้
อความมุ่งมัน่ ในการทํางาน การสนับสนุนของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน สภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง 2) การพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน อยู่ในระดับปาน
กลาง พิ จ ารณารายด้ า น การพัฒ นาความรู้ การพัฒ นาทัก ษะ การพัฒ นาทัศ นคติ อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
เช่นเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาทุนมนุษย์ 1) ด้ านปั จจัยการทํางาน ผู้บริ หารควรวางแผนการพัฒนา
บุคลากรให้ ชดั เจน โดยให้ ครอบคลุมตามความเหมาะสมทุกสายงาน ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างผู้บริ หาร
รุ่ นใหม่ในอนาคต 2) ด้ านการพัฒนาทุนมนุษย์ ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาความรู้ การพัฒนา
ทักษะตามความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะของบุคลากรทุก
สายงาน และการพัฒนาทัศนคติ ควรมีการจัดกิจกรรมสร้ างสํานึกให้ บุคลากรมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

ABSTRACT
The objective of this research is to study the opinion level on working factors of the
development of human capital and direction on the development of human capital at the Office of the
University Library, Kamphaeng Sean Campus. The population used in the research is thirty six staffs
who are working at the Office of the University Library, Kamphaeng Sean Campus. Survey
questionnaire was used as a tool for data collection. The data were analyzed by using computer
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program. The statistic used in the data analysis are percentage, mean, standard deviation.
The results showed that 1) the working factor is in moderate level by considering the
occupational progress, intention or commitment to work, and the support from administrator and
supervisor. The working environment is also in moderate level. 2) The development of human capital at
the Office of the University Library, Kamphaeng Sean Campus is in moderate level by considering the
knowledge development and skill development. The attitude development is in moderate level, as well.
Recommendations for the development plan of the human capital are: 1) For working factor,
administrator should clearly plan the personnel development, which covers all appropriate areas. Also,
the next generation administrator should be developed. 2) For the development of the human capital,
the personnel development plan should be prepared for the knowledge development and skill
development in appropriate way for each job position in order to develop the capabilities and to
improve the skill of all personnel. To continuously develop the good attitude to the organization,
conscience building activity should be organized with the budget for the personnel development.
Key Word : Human Capital
E-mail address : libsts@ku.ac.th

คํานํา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ.2540-2544)ให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมและมุง่ ให้ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” และต่อมามีการปรับเปลี่ยนพัฒนา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9(พ.ศ.2545-2549) ได้ อญ
ั เชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็ นปรัชญา
นําทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศควบคูไ่ ปกับกระบวนทัศน์ การพัฒนาแบบบูรณาการ การเป็ นองค์รวมที่มี
“คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554)ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 8 และกรอบแนวคิ ด การพัฒ นาประเทศในแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559)ยังคงยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวม
ที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ พร้ อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น (ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่128 ฉบับพิเศษ 152ง หน้ า2 14 ธันวาคม 2554)
และจากสภาพแวดล้ อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โลกก้ าวเข้ าสู่ยุคการบริ หารที่เน้ น
องค์ความรู้ เป็ นหลัก คนจึงเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ องค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ องค์กรจะจัดการ
หรื อหาวิธีการที่จะทํ าให้ คนแต่ละคนในองค์กรใช้ ศกั ยภาพ หรื อความรู้ ความสามารถที่มีมาก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ นนั ้ จึงต้ องมีความเข้ าใจในคุณสมบัติของทรั พยากรบุคคลที่มีความแตกต่างจากทรั พยากรอื่น ๆคนเป็ น
“สินทรัพย์” ที่จบั ต้ องไม่ได้ ไม่มีค่าเสื่อมเหมือนทรั พย์ สินอื่น คน คือ “ทุน” (Human Capital) ที่สามารถสร้ าง
“มูล ค่าเพิ่ ม ” ได้ ซึ่ง ทุ น มนุษ ย์ ห มายถึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัก ษะหรื อความชํ า นาญ รวมถึ ง
ประสบการณ์ของแต่ละคนที่สงั่ สมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะนําสิ่งเหล่านี ้มารวมเข้ าด้ วยกันจนเกิดเป็ นศักยภาพ
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ขององค์กร หรื อเป็ นทรั พยากรที่สําคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะทําให้ องค์กรนัน้ มีความสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบ
เหนือคูแ่ ข่งขัน (ธํารงศักดิ์,2550)
ทุนมนุษย์ จึงเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ องค์กรขับเคลื่อนไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมาย
ขององค์ กร ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของทุนมนุษย์ ที่มีในตัวบุคลากรและต้ องได้ รับการพัฒนาให้ ดี จึงมีความ
สนใจในการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เพื่อนําข้ อมูลปั จจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์หา
แนวทางการพัฒนาปรั บปรุ งการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของสํานักหอสมุดซึ่งจะนํ าไปสู่การก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน

วิธีการวิจัย หรื อรูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจเรื่ อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ผู้วิจยั ได้
กําหนดวิธีการวิจยั และอุปกรณ์ในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้ วย ประชากรในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การ
เก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และวิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ซึง่ เป็ นข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้ างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
และ ลูกจ้ างชัว่ คราว จํานวน 36 คน
2. เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดต่างๆ และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ระดับรายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยด้ านการทํางาน 4 ด้ าน จํานวน 21 ข้ อ ดังนี ้ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ความตังใจหรื
้
อความมุง่ มัน่ ในการทํางาน การสนับสนุนของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน เพื่อวัดระดับความคิดเห็นเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก
ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 3 ด้ าน จํานวน 12 ข้ อ
ดังนี ้ การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาทัศนคติ เพื่อวัดระดับความคิดเห็นเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับแนวทางเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด
กําแพงแสน
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3. การทดสอบเครื่ องมือในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นสําหรับศึกษาไปทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมัน่ ดังนี ้
1. การหาความตรงโดยนําแบบสอบถามที่จดั ทําขึ ้นไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิเพื่อขอคําปรึ กษาในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและโครงสร้ างของคําถาม(Content and Construct Validity)ในแต่ละหัวข้ อว่า
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยและสามารถวัดในสิ่งที่ ต้องการได้ หรื อไม่แล้ วนํามาปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อ
ดําเนินการในขันต่
้ อไป
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ ผู้วิจยั หาความเชื่อมัน่ โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุม่
ประชากรที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษา จํานวน 30 คน และนําแบบทดสอบมาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ตามวิธีการของ Cronbach ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ในภาพรวม .910
ในการวิจัยนี ้ผู้วิจัย นําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลได้ แก่ ค่าสถิติร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย(Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ผู้วิจยั ได้ ทํา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากประชากรเป้าหมาย จํานวน 36 คน ผลการวิจยั และการวิเคราะห์
ข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และระดับ
รายได้ ผลวิจัยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 26 คน (ร้ อยละ72.22) และเป็ นเพศชาย จํานวน
10 คน (ร้ อยละ27.78) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี จํานวน 13 คน (ร้ อยละ 36.11) รองลงมามีอายุ 25-34 ปี
จํ านวน 11 คน (ร้ อยละ 30.56) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ตํ่ ากว่าปริ ญ ญาตรี จํ านวน 17 คน (ร้ อยละ 47.22)
รองลงมาปริ ญญาตรี และ ปริ ญญาโท จํานวน 9 คน (ร้ อยละ 25.00) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ 0 - 5 ปี
จํานวน 10 คน (ร้ อยละ 27.78) รองลงมา 20 ปี ขึ ้นไปจํานวน 9 คน (ร้ อยละ 25.00) และส่วนใหญ่ระดับรายได้ ตํ่า
กว่า 10,000 บาท จํานวน 14 คน (ร้ อยละ 25.00) รองลงมามากกว่า 20,001 บาทจํานวน 9 คน (ร้ อยละ 25.00)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้ านการทํางาน 4 ด้ าน ได้ แก่ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ความตังใจหรื
้
อความมุง่ มัน่ ใน
การ
ทํางาน การสนับสนุนของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปั จจัยด้ านการทํางาน
S.D

ความก้ าวหน้ าในอาชีพ

Χ

3.02

0.88

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

ความตังใจหรื
้
อความมุง่ มัน่ ในการทํางาน

4.15

0.65

มาก

การสนับสนุนของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน

3.24

1.03

ปานกลาง

รายการ
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สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
เฉลีย่ รวม

3.24

1.03

ปานกลาง

3.58

0.62

ปานกลาง

ผลการวิจัยพบว่ า บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีปัจจัยด้ านการทํางาน โดยรวม อยู่ในระดับ
้
อความมุง่ มัน่ ในการ
ปานกลาง ( Χ =3.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า บุคลากรมีปัจจัยด้ านความตังใจหรื
ทํางานสูงสุด ในระดับมาก ( Χ =4.15) รองลงมาได้ แก่ด้านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ
=3.24) และลําดับที่ 3 ได้ แก่ด้านการสนับสนุนของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างานอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =3.24)
ส่ วนที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มี 3 ด้ าน ได้ แก่ การพัฒนาความรู้
การพัฒนาทักษะ การพัฒนาทัศนคติ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการพัฒนาทุนมนุษย์ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ระดับ
ความ
คิดเห็น

รายการ
Χ

S.D

การพัฒนาความรู้

3.21

0.76 ปานกลาง

การพัฒนาทักษะ
การพัฒนาทัศนคติ

2.92

0.94 ปานกลาง

3.31

0.73 ปานกลาง

3.20

0.60 ปานกลาง

เฉลีย่ รวม

ผลการวิจัยพบว่ า บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด
กําแพงแสน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =3.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การพัฒนาทัศนคติ ใน
ระดับปานกลาง( Χ =3.31) รองลงมาได้ แก่ด้านการพัฒนาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =3.21) และลําดับที่3
ได้ แก่การพัฒนาทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =2.92)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ของบุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์

จํานวน
(N=36)

ร้ อยละ
(100.00)

ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างผู้บริ หารรุ่ นใหม่ในอนาคต
4
11.11
ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตําแหน่งงาน เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร
3
8.33
ควรจัดกิจกรรมสร้ างสํานึกให้ บคุ ลากรมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร
2
5.56
ผลการวิจัยพบว่ า บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาทุนมนุษย์ 3 ข้ อ
ข้ อที่มีความถี่มากที่สดุ คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างผู้บริ หารรุ่ นใหม่ในอนาคต (ร้ อยละ11.11) รองลงมา
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คือ ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตําแหน่งงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร (ร้ อยละ
8.33)และความถี่น้อยที่สดุ คือ ควรจัดกิจกรรมสร้ างสํานึกให้ บคุ ลากรมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร (ร้ อยละ5.56)

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสนในภาพรวมของการวิจยั อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนัน้ จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ดังนี ้
1.ปั จจัยด้ านการทํางาน พบว่าบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีปัจจัยด้ านการทํางาน โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า บุคลากรมีความตังใจหรื
้
อความมุ่งมัน่ ในการทํางานสูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก ดังนันการพั
้
ฒนาทุนมนุษย์ ในด้ านความตังใจหรื
้
อความมุ่งมัน่ ในการทํางานสูงสุด แสดงว่าบุคลากร
สํานักหอสมุดมีความมุ่งมัน่ และมีความรั บผิดชอบในหน้ าที่พร้ อมยังเชื่อมัน่ ความมัน่ คงของหน่วยงาน ส่วนการ
สนับสนุนของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ในการ
สนับสนับสนุนของผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน ในการลาศึกษาต่อ การอบรม สัมมนา การเพิ่ มพูนความรู้ และ
งบประมาณ บุคลากรยังได้ รับการสนับสนุนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกสายงาน จึงขอเสนอแนะ ผู้บริ หารควร
วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ ชัดเจน โดยให้ ครอบคลุมตามความเหมาะสมทุกสายงาน และควรมีการวางแผน
พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างผู้บริ หารรุ่ นใหม่ในอนาคต
2.การพัฒนาทุนมนุษย์ ทัง้ 3 ด้ านพบว่าบุคลากรสํานักหอสมุด กํ าแพงแสน มีการพัฒนาทุนมนุษย์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้ านพบว่าบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการพัฒนา
อยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ ว่า ด้ านการพัฒนาความรู้ ด้ านการพัฒนาทักษะ และการพัฒนาทัศนคติ ยังมี
การพัฒ นาไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่ อง ส่วนใหญ่ จะเป็ นการพัฒนาบุคลากรในระดับหัวหน้ างาน ส่วนระดับ
ปฏิบตั ิการและระดับล่างไม่คอ่ ยได้ รับการพัฒนา ดังนันจึ
้ งขอเสนอแนะ ให้ สํานักหอสมุดกําแพงแสน ควรมีการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรทัง้ 3 ด้ าน ทุกตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง และควรจัดให้ มีกิจกรรมสร้ างจิตสํานึกที่ดีให้
บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ซึง่ บุคลากรเป็ นส่วน
หนึง่ ในการขับเคลื่อนให้ องค์กรดําเนินไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้
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