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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการทํางาน การพฒันาทุน

มนุษย์และแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ บุคลากร

ผู้ปฏิบติังานของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน จํานวน 36 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ

(Percentage)คา่เฉลี่ย(Mean)และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว่า 1)ปัจจัยด้านการทํางาน  อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้าน ความก้าวหน้า       

ในอาชีพ  ความตัง้ใจหรือความมุ่งมัน่ในการทํางาน  การสนับสนุนของผู้บริหารหรือหวัหน้างาน  สภาพแวดล้อม   

ในการทํางาน  อยู่ในระดบัปานกลาง   2) การพฒันาทุนมนุษย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน  อยู่ในระดบัปาน

กลาง พิจารณารายด้าน การพัฒนาความรู้  การพัฒนาทักษะ  การพัฒนาทัศนคติ อยู่ในระดับปานกลาง 

เช่นเดียวกนั  

ข้อเสนอแนะในการวางแผนพฒันาทุนมนุษย์ 1) ด้านปัจจยัการทํางาน ผู้บริหารควรวางแผนการพฒันา

บุคลากรให้ชดัเจน โดยให้ครอบคลมุตามความเหมาะสมทุกสายงาน ควรมีการพฒันาบุคลากรเพ่ือสร้างผู้บริหาร      

รุ่นใหม่ในอนาคต 2) ด้านการพฒันาทุนมนุษย์ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในการพฒันาความรู้  การพฒันา

ทกัษะตามความเหมาะสมของแตล่ะตําแหน่งงาน เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถและเพ่ิมทกัษะของบุคลากรทุก

สายงาน และการพฒันาทศันคติ ควรมีการจดักิจกรรมสร้างสํานึกให้บุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

รวมถงึการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบคุลากร   

 

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. 
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คาํนํา 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8(พ.ศ.2540-2544)ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วม

ของทกุภาคสว่นในสงัคมและมุง่ให้ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” และต่อมามีการปรับเปลี่ยนพฒันา แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9(พ.ศ.2545-2549) ได้อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญา

นําทางในการพฒันาและบริหารประเทศควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์ การพฒันาแบบบูรณาการ การเป็นองค์รวมท่ีมี 

“คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” จนถงึแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10(พ.ศ.2550-2554)ตอ่เน่ือง

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 และกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11(พ.ศ.2555-2559)ยงัคงยึดแนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม  

ท่ีมี “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” เพ่ือสร้างภมิูคุ้มกนัให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ (ราชกิจจานุเบกษา 

เลม่ท่ี128 ฉบบัพิเศษ 152ง หน้า2 14 ธนัวาคม 2554) 

และจากสภาพแวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารท่ีเน้น

องค์ความรู้เป็นหลกั  คนจงึเป็นปัจจยัสําคญัอย่างย่ิงท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรไปถงึเป้าหมายท่ีวางไว้ องค์กรจะจดัการ

หรือหาวิธีการท่ีจะทําให้คนแต่ละคนในองค์กรใช้ศกัยภาพ หรือความรู้ความสามารถท่ีมีมาก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสุดได้นัน้จึงต้องมีความเข้าใจในคณุสมบัติของทรัพยากรบุคคลท่ีมีความแตกต่างจากทรัพยากรอ่ืน ๆคนเป็น 

“สินทรัพย์” ท่ีจบัต้องไม่ได้  ไม่มีค่าเสื่อมเหมือนทรัพย์สินอ่ืน คน คือ “ทุน” (Human Capital) ท่ีสามารถสร้าง 

“มูลค่าเพ่ิม” ได้  ซึ่งทุนมนุษย์หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชํานาญ รวมถึง

ประสบการณ์ของแตล่ะคนท่ีสัง่สมอยู่ในตวัเอง และสามารถจะนําสิ่งเหลา่นีม้ารวมเข้าด้วยกนัจนเกิดเป็นศกัยภาพ

mailto:libsts@ku.ac.th
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ขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีคุณค่า ซึ่งจะทําให้องค์กรนัน้มีความสามารถสร้างความได้เปรียบ

เหนือคูแ่ข่งขนั (ธํารงศกัด์ิ,2550) 

 ทนุมนษุย์ จงึเป็นสว่นสําคญัอย่างย่ิงท่ีจะทําให้องค์กรขบัเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมาย

ขององค์กร ผู้ วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของทุนมนุษย์ท่ีมีในตัวบุคลากรและต้องได้รับการพัฒนาให้ดี จึงมีความ

สนใจในการศกึษาการพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน เพ่ือนําข้อมลูปัจจยัดงักล่าวมาวิเคราะห์หา

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสํานักหอสมุดซึ่งจะนําไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่การพฒันาองค์กร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านการทํางานของบคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน  

2. เพ่ือศกึษาการพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 

3. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 

 

วิธีการวิจัย หรือรูปแบบการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงสํารวจเร่ือง การพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ผู้ วิจยัได้ 

กําหนดวิธีการวิจยั และอปุกรณ์ในการวิจยั ซึง่ประกอบด้วย ประชากรในการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  การ

เก็บรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์ข้อมลู   และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน ซึง่เป็นข้าราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยัลกูจ้างประจํา  พนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

และ ลกูจ้างชัว่คราว  จํานวน 36 คน  

2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จากการศกึษาทฤษฎี แนวคิดตา่งๆ และ 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  4 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบด้วยคําถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบั

การศกึษา  ระยะเวลาการปฏิบติังาน  ระดบัรายได้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัด้านการทํางาน  4 ด้าน จํานวน 21  ข้อ ดงันี ้ความก้าวหน้าในอาชีพ   

ความตัง้ใจหรือความมุง่มัน่ในการทํางาน  การสนบัสนนุของผู้บริหารหรือหวัหน้างาน  สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่(rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก   

ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน  3 ด้าน  จํานวน 12  ข้อ  

ดงันี ้การพฒันาความรู้  การพฒันาทกัษะ  การพฒันาทศันคติ เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตราสว่น

ประมาณคา่(rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัแนวทางเพ่ือการพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ 

กําแพงแสน 
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3. การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้สําหรับศกึษาไปทดสอบหาคา่ความเท่ียงตรงและคา่ความเช่ือมัน่ดงันี ้

1.  การหาความตรงโดยนําแบบสอบถามท่ีจดัทําขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือขอคําปรึกษาในการตรวจสอบ

ความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและโครงสร้างของคําถาม(Content and Construct Validity)ในแต่ละหวัข้อว่า

ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถวดัในสิ่งท่ีต้องการได้หรือไม่แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

ดําเนินการในขัน้ตอ่ไป 

2.  การหาคา่ความเช่ือมัน่    ผู้ วิจยัหาความเช่ือมัน่โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุม่ 

ประชากรท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะทําการศกึษา จํานวน 30 คน และนําแบบทดสอบมาวิเคราะห์

หาคา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ตามวิธีการของ Cronbach  ได้คา่ความเช่ือมัน่ในภาพรวม .910   

ในการวิจัยนีผู้้ วิจัย นําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลูได้แก่ คา่สถิติร้อยละ(Percentage)คา่เฉลี่ย(Mean)และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเร่ือง  การพฒันาทุนมนุษย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน  ผู้ วิจยัได้ทํา

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรเป้าหมาย จํานวน 36 คน ผลการวิจยัและการวิเคราะห์

ข้อมลูแบ่งออกเป็น 4 สว่น  ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัสว่นบคุคล เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบั

รายได้  ผลวิจัยพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 26 คน (ร้อยละ72.22) และเป็นเพศชาย จํานวน 

10 คน (ร้อยละ27.78)  สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 35-45 ปี จํานวน 13 คน (ร้อยละ 36.11) รองลงมามีอายุ 25-34 ปี

จํานวน 11 คน (ร้อยละ 30.56)  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 17 คน (ร้อยละ 47.22)  

รองลงมาปริญญาตรี และ ปริญญาโท จํานวน 9 คน (ร้อยละ 25.00) ระยะเวลาในการปฏิบติังานสว่นใหญ่ 0 - 5 ปี

จํานวน 10 คน (ร้อยละ 27.78) รองลงมา 20 ปีขึน้ไปจํานวน 9 คน (ร้อยละ 25.00) และส่วนใหญ่ระดบัรายได้ต่ํา

กวา่ 10,000 บาท จํานวน 14 คน (ร้อยละ 25.00) รองลงมามากกวา่ 20,001 บาทจํานวน 9 คน (ร้อยละ 25.00)   

ส่วนที่ 2 ปัจจยัด้านการทํางาน  4 ด้าน  ได้แก ่ความก้าวหน้าในอาชีพ  ความตัง้ใจหรือความมุง่มัน่ใน

การ 

ทํางาน  การสนบัสนนุของผู้บริหารหรือหวัหน้างาน  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงปัจจยัด้านการทาํงาน  

รายการ 
Χ  S.D 

ระดับความ

คิดเห็น 

ความก้าวหน้าในอาชีพ 3.02 0.88 ปานกลาง 

ความตัง้ใจหรือความมุง่มัน่ในการทํางาน 4.15 0.65 มาก 

การสนบัสนนุของผู้บริหารหรือหวัหน้างาน 3.24 1.03 ปานกลาง 
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ผลการวิจัยพบว่า  บคุลากรสาํนกัหอสมดุ กําแพงแสน มีปัจจยัด้านการทํางาน โดยรวม  อยู่ในระดบั

ปานกลาง (Χ=3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ บคุลากรมีปัจจยัด้านความตัง้ใจหรือความมุง่มัน่ในการ

ทํางานสงูสดุ ในระดบัมาก (Χ=4.15) รองลงมาได้แก่ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน อยู่ในระดบัปานกลาง (Χ

=3.24) และลําดบัท่ี 3 ได้แก่ด้านการสนบัสนนุของผู้บริหารหรือหวัหน้างานอยู่ในระดบัปานกลาง  (Χ=3.24)  

ส่วนที่ 3 การพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน  มี  3  ด้าน  ได้แก่ การพฒันาความรู้            

การพฒันาทกัษะ การพฒันาทศันคติ 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการพัฒนาทุนมนุษย์ของสํานักหอสมุด กาํแพงแสน   

 

ผลการวิจัยพบว่า บคุลากรสาํนกัหอสมดุ กําแพงแสน มีการพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ 

กําแพงแสน  โดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง (Χ=3.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การพฒันาทศันคติ ใน

ระดบัปานกลาง(Χ=3.31) รองลงมาได้แก่ด้านการพฒันาความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง (Χ=3.21) และลําดบัท่ี3

ได้แก่การพฒันาทกัษะ อยู่ในระดบัปานกลาง  (Χ=2.92)  

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากร สาํนักหอสมุด กาํแพงแสน 

ผลการวิจัยพบว่า บคุลากรสาํนกัหอสมดุ กําแพงแสน  มีข้อเสนอแนะในการพฒันาทนุมนษุย์  3 ข้อ     

ข้อท่ีมีความถ่ีมากท่ีสดุ คือ ควรมีการพฒันาบคุลากรเพ่ือสร้างผู้บริหารรุ่นใหมใ่นอนาคต (ร้อยละ11.11) รองลงมา 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.24 1.03 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.58 0.62 ปานกลาง 

รายการ 

Χ  S.D 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

การพฒันาความรู้ 3.21 0.76 ปานกลาง 

การพฒันาทกัษะ 2.92 0.94 ปานกลาง 

การพฒันาทศันคต ิ 3.31 0.73 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.20 0.60 ปานกลาง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ 
จาํนวน 

(N=36) 

ร้อยละ

(100.00) 

ควรมีการพฒันาบคุลากรเพ่ือสร้างผู้บริหารรุ่นใหมใ่นอนาคต 4 11.11 

ควรมีการวางแผนการพฒันาบคุลากรตําแหน่งงาน เพ่ือพฒันาความรู้

ความสามารถของบคุลากร 3 8.33 

ควรจดักิจกรรมสร้างสํานกึให้บคุลากรมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร 2 5.56 
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คือ ควรมีการวางแผนการพฒันาบคุลากรตําแหน่งงาน เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร (ร้อยละ 

8.33)และความถ่ีน้อยท่ีสดุ คือ ควรจดักิจกรรมสร้างสํานกึให้บคุลากรมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร  (ร้อยละ5.56) 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยั  พบวา่การพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสนในภาพรวมของการวิจยั อยู่ใน

ระดบัปานกลาง  ดงันัน้ จงึขอเสนอแนวทางในการพฒันาทนุมนษุย์ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ดงันี ้

1.ปัจจยัด้านการทํางาน พบวา่บคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีปัจจยัด้านการทํางาน โดยรวม  อยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีความตัง้ใจหรือความมุ่งมัน่ในการทํางานสงูสดุ อยู่ใน

ระดบัมาก ดงันัน้การพฒันาทุนมนุษย์ในด้านความตัง้ใจหรือความมุ่งมัน่ในการทํางานสูงสุด  แสดงว่าบุคลากร

สํานักหอสมดุมีความมุ่งมัน่และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีพร้อมยังเช่ือมัน่ความมัน่คงของหน่วยงาน   ส่วนการ

สนบัสนุนของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อยู่ในระดบัปานกลาง  แสดงว่า ในการ

สนับสนับสนุนของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ในการลาศึกษาต่อ  การอบรม  สัมมนา  การเพ่ิมพูนความรู้ และ

งบประมาณ บุคลากรยังได้รับการสนับสนุนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกสายงาน จึงขอเสนอแนะ ผู้ บริหารควร      

วางแผนการพฒันาบุคลากรให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลมุตามความเหมาะสมทุกสายงาน และควรมีการวางแผน

พฒันาบคุลากรเพ่ือสร้างผู้บริหารรุ่นใหมใ่นอนาคต 

2.การพัฒนาทุนมนุษย์ ทัง้ 3 ด้านพบว่าบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการพัฒนาทุนมนุษย์

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่าบุคลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีการพฒันา 

อยู่ในระดบัปานกลาง จะเห็นได้ว่า ด้านการพัฒนาความรู้  ด้านการพฒันาทกัษะ  และการพัฒนาทศันคติ  ยงัมี

การพัฒนาไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเน่ือง ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับหัวหน้างาน ส่วนระดับ

ปฏิบติัการและระดบัลา่งไมค่อ่ยได้รับการพฒันา  ดงันัน้จงึขอเสนอแนะ ให้สํานกัหอสมดุกําแพงแสน ควรมีการวาง

แผนการพัฒนาบุคลากรทัง้ 3 ด้าน ทุกตําแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง และควรจัดให้มีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกท่ีดีให้

บุคลากร      มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากร  ซึง่บุคลากรเป็นส่วน

หนึง่ในการขบัเคลื่อนให้องค์กรดําเนินไปตามเป้าหมายขององค์กรท่ีวางไว้  
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