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บทคัดยอ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการออกแบบงานของบุคลากร สํานัก

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กลุมตัวอยางคือ บุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 

18 คน สถิติท่ีใชวิเคราะห ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

           ผลการวิจัยพบวา การออกแบบงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษยของกลุมบุคลากรใหความสําคัญอยู

ในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ เรื่องการออกแบบงานดานเอกลักษณ

ของงาน รองลงมาคือ เรือ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการสอนงาน  

            

คําสําคัญ:  การออกแบบงาน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 

 

ABSTRACT  

  The research to study level of opinions towards job design system of Academic 

Resource Center Office Personnel Nakhon Phanom University and to study level of opinions 

towards human resource development of Academic Resource Center Office Personnel Nakhon 

Phanom University.  The sampling of this research was 18.  The data were collected using a 

questionnaire, and analyzed using statistical tools including frequency, percentage, mean, standard 

deviation 

   The research findings found that job design system and human resource 

development of the employees level are high.  When classified by aspects in descending order 



from average, it was about job design in terms of job identity, followed by human resource 

development, teaching. 

 

Keyword: Job Design, Human Resource Development 
 

บทนํา  
  ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในองคการตาง ๆ รวมทั้งเปนปจจัยสําคัญ

ในการบริหารองคการไปสูความสําเร็จขององคการนั้น ๆ ไดเปนอยางดีเนื่องจากมนุษยมีความรู มีความสามารถ 

สติปญญา สามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางไมมีขอจํากัดและยังไมมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทน

มนุษยได อยางแทจริงจากในอดีตท่ีการบริหารจัดการองคการเนนการใหความสําคญักับปจจยัในการบรหิารดานอ่ืนๆ 

เชน ดานการเงนิบัญชี การใหบริการ การขาย เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิต เปนตน ความสําเร็จขององคการ

ผานกําไรเปนหลัก สาเหตุหนึ่งที่องคการใหความสําคัญกับคนมากขึ้นเนื่องจากวา คนเปนทรัพยากรที่มีอยูแลวเปนสิ่ง

เดียวท่ีมีมูลคาเพ่ิมมากขึ้นในองคการ ซึ่งแตกตางจากเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ  ดังน้ันควรมีการพัฒนาคนใหเกิด

ทักษะท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับงานที่ชํานาญ ซึ่งการ การพัฒนานั้นตองเกิดจากความรวมมือกันของทุก

หนวยงาน การมีระบบการประเมินผลงาน และรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานซึ่งลวนเก่ียวเนื่องกับ

ทรัพยากรบุคคลนั้นเอง นอกจากนี้ขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับข้ันตอน และวิธีการทํางานจะชวยใหผูบริหารไดศึกษา

การทําความเขาใจเรื่องงานนําไปสูการประสานกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตอการบรรลุความสําเร็จตลอดจนสามารถ

วางแผนและตัดสินใจดานระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยผานกระบวนการที่เรียกวาการวิเคราะหงาน (Job 

Analysis) ดังน้ันการออกแบบงานจึงถือวาเปนกิจกรรมการจัดการที่มีความสําคัญในองคการแนวความคิดเกี่ยวกับ

การออกแบบองคการในปจจุบันไดรับความสําคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากองคการมีความจําเปนตองปรับตัวเพ่ือให

สามารถดําเนินตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค ในขณะที่สภาวะแวดลอมที่องคการเผชิญอยูเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาจึงเกิดคําถามเกี่ยวกับการออกแบบองคการขึ้นวา องคการควรมีลักษณะการออกแบบงานเปนอยางไรจึง

จะเปนหลักประกันไดวาจะสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมไดอยางเหมาะสม (อรชา 

ไชยผง, 2561) 

  ปจจุบันการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ และการบริหารจัดการภายในหนวยงานโดยรวมมี

การเปลี่ยนแปลงอยางมาก ท้ังยังมีการแขงขันเพ่ือใหเกิดการพัฒนามากขึ้นกวาเดิม สํานักวิทยบริการมกีารพัฒนาทุก

งาน พรอมกับแสวงหารายไดจากแหลงทุนภายนอกใหมากขึ้น ในสภาวการณปจจุบันสํานักวิทยบริการ ไดนํา

วสิัยทัศน “เปนแหลงเรียนรูชั้นเลิศ (Excellent Resources Center)” มาเปนหลักในการปฏิบัติในการทํางานอยาง

จริงจัง เน่ืองจากหลักปฏิบัตินี้ ทําใหสํานักวิทยบริการประสบความสําเร็จตลอดมา นอกจากจะใหบริการดวยใจตอ 

ผูมารับบริการแลวยังตองมอบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอผูรับบริการดวย โดยใชหลัก

กํากับการทํางาน 3 ประการ คือ ทําหนาที่ในฐานะผูใหบริการอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพสรางความสัมพันธกับ 

ผูใหบริการมีความเขาใจของผูใชบริการอยางถองแท และคิดอยางสรางสรรคในการเสนอทรัพยากรสารสนเทศ  

การบริการที่สนองความตองการของผูใหบริการไดอยางเหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณาหนวยงานที่สนับสนุนการเรียน 

การสอนในดานการมอบคุณคาใหกับผูใชบริการกิจกรรมพ้ืนฐานคือการใหบริการซึ่งกิจกรรมสนับสนุนใหการบริการ

มีคุณคาในสายตามผูรับบริการจนเกิดความพึงพอใจคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย บุคลากรผูใหบริการ



เปรียบเสมือนตัวแทนของหนวยงานที่จะสงมอบบริการที่ประทับใจใหกับผูใชบริการภายใตการใหบริการที่ดี  

การพัฒนาบริการและการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนพรอมสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการบริการท่ีมี

ประสิทธภิาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อรักษาความเปนผูนําในดานการใหบริการ จากความสําคัญของเหตุผลขางตน

นี้เปนสาเหตุทําใหเกิดงานวิจัย  

  ในงานวิจัยนี้ประชากรเปาหมายประกอบดวยบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

จํานวน 18 คน กลุมตัวอยาง ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามถูกนํามาใช โดยแบบสอบถามประกอบดวย

คําถามเก่ียวกับออกแบบงานดัดแปลงจากแนวคิดของ Hackman and Oldham (1980) จํานวน 15 ขอ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดัดแปลงจากแนวคิดของ Heathfield (2016) จํานวน 20 ขอ สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 

วัตถุประสงค  
  1. เ พ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอการออกแบบงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

  2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  
   1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดหลักการ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาการ

ออกแบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

     1.1  แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบงาน 

   คํานิยามของการออกแบบงานจากการทบทวนวรรณกรรมมีการระบุไวในการศึกษาจํานวน

มาก Mondy et al. (1999) ไดใหความหมายของการออกแบบงาน หมายถึง การออกแบบเปนกระบวนการในการ

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะใชปฏิบัติกําหนดวธิใีนการปฏิบัติงาน และกําหนดความสัมพันธงานนั้นกับงาน

อ่ืนๆ ในองคการ และ Hackman and Oldham (1980) ไดนําเสนอทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของงานที่จะชวย

อธิบายถึงแรงจูงใจในการทํางานไดดีที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาโดยมีความคิดเห็นวาหากพนักงานมีแรงจูงใจภายในงาน

พนักงานจะสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีออกมา และจะเปนการผลักดันใหพนักงานมีพฤติกรรม

ที่ดีเชนนั้นตอไปสําหรับแบบจําลองคุณลักษณะงาน (Job Characteristics Model) ไดแก (1) ลักษณะงาน (2) 

สภาวะทางจิตวทิยา (3) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับบุคคลและงาน 

     1.2  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    คํานิยามของการออกแบบงานจากการทบทวนวรรณกรรมมีการระบุไวในการศึกษาจํานวน

มาก Heathfield (2010) ไดใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การพัฒนาบุคลากร (Human 

Resource Development: HRD) วาเปนกรอบในการชวยใหบุคลากร และองคการเกิดความรู ความชํานาญ และ

ความสามารถรวมถึงการใหโอกาสบุคลการไดรับการพัฒนาโดยการฝกอบรม พัฒนาอาชีพ การบริหารจัดการอาชีพ

ตนเองการไดรับการแนะนําที่ดีการไดรับการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนธรรม และ Woolner (1992) ได

กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การท่ีจะพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงความรู (Learning 



Organization) ซึ่งแนวคิดนี้จะเปนบูรณาการระหวางการเรียนรูและงานเขาดวยกัน ซึ่งสามารถนํามารวมกันไดอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบใน 3 สวน คือ ในระดับบุคคล (Individual) ระดับกลุมหรือทีมผูปฏิบัติงาน (Work Group or 

Teams) และระดับระบบโดยรวม (The System) 

  2. ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้  เปนบุคลากรทั้งหมดของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

นครพนม ไดกลุมตัวอยางทัง้หมด จํานวน 18 คน 

  3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการออกแบบงาน การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามความคิดเห็นของบุคลากรสํานัก

วิทยบริการ ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป คือ ขอมูลทั่งไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบสอบถามปลายปด  

ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับการออกแบบงาน ของบุคลากรสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย

นครพนม จํานวน 15 ขอ จํานวน 5 ดาน ไดแก การมีทักษะที่หลากหลาย เอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน 

ความอิสระของงาน ขอมูลยอนกลับ 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของบุคลากรสํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 20 ขอ จํานวน 6 ดาน ไดแก การฝกอบรม การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การศึกษาใน

ระบบ การเรียนรูดวยตนเอง การพัฒนาสายอาชีพ 

ตอนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดใหผูรับบริการไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบงาน การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร ของบุคลากรสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม  

  4.  การวิเคราะหขอมูลขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาทําการวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี ้

  4.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถ่ี  หาคารอยละ 

  4.2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย

ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของ

ขอมูลจากคาเฉลี่ย ดังนี้ (จันทกานต เจริญผล, 2546 อางถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคณะ, 2547, น. 195) 

   คาเฉลี่ย           แปลความหมาย 

 4.50 - 5.00   แปลความหมาย     มีการออกแบบงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากที่สุด 

    3.50 - 4.49   แปลความหมาย     มีการออกแบบงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาก 

 2.50 - 3.49   แปลความหมาย     มีการออกแบบงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยปานกลาง 

 1.50 - 2.49   แปลความหมาย     มีการออกแบบงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนอย 

 1.00 - 1.49   แปลความหมาย     มีการออกแบบงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนอยที่สุด 

 

 

 

 



5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

  5.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก การแจกแจงความถี่และคารอยละ 

(Percentage) 

  5.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหระดับการออกแบบงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของ

บุคลากร สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ไดแก คาเฉลี่ย       สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) 

  5.3  สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอเสนอแนะไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และใช

การบรรยายขอมูลเชิงคณุภาพ 
  6. กรอบแนวคิดในการวจิัย 

    จากวัตถุประสงค และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สรุปแนวคิดในการวจิัยเพ่ือใชในการศึกษาครั้งน้ีแสดง

ดังภาพที่ 1 โดยละเอียดดังน้ี 

 

  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)              (Dependent Variable)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวจิยัเรื่อง การออกแบบงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

การออกแบบงาน (Job Design) 

1. การมีทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) 

2. เอกลักษณของงาน (Task Identity) 

3. ความสําคัญของงาน (Task Significance) 

4. ความอิสระของงาน (Job Autonomy) 

5. ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Development) 

1. การฝกอบรม (Training) 

2. การสอนงาน (Coaching) 

3. ระบบพี่เลีย้ง (Mentoring) 

4. การศึกษาในระบบ (Education) 

5. การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) 

6. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Path 

Development) 

ปจจัยสวนบุคคล  

(Personal Factors) 

1. เพศ (Gender) 

2. อายุ (Age) 

3. การศึกษา (education) 

4. รายได (Incom) 

5. ฝายงาน (Depart Ment) 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

  การวิจัยเรื่องการออกแบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจากการศึกษาจากการกลุมตัวอยางจํานวน 18 คน ผลการศึกษาไดดังนี ้

    1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 18 คน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.33 สวนใหญมีอายุนอย

กวา 35 ป คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ อายุมากวา 45 ป คิดเปนรอยละ 27.8 สวนใหญจบปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.67 และสูงกวาปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 16.67 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.22  

 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการออกแบบงาน ในความคิดเห็นของบุคลากรสํานักวิทยบริการ           

               มหาวิทยาลัยนครพนมในภาพรวมของแตละดาน 

การออกแบบงาน X S.D. แปลผล 

1. การมีทักษะที่หลากหลาย 4.09 0.63 มาก 

2. เอกลักษณของงาน 4.35 0.59 มาก 

3. ความสําคัญของงาน 3.63 1.11 มาก 

4. ความอิสระของงาน 3.94 0.74 มาก 

5. ขอมูลยอนกลับ 3.78 1.02 มาก 

รวม 3.96 0.82 มาก 

 

  จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของของบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมทีม่ี

ตอการออกแบบงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 โดยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในดานเอกลักษณ

ของงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานการมีทักษะที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.09 คาแปลผลอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ ดานความสําคัญของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 คาแปล

ผลอยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการออกแบบงาน ในความคิดเห็นของบุคลากรสํานักวิทยบริการ 

    มหาวิทยาลัยนครพนม ในแตละยอยของแตละดาน 

การออกแบบงาน X S.D. แปลผล 

การมีทักษะท่ีหลากหลาย    

1. งานในตําแหนงที่ทานรับผิดชอบมีกิจกรรมที่หลากหลายทานจึงตองใชความรู

ความสามารถและทักษะเปนอยางมาก 

4.06 0.54 มาก 

2. ภารกิจที่ทานไดรับมอบหมายจากหนวยงานไดสรางประสบการณท่ีดีและความ

ภาคภูมิใจ 

4.44 0.62 มาก 

3. ทานไมรูสกึซ้ําซากจําเจ มีความทาทายกับภารกิจที่ทําอยูในปจจุบัน 3.78 0.73 มาก 

เอกลักษณของาน    

4. งานที่ทานทํามีความชัดเจนในภารกิจและอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ 4.33 0.69 มาก 

5. กระบวนการขั้นตอนตางๆของการทํางานท่ีทานทํามีความชัดเจน 4.44 0.51 มาก 

6. เปาหมายหรือผลลัพธในการปฏิบัตงิาน 4.28 0.57 มาก 

การมีทักษะท่ีหลากหลาย    

1. งานในตําแหนงที่ทานรับผิดชอบมีกิจกรรมที่หลากหลายทานจึงตองใชความรู

ความสามารถและทักษะเปนอยางมาก 

4.06 0.54 มาก 

2. ภารกิจที่ทานไดรับมอบหมายจากหนวยงานไดสรางประสบการณท่ีดีและความ

ภาคภูมิใจ 

4.44 0.62 มาก 

3. ทานไมรูสกึซ้ําซากจําเจ มีความทาทายกับภารกิจที่ทําอยูในปจจุบัน 3.78 0.73 มาก 

เอกลักษณของาน    

4. งานที่ทานทํามีความชัดเจนในภารกิจและอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ 4.33 0.69 มาก 

5. กระบวนการขั้นตอนตางๆของการทํางานท่ีทานทํามีความชัดเจน 4.44 0.51 มาก 

6. เปาหมายหรือผลลัพธในการปฏิบัตงิาน 4.28 0.57 มาก 

ความสําคัญของงาน    

7. งานที่ทานรับผิดชอบมีผลกระทบอยางมากตอระบบงานโดยรวมของหนวยงาน 3.33 1.57 ปานกลาง 

8. งานที่ทานทํามีผลตอชีวิตความเปนอยูของทานและครอบครัวโดยรวม 4.22 1.00 มาก 

9. หนวยงานและองคการของทานมีผลกระทบตอความเจริญกาวหนาของผูประกอบ

ธุรกิจ เศรษฐกิจในภาพรวม 

3.33 0.77 ปานกลาง 

ความอิสระของงาน    

10. ทานสามารถกําหนดแผนปฏิบัติงานไดดวยตวัทานเองโดยไมจําเปนตองให

ผูบังคับบัญชาควบคุมตลอดเวลา 

4.28 0.57 มาก 

11. ทานไดรับอํานาจในการตัดสินใจอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 3.94 0.73 มาก 

12. ทานตองเปนผูรับผิดชอบทั้งความลมเหลวและความสําเร็จจากงานที่ทานทํา 3.61 0.92 มาก 

 

 

 



ตารางที่ 2  (ตอ) 

การออกแบบงาน       X S.D. แปลผล 

ขอมูลยอนกลับ    

13. ทานไดรับแจงกลับถึงผลการปฏิบัติงานของทานดวยขอมูลที่ชัดเจนครบถวน 3.67 1.08 มาก 

14. ทานไดรับแจงกลับถึงผลการปฏิบัติงานของทานดวยความสม่ําเสมอ รวดเร็ว ทํา

ใหสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดทันเวลา 

4.06 0.73 มาก 

15. ผูบังคับบัญชาไดชวยชี้แนะขอผิดพลาดตางๆในการทํางานของทาน 3.61 1.24 มาก 

 

   จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมท่ีมีตอ

การออกแบบงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องภารกิจที่ทาน

ไดรับมอบหมายจากหนวยงานไดสรางประสบการณท่ีดีและความภาคภูมิใจ และเรื่องกระบวนการข้ันตอนตางๆของ

การทํางานที่ทานทํามีความชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 คาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ เอกลักษณ

ของงานเรื่องงานท่ีทานทํามีความชัดเจนในภารกิจและอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คาแปล

ผลอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุดคือ เรื่อง ความสําคัญของงาน เรื่องงานท่ีทานรับผิดชอบมีผลกระทบอยางมากตอ

ระบบงานโดยรวมของธนาคาร และเรื่องหนวยงานและองคการของทานมีผลกระทบตอความเจริญกาวหนาของผู

ประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 คาแปลผลอยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความคดิเห็นของบุคลากร 

   สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวมของแตละดาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย x S.D. แปลผล 

1. การฝกอบรม 3.76 0.88 มาก 

2. การสอนงาน 3.83 0.70 มาก 

3. ระบบพี่เลีย้ง 3.78 0.83 มาก 

4. การศึกษาในระบบ 3.79 0.74 มาก 

5. การเรียนรูดวยตนเอง 3.63 0.95 มาก 

6. การพัฒนาสายอาชีพ 2.74 1.38 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.91 มาก 

 

  จากตารางที ่3 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีตอ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในดานการ

สอนงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 คาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงคือ ดานการศึกษาในระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 

คาแปลผลอยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนาสายอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 คาแปลผลอยูใน

ระดับปานกลาง 

 

 



ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความคิดเห็นของบุคลากรสํานัก 

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแตละขอยอย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย X S.D. แปลผล 

การฝกอบรม    

1. หนวยงานมีการจัดฝกอบรมทานดวยหลักสูตร ความถี่และระยะเวลาที่เหมาะสม 3.50 0.92 มาก 

2. ทานมีความรูความเขาใจในงานเพิ่มมากขึ้นหลังไดรับการฝกอบรม 3.78 0.94 มาก 

3. การฝกอบรมชวยใหทานลดความเครียดและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 3.61 0.78 มาก 

4. การฝกอบรมที่ผานมาชวยใหทานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผล 

4.17 0.86 มาก 

การสอนงาน    

5. หัวหนางานของทานใหความสําคัญกับการสอนงานใหคําชี้แนะแนวทางการทํางาน

ใหกับบุคลากร 

3.78 0.73 มาก 

6. หัวหนางานของทานทราบถึงขอจํากัดในการทํางานของทานและชวยเหลือทานใน

การกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

3.78 0.65 มาก 

7. หัวหนางานของทานสนับสนุนใหทานเรียนรูและหาขอมูลในการทํางานนอกเหนือ 

ไปจากการฝกอบรมตามปกติ 

3.94 0.73 มาก 

ระบบพี่เลี้ยง    

8. หนวยงานมีการมอบหมายใหบุคลากรท่ีมีประสบการณมากกวาเปนพี่เล้ียงใหกับทาน 3.83 0.86 มาก 

9. บุคลากรท่ีมีประสบการณมากกวาในหนวยงานคอยชี้แนะใหคําปรึกษาท้ังเรื่องงาน

และเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากงาน 

3.83 0.86 มาก 

10. ในกรณีที่ทานถูกกลาวหาพ่ีเลี้ยงหรือบุคลากรท่ีมีประสบการณมากกวาใน

หนวยงานจะคอยใหความชวยเหลือทาน 

3.67 0.77 มาก 

การศึกษาในระบบ    

11. หนวยงานมีการวางแผนการศกึษาในระบบใหกับบุคลากรอยางชัดเจน  3.72 0.67 มาก 

12. หนวยงานมีกระบวนการและหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการศึกษาในระบบเพ่ือเลื่อนสู

ตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

4.17 0.79 มาก 

13. หนวยงานมีการวางแผนรวมกับบุคลากรถึงการศึกษาในระบบความเหมาะสมงาน

ในอนาคต 

3.83 0.71 มาก 

14. หนวยงานมีการเตรียมความพรอม ระบบการจัดฝกอบรม การเรียนรูงานเพื่อใหมี

คุณสมบัติในการเลื่อนตําแหนง 

3.44 0.78 ปานกลาง 

การศึกษาในระบบ    

11. หนวยงานมีการวางแผนการศกึษาในระบบใหกับบุคลากรอยางชัดเจน  3.72 0.67 มาก 

12. หนวยงานมีกระบวนการและหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการศึกษาในระบบเพ่ือเลื่อนสู

ตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

4.17 0.79 มาก 

13. หนวยงานมีการวางแผนรวมกับบุคลากรถึงการศึกษาในระบบความเหมาะสมงาน 3.83 0.71 มาก 

14. หนวยงานมีการเตรียมความพรอมระบบการจัดฝกอบรมการเรียนรูงานเพ่ือใหมี

คุณสมบัติในการเลื่อนตําแหนง 

3.44 0.78 ปานกลาง 



ตารางที่ 4  (ตอ) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย X S.D. แปลผล 

การเรียนรูดวยตัวเอง    

15. ทานใหความสําคัญการเรียนรูการทํางานไดดวยตัวทานเองโดยไมตองพ่ึงพาการ

ฝกอบรมหรือผูอื่น 

3.78 0.94 มาก 

16. หนวยงานมีระบบสารสนเทศและชองทางที่พรอมจะใหทานคนควาขอมูลตาง ๆ

ของการทํางาน 

3.50 0.86 มาก 

17. การเรียนรูการทํางานดวยตนเองชวยใหทานสามารถแกปญหาในการทํางานและ

เพิ่มประสิทธิภาพไดเปนดี 

3.61 1.04 มาก 

การพัฒนาสายอาชีพ    

18. หนวยงานมีการใหลาศึกษาตอ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 2.89 1.45 ปานกลาง 

19. หนวยงานมีการใหทุนศึกษาตอ/งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 2.67 1.28 ปานกลาง 

20. หนวยงานมีการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตอของบุคลากร 2.67 1.41 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.91 มาก 

   

  จากตารางที่ 4 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรสํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมท่ีมีตอ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในดานการ

ฝกอบรม เรื่องการฝกอบรมที่ผานมาชวยใหทานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดาน

การศึกษาในระบบเรื่องหนวยงานมีกระบวนการและหลักเกณฑที่ชัดเจนในการศึกษาในระบบเพ่ือเลื่อนสูตําแหนง

งานท่ีสูงขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการสอนงานเรื่องหัวหนางานของ

ทานสนับสนุนใหทานเรียนรูและหาขอมูลในการทํางานนอกเหนือไปจากการฝกอบรมตามปกติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.94 คาแปลผลอยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ ดานการพัฒนาอาชีพ เรื่อง หนวยงานมีการใหทุนศึกษาตอ/

งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ และเรื่องหนวยงานมีการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตอของบุคลากร มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.67 คาแปลผลอยูในระดับปานกลาง 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

     ผูบริหารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไดทราบถึงการออกแบบงาน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย คือ ผูบริหารตองใหความสําคัญกับเรื่องการออกแบบงานดานเอกลักษณของงานเพ่ิมมากขึ้น 

เพื่อใหงานแตละงานตรงกับประสบการณ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร และสามารถแกไขปญหาไดตรงตาม

ความตองการของบุคลากร 

  จากผลการวเิคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอการออกแบบงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

บุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถสรุปขอเสนอแนะ ไดดังนี ้

  1. การออกแบบงาน มีคาเฉลี่ยในภาพรวม 3.96 คาแปลผลอยูในระดับมาก ซึ่งยังมีขอ

แบบสอบถามท่ีมีระดับความคิดเห็นนอยกวาที่จะนํามาเปนขอเสนอแนะทางการจัดการ คือ  



     1.1 พนักงานไมรูสึกซ้ําซากจําเจ มีความทาทายกับภารกิจที่ทําอยูในปจจุบัน จากการ

วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับมาก ซึ่งภารกิจ และกรอบภาระงานที่หนวยงานไดกําหนดถือ

เปนมาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ียึดถือปฏิบัติ และไดมีการนําขอมูลที่มีการแนะนําระหวางพนักงาน และกลุม

ผูใชบริการ มาปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพในการทํางานมากที่สุด  

    1.2 งานที่ทานรับผิดชอบมีผลกระทบอยางมากตอระบบงานโดยรวมของสํานักวิทยบริการ

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง อันเนื่องจากหนวยงานมีการมอบหมายภาระหนาที่ตามคําสั่ง 

และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปทุกป ตามอายุงาน และสายการปฏิบัติงาน แตยังมีกลุมที่มีเพิ่ง

เขาปฏิบัติงาน และเริ่มศึกษางานที่รับผิดชอบ หรืองานที่ไดรับมอบหมายยังไมตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติ ดั้งนั้น 

ผูบริหารควรใหความสําคัญเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาทุกงาน ลักษณะของงานที่มอบหมายใหตรงกับประสบการณ

การทํางานมากที่สุด  

   1.3 หนวยงานและองคการของทานมีผลกระทบตอความเจริญกาวหนาของผูประกอบธรุกิจ 

เศรษฐกิจในภาพรวม ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง อันเนื่องมากจากหนวยงานกับภายนอก

ไมไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจซึ่งทางมหาวิทยาลัยนครพนม เปนหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมในลักษณะ

บริการบริการวิชาการในเชิงพ้ืนที่ 

   1.4 พนักงานตองเปนผูรับผิดชอบทั้งความลมเหลวและความสําเร็จจากงานที่ทํา จากการ

วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับมาก ดังน้ัน สรุปไดวาองคการใหความเปนอิสระตอพนักงานอยู

ในระดับมาก และพนักงานสามารถรับผิดชอบตามหนาที่ที่กําหนด และสามารถแกไขขอผิดพลาดไดตรงกับปญหา 

    1.5 ผูบังคับบัญชาไดชวยชี้แนะขอผิดพลาดตางๆ ในการทํางานของพนักงาน จากการ

วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารควรมุงเนนและใหความสําคัญกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะสงผลตอการปรับปรุงแกไขในสิ่งที่พนักงานตองปรับปรุงใหตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ

มากที่สุด มิฉะนั้นจะทําใหการแกไขปญหานั้น ไมตรงกับความตองการทั้งพนักงานเอง และผูบังคับบัญชา เพื่อลด

ความขัดแยง หรือเพิ่มความเห็นตางระหวางผูปฏิบัติ และผูบริหาร ใหมากที่สุด 

   2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีคาเฉลี่ยในภาพรวม 3.59 คาแปลผลอยูในระดับมาก ซึ่งยังมีขอ

แบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยกวา ที่จะนํามาเปนขอเสนอแนะทางการจัดการ คือ  

    2.1 หนวยงานมีการจัดฝกอบรมใหแกพนักงานดวยหลักสูตร ความถี่และระยะเวลาที่

เหมาะสม จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับมาก ดังนั้น นโยบายการจัดฝกอบรมถือวา

เปนสิ่งที่พนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด และผูบริหารควรสงเสริมและเพ่ิมเติมกิจกรรมในการสงเสริมการเรียนรู

ใหมากที่สุด ตามความเหมาะสม และสภาพแวดลอมที่เปนไปได   

    2.2 หัวหนางานใหความสําคัญกับการสอนงานใหคําชี้แนะแนวทางการทํางานใหกับ

บุคลากร จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับมาก เนื่องจากองคการไดมุงเนนและให

ความสําคัญกับการแนะนํา สงเสริม เรียนรูสําหรับบุคคลที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานสามารถถายทอดความรู 

และสามารถชี้แจงขอกําหนดการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และลดความผิดพลาดในงานใหนอยท่ีสุด 

     2.3 ในกรณีที่พนักงานถูกกลาวหาพ่ีเลี้ยงหรือบุคลากรที่มีประสบการณมากกวาใน

หนวยงานจะคอยใหความชวยเหลือพนักงาน กลาวคือพิจารณาจากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู

ในระดับมากซึ่งหากเกิดกรณีจากขอสอบถามแลว องคการใหความสําคัญเกี่ยวกับการมอบอํานาจหนาที่ระหวาง



ผูสอน และผูปฏิบัติและมีขอกําหนดเมื่อผูสอนงานไมปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด หรือเกิดการเขาใจคลาดเคลื่อน

ระหวางผูสอนและผูปฏิบัตินั้น ถือวาผูสอนงานไมสามารถสื่อสาร หรือปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพที่ควรพ่ึงกระทํา 

เมื่อไดรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากกลุมพนักงาน ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการดวยความยุติธรรม เพ่ือใหเกิด

ความมั่นใจ เชื่อใจในองคการ อันจะสงผลดีตอผลการดําเนินงานในอนาคตมากที่สุด 

   2.4 หนวยงานมีการเตรียมความพรอม ระบบการจัดฝกอบรม การเรียนรูงานเพื่อมี

คุณสมบัติในการเลื่อนตําแหนง พิจารณาจากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 

เนื่องมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมาการสงผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนง แตยังขาดแรงจูงใจในการทํา ซึ่งอาจจะมาจาก

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนยังไมไดกําหนดกรอบอัตรา อีกทั้งยังไมมีการอบรมการใหความรูในเรื่องการเลื่อนตําแหนง 

    2.5 หนวยงานมีระบบสารสนเทศและชองทางท่ีพรอมจะใหทานคนควาขอมูลตางๆ ของ

การทํางานพิจารณาจากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากอยูในระดับมาก เนื่องจากระบบสารสนเทศใน

หนวยงานสวนใหญจะเปนขอมูลสารสนเทศในการศึกษาทั่วไป ยังไมมีขอมูลเก่ียวกับการทํางาน   

   2.6 หนวยงานมีการใหลาศึกษาตอ ทั้งในประเทศและตางประเทศ พิจารณาจากการ

วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง อันเน่ืองมาจากองคการไดใหความสําคัญกับการ

สงเสริมการศึกษาตอในองคการเปนอยางมากเฉพาะสายวิชาการยังขาดสายสนับสนุน จึงทําใหบุคลากรที่สามารถ

พัฒนาสายอาชีพจากสนับสนุนเปนสายวิชาการไมสามารถลาศึกษาตอได อันเนื่องจากกฎระเบียบในมหาวิทยาลัย

นครพนม 

   2.7 หนวยงานมีการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตอของบุคลากร พิจารณาจากการวิเคราะหระดับ

ความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากองคการไดมีกองทุนสวสัดิการสําหรับพนักงาน สําหรับการ

กูยืมเพ่ือการศึกษาตอ โดยพิจารณาจากขอกําหนดจากอายุงาน สายวิชาที่ศึกษาที่ตรงกับวิชาชีพที่จะนํามาพัฒนา 

 

    เมื่อทราบระดับความคิดเห็นตอการออกแบบ และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยแลว ควรนําผลการศึกษามาออกแบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อพัฒนาบุคลากรตอไป นอกจากการศึกษา

ความคิดเห็นแลว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไดมีการปรับรูปแบบในการทํางานเพ่ือใหเกิด

ประสิทธภิาพในการทํางานและสามารถปฏิบัติงานไดจริง ดังนี ้

           1. ไดจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานของทุกฝายเปนเลม โดยกําหนดระยะเวลาการทํางานเพ่ือลด

กระบวนการทํางานใหรวดเร็วมากข้ึนลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพรข้ึนบนเว็บไซตของหนวยงาน 

และนําเขาเปนตัวช้ีวัดงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของงานที่จะทําการประเมินผล

(www.arc.npu.ac.th) 



 
 

ภาพที่ 2. หนาเว็บไซตของหนวยงาน คูมือการปฏิบติังาน 

 

           2. มีรูปแบบการบริการท่ีแปลกใหม สอดคลองกับความตองการของลูกคาอยางแทจริง คือ 

บริการ DD คือ บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ วิทยานิพนธ วิจัย โสตทัศนวัสดุ สําเนาบทความ

วารสาร ใหแกผูใชบริการหองสมุดตามที่ผูใชสงคํารองขอยืมทรัพยากร โดยสามารถแจงรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ

ที่ตองการผานชองทางตาง ๆ คือ แบบฟอรมออนไลน อีเมลล โทรศัพทหรือแจงที่จุดบริการไดดวย จากนั้น

ผูรับผิดชอบของหองสมุดจะดําเนินการจัดเตรียมและนําสงทรัพยากรสารสนเทศไปยังจุดบริการในหนวยงานหรือ

สถานที่ที่ผูใชบริการแจงในแบบฟอรม ซึ่งผูใชบริการจะไดรับและสงคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทไดจากจุด

บริการ ไดแก สํานักวิทยบริการ หองสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม และหองสมุดคณะเกษตรและ

เทคโนโลยี โดยที่ผูใชไมตองไปยืม-คืนท่ีหองสมุดดวยตนเอง นอกเหนือจากสถานท่ีดังกลาว อาจมีคาใชจายในการ

ดําเนินการ และการจัดสง 

 

 
 

ภาพที่ 3. หนาเว็บไซตของหนวยงาน บริการ DD 

 



ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

  1. เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและเที่ยงตรงของขอมูลเครื่องมือ และกรอบแนวคิด ควรเก็บขอมูล

เพิ่มเติมจากองคการอ่ืนที่เก่ียวกับดานบริหารทรัพยากรบุคคล และความเปนกระบวนการการออกแบบงานใน

องคการทั้งภาครัฐ และเอกชน  

   2. ควรนําเครื่องมือไปเก็บจากหนวยงานอ่ืนๆ หรือธุรกจิที่เก่ียวกับดานทรัพยากรบุคคลที่มีความ

ใกลเคียงกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เชน บริษัทเอกชนเปนตน เพ่ือนําผลที่ไดมาขยายผลการวิจัย

ตอไป 
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