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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจระดับความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด เพื่อสํารวจความพรอมในการ
จัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพื่อสํารวจปญหาและอุปสรรคในการ 
จัดการของหองสมุดในปจจุบัน  

วิธีการวิจัยใชแบบสอบถามที่ ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 
ขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 59 แหง 
จํานวน 118 คน นําขอมูลจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับคืนมาจํานวน 113 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 95.67 มาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window สถิติที่ใชในการวิจัย
คือคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมติฐานเพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางประชากร 2 กลุม ใช t-test และทดสอบความแตกตางระหวางประชากรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป
ใช F-test สําหรับการทดสอบความแตกตางรายคูของ F-test ใชวิธี Least Significant Difference 
(LSD) 

ผลการวิจัยพบวา 
การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยรวมมีการจัดทํากันเปน

สวนใหญ  และเมื่อพิจารณาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธพบวาการประเมินสภาพ 
แวดลอมอยูในระดับทํา/ไมทําพอ ๆ กัน การกําหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการ
ประเมินผลและการควบคุมทําเปนสวนใหญ ดานความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบวาหองสมุดมีความพรอมโดยรวมอยูในระดับพรอมมาก แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมภายนอกมีความพรอมปานกลาง  และดาน
สภาพแวดลอมภายในอยูในระดับมาก ซ่ึงผูบริหารหองสมุดที่มี เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ลักษณะ
วิชาที่สถาบันเปดสอน แตกตางกัน มีความคิดเห็นดานการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมไมแตกตางกัน
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ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และผูบริหารหองสมุดที่มี อายุ ประสบการณทํางาน ขนาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกตางกันมีความคิดเห็นดานการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซ่ึงผูบริหารที่มีอายุมากกวา มีประสบการณทํางานมา
กวา และมีขนาดของสถาบันที่ใหญกวา มีการจัดการเชิงกลยุทธที่มากกวา หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดแตกตางกัน มีความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซ่ึงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขนาดใหญจะมีความพรอมมากกวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดปานกลางและขนาด
เล็ก ในขณะเดียวกันหองสมุดขนาดปานกลางก็มีความพรอมมากกวาขนาดเล็ก และสถาบันที่มี
ลักษณะวิชาที่เปดสอนแตกตางกัน มีความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการจัดการหองสมุดในปจจุบัน พบวาผูบริหารหองสมุด
มีความคิดเหน็วาปจจุบนัหองสมุดประสบปญหา ใน 3 อันดับแรกคือ งบประมาณไมเพียงพอ  
เครื่องมืออุปกรณไมเพยีงพอและไมทันสมยั และจํานวนบุคลากรไมเพยีงพอตามลําดบั 
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ABSTRACT

The purpose of this study were 1) to survey the opinions of the administrators of the 
libraries of private universities concerning  library strategic management  2) to investigate the 
readiness in strategic management of private university libraries 3) to perceive the problems and 
difficulties in managing the libraries at present.

The research instruments used was the questionnaire designed by the researcher to 
collect the data from the population studied in this research included 118 administrators of  59 
private university libraries. The  number of questionnaires with complete responses was 113 
which account for 95.67 % of the total data which was analyzed by the SPSS for window. The 
statistic used for analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test 
and F- test using Lest Significant Difference of LSD.

The findings indicated that:
1. The strategic management of private university libraries as a whole followed the 

four stages of strategic management. It was found out that the evaluation of the environment was 
at performing and non-performing at the same level.  The determination of strategic management 
, the practice of strategic management and the evaluation as well as the control of strategic 
management were mostly done.

2. The investigation of the readiness of the strategic management of private university 
libraries revealed that the libraries were ready at the high level. However, when considered by 
aspect, it was found out that the external environment was ready at the moderate level and the 
internal environment was ready at the high level.
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3. The library administrators with different  gender, educational qualifications, 
position and courses offered in the educational institutions did not have significantly  different 
opinions on strategic management at the .05 level.

4. The library administrators with different age, working experience, size of university 
had significantly different opinions on strategic management  at the .05 level. The administrator 
in larger libraries with older ages, more years of working experience revealed to implement more 
techniques of strategic management.

5. The libraries of the private universities with different sizes had different degrees of 
readiness. The significant level was .05. The libraries of larger private universities were more 
ready than their medium-size and small counterparts. At the same time the medium-size libraries 
were more ready than the smaller ones.

6. The educational institutions with different courses offered did not have 
significantly different degrees of readiness at the .05 level.

7. According to the analysis of the data obtained from the open-ended questionnaires, 
the  library administrators viewed that there were  first three important  problems and difficulties 
in managing the libraries at present included insufficient budget, inadequate equipment, out-of-
date equipment and insufficient personnel.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความส ําคัญของปญหา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนเครื่องมือสํ าคัญในการพัฒนาประเทศและเสริมสราง

ศกัยภาพ และความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติ ตลอดจนเปนปจจัยที่ทํ าใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงไปสูสังคมที่ปรารถนา (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2542:1 อางใน สุริทอง 
ศรีสะอาด, 2544:1) ดงัเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) มจีดุมุงหมายเพื่อ 
(1) พฒันาชวีิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จติใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และ 
(2) พฒันาสงัคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือเปนสังคมคุณภาพ 
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน (สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545:5) การพัฒนาอุดมศึกษาจึงตองมุงไปที่การพัฒนาคุณภาพวิชา
การใหมีมาตรฐานและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีอยางตอเนื่องอยูเสมอ  ขณะเดียวกันการพัฒนาตองครอบคลุมถึงการขยายบริการเพื่อให
สามารถรองรับนักศึกษาที่จะเพิ่มในแตละป และการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถาบัน
ช้ันนํ าของโลกดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถาบันที่มีบทบาทสํ าคัญตอการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของไทยเปนอยางยิ่ง ดังพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 กํ าหนดให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาสงเสริมวิชา
การและวิชาชีพช้ันสูง ทํ าการสอน ทํ าการวิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม และทํ านุบํ ารุงศิลปะ
วฒัธรรมของชาติ (สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546:3) จากภารกิจหลักดังกลาวถาจะ
ใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว ตองอาศัยหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบัน ซ่ึงหองสมุดจัดเปน
หนวยงานหลักที่มีความสํ าคัญตอการศึกษา และมีหนาที่หลักในการสงเสริมการเรียน การสอน การ
วจิยั ท ํานบุํ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแกสถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาแก
สังคม ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต (ทบวงมหาวิทยาลัย,
2543)
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นอกจากนี้หองสมุดยังถือวาเปนองคประกอบที่สํ าคัญของสถาบันการศึกษาเพราะหอง
สมุดเปนแหลงรวมองคความรูและสงเสริมพัฒนาการทางวิชาการใหแกนักศึกษาและเปนแหลง
สรางลักษณะนิสัย การคนควาดวยตนเองใหกับนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หอง
สมุดจึงมิใชเปนเพียงแหลงสะสมหรือรวบรวมหนังสือแตเพียงอยางเดียว จํ าตองมีความตื่นตัวที่จะ
พฒันาใหสอดคลองกับหลักสูตรและความกาวหนาทางวิชาการดานตาง ๆ อยูเสมอ  การจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายสวนใหญ ใหความสํ าคัญกับ
หองสมุดเปนลํ าดับตน ๆ เพราะเปนแหลงคนควาและวิจัยที่สรางองคความรูใหมใหกับนักศึกษา
และคณาจารยเพือ่สรางความเปนเลศิทางวชิาการ (ธีรวฒุ ิบณุยโสภณ และคณะ, 2546 : 2) และบทบาท
หนาที่ที่สํ าคัญของหองสมุดคือการใหบริการสารสนเทศที่ถูกตอง รวดเร็ว ในรูปแบบที่เหมาะสม 
ทันสมัย สอดคลองกับระบบการบริหารและจัดการของหนวยงานตนสังกัด  และสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการ

ปจจบุนัหองสมดุตองเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงในดานตาง ๆ คอื (1) กระแสโลกาภวิตัน
(Globalization) ทีท่ ําใหโลกท้ังโลกเกิดการเชื่อมโยงโดยไมมีเขตจํ ากัด การรับรูขาวสารทํ าไดอยาง
รวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสํ าคัญ หองสมุดตองปรับตัวในฐานะผูใหบริการ
โดยจัดหาเครื่องมือหรือเครื่องอํ านวยความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
(2) การขยายตัวของสารสนเทศและธุรกิจที่เกี่ยวของ สารสนเทศกลายเปนทรัพยากรที่สํ าคัญตอ
ธุรกิจและการดํ ารงชีวิต ใครมีสารสนเทศมากผูนั้นมีอํ านาจมาก ทํ าใหสังคมกลายเปนสังคม
สารสนเทศ มีการผลิตสารสนเทศจํ านวนมากและหลากหลายซึ่งสวนใหญอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส
หรือดจิทิลั การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลกระทบตอหองสมุดโดยตรงจนทํ าใหเกิดหองสมุดเสมือน 
(Virtual Library) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) และหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) ขึ้น 
(3)  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เขามามีบทบาทกับหองสมุดดานการทํ าธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เชนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศซึ่งทํ าใหรวดเร็วและประหยัด (4)  ความกาวหนาของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่นับวันจะมีรูปรางที่เล็กลง มีประสิทธิภาพการ
ทํ างานสูงขึ้น และไรสายทํ าใหลักษณะทางกายภาพของหองสมุดเปนหองสมุดที่ไรกํ าแพงไมเนน
หองสีเ่หล่ียม และเปนหองสมุดอัตโนมัติ (5) สภาพเศรษฐกิจ  (6) สภาพสังคมเปลี่ยนไป เปนสังคม
การเรียนรู (7) ความคาดหวังและการใชสารสนเทศของผูใชเปล่ียนไป ผูใชคาดหวังที่จะไดรับ
สารสนเทศที่รวดเร็ว และการใชสารสนเทศเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และ (8) หองสมุดเปลี่ยนไปจาก
เดิมที่จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปส่ิงพิมพ ก็มีการนํ าสารสนเทศที่เปนสื่อ
อิเล็กทรอนกิสมาใชมากขึน้ รูปแบบหองสมดุทีเ่ปลีย่นไปเรยีกวา Hybrid Library (หองสมดุผสมผสาน
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ระหวางแบบเดิมกับแบบใหม) ซ่ึงนาจะเปนรูปแบบหองสมุดแนวใหมหรือหองสมุดในอนาคต
(สุจนิ บุตรดีสุวรรณ, กรกฎาคม-ธันวาคม 2547 : 11-14)

นอกจากนี้หองสมุดยังตองประสบปญหาตาง ๆ คือ หนังสือและสื่อสารสนเทศมีไม
เพยีงพอ ขาดคุณภาพ และไมทันสมัย เวลาเปดบริการยังไมเอื้ออํ านวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
บริการหองสมุดยังไมเอื้อใหสามารถใชประโยชนของหองสมุดไดอยางเต็มที่ และบรรยากาศใน
หองสมดุไมเอื้อใหคนเขามาอาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2544:16-17) และหองสมุดยังมีปญหา
เร่ืองงบประมาณที่คงที่และจํ ากัด ปญหาการเรียกรองบริการของผูใชใหมีบริการเฉพาะกิจมากขึ้น 
สุดทายคือปญหาดานความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (วงศสวาง เชาวชาติ 
,2542: http://202.28.92.232/dcms/files//05763/0859-015X-6-1-2-2542-1-18.pdf)  จากสภาพปญหา
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาว หองสมุดจะตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารใหมคือให
ความสนใจทั้งสภาพแวดลอมภายในหองสมุดและสภาพแวดลอมภายนอกหองสมุดโดยเฉพาะ
สภาพแวดลอมภายนอกจะตองใหความสนใจมากขึ้น จึงจะสามารถดํ าเนินกิจการใหมีประสิทธิภาพ
ได ในภาวะที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาการจัดการเชิงกลยุทธจึงกลาย
เปนกลไกอันสํ าคัญที่ผูบริหารยุคใหมจะตองศึกษาทํ าความเขาใจเพื่อปรับกระบวนทัศนใหมทาง
ดานการจดัการใหสอดคลองกับสภาวการณทั่วไปในยุคปจจุบัน ผูบริหารจะตองรูจักวิเคราะหสภาพ
แวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ และรูจักฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอกทํ าใหเกิด
ประโยชนในการดํ าเนินงานเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และหาทางหลีกเลี่ยงอันตรายที่
จะเกิดขึ้น ซ่ึงการจัดการเชิงกลยุทธทํ าใหเขาใจวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคการชัดเจนยิ่งขึ้นรูวา
เรือ่งอะไรบางมีความสํ าคัญเชิงกลยุทธ และทํ าใหเขาใจสภาพแวดลอมที่กํ าลังเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น

จงึท ําใหผูวจิยัมคีวามสนใจในการท ําวทิยานพินธ เร่ือง “การจดัการเชงิกลยทุธของหองสมดุ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” โดยยึดแนวคิดของ Thomas L. Wheelen และ J. David Hunger ซ่ึงมีขั้น
ตอนดังนี้ คือ การประเมินสภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการ
ประเมินผลและควบคุม

1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย
1.2.1  เพื่อสํ ารวจระดับความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด
1.2.2  เพือ่สํ ารวจความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน
1.2.3  เพื่อสํ ารวจปญหาและอุปสรรคในการจัดการของหองสมุดในปจจุบัน
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1.3  สมมุติฐานในการวิจัย
1.3.1  ผูบริหารหองสมุดที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีความคิดเห็น

เกีย่วกับการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน
1.3.2  ผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะวิชาที่เปดสอน และ

ขนาดทีแ่ตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการเชิงกลยุทธแตกตางกัน
1.3.3  ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดแตกตางกันตามขนาดของ

หองสมุด และลักษณะวิชาที่เปดสอน
ของหองสมุดแตกตางกัน
1.4  ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1  ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จ ํานวน 59 แหง 118 คน ดังนี้
ตารางที่ 1.1 ประชากร

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย จ ํานวน
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4
2. มหาวิทยาลัยเกริก 2
3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4
4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1
5. มหาวิทยาลัยเจาพระยา 2
6. มหาวิทยาลัยชินวัตร 1
7. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 2
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 4
9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 4
10. มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม 1
11. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 1
12. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2
13. มหาวิทยาลัยพายัพ 4
14. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
15. มหาวิทยาลัยรังสิต 4
16. มหาวิทยาลัยรัชตภาคย 1
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ตารางที่ 1.1 (ตอ)
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย จ ํานวน (คน)

17. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
18. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 2
19. มหาวทิยาลัยเอเชียน 1
20. มหาวทิยาลัยเว็บสเตอรประเทศไทย 1
21. มหาวิทยาลัยเวสเทอรน 1
22. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4
23. มหาวิทยาลัยสยาม 4
24. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 4
25. มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 4
26. มหาวิทยาลัยหาดใหญ 2
27. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4
28. มหาวทิยาลัยอีสเทอรนเอเชีย 2
29. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 4
30. วทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1
31. วทิยาลัยเฉลิมกาญจนา 1
32. วทิยาลัยเชียงราย 2
33. วทิยาลัยเซนเทเรซา-อินติ 1
34. วทิยาลัยเซนหลุยส 1
35. วทิยาลัยเซาธอีสบางกอก 2
36. วทิยาลัยดุสิตธานี 1
37. วทิยาลัยตาป 1
38. วิทยาลัยทองสุข 2
39. วทิยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 1
40. วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 1
41. วทิยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรธานี 1
42. วทิยาลัยนครราชสีมา 1

DPU



6

ตารางที่ 1.1 (ตอ)
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย จ ํานวน(คน)

43. วทิยาลัยนอรทกรุงเทพ 1
44. วิทยาลัยบณัฑิตบริหารธุรกิจ 2
45. วทิยาลัยบัณฑิตเอเชีย 1
46. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
47. วทิยาลัยพิษณุโลก 1
48. วทิยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1
49. วทิยาลัยฟารอีสเทอรน 2
50. วทิยาลัยภาคกลาง 2
51. วิทยาลัยมิชช่ัน 1
52. วทิยาลัยโยนก 2
53. มหาวิทยาลัยราชธานี 2
54. วิทยาลัยลุมนํ้ าปง 2
55. วทิยาลัยศรีโสภณ 1
56. วทิยาลัยสันตพล 1
57. วทิยาลัยแสงธรรม 2
58. วทิยาลัยอินเตอรเทคลํ าปาง 1
59. วทิยาลัยอิสลามยะลา 2

รวม 118

1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการวจิยัคร้ังนี้จะศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ตามแนวคิดเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธของ Thomas L. Wheelen, J. David Hunger (2004) ซ่ึงมีขั้น
ตอนดังตอไปนี้

1.4.2.1  การประเมินสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)
1.4.2.2  การกํ าหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)
1.4.2.3  การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy Implementation)
1.4.2.4  การประเมินผลและควบคุม (Evaluation and Control)

และศึกษาความพรอมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
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1.4.3  ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลรวม 1 ป  คอื เดือนมิถุนายน

2548 – เดือนมถุินายน 2549

1.5  นยิามศัพทเชิงปฏิบัติการ
ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจรวมกันและสะดวกตอผูวิจัยจึงไดนิยาม

ศพัทเกี่ยวกับการวิจัยดังนี้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนที่เปดสอนตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไปซึ่งเรียกวา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึงหองสมุด สํ านักหอสมุดกลาง สถาบัน

วทิยบรกิาร สํ านักบรรณสาร ศูนยสารสนเทศ หรือที่เรียกชื่อนอกเหนือจากนี้ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

ผูบริหาร หมายถึง ผูอํ านวยการ หัวหนาหองสมุด หวัหนาฝาย  หัวหนาแผนก หัวหนา
งานหรอืช่ืออ่ืนที่นอกเหนือจากนี้ที่มีตํ าแหนงทางการบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีนักศึกษาตั้ง
แต 10,000 คนขึ้นไป

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีนักศึกษา 
5,001- 9,999 คน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีนักศึกษานอย
กวา 5,000 คนลงมา

ลักษณะวิชาท่ีเปดสอน ไดแก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปดสอนคอนไปทางวิทยา
ศาสตร สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปดสอนคอนไปทางสังคมศาสตร และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทีเ่ปดสอนวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรพอ ๆ กัน

การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง ชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ ดานการ
จัดการซึ่งเปนตัวกํ าหนดการดํ าเนินงานระยะยาวของหองสมุดประกอบดวย การประเมินสภาพ
แวดลอม ทัง้ภายในและภายนอกองคการ  การก ําหนดกลยุทธ ซ่ึงเปนแผนกลยุทธหรือแผนระยะ
ยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและควบคุม การจัดการเชิงกลยุทธเปนการศึกษาที่
มุงเนนการตรวจสอบและประเมินโอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) โดยคํ านึงถึง 
จุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ขององคการเปนหลักสํ าคัญ
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ความพรอมดานสภาพแวดลอมภายนอกของหองสมุด หมายถึง ปจจัยที่อยูภายนอก
องคการหองสมุดที่เอื้ออํ านวยใหหองสมุดดํ าเนินงานไดสํ าเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ไดแก รัฐบาล 
ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย คูแขง ผูจํ าหนายวัตถุดิบ สภาวทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง-กฎหมาย 
และสังคมและวัฒนธรรม

ความพรอมดานสภาพแวดลอมภายในของหองสมุด หมายถึง ปจจัยที่อยู ภายใน 
หองสมุดที่เอ้ืออํ านวยใหหองสมุดดํ าเนินงานไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ปจจัยแวดลอมภายในได
แก โครงสรางองคการ วฒันธรรมองคการ และทรัพยากร

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1  น ําผลการวิจัยมาใชในการจัดการเชิงกลยุทธหองสมุดเพือ่ใหการดํ าเนินงานมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค
1.6.2  น ําผลการวจิยัท่ีไดมาใชในการบรหิารจดัการองคการใหสอดคลองกบัวตัถุประสงค

กลยทุธ และนโยบาย ของหองสมดุ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนการ
วิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดทีม่ีตอการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด ผูวิจัยได
ยดึแนวคิดของ Thomas L. Wheelen และ J. David Hunger (2004)  เปนแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้  
ผูวจิยัจงึไดเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการวิจัยตามลํ าดับดังนี้

2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ
2.2 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.3 การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  การจัดการเชิงกลยุทธ (strategic Management)
2.1.1  ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ

มผูีใหความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธไวหลายทาน ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้

Fred R. David (สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2546:4) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธหมาย
ถึงการศาสตรและศิลปของการกํ าหนดกลยุทธ การนํ ากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ 
โดยการพิจารณาตัดสินใจขามหนาที่เพื่อใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

Pearce and Robinson (2000:3) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธหมายถึงชุดของการ
ตดัสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ ซ่ึงจะมีผลตอการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ซ่ึงออกแบบ
เพือ่ชวยใหวัตถุประสงคของบริษัทบรรลุผลสํ าเร็จ

 Thompson and Strickland (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2548:14) กลาววา
การบริหารเชิงกลยุทธหมายถึงขั้นตอนของการบริหารที่ประกอบดวยการกํ าหนดวิสัยทัศน
เชงิกลยทุธ การกํ าหนดวัตถุประสงค การกํ าหนดกลยุทธ และการการปฏิบัติตามกลยุทธ การบริหาร
เชงิกลยทุธจึงริเริ่มจากวิสัยทัศน วัตถุประสงค และกํ าหนดกลยุทธแลวบริหารใหเหมาะสม
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จากแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธของ Thomas L. Wheelen และ J. David Hunger ซ่ึง
ประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 4 ขั้นตอนและจะกลาวโดยละเอียดดังนี้

1)  การประเมินสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เร่ิมตนที่การวิเคราะหสภาพแวดลอม ตรวจสอบ และ

ประเมนิสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อนํ าขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเผยแพร
ใหบุคคลสํ าคัญภายในองคการทราบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อระบุ “ปจจัยเชิงกลยุทธ” ทั้งปจจัยที่
เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน ปจจัยเชิงกลยุทธจะเปนตัวกํ าหนดอนาคตขององคการ 
สํ าหรับการประเมินสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) ขององคการมีรายละเอียดดังนี้

1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment)
เปนการวเิคราะหปจจัยตัวแปร 2 ตัวคือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

ซ่ึงอยูภายนอกองคการ ปกติแลวผูบริหารระดับสูงขององคการ (top management) ไมสามารถ
ควบคุมไดในระยะสั้นเปนปจจัยที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีผลกระทบ
เกีย่วของกับองคการโดยตรงโดยทั่วไปสภาพแวดลอมภายนอกมีอยูสองสวนคือ สภาพแวดลอมการ
ด ําเนินงาน (task environment) และสภาพแวดลอมทางสังคม (societal environment)

1.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมการดํ าเนินงาน (analyzing the task 
environment) สภาพแวดลอมการดํ าเนินงานหรือสภาพแวดลอมทางการแขงขัน หรือสภาพ
แวดลอมในอุตสาหกรรม ประกอบดวยปจจัยที่กระทบและถูกกระทบโดยตรงตอการดํ าเนินงาน
ขององคการ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ไดแก ผูมีสวนไดเสีย รัฐบาล ผูจํ าหนายวัตถุดิบ ชุมชน คูแขงขัน ลูกคา 
เจาหนี ้ สหภาพแรงงาน สมาคมการคาและกลุมผลประโยชน การวิเคราะหสภาพแวดลอมดํ าเนิน
งานเพื่อทราบสภาวะแวดลอมทางการแขงขันในอุตสาหกรรมที่บริษัทดํ าเนินการอยูรวมทั้งขอมูล
เกีย่วกบัคูแขง การวิเคราะหสภาพแวดลอมการดํ าเนินงานแบงออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห
อุตสาหกรรมโดยใชแนวคิดของ Michael Porter’s  และการวิเคราะหคูแขงขัน

(1)  การวเิคราะหอุตสาหกรรมของพอรเตอร (Michael Porter’s industry analysis)
ไมเคิล อี พอรเตอร ไดสรางตัวแบบพลังผลักดัน 5 ประการ หรือ Five Forces 

Model เพือ่วเิคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม ตัวแบบนี้มีปจจัย 5 ประการ ที่เปนตัวกํ าหนด
สภาวะการแขงขันที่มีผลตอศักยภาพการทํ ากํ าไร และการดึงดูดใจในอุตสาหกรรมนั้น พลังผลักดัน 
5 ประการมีดังนี้ (ดูภาพที่ 2.2)

(1)   ภยัคกุคามจากคูแขงขันรายใหมเขาสูอุตสาหกรรม
(2)  ความรนุแรงของการแขงขันระหวางบริษัทตาง ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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(3) อํ านาจตอรองของผูซ้ือ
(4) อํ านาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต
(5) ภยัคุกคามจากสินคาทดแทน

ภาพที่ 2.2  ตวัแบบพลงัผลัก 5 ประการ และพ
    และศกัยภาพการทํ ากํ าไรในอุตสาห

ที่มา : Thomas L. Wheelen และ J. David Hun

 (2)  การวิเคราะหคูแขงขัน  (com
การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อน

ขอมูลเกี่ยวกับคูแขงใหไดมากที่สุด ตองพยา
ก ําลังจะทํ าอะไรตอไป และการกระทํ านั้นมีผล

1.1.2  การวิเคราะหสภาพแวด
environments) ประกอบดวยปจจัยที่ไมกระท
ปจจยัเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในร
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง-กฎหมาย และ

DP

คูแขงรายใหม

(New Entrants)
ลังผลักดันจากผูมีสวนไดเสียทํ าใหเกิดกา
กรรม

ger (2004:61)

petitor analysis)
ํ าความไดเปรียบมาสูบริษัทจะตองวิเค
ยามคนหาใหไดวาขณะนี้คูแขงกํ าลังทํ าอ
กระทบตอบริษัทเราอยางไร

ลอมทางสังคม (analyzing the societal
บโดยตรงตอการดํ าเนินงานระยะสั้นของ
ะยะยาวขององคการ มี 4 อยางที่สํ าคัญคือ
สังคมและวัฒนธรรม

คูแขงใน
อุตสาหกรรม

ความรุนแรง
ของการแขงขัน

(

U

ผูซื้อ

Buyers)

ผูขายปจจัยการ

ผลิต
ผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholders)
ผลิตภัณฑทดแทน
(Substitutes)
อํ านาจจากสมาคม
การคา รัฐบาล ฯลฯ
ภัยจากคูแขงหนาใหม
อํ านาจตอรอง
ของผูซื้อ
ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑทดแทน

อ ํานาจตอรอง
ของผูขาย

ปจจัยการผลิต
รแขงขัน

ราะหเพื่อหา
ะไรอยู และ

องคการ แต
 สภาวะทาง
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(1)  ปจจยัตวัแปรทางดานเศรษฐกิจ ไดแกแนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ อัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงิน อัตราเงินเฟอ ระดับการวางงาน การควบคุมคาจางและราคา และ
การลดราคา เปนตน

(2)  ปจจยัทางดานเทคโนโลยีไดแก คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของ
รัฐบาล ความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอร การปองกันสิทธิบัตร พัฒนาการใหม ๆ ทางดาน
เทคโนโลยี การปรับปรุงดานผลิตภาพโดยใชเครื่องจักรอัตโนมัติ และความเจริญกาวหนาทางดาน
การติดตอส่ือสาร เปนตน

(3)  ปจจยัดานการเมืองและกฎหมาย เชนการออกกฎหมายปองกันการผูกขาด
กฎหมายภาษี กฎหมายการปองกันสิ่งแวดลอม ทัศนคติตอบริษัทตางชาติ เสถียรภาพของรัฐบาล
และการผอนคลายกฎระเบียบตาง ๆ เปนตน

(4)  ปจจยัตวัแปรทางดานสังคมและวัฒนธรรม เชนการเปลี่ยนแปลงแบบการ
ด ําเนนิชวีิต การกระจายอายุของประชากร อัตราการเกิด อัตราการเติบโตของประชากร ความสนใจ
ตอสภาพแวดลอม การคาดหวังงานอาชีพ และการเกิดแรงงานสตรี เปนตน

สรุป การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยเชิงกลยุทธ 2 
ตวั คอืโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  สภาพแวดลอมภายนอกแบงออกเปน 2 
ประเภทคอื (1) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับการดํ าเนินงานหรือสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ไดแก

ลูกคา คูแขงขัน ผูจํ าหนายวัตถุดิบ เปนตน (2) สภาพแวดลอมทางสังคม มี 4 อยาง คือ 
สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย และสังคมและวัฒนธรรม

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคมเปนการศึกษาแนวโนมและการเปลี่ยนแปลง
ปจจยั ตวัแปรที่สํ าคัญที่กอใหเกิดโอกาสและอุปสรรค ทั้ง 4 ดาน สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
เกี่ยวกับการดํ าเนินงานหรือสภาพแวดลอมทางการแขงขัน การวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวนคือ 
การวิเคราะหอุตสาหกรรมกับการวิเคราะหคูแขงขัน

การวิเคราะหอุตสาหกรรมใชตัวแบบการวิเคราะหของพอรเตอรเปนเครื่องมือ คือ
ตวัแบบพลงัผลักดัน 5 ประการ ที่เปนตัวกํ าหนดสภาวะการแขงขัน อันมีผลตอศักยภาพการทํ ากํ าไร 
หรือการดึงดูดใจของอุตสาหกรรมใหเขาไปลงทุน ไดแก ภัยคุกคามอันเกิดจากคูแขงขันหนาใหม 
ความรนุแรงของการแขงขันระหวางบริษัทตาง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อํ านาจตอรองของผูซ้ือ 
อํ านาจตอรองผูขายปจจัยการผลิต และภัยคุกคามจากผลิตภัณฑทดแทน รวมทั้งกลุมผูมีสวนไดเสีย
กบัองคการอกีดวย สวนการวิเคราะหคูแขงขัน เพื่อใหทราบวาขณะนี้คูแขงกํ าลังทํ าอะไรอยู จะทํ า
อะไรตอไป และการกระทํ านั้นมีผลกระทบตอบริษัทอยางไร ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหทั้งหมด
จะน ํามาคัดเลือกเปนปจจัยกลยุทธ 2 ตัว คือ โอกาสและอุปสรรคของบริษัทเพื่อวางแผนกลยุทธ
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1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment)
เปนการวเิคราะหปจจัย 2 ตัวคือ จุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ของ

องคการซึ่งปกติแลวผู บริหารระดับสูงขององคการไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้นไดแก 
โครงสราง (structure)  วัฒนธรรม (culture) และทรัพยากร (resources) ขององคการ โครงสรางของ
องคการแสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมงาน ความสัมพันธของอํ านาจหนาที่ การไหลเวียนของงาน
และการติดตอส่ือสารภายในองคการ วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ความเชื่อ ความคาดหวัง และ
คานยิมรวมกันของบรรดาบุคคลภายในองคการ ซ่ึงจะเปนบรรทัดฐานที่ระบุพฤติกรรมที่ยอมรับกัน
ของบุคคลตั้งแตระดับสูงลงมาจนถึงพนักงานระดับลางสุด ทรัพยากรองคการ หมายถึง ทรัพยสิน
ทกุอยางภายในการผลิต การบริการ และการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑขององคการ จุดแข็งที่สํ าคัญของ
องคการจะกลายเปนความสามารถหลัก (core competencies) ซ่ึงองคการจะนํ ามาใชเพื่อสรางความ
ไดเปรยีบทางการแขงขัน (competitive advantage) ขององคการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
แบงออกไดเปน 3 วิธีดังนี้

(1)  การวเิคราะหโดยใชทรัพยากรเปนฐาน (resource-based approach) ทรัพยากรหมาย
ถึง สินทรัพย ความสามารถ กระบวนการ ทักษะหรือความรู ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของบริษัท 
ทรัพยากรตาง ๆ เหลานี้ชวยใหบริษัทไดเปรียบทางการแขงขัน ถือวาเปนจุดแข็ง หากไมสามารถนํ า
มาใชใหเกิดประโยชนทางการแขงขันไดและดอยกวาคูแขงถือวาเปน จุดออน บารนี (Barney, 
quoted in Wheelen and Hunger, 2004 :81) ไดเสนอกรอบแนวคิดในการวิเคราะหทรัพยากรที่สํ าคัญ
ของบริษัทคือ “VRIO framework” โดยการตอบคํ าถาม 4 ขอ ดังนี้

V  = Value (คณุคา) ทรัพยากรนั้นทํ าใหไดเปรียบคูแขงขันหรือไม
R =  Rareness (ความหายาก) ทรัพยากรนั้นคูแขงอ่ืน ๆ มีหรือไม
I = Imitability (ความสามารถในการลอกเลียน) ทรัพยากรนั้นหากผูอ่ืนเลียนแบบแพง

หรือไมเลียนแบบยากหรือไม
O = Organization (องคการ) ทรัพยากรนัน้บรษิทัน ํามาใชประโยชนหรือไมหากค ําตอบวา 

ใช  แสดงวาทรัพยากรนั้นเปนจุดแข็งและเปนความสามารถพิเศษ ขององคการ และตรงกันขามหาก
ตอบวา ไม ถือวาเปนจุดออน

(2)  การวเิคราะหหวงโซคณุคา (value chain analysis)
การวิเคราะหหวงโซคุณคา ของ พอรเตอร (อางใน Wheelen and Hunger, 2004:85-

86) ไดแบงธรุกิจออกเปนชุดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริษัทออกเปน 2 ชุด คือ กิจกรรมหลัก 
(Primary activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ดงัภาพที่ 2.3
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อะไหล การปรับปรุงผลิตภัณฑ รวมทั้งอัธยาศัยที่ดีมีความเปนมิตรและมีความพรอมที่จะตอบ
ปญหาขอซักถามของลูกคา การบริการชวยใหบริษัทสรางคุณคาที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดในทันที
และมีผลตอความชอบของลูกคาที่จะกลับมาซื้อผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทอีกในอนาคต

กจิกรรมหลกัทั้ง 5 อยางดังกลาวจะตองนํ ามาประเมินเพื่อใหทราบจุดแข็ง และจุดออน
ของบรษิทัโดยในแตละรายการใหประเมินคุณคาวาอยูในระดับใด แยกออกเปน 3 ระดับ คือ (1) 
ออนมาก (2) ปานกลาง และ (3) ดีเลิศ

กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) เปนกิจกรรมที่กระทํ าเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
หลัก ซ่ึงประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ (1)  การจัดซื้อ เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อส่ิงนํ าเขาทั้งหมดที่
จํ าเปนเพื่อนํ ามาใชในการสรางสรรคหวงโซอุปคุณคาของธุรกิจประกอบดวยการซื้อวัตถุดิบ วัสดุ
ส้ินเปลอืง และตัวปอนเขาอ่ืน ๆ ที่จํ าเปน การสั่งซ้ือที่มีประสิทธิภาพชวยใหตนทุนตํ่ า (2) การ
พัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเขาไปเกี่ยวของทุกกิจกรรมในองคการและเปนสิ่งสํ าคัญในการสราง
คณุคาเพิม่ใหกับผลิตภัณฑและบริการ (3)  การจัดการทรัพยากรมนุษย คือการทํ างานเกี่ยวกับคนทั่ว
ทัง้องคการ  กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยเร่ิมตั้งแตการสรรหา การจางงาน การฝกอบรม 
และการจายคาตอบแทน การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ประสบผลสํ าเร็จมักถือเปนปจจัยหลักสํ าคัญ
ของบริษัท (4)  โครงสรางพื้นฐานของบริษัท เชน การเงิน การบัญชี กฎหมาย ระบบฐานขอมูล และ
บญัชเีงนิเดอืนพนักงาน กิจกรรมเหลานี้ชวยเพิ่มคุณคาใหกับทุกหนาที่ในองคการ

(3)  การวเิคราะหตามหนาที่ธุรกิจ (functional analysis)
คอืการวิเคราะหตามสายงานคือ การตลาด การเงิน การวิจัยและพัฒนา การผลิต

ทรัพยากรมนุษย และระบบขอมูล โดยการศึกษาถึงความรูความสามารถในการวิเคราะหและวิธี
ด ําเนนิงานในการใชทรัพยากรตาง ๆ วาไดผลดีแคไหน เปรียบเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียว
กนั การวเิคราะหจะรวมถึงการวิเคราะหดานโครงสราง และวัฒนธรรมอันเปนสวนสํ าคัญตอการ
สรางหวงโซคุณคาขององคการ

โครงสรางพื้นฐานขององคการ (basic organization structure) โครงสรางขององคการ
แบบทัว่ไปมี 3 แบบ คือ (1) โครงสรางแบบงายเหมาะสํ าหรับบริษัทขนาดเล็กหรือกิจการที่มีสาย
ผลิตภณัฑเพียง 1-2 สาย ดํ าเนินธุรกิจในตลาดขนาดเล็ก มีเจาของเปนผูมีอํ านาจเต็มที่เบ็ดเสร็จ
(2) โครงสรางตามหนาที่ เปนโครงสรางที่เหมาะกับบริษัทขนาดกลาง มีสายผลิตภัณฑหลายสายใน
อุตสาหกรรมเดียว มีผูบริหารระดับสูงมีอํ านาจสูงสุด และแบงโครงสรางออกตามหนาที่ เชน การ
ผลิต การขาย การเงิน บุคคล เปนตน (3) โครงสรางแบบหนวยธุรกิจ เปนโครงสรางที่เหมาะกับ
บริษทัขนาดใหญ มีผลิตภัณฑหลายสายผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมที่สัมพันธกัน จะแบงโครงสราง
ออกตามผลิตภัณฑ
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วัฒนธรรมองคการ (corporate culture) คอืความเชื่อ ความคาดหวัง และคานิยมของ
สมาชกิทกุคนในองคการ ทํ าใหเกิดการเรียนรูและยอมรับรวมกัน และถายทอดกันมาจากพนักงาน
รุนหนึง่ไปยังพนักงานอีกรุนหนึ่ง วัฒนธรรมขององคการชวยถายทอดความเปนเอกลักษณของ
พนกังาน ชวยสรางความภักดีของพนักงาน ชวยสรางความมั่นคงใหกับบริษัท และใชเปนขอบขาย
อางองิใหกบัพนักงานเพื่อสรางความเขาใจในการดํ าเนินกิจกรรมรวมกัน และเปนแนวทางในการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม

การวเิคราะหการตลาดเชิงกลยุทธ (strategic marketing issues) การตลาดมีความ
สํ าคัญตอบริษัทเปนอยางมากเพราะการตลาดทํ าหนาที่สรางลูกคาและอยูใกลชิดกับลูกคามากที่สุด
เพื่อชวงชิงลูกคาจากคูแขงใหมาใชบริการหรือซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทในการวิเคราะหการตลาด
เชงิกลยทุธมปีระเดน็ทีสํ่ าคญัคอืการเลอืกตลาดเปาหมาย สวนประสมการตลาด และวงจรชวีติผลิตภณัฑ

การวเิคราะหดานการเงินเชิงกลยุทธ (strategic financial issues) การบริหารดานการ
เงนิเปนปจจัยที่สํ าคัญในการประเมินจุดแข็งจุดออนของบริษัท จะตองสรางความมั่นใจไดวาแหลง
เงนิทนุทีด่ทีีสุ่ด การใชเงินทุน และการควบคุมการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพจะทํ าไดอยางไร
การวเิคราะหความสามารถทางดานการบริหารการเงินนิยมใชเปรียบเทียบ 4 อยางคือ อัตราสวน
ความสามารถดานการทํ ากํ าไร อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนวัดกิจกรรม และ อัตราสวนที่มา
ของเงินทุน

สรุป การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการศึกษาเพื่อคนหาปจจัยเชิงกลยุทธอีก 2
ตวั คอืจดุแขง็ และจุดออน ของบริษัท อันเปนปจจัยที่บริษัทจะนํ ามาใชเพื่อสรางความไดเปรียบจาก
โอกาส ทีเ่ปดใหจากภายนอก และเพื่อหลีกเลี่ยง อุปสรรค หรือภัยคุกคาม ที่จะเกิดขึ้น

การวเิคราะหจุดแข็งและจุดออนของบริษัทมี 3 วิธี  วิธีที่ 1 เปนการวิเคราะหโดยใช
ทรัพยากรสํ าคัญเปนฐาน โดยตอบคํ าถาม 4 ขอ คือ (1) ทรัพยากรนั้นทํ าใหไดเปรียบคูแขงขันหรือ
ไม (2) ทรัพยากรนั้น คูแขงอ่ืน ๆ มีหรือไม (3) ทรัพยากรนั้นหากผูอ่ืนเลียนแบบแพงหรือไม และ
(4) ทรัพยากรนั้นบริษัทสามารถนํ ามาใชประโยชนหรือไม หากคํ าตอบคือ ใช ก็เปนจุดแข็ง หากไม
ใช ก็คือ จุดออน

วธีิที ่ 2  เปนการวิเคราะหตามลูกโซแหงคุณคา โดยพิจารณาจากกิจกรรมภายในบริษัท
แยกออกเปน 2 ชุด คือกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม และกิจกรรมสนับสนุน 4 กิจกรรม รวม 9 กิจกรรม
ทีส่รางสรรคคุณคาตอเนื่องสัมพันธกันเหมือนกับหวงโซใหกับลูกคา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับคูแขงวาใครดํ าเนินงานไดดีกวา ในแงของการลดตนทุน คุณภาพ
ดีกวา และการสงมอบไดเร็วกวา เปนตน
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วธีิที ่ 3  เปนการวิเคราะหตามหนาที่ธุรกิจ หรือตามสายงานที่สํ าคัญคือ การตลาด การ
เงนิ การวิจัยและพัฒนา การผลิต ทรัพยากรมนุษยและระบบขอมูล โดยศึกษาถึงความรูความ
สามารถในการวิเคราะหและวิธีการดํ าเนินงานในการใชทรัพยากรตาง ๆ วาไดผลดีแคไหนเปรียบ
เทยีบกับคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ภาพที่ 2.4  ปจจยัตัวแปรทางดานสภาพแว
ที่มา : Thomas L. Wheelen และ J. David

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)
วิธีการตรวจสอบสภาพแวด

analysis เปนการประเมนิและวิเคราะหส
และการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
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S =  Strengths - จดุแขง็หมายถึงลักษณะเดนทางการดํ าเนินงานหนาที่ตาง ๆ ภายใน
องคการไมวาเปนการผลิต การตลาด การบัญชี การเงิน บุคลากร ลักษณะเชนนี้เปนปจจัยเอ้ือตอ
ความสํ าเร็จขององคการ

W =  Weaknesses - จดุออนหมายถึงการดํ าเนินงานที่องคการไมสามารถกระทํ าไดดีอัน
เปนอปุสรรคตอความสํ าเร็จขององคการจึงตองหาทางแกไขจุดออนที่เกิดขึ้นภายในองคการ

O =  Opportunities – โอกาสหมายถึงชองทางที่เปนประโยชนตอการดํ าเนินงานของ
องคการที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ

T =  Threats – อุปสรรคหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่กอใหเกิดปญหาหรือเปน
อุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการอุปสรรคจึงเปนสิ่งคุกคามองคการ

การวเิคราะห SWOT หรือการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปน
เครื่องมือในการวิเคราะหองคกรที่สามารถใชงานไดงายและรวดเร็วในการวิเคราะหภาพรวมของ
สถานการณองคกร โดยเนนวากลยุทธจะตองกอใหเกิดความเหมาะสมระหวางความสามารถภายใน 
(จดุแขง็กบัจดุออน) และสถานการณภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) โดยการวิเคราะห SWOT จะ
ตองวิเคราะหและพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก (ทั้งสภาพแวดลอม
ทางสงัคม และสภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน) กอใหเกิดโอกาสและอุปสรรคอยางไรตอองคกร
ในขณะเดียวกันตองวิเคราะหวาปจจัยตาง ๆ ภายในองคกรทั้งดานโครงสราง วัฒนธรรมองคกร 
และทรัพยากรองคกร ปจจัยใดที่เปนจุดแข็งและปจจัยใดที่เปนจุดออน การวิเคราะหและประเมิน
สภาพแวดลอมภายในองคกรทํ าใหทราบถึงจุดแข็ง และจุดออนขององคกร ซ่ึงจะชวยใหองคกร
สามารถใชประโยชนจากโอกาส และหลบหลีกจากอุปสรรค ซ่ึงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกได 
องคกรจะตองสามารถระบุปจจัยภายในขององคกรที่เปนจุดแข็งและจุดออนไดเนื่องจากจุดแข็ง
นํ าไปสูการไดเปรียบทางการแขงขัน เปนส่ิงซ่ึงองคกรมีอยู ทํ า หรือสามารถทํ า ซ่ึงดีกวาคูแขง
จุดออนคือส่ิงซ่ึงองคกรมีหรือทํ าหรือไมมีเลย ซ่ึงในขณะที่คูแขงขันสามารถทํ าไดดีกวา

การนํ าผลการวิเคราะห SWOT ไปจัดทํ ากลยุทธ
หลังจากวเิคราะหปจจัยภายในองคกรขั้นตอไปจะตองทํ าการวิเคราะหและประเมินวา

จดุแขง็และจุดออนตาง ๆ ที่มีในองคกรนั้นมีความสํ าคัญอยางไรตอองคกร รวมทั้งจะตองประเมิน
วาปจจยัภายในตาง ๆ ที่มีภายในองคกรมีความสํ าคัญอยางไรตอการจัดทํ ากลยุทธในขั้นตอไป เนื่อง
จากไมใชวาจุดแข็งหรือจุดออนทุกประการขององคกรจะมีความสํ าคัญตอการจัดทํ ากลยุทธ
เทาเทียมกันหมด จุดแข็งหรือจุดออนบางประการอาจมีความสํ าคัญตอการจัดทํ ากลยุทธมากกวา
ปจจยัอ่ืน ดังนั้นจึงตองวิเคราะหและประเมินความสํ าคัญของปจจัยตาง ๆ เหลานี้อีกขั้นหนึ่ง
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก จะชวยใหผูบริหารทราบถึง 
จดุแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ขององคกร ซ่ึงถือเปนขอมูลเบื้องตนที่สามารถนํ าไปใชใน
การกํ าหนดกลยุทธ การจัดทํ ากลยุทธโดยใช SWOT โดยนํ าปจจัยแตละประการมาจับคูกันและ
ก ําหนดเปนกลยุทธตาง ๆ ซ่ึงเรียกกันวาการจัดทํ า TOWS Matrix

จดุแข็งขององคกร (S) จุดออนขององคกร (W)

โอกาสขององคกร (O) SO   STRATEGIES
ใชประโยชนจากโอกาสโดย
อาศยัจุดแข็งภายในองคกร

WO   STRATEGIES
ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาส

ที่เกิดขึ้น
อัปสรรคขององคกร (T) ST   STRATEGIES

หลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยอาศัยจุด
แข็ง

WT   STRATEGIES
ลดจุดอนและหลีกเลี่ยงขอ

จํ ากัด
ภาพที่ 2.5 TOWS Matrix
ที่มา : Thomas L. Wheelen และ J. David Hunger (2004:115 )

2)  การกํ าหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)
การก ําหนดกลยุทธคือการจัดทํ าแผนระยะยาว (Long-range plans) เพื่อนํ ามาใชในการ

บริหารงาน เพื่อใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหาอุปสรรคที่เปนอยูในขณะนั้น รวมทั้งจะตอง
สอดคลองกับจุดแข็งจุดออนขององคการ การกํ าหนดกลยุทธประกอบดวย การกํ าหนดพันธกิจของ
องคการ (corporate mission) กํ าหนดวัตถุประสงค (objectives) ที่สามารถบรรลุผลสํ าเร็จได 
การพฒันากลยุทธ (strategies) และกํ าหนดนโยบาย (policy) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.1  พันธกิจ (mission) พันธกิจขององคการคือความมุงหมายหรือเหตุผลที่
องคการไดจัดตั้งขึ้นมา และเพื่อเปนการบอกใหสังคมทราบวา องคการมีอะไรที่จะเสนอใหกับ
สังคมซึง่อาจเปนผลิตภณัฑหรือบรกิารอยางใดอยางหนึง่หรอืทัง้สองอยางกไ็ด พนัธกจิทีด่จีะบงบอก
ถึงความมุงหมายพื้นฐานที่เปนเอกลักษณชัดเจน ที่ทํ าใหองคการแตกตางจากที่อ่ืน ในแงของ
ประเภทและขอบเขตของการดํ าเนินงานขององคการ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ ที่นํ าเสนอ
ตอตลาด รวมทั้งปรัชญาขององคการดวย เพื่อใหทราบวาจะดํ าเนินธุรกิจอยางไร และจะปฏิบัติตอ
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พนกังานอยางไร พันธกิจขององคการจะเขียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อบอกใหทุกคนรูวา
-  ขณะนีบ้ริษัทดํ าเนินธุรกิจเปนอะไร (what the company is now)
-  บริษทัจะตองการใหเปนอยางไรในอนาคต (what it wants to become)
สรุป พนัธกิจขององคการจะบอกใหทราบวา

-  เราคือใคร (who we are)
-  เราทํ าอะไร (what we do)
-  เราอยากจะเปนอยางไรในอนาคต

2.2 วตัถุประสงค (objectives) วตัถุประสงค คือเปาหมายปลายทางที่ตั้งไวซ่ึงองคการ
ตองการใหบรรลุวัตถุประสงคจะเปนตัวช้ีบอกวาองคการตองการใหประสบผลสํ าเร็จอะไร และ
เมื่อไร ซ่ึงควรเขียนไวในรูปของปริมาณ หรือตัวเลขที่ชัดเจนที่สามารถวัดได และแนนอนที่สุด
ผลสํ าเร็จตามวตัถุประสงคขององคการจะตองสอดคลองตามพันธกิจขององคการอีกดวย สวนคํ าวา 
เปาหมาย จะแตกตางกับวัตถุประสงคดังนี้ เปาหมาย คอืส่ิงที่องคการตองการใหบรรลุในระยะยาว
โดยไมระบส่ิุงที่ตองการบรรลุในปริมาณที่ชัดเจน รวมทั้งไมมีเกณฑกํ าหนดดานเวลาวาจะใหสํ าเร็จ
เมื่อใดดวย

2.3  กลยุทธ (strategies) กลยทุธของบริษัทคือแผนแมบท ที่บริษัทจัดทํ าขึ้น เพื่อแสดง
ใหเหน็วาบรษิัทจะดํ าเนินการเพื่อใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงคที่กํ าหนดไวไดอยางไร กลยุทธ
จะเปนการนํ าขอไดเปรียบทางการแขงขันมาใชมากที่สุด และจะลดขอเสียเปรียบทางการแขงขันให
เหลือนอยที่สุด กลยุทธของธุรกิจโดยทั่วไปแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ กลยุทธระดับบริษัท 
(corporate strategy) กลยทุธระดับธุรกิจ (business strategy) และกลยุทธระดับหนาที่ (functional
strategy)

(1) กลยทุธระดับบริษัท (corporate strategy) เปนแผนกลยุทธที่แสดงใหเห็นทิศทาง
การด ําเนินงานของบริษัทโดยรวม ที่ฝายบริหารระดับสูง (top management) มีตอหนวยธุรกิจตาง ๆ 
(strategic business unit : SUB) รวมทัง้สายผลิตภัณฑ (product lines) วามีทัศนคติที่จะดํ าเนินงาน
ตอไปอยางไร ซ่ึงโดยทั่วไปมี 3 ทาง คือหนวยธุรกิจใดควรรักษาสภาพเดิม (stability) หนวยธุรกิจใด
ควรเพิ่มการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต (growth) และหนวยธุรกิจใดควรตัดทอนออกไป 
(retrenchment)

(2) กลยทุธระดับหนวยธุรกิจ (business strategy) เปนกลยุทธที่จัดทํ าเพื่อตอบคํ าถามที่
วา “เราจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับหนวยธุรกิจนี้ไดอยางไร” ซ่ึงกลยุทธที่เกิดใน
ระดับหนวยธุรกิจ หรือระดับผลิตภัณฑซ่ึงอยูในระดับความรับผิดชอบของผูบริหารระดับกลาง 
(middle management) เปนกลยุทธที่มุงเนนปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑหรือบริการ
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ของบรษิัทในอุตสาหกรรมหรือสวนตลาด (market segment) ที่กํ าลังเผชิญอยูกับคูแขงในปจจุบัน 
กลยทุธในระดับธุรกิจที่ใชกันคือ กลยุทธการแขงขัน (competitive strategy) หรือกลยุทธความรวม
มอื (cooperative strategy)

(3) กลยทุธระดับหนาที่ (functional strategy) หรือกลยุทธปฏิบัติการ เปนกลยุทธใน
ระดับ

แผนกหรือฝายตาง ๆ ของบริษัท โดยมีจุดมุงเนนที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบตักิาร ทัง้ในแงกิจกรรมและกระบวนการดํ าเนินงาน เพื่อใหการใชทรัพยากรที่จัดสรรมาใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธทั้งระดับบริษัทและระดับธุรกิจ 
กลยทุธระดับหนาที่เชน แผนกการตลาด แผนกการผลิต แผนกวิจัยและพัฒนา และแผนกทรัพยากร
มนุษย เปนตน

บริษทัตาง ๆ จะใชกลยุทธทั้ง 3 ประเภทพรอมกันไปในเวลาเดียวกัน ลํ าดับขั้นของ 
กลยุทธคือการจัดกลยุทธรวมเปนกลุม ๆ แยกออกเปน 3 กลุมตามระดับของการบริหารงานใน 
องคการ คือ กลยุทธระดับบริษัท จะเห็นหนาที่ของผูบริหารระดับสูง กลยุทธระดับธุรกิจเปนหนาที่
ของผูบริหารระดับกลาง และกลยุทธระดับหนาที่เปนหนาที่ของผูบริหารระดับตน

ลํ าดับขั้นของกลยุทธจัดเรียงซอนกันอยู 3 ช้ัน เหมือนรังนก เพื่อแสดงถึงเปนสวน
ประกอบและสนับสนุนซึ่งกันและกัน คือกลยุทธระดับหนาที่จะสนับสนุนกลยุทธระดับธุรกิจ ใน
ขณะเดยีวกันก็จะสนับสนุนกลยุทธระดับบริษัทดวย

ภาพที ่2.6  แสดงลํ าดับขั้นของกลยุทธ 
ที่มา : Thomas L. Wheelen และ J. Dav

กลยุทธระดับบริษัท
(Corporate Strategy)
กลยุทธระดับธุรกิจ
(Business Strategy)

)
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2.4  นโยบาย (Policies)  คอืแนวทางกวาง ๆ ที่กํ าหนดขึ้นเพื่อนํ ามาใชเปนแนวทางใน
การตัดสินใจ เพื่อใหการกํ าหนดกลยุทธกับการนํ าไปปฏิบัติเช่ือมโยงกัน บริษัทใชนโยบายเปน
เครือ่งมือ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานทุกคนในบริษัทตัดสินใจดํ าเนินงานและปฏิบัติการตาง 
ๆ สอดคลองสนับสนุนเปนไปตาม พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธของบริษัท

3)  การปฏบิัติตามกลยุทธ (Strategy implementation)
การปฏิบัติตามกลยุทธเปนกระบวนการดํ าเนินงานนํ ากลยุทธและนโยบายที่กํ าหนดไว

เขาสูการปฏิบัติ ดวยการพัฒนาจัดทํ าโปรแกรมดํ าเนินงาน (Programs) จัดทํ างบประมาณ (Budgets) 
และวิธีดํ าเนินงาน (procedures) ในขั้นนี้อาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
โครงสราง และระบบการจัดการทั้งหมดทั่วทั้งองคการก็ได การปฏิบัติตามกลยุทธ โดยทั่วไปแลว
จะเปนหนาที่ของผูบริหารระดับกลางและระดับลาง เทานั้น โดยผูบริหารระดับสูงเปนผูตรวจสอบ
เนือ่งจากเปนแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธจึงมักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจประจํ าวัน
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการนํ าไปใชในการดํ าเนินงาน

2.3.1  โปรแกรมดํ าเนินงาน (Programs) คอืขอความที่เขียนบงบอกถึงกิจกรรมหรือขั้น
ตอนตาง ๆ ทีจ่ํ าเปนตองกระทํ าเพื่อใหงานที่กํ าหนดบรรลุเปาหมายโดยปกติจะใชเพียงครั้งเดียวแลว
จบ โปรแกรมดํ าเนินงานจะมุงเนนการกระทํ าวาตองทํ าอยางไรบางเพื่อใหเปนไปตามกลยุทธ ซ่ึง
อาจเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางของบริษัทใหม เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการหรือจํ าเปนตอง
เริ่มทํ าวิจัยใหม

2.3.2  งบประมาณ (Budgets)  คอืขอความที่เขียนขึ้นที่บงบอกรายการการใชจายเงิน
ของบรษิทั งบประมาณจะบอกรายการการใชเงินในรายละเอียดในแตละโปรแกรม ซ่ึงจะนํ ามาใช
เพื่อการวางแผนและการควบคุมดวย บริษัทจํ านวนมากตองการใหบอกผลตอบแทนจากการลงทุน
เปนจํ านวนเปอรเซ็นไวดวยกอนที่ฝายจัดการจะพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา 
โปรแกรมใหมนี้จะทํ าใหกํ าไรของบริษัทเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะมีผลทางดานสรางคุณคาใหแกผูถือหุน 
ดังนั้นจะเห็นไดวางบประมาณไมเพียงแตจะใชเพื่อเปนแผนในการดํ าเนินงานเทานั้น แตยังปรากฏ
งบดลุการเงนิแสดงใหเห็นผลที่จะเกิดขึ้นตอฐานะการเงินของบริษัทในอนาคตอีกดวย

2.3.3  วธีิการดํ าเนินงาน (Procedures) คอืระเบียบวิธีปฏิบัติซ่ึงบอกขั้นตอนหรือ
เทคนคิในการดํ าเนินงานในรายละเอียดวา งานแตละอยางและกิจกรรมตาง ๆ จะตองทํ าอยางไรบาง
เพือ่ใหงานบรรลุผลสํ าเร็จตามโปรแกรมที่บริษัทกํ าหนดไว

DPU



26

4)  การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การประเมินผลและการควบคุมเปนการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏบิัติงานทั้ง

หมดขององคการ เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับผลการดํ าเนินงานที่ตั้งความมุงหวังไว
บรรลุผลตามเปาหมายหรือไม ผูบริหารทุกระดับจะนํ าขอมูลที่ไดรับจากการประเมินในขั้นนี้เพื่อไป
แกไขและหาทางแกปญหาตอไป

การประเมินผลและการควบคุมจะช วยช้ีให  เห็นจุดอ อนหรือขอบกพรองของ
แผนกลยุทธที่ไดนํ าไปปฏิบัติมากอนหนานี้ และยังเปนตัวกระตุนระบบการบริหารงานใหมทั่วทั้ง
องคการ ใหเร่ิมตนการดํ าเนินงานใหมอีกในงวดตอไป

เพื่อใหการประเมินผลและการควบคุมไดผลดีผูบริหารจะตองไดรับขอมูลที่ชัดเจนทันที
และไมมีอคติ จากผูใตบังคับบัญชาตามลํ าดับขั้นทุกระดับในองคการเพื่อวาผูบริหารในระดับชั้น
ตาง ๆ จะไดนํ าขอมูลที่ไดรับที่เปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริง เพื่อนํ าไปเปรียบเทียบกับแผนการ
ด ําเนนิงานที่ไดกํ าหนดเปาหมายไวในขั้นแรก

ภาพที่ 2.7  ตวัแบบกระบวนการประเมินผลและควบคุม กลยุทธ (Evaluation and Control Process)
ที่มา : Thomas L. Wheelen และ J. David Hunger (2004:242)

2.2  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนหองสมุดทางวิชาการหมายถึงการเปนสวนหนึ่งของ

สถาบนัการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป คือหองสมุดของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และถา
เปนหองสมุดที่มีสารสนเทศที่เนนเฉพาะสาขา ตลอดจนมีบริการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การศึกษาเชิงลึกของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาหองสมุดนั้นจะเรียกวาหองสมุดเพื่อ
การวจิยั ดงันัน้หากจะกลาวในภาพรวมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนหองสมุดทางวิชาการและ

กํ าหนด
สิ่งที่จะ
วัด

กํ าหนดมาตร
ฐานการปฏิบัติ

งาน

วัดจาก
ปฏิบัติงาน

จริง

ปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง

1 2 3 4 5
การปฏิบัติงานสอด
คลองกับมาตรฐาน

หรือไม

หยุด

ไม

ใช
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หองสมุดเพื่อการวิจัย ลักษณะเฉพาะดังกลาวนี้ทํ าใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัด
องคการและการบริหารงานแตกตางจากหองสมุดทั่วไปเนื่องจากตองปรับองคการใหสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยดวยในเรื่อง
ของการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูวิจัยจะกลาวถึงหองสมุดในดาน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ ความหมายของหองสมุด วัตถุประสงคของหองสมุด และการจัดองคการของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดดังนี้

    2.2.1  ความหมายของหองสมุด
มผูีใหความหมายของหองสมุดไวมากมายหลายทานซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2539) ทรงพระราชนิพนธเร่ือง 

“หองสมดุในทัศนะของขาพเจา” ไดทรงกลาววา ความรูของมนุษยเปนมรดกตกทอดกันมาแตคร้ัง
โบราณเมื่อมีการประดิษฐคิดคนตัวอักษรขึ้น ผูมีความรูก็ไดบันทึกความรูของตน ส่ิงที่ตนคนพบ 
เปนจารึกหรือเปนหนังสือทํ าใหบุคคลอื่น ในสมัยเดียวกัน หรืออนุชนรุนหลัง ไดมีโอกาสศึกษา
ทราบถงึเรื่องนั้น ๆ และไดใชความรูเกา ๆ เปนพื้นฐานที่จะหาประสบการณคิดคนส่ิงใหม ๆ ที่เปน
ความกาวหนาเปนความเจริญสืบตอไป

หองสมดุ เปนสถานที่เก็บเอกสารตาง ๆ อันเปนแหลงความรูดังกลาวแลวจึงเรียกไดวา
เปนครู เปนผูช้ีนํ าใหเรามีปญญาวิเคราะหวิจารณใหรูส่ิงควรรูอันชอบธรรมชอบดวยเหตุผลได
ขาพเจาอยากใหเรามีหองสมุดที่ดี มีหนังสือครบทุกประเภทสํ าหรับประชาชน

หนงัสอืประเภทที่ขาพเจาคิดวาสํ าคัญที่สุดอยางหนึ่งคือ หนังสือสํ าหรับเด็ก วัยเด็กเปน
วยัเรียนรูเด็ก ๆ สวนใหญสนใจที่จะทราบเรื่องราวตาง ๆ แปลก ๆ ใหม ๆ อยูแลว ถาเรามีหนังสือที่
มคีณุคา ทัง้เนื้อหาและรูปภาพใหเขาอาน ใหความรูและความบันเทิง เด็ก ๆ จะไดเติบโตขึ้นเปน
ผูใหญที่สมบูรณ ที่รอบรู มีธรรมะประจํ าใจ มีความรักบานเมือง มีความตองการปรารถนาจะทํ าแต
ประโยชนที่สมควร 

ประสานสุข ละมอม (2539:2) กลาววาหองสมุดเปนแหลงสืบคนรวบรวมและใหบริการ
วิทยาการในรูปของสื่อส่ิงพิมพและสื่อโสตทัศนวัสดุ มีวิธีการจัดและบริหารงานโดยบรรณารักษ 
ผูไดรับการศึกษาอบรมวิชาบรรณารักษศาสตรโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อสนองความตองการในดาน
ความรู การศึกษา การคนควาวิจัย การบันเทิง และการพักผอนหยอนใจ และความจรรโลงใจแกผูใช

พวา  พันธ เมฆา (2541:11) หองสมุดมหาวิทยาลัยหรือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
(University Libraries or Academic Libraries) เปนหองสมุดที่ตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปน
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แหลงความรูใหนิสิตนักศึกษา ครูอาจารยไดใชเปนแหลงคนควาประกอบการเรียนการสอน และ
การวจิยั ในการพจิารณาวามหาวิทยาลัยใดมีคุณภาพหรือไม เกณฑในการพิจารณาอยางหนึ่งก็ คือ 
สภาพของหองสมุด ปริมาณวัสดุสารนิเทศที่มี บริการตาง ๆ ที่มีใหแกผูใช

ประทีป จรัสรุงรวีวร (2542:10) ไดสรุปความหมายของหองสมุดไววา หองสมุดคือ 
สถานทีร่วบรวมวสัดอุุปกรณทางการศกึษาทกุชนดิ ทีอ่ยูในลกัษณะของสิง่ตพีมิพ และโสตทศันวสัดุ
โดยมีบรรณารักษเปนผูจัดหาและจัดเตรียมใหบริการแกผูใชหองสมุด ไดศึกษาคนควาตามความ
ตองการของแตละบุคคลดวยความเสมอภาค

ขอบังคับสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 (http://tla.or.th/Webpages/
rule1.htm) กลาววาหองสมุด หมายถึง สถาบันหรือหนวยงานที่จัดการศึกษาและใหบริการการศึกษา
คนควาและบริการสารนิเทศ อาจเรียกวา หองสมุด หอสมุด สถาบันวิทยบริการ สํ านกับรรณสาร
การพฒันา สํ านกับรรณสารสนเทศ สํ านักหอสมุด ศูนยบริการเอกสารสนเทศ หรือจดหมายเหตุ 
ศนูยส่ือการสอน ศูนยขอมูลแหลงการเรียนรู หรือช่ืออ่ืน ๆ ที่ลักษณะงานตามที่ระบุขางตน

รุงฤดี อภัฒนศร (2547:1) กลาววาหองสมุด (Library) จัดเปนแหลงสารนิเทศที่รูจักกัน
แพรหลายที่สุด เปนที่รวมของทรัพยากรสารนิเทศที่เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน วัสดุที่เปนสิ่ง
ตพีมิพ วสัดุไมตีพิมพ วัสดุอิเล็กทรอนิกส เปนตน มีการจัดการที่เปนระบบโดยบรรณารักษวิชาชีพ 
และเจาหนาที่หองสมุดซ่ึงมีคามรูทางดานบรรณารักษศาสตร เพื่อจัดบริการและอํ านวยความ
สะดวกแกผูใชในการสืบคนและเขาถึงสารนิเทศอยางรวดเร็วโดยการนํ าเทคโนโลยีโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการทํ างานของหองสมุด

นํ ้าทิพย วิภาวิน (2548) กลาววาหองสมุดหมายถึงสถาบันหรือหนวยงานที่ใหบริการ
การศึกษาคนควาและบริการสารสนเทศอาจเรียกวาหองสมุด หอสมุด สถาบนัวทิยบรกิาร สํ านกั
บรรณสารการพฒันา สํ านกับรรณสารสนเทศ สํ านกัหอสมดุ ศนูยบริการสารสนเทศ หอจดหมายเหต ุ
ศนูยสงเสรมิการสอน ศนูยขอมูล แหลงความรูในชมุชนหรอืช่ืออ่ืน ๆ ทีม่ลัีกษณะงานตามระบขุางตน

จากความหมายของหองสมุดที่กลาวมาขางตนผูวิจัยพอจะสรุปไดวาหองสมุด คอืแหลง
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่อยูในรูปส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส และอ่ืน ๆ ซ่ึง
ตองมีการจัดเก็บที่เปนระบบคนหางายและสามารถตอบสนองความตองการของผูใชใหมีความ
พึงพอใจสูงสุด
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2.2.2  วตัถปุระสงคของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
วตัถุประสงคของหองสมุดมีอยู 5 ประการคือ
(1)  เพือ่การศกึษา (Education) การเรียนในระดับอุดมศึกษาผูเรียนและผูสอนจํ าเปน

ตองท ําการศึกษาคนควาเพิ่มเติมไมใชเรียนเฉพาะในหองเรียน เนื่องจากวิทยาการตาง ๆ ตลอดจน
สังคมและสิง่แวดลอมปจจุบันขยายกวางออกไปมาก หองสมุดจึงเปนแหลงที่ใหการศึกษาอีกแหลง
หนึง่ชวยใหการศึกษาสมบูรณมากขึ้น

(2)  เพือ่ใหขาวสารความรู (Information) หองสมุดเปนแหลงรวบรวมสรรพวิทยาการ
ตาง ๆ ไดแกหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ทีใ่หความรูขอเท็จจริงที่ถูกตองและใหบริการขาวสารความรูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโลก

(3)  เพือ่การคนควาวิจัย (Research) หองสมุดเปนแหลงใหการศึกษาคนควาวิจัย เนื่อง
จากหองสมุดไดรวบรวมเอกสารและทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนวัสดุอุปกรณหลายชนิดไวเพื่อ
บริการการคนควาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ หลายสาขา

(4)  เพือ่ใหความจรรโลงใจ (Inspiration) หองสมุดเปนแหลงสนับสนุนสงเสริมการ
สรางสรรคจิตใจของมนุษยการอานหนังสือใหความสุขทางใจ เกิดความชื่นชมในความคิดดีงาน
ของผูอ่ืนและเกิดความรูสึกซาบซึ้งในสํ านวนภาษาอันไพเราะ เกิดความคิดริเร่ิมที่จะแตงหนังสือ
ของตนเองเพื่อประโยชนของคนรุนหลัง

(5)  เพือ่ความเพลิดเพลิน (Recreation) การอานหนังสือเปนการพักผอนหยอนใจที่ดีที่
สุด หองสมุดสามารถสงเสริมสนับสนุนใหการรักอานหนังสือ เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ใหความเพลิดเพลินทางใจซึ่งเปนการพักผอนที่เสียคาใชจายนอยแตไดผลคุมคา

2.2.3  การจดัองคการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนหองสมุดที่เนนการวิจัยและการสอน เนนการ

บริการสารสนเทศที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแตละสถาบัน ดังนั้นการ
บริหารจัดการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีความสํ าคัญอยางยิ่งตอการดํ าเนินงานของ
หองสมุด การบริหารหองสมุดจะตองมีการผสมผสานความรูหลายดาน เชน ดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ดานการบริหารจัดการ ดานระบบงานหองสมุด และกระบวนการดํ าเนินงานและดานความรู
หรือเนื้อหาแตละสาขาวิชา (นํ้ าทิพย วิภาวิน, 2548:4) จากการศึกษาจากเอกสารและเว็บไซตของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยพบวาการจัดองคการของหองสมุด มีลักษณะที่
แตกตางกนัไป ขึน้อยูกบัการจดัองคการภายในมหาวทิยาลยัและตามความจ ําเปนในเฉพาะกรณ ีการจดั

DPU



30

กลุมงานหรอืสายงานหลักในหองสมุดหนึ่ง อาจเปนเพียงสายงานยอยในอีกหองสมุดหนึ่ง ซ่ึงตรง
กับ สุภาภรณ สังขศรี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2542:19-20)  และ

วาณี ฐาปนวงศศานติ (2543:23-25) กลาววาระบบการบริหารงานหองสมุด มีองค
ประกอบ 5 ประการ คือ

1.  วตัถุประสงค หองสมุดทั่วไปจะกํ าหนดวัตถุประสงคหลักคือ กํ าหนดการดํ าเนินงาน
ตามหนาที่เพื่อใหผูใชบริการ ไดรับประโยชนในเรื่องการศึกษาคนควาความรูเร่ืองขอมูลขาวสารที่
ทนัเหตกุารณ รวมทั้งงานวิจัยตาง ๆ ตลอดจนการสืบคนฐานขอมูลทุกประเภทและการตอบสนอง
ความเพลิดเพลิน แกผูใชบริการ เปนการสงเสริมการอานและรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชน

2.  โครงสรางของระบบ ตองกํ าหนดใหชัดเจนโดยแยกงานแตละประเภทเปนงานยอย
ๆ และจัดโครงสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแตละหองสมุด

ระบบงานหลักของหองสมุดสวนมากแบงออกเปน 3 งาน คือ งานบริหาร งานเทคนิค 
และงานบริการ บางแหงจะรวมงานกิจกรรมไวกับงานบริการ ในแตละงานจะมีระบบงานยอยที่
สัมพันธกัน ดังนี้

สุภศรี กาหยี

ภาพที่ 2.8  โครงสรางการบริหารงานของหองสมุด
ที่มา :วาณี  ฐาปนวงศศานติ (2543:23-25)

3.  ความสัมพันธเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันโครงสรางระบบหลัก คืองานบริหาร งานเทคนคิ
งานบริการและกิจกรรมตองสัมพันธ ในทํ านองเดียวกันระบบงานยอยของแตละงานหลักก็ตอง
สัมพันธกันเนื่องจากลักษณะของงานตองเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน เพื่อใหงานหลักดํ าเนินไปไดอยาง

หองสมุด

งานเทคนิค งานบริการและกิจกรรมงานบริหาร

- งานสารบรรณ
-  งานบุคคล
-  งานการเงิน
-  งานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ
-  งานอาคารสถานที่
-  งานประชาสัมพันธ

-  งานยืม-คืนทรัพยากร
-  งานบริการชวยคนควา
-  งานสงเสริมการใช
-  บริการ
-  งานบริการพิเศษ
- งานกิจกรรม

-  งานจัดหาทรัพยากร
-  งานวิเคราะหทรัพยากร
-  งานจัดเตรียมทรัพยากร
-  งานบํ ารุงรักษาทรัพยากร
-  งานสํ ารวจทรัพยากร
-  งานจํ าหนายออกทรัพยากร
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ราบรื่น โดยเฉพาะงานหองสมุดตองสัมพันธกันทุกงาน การแบงระบบงานของหนวยงานยอยจึง
ตองคํ านึงถึงลักษณะงานแตละประเภทดวย

4.  ลักษณะความสัมพันธของระบบภายในและระบบอื่น ๆ นอกจากระบบงานภายในที่
คํ านึงถึงลักษณะของงานที่ตองสัมพันธกันและตองประสานกันใหสอดคลองเพื่อการดํ าเนินงานที่
ราบรืน่ ความสัมพันธกับหนวยงานนอกที่เปนระบบเดียวกัน หรือหนวยงานระบบอื่น ๆ หองสมุด
ตองจัดระบบใหสอดคลองไมขัดแยงกัน ใหเกิดอุปสรรคในการดํ าเนินงาน

5.  คณุภาพของระบบ หองสมุดตองปรับปรุงคุณภาพของระบบงานหลักและระบบงาน
ยอยใหพัฒนามีคุณภาพเสมอ

2.3  การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนองคกรที่มีองคประกอบและโครงสรางเหมือน

องคกรประเภทอื่น ๆ แตตางกันตรงบทบาทหนาที่ซ่ึงสภาพแวดลอมของหองสมุดแสดงดังภาพที่ 
2.9

ภาพที่ 2.9  สภาพแวดลอมของหองส
ที่มา : ดดัแปลงจาก Thomas L. Whee

มาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

สภาพแวดลอมทางสังคม

สภาพเศรษฐกิจ

สังคมและ
วัฒนธรรม

อุตส

คณะกรรมการ
อํ านวยการของ
สถาบันตนสังกัด

ผูจํ าหน

รัฐบาล

ท

DP

สภาพแวดลอม
างการดํ าเนินงาน
มุด
le

วัฒ

าห

าย

คูแขง

สภาพแวด
ลอมภายใน
U

สถาบันอุมศึกษาเอกชน
n J. David Hunger (2004:11)

โครงสราง
นธรรมองคกร
ทรัพยากร

กรรมเทคโนโลยี

การเมือง-กฎหมาย

ทรัพยากรสารสนเทศ

ผูใชบริการ

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ
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2.3.1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Riggs (1992 อางใน นนัทา วิทวุฒิศักดิ์,2544:2) กลาววากระบวนการจัดการ

เชงิกลยุทธของหองสมุดหมายถึงการมุงไปสูพันธกิจขององคกรที่ตั้งไวตามเปาหมาย วัตถุประสงค 
ทางเลือกตาง ๆ และความไมแนนอนตาง ๆ รวมทั้งการกระจายทรัพยากร การปฏิบัติตามแผนงาน 
และการประเมินผล กลยุทธสามารถสรุปเปนเปาหมายในอนาคต การประเมินองคประกอบของ
สภาพแวดลอม (เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ) ซ่ึงมีอิทธิพลตอความสํ าเร็จของ 
เปาหมายและเปนการศึกษาวิธีปฏิบัติที่จํ าเปนเพื่อใหประสบความสํ าเร็จ

ผูวิจัยไดสรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดโดยยึดหลักตามกระบวนการ
จดัการเชิงกลยุทธของ Whellen และ Hunger และศกึษาจากบทความตาง ๆ พอจะสรุปไดดังนี้

1. การประเมินสภาพแวดลอมเปนกลยุทธที่สํ าคัญที่จะชวยใหการพัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพราะการรูเขา รูเรา ซ่ึงไดจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร (รายละเอียดของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของหองสมุดดังภาพที่ 2.9) เปนการมองตนเองวามีสภาพอยางไร ขณะเดียวกันก็มองออกไป 
ขางนอกวามีปจจัยตัวใดที่จะสงผลตอองคกรทั้งที่เปนโอกาส และอุปสรรค เทคนิคในการวเิคราะห็
สภาพแวดลอมที่เปนที่นิยมคือ SWOT Analysis

2.  การก ําหนดกลยุทธ หลังจากที่ประเมินสภาพแวดลอมเพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคของหองสมุดแลวตอไปคือการกํ าหนดกลยุทธของหองสมุดใหสอดคลองกับ
โอกาสและอุสรรค รวมทั้งตองสอดคลองกับจุดแข็ง และจุดออนของหองสมุด การกํ าหนดกลยุทธ
ประกอบดวยการกํ าหนดพันธกจิของหองสมุด การกํ าหนดวัตถุประสงคของหองสมุด การพัฒนา
กลยทุธ และการกํ าหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สํ าหรับการกํ าหนดกลยุทธนั้น
จะเปนการวิเคราะหขอดีขอเสียของทางเลือกกลยุทธตาง ๆ เชน การมีสวนรวมในการวิจัย การเชื่อม
โยงในเรื่องการพัฒนากับหนวยงานอื่น ๆ ในสถาบัน การสรางความรวมมือกับชุมชน และการ
แสวงหาโอกาสในเรื่องความรวมมือกับภาคีหองสมุดและครือขายตาง ๆ เพื่อชวยใหสามารถมี 
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน (พิมพรํ าไพ เปรมสมิทธ, http://202.28.88.123/dcms/detail.nsp)

3.  การปฏบิตัติามกลยุทธ เปนกระบวนการนํ ากลยุทธและนโยบายที่กํ าหนดไวเขาสูการ
ปฏิบตัดิวยการพัฒนาโปรแกรมดํ าเนินงาน จัดทํ างบประมาณ และกํ าหนดวิธีการดํ าเนินงาน

4.  การประเมินผลและการควบคุม เปนการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับที่ตั้งความมุงหวังไววาบรรลุตามเปาหายหรือไม ผูบริหาร
ของหองสมุดจะตองนํ าขอมูลที่ไดจากการประเมินผลไปแกไขและหาทางแกปญหา
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2.4  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการหองสมุดและการจัดการเชิงกลยุทธ มีดังตอไปนี้

สุริทอง  ศรีสระอาด (2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไปสูเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ผลการวิจัยพบวา 
สภาพปจจุบันของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยภาพรวมไดรับการปรับปรุงดีขึ้นโดยเฉพาะใน
มาตรฐานเชิงคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบสภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 
2529 และ พ.ศ. 2544 พบวา สวนใหญบรรลุเกณฑ เฉพาะมาตรฐานเชิงคุณภาพคลายคลึงกัน ดานที่
บรรลุเกณฑมาตรฐานมากที่สุดทั้งสองฉบับ (พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2544) คือดานการบริการ (รอยละ
82 และรอยละ 74 ตามลํ าดับ) รองลงมาคือ ดานความรวมมือระหวางหองสมุด (รอยละ 74 และ  
รอยละ 68 ตามลํ าดับ) เกณฑมาตรฐานเชิงปริมาณที่หองสมุดไมบรรลุตามมาตรฐานทั้งสองฉบับ
เหมอืนกนัคอืเกณฑเชิงปริมาณในดานงบประมาณ (รอยละ 76) สวน มาตรฐานดานอื่น ๆ ที่เหลือ
พบวามีหองสมุดจํ านวนไมถึงครึ่งที่บรรลุเกณฑมาตรฐาน เชน ดานอาคารหองสมุดและครุภัณฑ 
ดานจ ํานวนทรัพยากรหองสมุด จํ านวนผูปฏิบัติงานหองสมุดและดานการประเมินคุณภาพหองสมุด 
การวิจัยคร้ังนี้ไดนํ าเสนอขอคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสูเกณฑ
มาตรฐานจากกลุมผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิไว 10 ดาน คือ ดานโครงสรางและการบริหารหองสมุด 
ดานงบประมาณและการเงิน ดานบุคลากรหองสมุด ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานอาคาร สถานที่
และครภุณัฑ ดานการบริการ ดานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาดานการประเมิน
คณุภาพหองสมุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานอื่น ๆ ตัวอยาง เชน แนวทางในการสนับสนุน
ใหการพฒันาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไปสูเกณฑมาตรฐานดานงบประมาณและการเงิน คือ ควร
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานสํ าหรับการดํ าเนินงานหองสมุดใหมี 
ประสทิธภิาพ โดยกํ าหนดเกณฑใหชัดแจง ตามจํ านวนนักศึกษา อาจารย ปริมาณงาน และหลักสูตร
การเรียนการสอน โดยคํ านึงถึงชุมชนภายนอกดวย ควรศึกษาสภาพปจจุบัน ทํ าการวิเคราะห 
คาใชจายเพื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่คลายกัน นํ าเสนอภาพรวมของวงเงินงบประมาณที่เกี่ยว
ของและจ ําเปนวาควรจะเพิ่มเปนเทาใด จัดทํ าแผนปฏิบัติการ 5 ป เปรียบเทียบเกณฑตัวดัชนีช้ีวัดใน
การบริการการศึกษาของแหลงทรัพยากรการเรียนรู จัดกิจกรรมหารายได และเพิ่มงบประมาณคา
บํ ารุงหองสมุด เปนตน ผลการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะชี้ใหเห็นความไมพอเพียงดานงบประมาณ
แลวยังชี้ใหเนนจุดสํ าคัญที่ควรรีบพัฒนาและใหการสนับสนุนโดยเร็วคือเร่ืองโอกาสความกาวหนา
และสถานภาพของบุคลากรหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
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นันทา วิทวุฒิศักดิ์ (2545:บทคดัยอ) ไดวิจัยเร่ืองการวางแผนกลยุทธสํ านักวิทยาบริการ
สถาบันราชภฏั ในทศวรรษหนา (2544-2553) ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพปจจุบันของสํ านักวทิยบริการ สถาบันราชภฏัและสถาบันอุดมศึกษา 3 ใน 4 
ดานมีการดํ าเนินการปรากฎอยูในระดับปานกลาง คือ (1) ดานเอกลักษณของสํ านักวิทยบริการ  
(2) ดานมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (3) ดานหองสมุดสมัยใหมยกเวนดาน
ทฤษฎีและบริบทการบริการสารสนเทศและระบบการจัดการหองสมุดในหลักการอุดมศึกษามีการ
ด ําเนินการปรากฏอยูอยางมากในระดับสูงสุด

2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพปจจุบันกับภาพที่พึงประสงค แลวกํ าหนดเปนชองวางอัน
เปนความจ ําเปนในการวางแผนกลยทุธ ชองวางทีม่คีาความแตกตางสงูสดุตามล ําดบั (1) ดานมาตรฐาน 
หองสมดุสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (2) ดานเอกลักษณของสํ านักวิทยบริการดานการมีสวนรวม
กับทองถ่ินในการรวบรวมสื่อปฏิสัมพันธวัฒนธรรมของชาติฯและการสรางความเขมแข็งของทอง
ถ่ิน และ (3) ดานหองสมุดสมัยใหม คือ การนํ าผลการวิจัย ICTs เพือ่การศึกษามาใช การผลิต 
ส่ืออิเล็กทรอนิกสและการมีสวนรวมพัฒนาศูนยการเรียนรูสํ าหรับการอุดมศึกษา สวนทฤษฎี และ
บริบทการบริการสารสนเทศและระบบการจัดการหองสมุดในหลักการอุดมศึกษาที่ควรสรางใหเกิด
เปนลํ าดับแรกนั้นมีชองวางในระดับตํ่ าสุด

3.  แผนกลยุทธ (1) ดานมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือ (1.1) จัดทํ าแผน 
งบประมาณการของทุน/การดํ าเนินงานอยางมุงผลงานเพื่อขยายมูลคาสินทรัพยและการบริการสู 
ผูพกิารและมวลชล (1.2) ฝกทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง (1.3) พัฒนาโครงสรางและการบริหารงาน
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (2) ดานเอกลักษณ คือ จัดสรรงบประมาณที่มีอยู
อยางจํ ากัดสํ าหรับพัฒนากระบวนการผลิตและบริการสารสนเทศทองถ่ินเชื่อมโยงสากลเพื่อเปน 
กลไกในการพัฒนาทองถ่ิน (3) ดานหองสมุดสมัยใหม คือ (3.1) จัดบริการอยางหลากหลายและมี
คุณภาพครบวงจร (3.2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามแผนพัฒนา IT ภาคการศึกษาและใชเต็ม 
ศกัยภาพ

พรเพ็ญ  ทัศนเมธิน (2544:บทคัดยอ http://library.car.chula.ac.th) ไดทํ าการศึกษาเรื่อง
ทศันะของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอการเปลี่ยนแปลงองคการ

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเห็นวาปจจัยภายนอกมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการใน
ระดบัมาก โดยปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการมากที่สุดคือ เทคโนโลยี สวนปจจัย
ภายในมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการในระดับมาก โดยปจจัยภายในที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
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องคการมากที่สุดคือ นโยบายและเปาหมายของหองสมุด ทั้งนี้ผูบริหารสวนใหญเห็นวาปจจัยภาย
ในมผีลตอการเปลี่ยนแปลงองคการมากกวาปจจัยภายนอก

สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงองคการในดานตาง ๆ ผูบริหารเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงองค
การในดานโครงสรางการบริหารและลักษณะงานในระดับปานกลาง ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง
องคการในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรสารนิเทศในระดับมาก ทั้งนี้ผูบริหารสวนใหญ
เหน็วามีการเปลี่ยนแปลงองคการในดานโครงสรางการบริหารมากที่สุด

เบญญา  พิศขุมทอง (2547:บทคดัยอ) ไดทํ าการศึกษาเรื่อง การดํ าเนินงานของหองสมุด 
มหาวทิยาลยัในกํ ากับรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 ผลการวิจัยพบวา
1.  สํ านกัหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนองคกรกลางในการ

บริหารจัดการระบบงานหองสมุดในมหาวิทยาลัย มีการดํ าเนินงานบริหารจัดการภายในหองสมุด
เปนแบบรวมศูนยเฉพาะงานงบประมาณ และงานธรุการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ผูอํ านวย
การส ํานกัหอสมุด มีอํ านาจการตัดสินใจในดานงบประมาณ บุคลากร การใหบริการ ทรัพยากรสาร
สนเทศและการประเมินคุณภาพ มีการกํ าหนดมาตรฐานภาระงานไวอยางชัดเจนทุกสายงาน สวน
อุปสรรคในการดํ าเนินงานไดแก  ความไมเพียงพอของงบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สํ าหรับบริการผูใช และปญหาการคิดจุดคุมทุนของการจัดซื้อทรัพยากรฐานขอมูลมาบริการ

2.  ผู ใช บริการโดยรวมมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํ านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบวา 
นกัศกึษามรีะดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํ านักหอสมุดอยูในระดับมาก สวนขาราชการ
และอาจารย มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํ านักหอสมุดอยูในระดับปานกลาง

3.  นักศึกษา อาจารย และขาราชการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํ านัก 
หอสมดุแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํ านวน 3 งาน คือ งานบริการฐานขอมูล
เฉพาะเรื่อง งานบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ และงานบริการยืมระหวางหองสมุด

จรูญ  วงคคํ า (2540:บทคดัยอ) ทํ าการศึกษาเรื่องการวางแผนในการจัดทํ าโรงเรียนให
เปนปจจบุนัของผูบรหิารสถานศกึษา สังกดัสํ านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัแมฮองสอน กลุมตวัอยาง
คอืผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา

สภาพการวางแผนในการจัดทํ าโรงเรียนใหเปนปจจุบันของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํ านกังานการประถมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 8 ขั้นตอนคือการศึกษา
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สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ การเก็บรวบรวมขอมูล การประชุมคณะครู กรรมการ 
โรงเรยีนและผูปกครอง การกํ าหนดกรอบแนวทางการปรับปรุงโรงเรียน การกํ าหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายในการดํ าเนินการ การมอบหมายภารกิจใหบุคลากรรับผิดชอบ การจัดทํ าโครงการ 
และการควบคุม กํ ากับ ติดตาม สวนที่ไดปฏิบัติอยูในระดับนอย 2 ขั้นตอนคือ การวิเคราะหขอมูล 
และการเตรียมบุคลากร กรรมการโรงเรียนและผูปกครอง สวนปญหาในการจัดทํ าโรงเรียนใหเปน
ปจจบุนั พบวา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ไมไดจัดทํ าขอมูลครอบคลุม มี
ระยะเวลาจํ ากัด และไมไดเปรียบเทียบสภาพปญหากับความตองการไว การเก็บขอมูลขาดความรู
และเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ขอมูลไมเปนปจจุบัน การวิเคราะหขอมูลขาดบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจในการวิเคราะหขอมูล ลักษณะขอมูลมีมาก ไมไดใชผลการวิเคราะหอยางมีระบบ การ
เตรยีมบคุลากร งบประมาณและวสัดอุุปกรณ บคุลากรไมมคีวามรูความสามารถในการปรบัปรงุโรงเรยีน
งบประมาณไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณไมมีในทองถ่ิน การประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียนและ
ผูปกครอง ความไมพรอมเพรยีง มปีญหาในดานภาษา การก ําหนดกรอบแนวทางการปรบัปรงุโรงเรยีน
การกํ าหนดวัตถุประสงคและเปาหมายมีการกํ าหนดวัตถุประสงคและเปาหมายสูงเกินไป ไม
สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ การมอบหมายภารกิจใหบุคลากรรับผิดชอบมีปญหาบุคลากรมี
จ ํากัด ไมสามารถมอบหมายใหตรงกับความรูความสามารถ การจัดทํ าโครงการ บุคลากรขาดความรู
ความสามารถ โครงการบางโครงการขาดงบประมาณสนับสนุน การควบคุมกํ ากับติดตาม ไม
สามารถควบคุมดานคุณภาพได

วาณี ฐาปนวงศศานติ (2544: http://www.thaiedresearch.org/result/result.php?
id=4776) ท ําการวจิัยเร่ืองมาตรฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางคือหองสมุดมหาวิทยาลัย
ไทยสงักดัทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ จํ านวน 25 แหง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1.  มาตรฐานดานงานบริการและความรวมมือระหวางหองสมุดอยูในระดับมาก แต
มาตรฐานดานการเงินและดานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง

2.  มาตรฐานงานบริหารของหองสมุดทั้ง 23 แหง เฉล่ียแลวอยูในระดับมาก และระดับ
ปานกลาง อยางละ 10 แหง คิดเปนรอยละ 43.48 อีก 3 แหง อยูในระดับปานกลางเกือบนอย คิดเปน
รอยละ 13.04

3.  มาตรฐานเชิงปริมาณ หองสมุดรอยละ 50 อยูในระดับมาตรฐาน บุคลากรที่มีจํ านวน
สูงกวามาตรฐาน ไดแก ตํ าแหนงรองผูอํ านวยการ หัวหนาฝายตาง ๆ และบรรณารักษวิเคราะห
ทรัพยากร จํ านวนทรัพยากรที่สูงกวามาตรฐาน คือ หนังสือและวารสารทั้งหมด สวนเนื้อที่เก็บ
หนงัสอืและวารสารเย็บเลมก็มีมากกวาระดับมาตรฐาน
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4.  ขอเสนอแนะ หองสมุดรอยละ 86.95 ตองการปรบปรงงาน รอยละ 91.30 ตองการ
พฒันาความรูของบุคลากร หองสมุดเฉลี่ยรอยละ 76.64 ตองการพัฒนาทรัพยากรทุกประเภททั้งดาน
ปริมาณและประเภทของทรัพยากร รอยละ 52.17 ตองการปรับปรุงงบประมาณ และรอยละ 66.67
สนบัสนนุใหมีการดํ าเนินงานความรวมมือระหวางหองสมุดตอไป

สัญญา  ถิ่นขาม (2546:บทคดัยอ) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของปลัด
องคการบริหารสวนตํ าบลจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางคือประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตํ าบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ต ําบล ปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล หัวหนาสวนการคลัง หัวหนาสวนโยธา และลูกจาง ผลการ
วิจัยปรากฎดังนี้

1.  การปฏิบัติงานของปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง

2.  ปลดัองคการบริหารสวนตํ าบลที่มีคุณวุฒิการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติโดยรวมเปน
รายดานไมแตกตางกัน แตปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลที่มีประสบการณการทํ างานกอนดํ ารง
ตํ าแหนงมีการปฏิบัติงานเปนรายดาน 3 ดานคือ ดานการวางแผนและจัดระบบงาน ดานการ 
ส่ือความหมาย และดานพัฒนาผูใตบังคับบัญชามากกวาปลัดที่ไมมีประสบการณการทํ างานกอน
ด ํารงตํ าแหนงอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 แตทั้ง 2 กลุมมีการปฏิบัติงานโดยรวม และอีก 5 ดานที่
เหลือไมแตกตางกันคือ ดานการควบคุมและติดตามผล ดานการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจ 
ดานความรูเกี่ยวกบังาน ดานความเปนผูนํ า และดานความคิดสรางสรรค

ทองทิพย  สิงหทอง (2542:บทคัดยอ) ท ําการวิจัยเร่ืองศึกษาการปฏิบัติงานตามกลยุทธ
การบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํ านักงานการประถมศึกษา
จงัหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางคือขาราชการครู ผลการวิจัยพบวา

1.  ขาราชการครูโดยสวนรวมและจํ าแนกตามสถานภาพตํ าแหนงและตามขนาด 
โรงเรยีน มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถม
ศกึษา โดยรวมอยูในระดับมาก และมีการปฏิบัติงาน 2-3 ดาน อยูในระดับนอยถึงปานกลาง คือ  
ดานใชแผนยทุธศาสตรบริหารโรงเรียน จัดและใชหองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด และดาน
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

2. ขาราชการครูที่มีสถานภาพตํ าแหนงตางกันมีการปฏิบัติงานตามกลยุทธ การบริหาร
งานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยรวม และเปนรายดาน 8 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
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สถิตทิีร่ะดับ .05 โดยผูบริหารมีการปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดาน 7 ดาน มากกวาครูที่เปน
กรรมการโรงเรียน และครูที่เปนกรรมการโรงเรียนมีการปฏิบัติงานดานทํ าโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
มากกวาผูบริหาร

3.  ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการ
บริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางมีการปฏิบัติงานโดย
รวม ดานจัดและใชหองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 
และดานพฒันาโรงเรียนใหไดมาตรฐานมากกวาขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และขาราชการ
ครูในโรงเรียนขนาดกลางมีการปฏิบัติงานในดานสงเสริมบุคลากรใหทํ างานเต็มศักยภาพมากกวา 
ขาราชครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

4.  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางสถานภาพตํ าแหนงและขนาดโรงเรียนตอการปฏิบัติงาน
ตามกลยทุธการบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 10 ดาน

ไพโรจน กิติศรีวรพันธุ (2542:บทคัดยอ) ศกึษาเรื่องการวางแผนปฏิบัติการประจํ าปของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวัดนครพนม กลุมตัวอยางคือ ผูบริหาร ผูชวย
ผูบริหารโรงเรียน และหวัหนาหมวดวิชา สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา

1.  คร-ูอาจารยโดยสวนรวมมีการวางแผนปฏิบัติการประจํ าปของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยภาพรวม แบงเปนรายขั้น 5 ขั้น อยูในระดับปฏิบัติมาก และครู-อาจารยในโรงเรียนขนาดใหญมี
การปฏบิตักิารวางแผนโดยภาพรวมและเปนรายขั้น ทั้ง 5 ขั้น อยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด แตครู-
อาจารยในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการปฏิบัติโดยภาพรวมและเปนรายขั้นทั้ง 5 ขั้น อยู
ในระดับปฏิบัติมาก

2.  ครู-อาจารยในโรงเรียนขนาดตางกัน มีการปฏิบัติการวางแผนปฏิบัติการประจํ าป
โดยภาพรวมและเปนรายขั้นทั้ง 5 ขั้น แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู-
อาจารยในโรงเรียนขนาดใหญมีการปฏิบัติมากกวา ครู-อาจารยในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดเลก็ และครู-อาจารยในโรงเรียนขนาดกลาง มีการปฏิบัติมกกวา ครู-อาจารยในโรงเรียนขนาด
เล็ก ในขัน้การวางแผนโดยภาพรวม ขั้นเตรียมการวางแผน ขั้นจัดทํ าแผน และขั้นปฏิบัติตามแผน

บุญศรี ไชยบุดดี (2546:บทคัดยอ) ที่ศึกษาการจัดทํ าแผนกลยุทธของประถมศึกษา
อํ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยางคือผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบวา
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1.  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นวาการจัดทํ า
แผนกลยทุธของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลํ าดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย คอื ดานการจัดทํ าแผนปฏิบัติงานและโครงการ ดานการดํ าเนินงานตามแผน ดานการกํ าหนด
กลยุทธสถานศึกษา ดานการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ดานการกํ าหนดทิศทางของสถานศึกษา
และดานการประเมินผลและการรายงาน

2.  โรงเรยีนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ มรีะดบัการจดัท ําแผนกลยทุธของโรงเรยีน
โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน

จุรีพันธ ฮามคํ าไพ (2544:บทคัดยอ) ที่ทํ าการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกระบวนการ 
วางแผนปฏิบัติการประจํ าปในสํ านักงานการประถมศึกษาอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอสังกัดสํ านักงาน
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประชากรคือหัวหนาการประถมอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอ ผูชวย 
หวัหนาการประถมศึกษาอํ าเภอ และกิ่งอํ าเภอ ศึกษานิเทศก และพนักงานในสํ านักงานการประถม
ศกึษาอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอ ผลการวิจัยพบวา

บุคลากรโดยรวม หัวหนาการประถมศึกษาอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอ ศึกษานิเทศก และ 
หัวหนางาน มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจํ าปในสํ านักงานการประถม
ศึกษาอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอ สังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคามเปนรายดานทั้ง 4 
ดาน อยูในระดับมาก ยกเวนบุคลากรโดยรวมมีการปฏิบัติงานดานขั้นติดตามและประเมินผลอยูใน
ระดบัปานกลาง สวนผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอมีการปฏิบัติเปนรายดาน 3 
ดาน อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการเตรียมการวางแผน ดานการวางแผน และดานการติดตาม
และประเมินผล และมีการดํ าเนินการดานการนํ าแผนไปปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีรายขอที่มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดานดังนี้ มีการสํ ารวจขอมูลและสารสนเทศที่ 
จ ําเปนตอการวางแผนปฏิบัติการประจํ าป มีการกํ าหนดวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายในการ
ด ําเนนิงานไวอยางชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายระดับสูง บริหารงบประมาณเพื่อใชสํ าหรับการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจํ าป การสรุผผลติดตามและประเมินผลพรอมรายงานผลตอผูบังคับ
บญัชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ และใชเปนเครื่องมือในการจัดทํ าแผนปฏิบัติการในปตอไป

เกษตรพันธุ ชอบทํ ากิจ (2546:บทคดัยอ) ทํ าการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการบริหาร
งานบรกิารภาครัฐ : ศึกษากรณี สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกลุมตัวอยางคือผูใชบริการ
หองสมดุ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการบริหารงานบริการของสํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บรูพา ดานความสะดวกในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศจากคอมพิวเตอร การยืม-คืน หนังสือ 
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การยืมหนังสือตอผานเครือขายอินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลสารสนเทศทางอินเตอรเน็ตและการใช
บริการศูนยการเรียนรูดวยตนเองอยูในระดับดี การใชบริการยืมระหวางหองสมุดและการสืบคน
ฐานขอมูลซีดี-รอมออนไลน อยูในระดับปานกลาง ความรวดเร็วในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
จากคอมพวิเตอร และการยืม-คืนหนังสืออยูในระดับดี ดานความถูกตองในการยืม-คืนหนังสืออยูใน
ระดบัด ี การจัดหนังสือเรียงบนชั้นอยูในระดับปานกลาง ดานความเสมอภาคในการใหบริการตาม
ลํ าดบักอน-หลัง และไมเลือกกลุมผูรับบริการ อยูในระดับดี ดานสนองตอบความตองการมีความ 
พึงพอใจตอการใหบริการของฝายบริการสิ่งพิมพ ผานเอกสารและวารสาร ผายสงเสริมการใช
บริการ และฝายโสตทัศนศึกษา อยูในระดับดี ดานความพรอมในการใหบริการเจาหนาที่มีความ
กระตือรือรนในการใหบริการมีความสุภาพออนโยน ยิ้มแยมแจมใสและเปนกันเองใหบริการอยาง
ตอเนื่องไมหยุดชะงัก วัน เวลาที่เปดใหบริการมีความเหมาะสมเพียงพอ อยูในระดับดี จํ านวน 
เจาหนาที่และเครื่องมือ/อุปกรณเพียงพอตอการใหบริการอยูในระดับปานกลาง และผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบวาผูใชบริการที่มีสถานภาพตางกับผูใชบริการที่เขาใชบริการหองสมุดในชวงเวลาตาง
กนัและผูใชบริการที่มีความรูในการเขาใชบริการหองสมุดตางกัน มีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการใหบริการไมตางกัน

ยุพาพรรณ ศรีประเสริฐ (2544:บทคดัยอ) ทํ าการศึกษาเรื่องกระบวนการวางแผนที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ของสมาคมกลุมกสิกรผูใชนํ้ าชลประทานอางเก็บนํ้ าหวยใหญ อํ าเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน กลุมประชากรคือสมาชิกสมาคมฯ อางเก็บนํ้ าหวยใหญ ผลการวิจัยพบวา

1.  กระบวนการวางแผนสมาคมฯ อางเก็บนํ้ าหวยใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากซึ่ง
ประกอบดวย การศึกษาและรวบรวมขอมูล การไดประเด็นปญหาและศักยภาพ การกํ าหนด 
วตัถุประสงค การกํ าหนดแผน การนํ าแผนไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลและทบทวนแผน

2.  สัมฤทธิผลของสมาคมกลุมกสิกรผูใชนํ้ าชลประทานอางเก็บนํ้ าหวยใหญอํ าเภอ 
บานฝางจังหวัดขอนแกนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงประกอบดวย การใชนํ้ าตามวัตถุประสงค 
ความเปนธรรม การจัดการความขัดแยง การยอมรับ การพึ่งตนเองได และความยั่งยืน

3.  กระบวนการวางแผนมีผลตอสัมฤทธิผลของสมาคมฯ อางเก็บนํ้ าหวยใหญ อยางมี
นยัสํ าคญัทางสถิติระดับ .05 แสดงวา กระบวนการวางแผนทั้ง 6 ดานนั้นมีความเกี่ยวของและมีผล
ตอสัมฤทธิผลของสมาคม อางเก็บนํ้ าหวยใหญทุกดาน

4.  กระบวนการวางแผนทีส่ามารถพยากรณสัมฤทธผิลของสมาคมฯอางเกบ็นํ ้าหวยใหญ
คือการกํ าหนดวัตถุประสงคการนํ าแผนไปปฏิบัติซ่ึงสามารถนํ าเขารวมการทํ านายสัมฤทธิผลของ
สมาคมฯ อางเก็บนํ้ าหวยใหญไดรอยละ 38.60 อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

DPU



41

พรพนา เกศรินทร (2547:บทคดัยอ) ทํ าการวิจัยเร่ืองบทบาทของสมาชิกสภาพองคการ
บริหารสวนตํ าบลในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารอํ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบวา

1.  สมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบลมีความณุความเขาใจในบทบาทของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตํ าบล อํ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายบรหิาร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามบทบาททั้ง 4 ดาน พบวามีความรูความเขาใจ
ในบทบาท ดานขอบัญญัติองคการบริหารสวนตํ าบล ดานขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ดานแผน
พฒันาองคการบริหารสวนตํ าบล และดานการควบคุมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

2.  สมาชิกองคการบริหารสวนตํ าบล อํ าเภออํ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีการ
ปฏิบัติบทบาทจริงในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายอยูในระดังสูง เมื่อพิจารณาตามบทบาททั้ง 
3 ดาน พบวา มีการปฏิบัติงานของฝายอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามบทบาททั้ง 3 ดาน พบวา มี
การปฏิบัติบทบาทจริงในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารดานขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจาย ดานแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบล และดานการควบคุมการปฏิบัติงานอยูในระดับ
สูง

3.  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตํ าบลที่มีความแตกตางกันในเรื่อง อายุ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และการไดรับการฝกอบรม มีการปฏิบัติบทบาทจริงในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารไมแตกตางกัน แตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล ที่มีความรูความเขาใจใน
บทบาทแตกตางกัน มีการปฏิบิบทบาทจริงในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารแตกตางกัน 
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Wheelen and Hunger (2004:2) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธหมายถึงชุดของการ
ตดัสินใจและปฏิบัติการตาง ๆ ทางดานการจัดการซึ่งจะเปนตํ ากํ าหนดการดํ าเนินงานระยะยาวของ
บริษัท

สุพานี  สฤษฎวานิช (2544:9) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธหมายพึงการบริหารองคกร
โดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยุทธการแขงขัน ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวา
กจิการอืน่ ๆ โดยจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกรเพื่อ
สรางแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก และกับจุดออน
และจุดแข็งขององคการนั้น ๆ เพื่อใหสามารถนํ าแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติใหบังเกิดผลและมีการ
ตดิตามและประเมินผลเชิงกลยุทธไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อสรางทิศทางและอนาคตที่เหมาะสม
ขององคการอยางยั่งยืนไดในระยะยาว

สรุป การจดัการเชิงกลยุทธหมายถึงชุดของการตัดสินใจและปฏิบัติการตาง ๆ ทางดาน
การจัดการซึ่งจะเปนตัวกํ าหนดการดํ าเนินงานระยะยาวของบริษัท ซ่ึงมีขั้นตอนคือ การประเมิน
สภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ การนํ ากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินผลและควบคุม

2.1.2  ขัน้ตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
Fred R. David (สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2546:5) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธมี 3 ขั้น

ตอนคือ การสรางกลยุทธ การนํ ากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ

Thompson and Strickland (อางในพิบูล ทีปะปาล, 2546:10) กลาววากระบวนการ
จดัการเชิงกลยุทธมี 5 ขั้นตอนคือ

1. การกํ าหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ
2. การกํ าหนดวัตถุประสงค
3. การจัดทํ ากลยุทธ
4. การนํ ากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติ
5. การประเมิลผลการดํ าเนินงานและการปรับปรุงแกไขเพื่อเร่ิมตนใหม

จินตนา บุญบงการ และ ณัฎฐพันธ ขจรนันทน (2544:19-20) กลาววาการจัดการ
เชงิกลยุทธมี 5 ขั้นตอนดวยกันดังนี้

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Evaironment Analysis)
2. การกํ าหนดทิศทางขององคการ
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3. การกํ าหนดกลยุทธ
4. การนํ ากลยุทธไปปฏิบัติ
5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548:15) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธมี 3 ขั้นตอนดวย

กันดังนี้
ขั้นที่ 1  การวิเคราะหสถานการณ (Conduct a situation analysis)
ขั้นที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic planning) การกํ าหนดกลยุทธ (Strategy 

formulation)
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy implementation) และการควบคุมเชิงกลยุทธ 

(Strategic control)

วฒันา วงศเกียรติรัตน (2546:18-19) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธมี 5 ขั้นตอนดวยกัน
ดังนี้

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
2. การจัดวางทิศทางขององคกร
3. การกํ าหนดกลยุทธ
4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ
5. การควบคุมเชิงกลยุทธ

Thomas L Wheelen และ J. Davis Hunger (2004:9) กลาววาการจัดการเชิงกลยุทธมี 4 
ขั้นตอน ดังนี้

1.  การประเมินสภาพแวดลอม
2. การกํ าหนดกลยุทธ
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ
4. การประเมินผลและการควบคุม
ซ่ึงจะมีขั้นตอนดังภาพที่ 2.1
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Thomas L. Wheelen และ J. David Hunger (2004) กลาววากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้
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บทที่ 3
วิธีดํ าเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง “การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เปนการวิจัย
เชงิส ํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามในการวิจัยภาคสนาม (Field Research) เปนหลัก
และใชเอกสารอื่น ๆ ประกอบเพื่อสนับสนุนในการวิจัย ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากร และ
วิธีการเลือกตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลและ
แปลผล ดังนี้
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนเอกสารตํ าราตาง ๆ ผูวิจัยไดนํ าแนวคิดของ Wheelen และ Hunger ที่ไดให
แนวคดิเกีย่วกับการบริหารเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน คือ การประเมินสภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ 
การปฏบิตัติามกลยุทธ และการประเมินผลและควบคุม มากํ าหนดเปนตัวแปรในการจัดการเชิงกลยุทธ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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จากแนวคดิทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ สามารถนํ ามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

3.2  ประชากรและวิธีการเลือกตัวอยาง
ในการวจิยัคร้ังนี้ประชากรไดแกผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํ านวน 59

แหง จ ํานวน 118 คน เนือ่งจากกลุมประชากรมีนอยผูวิจัยจึงไดศึกษาทัง้ประชากร

ตัวแปรอิสระ ตวัแปรตาม

1. ปจจัยสวนบุคคล
     -  เพศ
     -  อายุ
     -  วฒุิการศึกษา

- ต ําแหนงงาน
    -  ประสบการณทํ างาน
2.  ขนาดของสถาบันอุดมศึกษา
   -  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ
   -  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง
   -  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก
3. ลักษณะวิชาที่เปดสอน
   -  คอนไปทางสังคมศาสตร
   -  คอนไปทางวิทยาศาสตร
   -  สังคมศาสตรและวิทยาศาสตรพอๆกัน

การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
     -  การประเมินสภาพแวดลอม
     -  การกํ าหนดกลยุทธ
     -  การปฏิบัติตามกลยุทธ
     -  การประเมินผลและการควบคุม

ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

- ดานสภาพแวดลอมภายนอก
- ดานสภาพแวดลอมภายใน
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

3.3.1 ขัน้ตอนการสรางเครื่องมือ
1.  ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํ ารา วารสาร อินเตอรเน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การจดัการหองสมุด และการจัดการเชิงกลยุทธ นํ ามากํ าหนดเปนกรอบแนวคิดมาดัดแปลงและพัฒนา
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้

2.  สรางแบบสอบถามใหมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดโดยใชการ
จดัการเชิงกลยุทธเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

3.  นํ าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญในสาขาที่
เกีย่วของเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา

4.  หลังจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว ผูวิจัยแกไขแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ

5.  จากนั้นนํ าแบบสอบถามไปแจกผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยสง
ทางไปรษณียเมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาผูวิจัยนํ ามาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของคอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้

5.1 การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- ดานการประเมินสภาพแวดลอม ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9186
- ดานการกํ าหนดกลยุทธ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .9315
- ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .8427
- ดานการประเมินผลและการควบคุม ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9392

5.2 ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- ดานสภาพแวดลอมภายนอก ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .7719
- ดานสภาพแวดลอมภายในไดคาความเชื่อมันเทากับ .9387

3.3.2  ลักษณะเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ  อายุ วฒุิการ

ศกึษาตํ าแหนงงาน และประสบการณทํ างาน
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ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 4 ขั้นตอนประกอบดวย

1.  ดานการประเมินสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)  จ ํานวน 14  ขอ
2.  ดานการกํ าหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)   จ ํานวน 8 ขอ
3.  ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy Implementation)  จ ํานวน 5 ขอ
4.  ดานการประเมินผลและควบคุม (Evaluation and Control) จ ํานวน 4 ขอ
โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นนั้นเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5

ระดบั และมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
คํ าตอบทํ าเปนประจํ า = 5 คะแนน
ค ําตอบทํ าเปนสวนใหญ = 4 คะแนน
คํ าตอบทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน = 3 คะแนน
ค ําตอบทํ าเปนสวนนอย = 2 คะแนน
คํ าตอบไมทํ าเลย = 1 คะแนน
การแปลผล
เกณฑการแปลผลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบัน

อุดมศกึษาเอกชน โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยผลการประเมิน ดังนี้
   คาเฉลี่ยผลการประเมิน     ความหมาย
4.51 – 5.00 ทํ าเปนประจํ า
3.51 – 4.50 ท ําเปนสวนใหญ
2.51 – 3.50 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน
1.51 – 2.50 ท ําเปนสวนนอย
1.00 – 1.50 ไมทํ าเลย
ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวย
1. ดานสภาพแวดลอมภายนอก จํ านวน 4 ขอ
2. ดานสภาพแวดลอมภายใน จํ านวน 13 ขอ
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โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดบั มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

คํ าตอบพรอมมากที่สุด = 5 คะแนน
คํ าตอบพรอมมาก = 4 คะแนน
คํ าตอบพรอมปานกลาง = 3 คะแนน
คํ าตอบพรอมนอย = 2 คะแนน
คํ าตอบพรอมนอยที่สุด = 1 คะแนน
การแปลผล
เกณฑการแปลผลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉล่ียความพรอม ความหมายความพรอม
4.51 – 5.00 พรอมมากที่สุด
3.51 – 4.50 พรอมมาก
2.51 – 3.50 พรอมปานกลาง
1.51 – 2.50 พรอมนอย
1.00 – 1.50 พรอมนอยที่สุด
ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดการหองสมุด

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปใหผูบริหาร

ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอบแบบสอบถาม

3.5  การวิเคราะหขอมูล
ผูวจิัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS for Windows สํ าหรับสถิติที่ใชในการ

วจิัยมีดังนี้
สถิตทิี่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive

Statistics) เพือ่อธิบายลักษณะของขอมูล และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อพิสูจน
สมมติฐานในการวิจัยในกรณีที่ผูบริหารตอบแบบสอบถามมาไมครบทั้ง 118 คน
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สถิตเิชิงพรรณนา ที่ใชไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย
รูปแบบขอมลูทัง้หมด สถิตเิชงิอนมุานเพือ่พสูิจนสมมตฐิานในการวจิยั กลาวคอืการทดสอบความแตกตาง
ระหวางประชากร 2 กลุมใช t-test  และทดสอบความแตกตางระหวางประชากรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปใช 
F-test สํ าหรับการทดสอบความแตกตางรายคูของ F-test ใชวธีิ Least Significant Difference (LSD)DPU



บทที่ 4
ผลการศึกษา

การวจิัยเร่ือง “การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ผูวิจัยได
ท ําการเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ทํ าการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานเพื่อที่
จะตอบคํ าถามในการวิจัยวาผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานหรือไม สามารถสรุปการรวมรวมขอ
มลูและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

ผลการเก็บรวมรวมขอมูล
การวิจัยเร่ือง “การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เปนการ

วจิยัเชงิสํ ารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูบริหารหองสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 59 สถาบัน จํ านวน 118 ชุด สามารถเก็บขอมูลได 113 ชุด คิดเปนรอยละ 
95.67 แลวน ํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Window ซ่ึงจะนํ าเสนอออกเปน 5 หัวขอ 
ดังนี้

4.1  ขออมลูเกีย่วกบัลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาย ุวฒุกิารศกึษา ต ําแหนงงาน
ประสบการณทํ างาน และขอมลูเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคือขนาดของสถาบันและลักษณะ
วิชาที่สถาบันเปดสอน

4.2  การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4.3  ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4.4  การทดสอบสมมติฐาน
4.5  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการหองสมุดในปจจุบัน
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4.1 ขอมูลเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ  อายุ วุฒิการศึกษา ตํ าแหนงงาน
ประสบการณทํ างาน และขอมูลเก่ียวกับหองสมุด ไดแกขนาด และลักษณะวิชาท่ีเปดสอน

การวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอก
ชนไดดังนี้
ตารางที่ 4.1 จ ํานวนและ รอยละของผูบริหารจํ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตรและจํ าแนก

      ตามขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(n=113)

ลักษณะทางประชากรศาสตร จ ํานวน รอยละ
1. เพศ
     ชาย 17 15
     หญิง 96 85
2.  อายุ
     ไมเกิน 30 ป 28 23.90
     31- 40 ป 35 31.00
     41-50 ป 44 38.90
     51 ปขึ้นไป 6 6.20
3.  วุฒิการศึกษา
     ตํ่ ากวาปริญญาตรี 2 1.80
     ปริญญาตรี 55 48.70
     สูงกวาปริญญาตรี 56 49.6
4.  ต ําแหนงงาน
     ผูอํ านวยการ/รองผูอํ านวยการ/หัวหนาหองสมุด 56 49.60
     หวัหนาฝาย/แผนก/งาน 57 50.40
5.  ประสบการณทํ างาน
     นอยกวา 5 ป 21 18.60
     5 – 10 ป 37 32.70
     11 ปขึ้นไป 55 48.70
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) (n=113)
ขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ ํานวน รอยละ

6.  ขนาดของสถาบัน
     ใหญ 29 25.70
     กลาง 19 16.80
     เล็ก 65 57.50
7.  ลักษณะวิชาท่ีสถาบันเปดสอน
     คอนไปทางสังคมศาสตร 105 92.90
     คอนไปทางวิทยาศาสตร 6 5.30
     วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรพอ ๆ กัน 2 1.80

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางไดดังนี้  
ผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํ านวน 113 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 85 สวนที่เหลือเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 15 มีอายุ 41-50 ป มากที่สุด 
คดิเปนรอยละ 38.90 รองลงมามีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 31 มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญา
ตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.60 รองลงมากคือปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.70 มีตํ าแหนงหัวหนา
ฝาย/แผนก/งาน มากทีสุ่ด คดิเปนรอยละ 50.40 สวนทีเ่หลือมตี ําแหนงผูอํ านวยการ/รองผูอํ านวยการ/
หวัหนาหองสมุด คิดเปนรอยละ 49.60 โดยมีประสบการณในการทํ างานมากที่สุด 11 ปขึ้นไป  
คดิเปนรอยละ 48.70 รองลงมามปีระสบการณในการท ํางาน 5-10 ป คดิเปนรอยละ 32.70 ซ่ึงปฏิบตังิาน
อยูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเลก็มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 25.70 และปฏิบัติงานในสถาบันที่เปดสอนคอนไปทาง
สังคมศาสตรมากที่สุด รอยละ 92.90 รองลงมาปฏิบัติงานในสถาบันที่เปดสอนคอนไปทาง 
วิทยาศาสตร รอยละ 5.30

DPU



51

4.2  การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของหอง

สมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิเคราะหไดดังนี้

ตารางที่ 4.2  คาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยรวมและแยกเปนรายขั้น

การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD ระดับการปฏิบัติ
การประเมินสภาพแวดลอม 3.35 0.924 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน
การกํ าหนดกลยุทธ 4.41 0.736 ท ําเปนสวนใหญ
การปฏิบัติตามกลยุทธ 4.23 0.865 ท ําเปนสวนใหญ
การประเมินผลและการควบคุม 4.12 1.009 ท ําเปนสวนใหญ

รวม 4.03 0.733 ท ําเปนสวนใหญ

จากตารางที่ 4.2 พบวาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมคีวามคิดเห็นเกี่ยว
กับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมอยูในระดับทํ าเปนสวนใหญ (Χ  = 4.03) เมื่อพิจารณาตาม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน พบวาการกํ าหนดกลยุทธทํ ามากที่สุดคือท ําเปนสวนใหญ 
(Χ  = 4.41) รองลงมาคือการปฏิบัติตามกลยุทธทํ าเปนสวนใหญ  (Χ  = 4.23) การประเมินผลและ
การควบคุมทํ าเปนสวนใหญ (Χ  = 4.12) และการประเมินสภาพแวดลอม ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน (Χ  = 
3.35) ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เปนรายขอในขั้นการประเมินสภาพแวดลอม

การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD การปฏิบัติ
สภาพแวดลอมภายใน

1. มกีารทบทวนและสํ ารวจโครงสรางของตํ าแหนงตาง ๆ ภาย
ในหองสมุดทุกป

3.57 1.267 ท ําเปนสวนใหญ

2. มกีารทบทวนและสํ ารวจวิถีการดํ าเนินชีวิตของบุคลากรที่
ท ํางานในหองสมุดทุกป

3.12 1.290 ทํ า/ไมทํ าพอๆกัน

3. มกีารสํ ารวจทรัพยากรตาง ๆ ของหองสมุดอยูเปนประจํ าทุกป 4.20 1.001 ท ําเปนสวนใหญ
รวมสภาพแวดลอมภายใน 3.63 0.920 ท ําเปนสวนใหญ
สภาพแวดลอมภายนอก

สภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน
4.  มกีารสํ ารวจความตองการ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นกัศกึษา อาจารย ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เขามาใชหองสมุดเปน
ประจํ าทุกป

3.92 1.174 ท ําเปนสวนใหญ

5.  มกีารสํ ารวจการดํ าเนินงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอก
ชนอื่น ๆ เปนประจํ าทุกป

3.18 1.403 ทํ า/ไมทํ าพอๆกัน

6.  มกีารทบทวนและสํ ารวจความตองการของคณะกรรมการ
อํ านวยการของมหาวิทยาลัยอยูเปนประจํ าทุกป

3.35 1.419 ทํ า/ไมทํ าพอๆกัน

7.  มกีารทบทวนและสํ ารวจนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับหอง
สมุดอยูเปนประจํ าทุกป

3.12 1.495 ทํ า/ไมทํ าพอๆกัน

8.  มกีารทบทวนและสํ ารวจนโยบายของสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยอยูเปนประจํ าทุกป

2.96 1.523 ทํ า/ไมทํ าพอๆกัน

9.  มกีารสํ ารวจรานจํ าหนายทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อกันอยู
เปนประจํ าทุกป

3.73 1.323 ท ําเปนสวนใหญ

รวมสภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน 3.37 1.075 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD การปฏิบัติ

สภาพแวดลอมทางสังคม
10. มกีารทบทวนและสํ ารวจเกณฑมาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอยูเปนประจํ าทุกป

3.60 1.122 ท ําเปนสวนใหญ

11. มกีารส ํารวจและวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจอยูเปนประจํ า
ทุกป

2.85 1.453 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน

12. มกีารสํ ารวจและประเมินสภาพของสังคมและวัฒน
ธรรมของชาติอยูเปนประจํ าทุกป

2.59 1.468 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน

13. มกีารทบทวนและสํ ารวจเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดํ าเนิน
งานของหองสมุดอยูเปนประจํ าทุกป

3.90 1.043 ท ําเปนสวนใหญ

14. มกีารทบทวนและวิเคราะหสภาพการเมืองและ
กฎหมายเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของหองสมุดอยูเปนประจํ า
ทุกป

2.91 1.437 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน

รวมสภาพแวดลอมทางสังคม 3.17 1.031 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน
รวมสภาพแวดลอมภายนอก 3.28 0.996 ทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน

รวมการประเมินสภาพแวดลอม 3.35 0.924 ทํ า/ไมทํ าพอๆกัน

จากตารางที่ 4.3 พบวาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับการประเมนิสภาพแวดลอมโดยรวมพอๆกับที่ไมไดทํ า (Χ = 3.35) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ทางดานสภาพแวดลอมภายในและภายนอกพบวามีการประเมินสภาพแวดลอมภายในคือทํ าเปน
สวนใหญ (Χ =3.63) สวนการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน (Χ =3.28) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการสํ ารวจทรัพยากรตาง ๆ ของหองสมุดอยูเปนประจํ าทุกปซ่ึง
ผูบริหารมีความคิดเห็นวาทํ าเปนสวนใหญ (Χ = 4.20) รองลงมาคือมีการสํ ารวจความตองการ 
ความพงึพอใจและพฤติกรรมของนักศึกษา อาจารย ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เขามาใชหองสมุดเปน
ประจํ าทุกป (Χ = 3.92) มกีารทบทวนและสํ ารวจเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของหองสมุด
อยูเปนประจํ าทุก (Χ = 3.90) มีการสํ ารวจรานจํ าหนายทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อกันอยูเปน
ประจํ าทุกป (Χ = 3.73) มกีารทบทวนและสํ ารวจเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอยู
เปนประจํ าทุกป (Χ = 3.60) มีการทบทวนและสํ ารวจโครงสรางของตํ าแหนงตาง ๆ ภายใน 
หองสมุดทุกป (Χ = 3.57) มกีารทบทวนและสํ ารวจความตองการของคณะกรรมการอํ านวยการ
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ของมหาวิทยาลัยอยูเปนประจํ าทุกป (Χ = 3.35) มกีารสํ ารวจการดํ าเนินงานหองสมุดสถาบันอุดม
ศกึษาเอกชนอื่น ๆ เปนประจํ าทุกป (Χ = 3.18) มกีารทบทวนและสํ ารวจวิถีการดํ าเนินชีวิตของ
บคุลากรที่ทํ างานในหองสมุดทุกป (Χ =3.12) มกีารทบทวนและสํ ารวจนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
หองสมุดอยูเปนประจํ าทุกป (Χ =3.12) มีการทบทวนและสํ ารวจนโยบายของสมาคมหองสมุด 
แหงประเทศไทยอยูเปนประจํ าทุกป (Χ =2.96) มีการทบทวนและวิเคราะหสภาพการเมืองและ
กฎหมายเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของหองสมุดอยูเปนประจํ าทุกป (Χ =2.91)มีการสํ ารวจและ
วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจอยูเปนประจํ าทุกป(Χ =2.85) มีการสํ ารวจและประเมินสภาพของสังคม
และวัฒนธรรมของชาติอยูเปนประจํ าทุกป (Χ =2.59) ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.4  คาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
  เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนรายขอ ในขั้นการกํ าหนดกลยุทธ

การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD การปฏิบัติ
1. มกีารดํ าเนินงานที่สอดคลองกับพันธกิจ (Mission) ของ
มหาวิทยาลัย

4.66 0.607 ทํ าเปนประจํ า

2. มกีารกํ าหนดวัตถุประสงค (Objective) ไวเปนลายลักษณ
อักษรและชัดเจน

4.59 0.728 ทํ าเปนประจํ า

3.  มกีารทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงคอยูเปนประจํ าทุกป 4.42 0.942 ท ําเปนสวนใหญ
4.  มกีารกํ าหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

4.61 0.725 ทํ าเปนประจํ า

5.  มกีารกํ าหนดกลยุทธ (Strategic) ไวเปนลายลักษณอักษร
และชัดเจนเพื่อใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค

4.41 0.960 ท ําเปนสวนใหญ

6. มกีารทบทวนและปรับปรุงกลยุทธอยูเปนประจํ าทุกป 4.15 1.071 ท ําเปนสวนใหญ
7.  มกีารก ําหนดนโยบาย (Policies) ไวเปนลายลักษณอักษร
และชัดเจน

4.42 0.884 ท ําเปนสวนใหญ

8.  มกีารสํ ารวจและปรับปรุงนโยบาย (Policies) อยูเปนประจํ า
ทุกป

4.05 1.125 ท ําเปนสวนใหญ

รวม 4.41 0.736 ท ําเปนสวนใหญ

DPU



55

จากตารางที่ 4.4  พบวาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกํ าหนดกลยุทธโดยรวมคือทํ าเปนสวนใหญ (Χ =4.41) เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวาหองสมุดมี
การด ําเนนิงานทีส่อดคลองกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัตนสังกดัอยูเปนประจ ํา (Χ =4.66) รองลงมา
คอืมกีารกํ าหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Χ = 4.61) มกีารกํ าหนด
วตัถุประสงค (Objective) ไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน (Χ = 4.59) มกีารกํ าหนดนโยบาย 
(Policies) ไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน (Χ = 4.42) มกีารทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค
อยูเปนประจํ าทุกป (Χ = 4.42) มกีารก ําหนดกลยุทธ (Strategic) ไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน
เพือ่ใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค (Χ = 4.41) มกีารทบทวนและปรับปรุงกลยุทธอยูเปนประจํ า
ทกุป (Χ = 4.15) มกีารส ํารวจและปรับปรุงนโยบาย (Policies) อยูเปนประจํ าทุกป (Χ = 4.05) 
ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนรายขอ ในขั้นการปฏิบัติตาม
กลยุทธ

การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD การปฏิบัติ
1. มกีารจัดทํ าโปรแกรมการดํ าเนินงาน (Programs)
ไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน

4.17 1.125 ท ําเปนสวนใหญ

2.  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํ า
โปรแกรมการดํ าเนินงาน

4.04 1.168 ท ําเปนสวนใหญ

3.  มกีารก ําหนดงบประมาณ (Budget) ที่จะใชในแตละกิจ
กรรมไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน

4.12 1.259 ท ําเปนสวนใหญ

4.  บริหารงานงบประมาณของหองสมุดดวยความชัดเจน
โปรงใสและตรวจสอบได

4.45 0.991 ท ําเปนสวนใหญ

5. มกีารกํ าหนดวิธีการปฏิบัติงาน (Procedures) ไวเปนลาย
ลักษณอักษรและชัดเจน

4.38 0.948 ท ําเปนสวนใหญ

รวม 4.23 0.865 ท ําเปนสวนใหญ

จากตารางที่ 4.5  พบวาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับการปฏิบัติตามกลยุทธโดยรวมทํ าเปนสวนใหญ (Χ =4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี
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การบริหารงบประมาณดวยความชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบไดมากที่สุด คือทํ าเปนสวนใหญ 
(Χ = 4.45)  รองลงมาคือมีการกํ าหนดวิธีการปฏิบัติงาน (Procedures) ไวเปนลายลักษณอักษรและ
ชัดเจน (Χ = 4.38) มกีารจดัท ําโปรแกรมการดํ าเนินงาน (Programs) ไวเปนลายลักษณอักษรและ
ชัดเจน (Χ = 4.17) มกีารก ําหนดงบประมาณ (Budget) ที่จะใชในแตละกิจกรรมไวเปนลายลักษณ
อักษรและชดัเจน (Χ = 4..12) เปดโอกาสใหบคุลากรมสีวนรวมในการจดัท ําโปรแกรมการด ําเนนิงาน 
(Χ = 4.04) ตามล ําดบั

ตารางที ่4.6  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการการจัด
  การเชงิกลยทุธของหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเปนรายขอในขัน้การประเมนิผล
  และการควบคมุ

การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD การปฏิบัติ
1. มกีารก ําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานไวอยางเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน

4.29 0.979 ท ําเปนสวนใหญ

2. มกีารประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
ก ําหนดไวอยางเครงครัดทุกขั้นตอน

4.06 1.096 ท ําเปนสวนใหญ

3. มกีารกํ าหนดสิ่งที่จะประเมินและควบคุมการปฏิบัติงาน
ไวอยางชัดเจน

4.04 1.206 ท ําเปนสวนใหญ

4 น ําผลการประเมินและควบคุมไปใชในการแกไขปญหา
และพัฒนาองคการอยางสรางสรรค

4.09 1.098 ท ําเปนสวนใหญ

รวม 4.121 1.009 ท ําเปนสวนใหญ

จากตารางที่ 4.6  พบวาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคิดเห็น
เกีย่วกบัการประเมนิผลและการควบคมุโดยรวมอยูในระดบัท ําเปนสวนใหญ (Χ =4.12) และเมือ่พจิณา
เปนรายขอพบวามีการกํ าหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานไวอยางเปน
ลายลักษณอักษรและชดัเจนมกีารท ําเปนสวนใหญ (Χ = 4.09) รองลงมาคอืมกีารประเมนิและควบคมุ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กํ าหนดไวอยางเครงครัดทุกขั้นตอน (Χ = 4.06) มกีารกํ าหนดสิ่งที่จะ
ประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน (Χ = 4.04) ตามลํ าดับ

DPU



57

4.3   ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดดังนี้

ตารางที่ 4.7  ความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(n=113)
ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD ระดับความพรอม

ดานสภาพแวดลอมภายนอก 3.42 0.793 พรอมปานกลาง
ดานสภาพแวดลอมภายใน 3.53 0.789 พรอมมาก

รวม 3.51 0.749 พรอมมาก

จากตารางที่ 4.7  พบวาผูบริหารหองสมุดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการจัด
การเชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยรวมอยูในระดับพรอมมาก (Χ  = 3.510)
และเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาดานสภาพแวดลอมภายในพรอมมาก (Χ  = 3.535) รองลงมาคือ
ดานสภาพแวดลอมภายนอก พรอมปานกลาง (Χ  = 3.427)
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ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของ
หองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนรายขอ ดานสภาพแวดลอมภายนอก

การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD ระดับความพรอม
สภาพแวดลอมทางสังคม
1. มนีวัตกรรมใหมที่เอื้อตอการบริการสารสนเทศเชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.52 1.019 พรอมมาก

2.  พรบ.การศึกษาชวยเสริมสรางกลไกในการพัฒนาหองสมุด 3.41 1.015 พรอมปานกลาง
รวมสภาพแวดลอมทางสังคม 3.46 0.836 พรอมปานกลาง

สภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน
3.  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการจัดการหองสมุด 3.25 1.106 พรอมปานกลาง
4.  ผูใชบริการมีการตื่นตัวเร่ืองสารสนเทศ 3.53 0.974 พรอมมาก

รวมสภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน 3.38 0.880 พรอมปานกลาง
รวมสภาพแวดลอมภายนอก 3.42 0.793 พรอมปานกลาง

จากตารางที ่ 4.8 พบวาผูบริหารหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
ความพรอมในดานสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวมอยูในระดับพรอมปานกลาง (Χ =3.42) เมื่อ
พิจารณาปจจัยตัวแปรทางดานสภาพแวดลอมภายนอกพบวาหองสมุดมีความพรอมดานสภาพ
แวดลอมทางสังคมปานกลาง (Χ  = 3.46) และมคีวามพรอมดานสภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน
ปานกลางเชนกัน (Χ =3.38) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการมีการตื่นตัวเร่ือง
สารสนเทศมาก (Χ =3.53)  รองลงมาคือมนีวัตกรรมใหมที่เอื้อตอการบริการสารสนเทศเชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Χ =3.52)พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติชวยเสริมสราง
กลไกในการพัฒนาหองสมุด (Χ =3.41) และนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการจัดการหองสมุด
(Χ =3.25) ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 4.9  คาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับความพรอม
ในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนรายขอดานสภาพ
แวดลอมภายใน

การจัดการเชิงกลยุทธ Χ SD ระดับความพรอม
1. หองสมุดของทานมีโครงสรางการบริหารงานที่มีอิสระ
คลองตัว

3.55 1.086 พรอมมาก

2.  บุคลากรมีความรูความสามารถที่สอดคลองกับการเปลี่ยน
แปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร

3.58 0.822 พรอมมาก

3. มงีบประมาณเพียงพอในการดํ าเนินงาน 3.41 1.170 พรอมปานกลาง
4.  มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย 3.44 1.035 พรอมปานกาง
5.  มนีโยบายในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน 3.76 1.071 พรอมมาก
6.  มกีารนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชกับงาน
หองสมุดเต็มรูปแบบ

3.48 1.019 พรอมปานกลาง

7.  มรีะบบการทํ างานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 3.49 1.062 พรอมปานกลาง
8.  มกีารบริการเชิงรุกโดยการเขาถึงผูใชโดยตรง 3.45 1.044 พรอมปานกลาง
9.  เจาหนาที่หองสมุดมีคานิยมที่เนนความตองการและความ
พงึพอใจของผูใชบริการเปนสํ าคัญ

3.95 0.844 พรอมมาก

10.  มกีารใหบริการในลักษณะเครือขายการบริการโดยผูใช
สามารถใชบริการจากตางหองสมุดได

3.23 1.195 พรอมปานกลาง

11. มกีารอํ านวยความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศทั่วโลก 3.51 1.150 พรอมมาก
12. มกีารฝกอบรมและพัฒนาผูใชบริการเพื่อให
สามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.60 1.005 พรอมมาก

13.  มทีรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอตอความ
ตองการของผูใชบริการ

3.52 0.946 พรอมมาก

รวม 3.51 0.749 พรอมมาก

จากตารางที่ 4.9 พบวาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธดานสภาพแวดลอมภายในโดยรวมอยูในระดับพรอม
มาก (Χ = 3.51) เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวามีความพรอมดานเจาหนาที่หองสมุดมีคานิยมที่เนน
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ความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการเปนสํ าคัญมากที่สุด (Χ =3.95) รองลงมาคือมีความ
พรอมเรื่องมนีโยบายในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจนคอืพรอมมาก (Χ = 3.76) มีการ 
ฝกอบรมและพัฒนาผูใชบริการเพื่อใหสามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ( Χ = 3.60) 
บคุลากรมีความรูความสามารถที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร (Χ = 
3.58) มีโครงสรางการบริหารงานที่มีอิสระคลองตัว (Χ = 3.55) มทีรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
และเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ (Χ = 3.52) มกีารอํ านวยความสะดวกในการเขาถึง
สารสนเทศทั่วโลก (Χ = 3.51) มรีะบบการทํ างานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล (Χ = 3.49) มีการ
นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชกับงานหองสมุดเต็มรูปแบบ (Χ = 3.48) มีการ
บริการเชิงรุกโดยการเขาถึงผูใชโดยตรง (Χ = 3.45) มเีครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย  (Χ = 3.44) 
มงีบประมาณเพียงพอในการดํ าเนินงาน (Χ = 3.41) และมกีารใหบริการในลักษณะเครือขายการ
บริการโดยผูใชสามารถใชบริการจากตางหองสมุดได (Χ = 3.23) ตามลํ าดับ
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4.4  การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1  ผูบริหารหองสมุดที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมี

ความคดิเหน็เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4.10-4.33

ตารางที่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบและการทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
  เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางผูบริหารเพศชายกับเพศ
  หญิง

ระดับการปฏิบัติ คาสถิติ
Χ

(SD)การจัดการเชิงกลยุทธ

ชาย หญิง
t P-value

แปลคา

การประเมินสภาพแวดลอม 3.39
(0.91)

3.35
(0.93)

0.19 0.845 ไมแตกตางกัน

การกํ าหนดกลยุทธ 4.37
(0.55)

4.42
(0.76)

-0.23 0.815 ไมแตกตางกัน

การปฏิบัติตามกลยุทธ 3.72
(1.25)

4.32
(0.75)

-1.89 0.075 ไมแตกตางกัน

การประเมินผลและการควบคุม 3.94
(1.22)

4.15
(0.97)

-0.79 0.426 ไมแตกตางกัน

รวม 3.86
(0.89)

4.06
(0.70)

-1.03 0.301 ไมแตกตางกัน

จากตารางที่ 4.10  พบวาผูบริหารที่มีเพศตางกันมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิง
กลยทุธโดยรวมไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอนพบวา
ไมมีความแตกตางกันทีร่ะดับนัยสํ าคัญ .05

DPU



62

ตารางที่ 4.11  ผลการเปรียบเทียบและทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจดัการเชิง
กลยุทธหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางชวงอายุของผูบริหาร

ระดับการปฏิบัติ คาสถิติ
Χ

(SD)การจัดการเชิงกลยุทธ
ไมเกิน

30ป
31-40ป 41-50ป 51ปขึ้น

ไป

F P-value
แปลคา

การประเมินสภาพแวดลอม 3.14
(0.90)

3.15
(0.91)

3.64
(0.85)

3.44
(1.20)

2.61 .055 ไมแตกตางกัน

การกํ าหนดกลยุทธ 3.86
(0.90)

4.47
(0.52)

4.69
(0.61)

4.58
(0.40)

9.18 .000* แตกตางกัน

การปฏิบัติตามกลยุทธ 3.72
(0.89)

4.19
(0.82)

4.50
(0.78)

4.80
(0.00)

6.64 .000* แตกตางกัน

การประเมินผลและการควบคุม 3.58
(0.94)

3.93
(1.08)

4.53
(0.84)

4.62
(0.44)

6.96 .000* แตกตางกัน

รวม 3.57
(0.75)

3.43
(0.63)

4.34
(0.66)

4.36
(0.48)

8.17 .000* แตกตางกัน

จากตารางที่ 4.11  แสดงวาผูบริหารที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จดัการเชงิกลยุทธโดยรวมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 4 ขั้น
ตอนพบวา ในขั้นการก ําหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สวนการประเมินสภาพแวดลอมไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.12  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูชวงอายุ โดยใชการทดสอบ
Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม
อายุ (ป) Χ ไมเกิน 30 31-40 41-50 51 ขึ้นไป
ไมเกิน 30 3.48 - -.2827

(sig = .103)
-.6904*

(sig = .000*
-.6271*

(sig = .042*)
31-40 3.76 - -.4077*

(sig = ..009*)
-..344

(sig = .252)
41-50 4.17 - -6.329

(sig = .830)
51 ขึ้นไป 4.10 -

จากตารางที่ 4.12  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
การจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมของผูบริหาร พบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีความคิดเห็น
เกีย่วกับการจดัการเชิงกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป และแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ
51 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอกเหนอืจากนี้ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ
.05
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ตารางที่ 4.13  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูชวงอายุโดยใชการทดสอบ
Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการกํ าหนดกลยุทธ
อายุ (ป) Χ ไมเกิน 30 31-40 41-50 51 ขึ้นไป
ไมเกิน 30 3.86 - -.6134*

(sig = .000*)
-.8316*

(sig = .000*
-.7217*

(sig = .018*)
31-40 4.47 - -.2182

(sig = .152)
-.1083

(sig = .714)
41-50 4.69 - -.1098

(sig = .706)
51 ขึ้นไป 4.58 -

จากตารางที ่ 4.13  การวเิคราะหความแตกตางระหวาง ความคดิเหน็ของผูบริหารเกีย่วกบั
การกํ าหนดกลยุทธของผูบริหาร พบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ก ําหนดกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ป และยงัแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 51
ป ขึน้ไป อยางมนียัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสํ าคญั .05 และนอกเหนอืจากนีไ้มพบความแตกตางที่
ระดบันยัสํ าคญั .05
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ตารางที่ 4.14  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูชวงอายุโดยใชเทคนิควิธีการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการปฏิบัติตามกลยุทธ
อายุ Χ ไมเกิน 30 31-40 41-50 51 ขึ้นไป

ไมเกิน 30 3.72 - -.4729*
(sig = .023*)

-.7877*
(sig = .000*)

-1.0786*
(sig = .004*)

31-40 4.19 - -.3148
(sig = .088)

-.6057
(sig = .093)

41-50 4.50 - -.2909
(sig = .410)

51 ขึ้นไป 4.80 -

จากตารางที่ 4.14  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกลยุทธของผูบริหาร พบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบตัติามกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป และแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป
นอกจากนี้ยังแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
และนอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับนยัสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.15  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นเกี่ยวของผูบริหารกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูชวงอายุโดยใชการทดสอบ
Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการประเมินผลและการควบคุม
อายุ (ป) Χ ไมเกิน 30 31-40 41-50 51 ขึ้นไป
ไมเกิน 30 3.58 - -.3464

(sig = .148)
-.9505*

(sig = .000*)
-1.0357*

(sig = .016*)
31-40 3.93 - -.6041*

(sig = .005*
-.6893

(sig = .099)
41-50 4.53 - -.0852

sig = .835)
51 ขึ้นไป 4.62 -

จากตารางที่ 4.15  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
การประเมินผลและการควบคุมพบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมนิผลและการควบคุมแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป และแตกตางจาก ผูบริหารที่มีอายุ
51 ป ขึ้นไป และผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลและการควบคุม
แตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอกเหนือจาก
นีไ้มพบความแตกตางที่ระดับนยัสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.16  ผลการเปรียบเทียบและการทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางวุฒิการศึกษาของผูบริหาร

ระดับการปฏิบัติ คาสถิติ
Χ

(SD)การจัดการเชิงกลยุทธ
ตํ่ ากวา
ปริญญา
ตรี

ปริญญา
ตรี

สูงกวา
ปริญญา
ตรี

F P-value
แปลคา

การประเมินสภาพแวดลอม 2.64
(1.31

3.13
(0.87

3.60
(0.90)

4.38 .015* แตกตางกัน

การกํ าหนดกลยุทธ 4.75
(0.35)

4.35
(0.86)

4.45
(0.60)

.49 .614 ไมแตกตางกัน

การปฏิบัติตามกลยุทธ 4.60
(0.28)

4.13
(0.90)

4.13
(0.83)

.83 .439 ไมแตกตางกัน

การประเมินผลและการควบคุม 4.50
(0.35)

4.02
(0.94)

4.02
(1.08)

.54 .579 ไมแตกตางกัน

รวม 4.12
(0.73)

3.94
(0.73)

4.14
(0.73)

1.42 .245 ไมแตกตางกัน

จากตารางที่ 4.16  แสดงวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจดัการเชิงกลยุทธโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เปนรายขั้นตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธพบวาในขั้นการประเมินสภาพแวดลอมแตกตางกัน
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนยัสํ าคัญ .05 สวนการกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และ
การประเมินผลและการควบคุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.17  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยทุธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางวุฒิการศึกษาโดยใชการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการประเมินสภาพแวดลอม
วฒุิการศึกษา Χ ตํ่ ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

ตํ่ ากวาปริญญาตี 2.60 - -..4935
(sig = .447)

-.9592
(sig = .140)

ปริญญาตรี 3.13 - -.4657*
(sig = .007*)

สูงกวาปริญญาตรี 3.60 -

จากตารางที ่ 4.17  การวเิคราะหความแตกตางระหวางความคดิเหน็ของผูบริหารหองสมดุ
เกีย่วกับการประเมินสภาพแวดลอมของผูบริหาร พบวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
กบัผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดลอม
แตกตาง อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนยัสํ าคัญ .05 นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่
ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบและการทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
         เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางตํ าแหนงของผูบริหาร

ระดับการปฏิบัติ คาสถิติที่ใช
Χ

(SD)การจัดการเชิงกลยุทธ
ผูอํ านวยการ/

รองผูอํ านวยการ/
หัวหนาหองสมุด

หัวหนาฝาย/
แผนก/งาน

t P-value แปลคา

การประเมินสภาพแวดลอม 3.45
(0.98)

3.26
(0.95)

1.06 .290 ไมแตกตางกัน

การกํ าหนดกลยุทธ 4.32
(0.70)

4.50
(0.76)

-1.25 .211 ไมแตกตางกัน

การปฏิบัติตามกลยุทธ 4.14
(0.92)

4.31
(0.79)

-1.08 .280 ไมแตกตางกัน

การประเมินผลและการควบคุม 3.95
(1.13)

4.28
(0.84)

-1.79 .076 ไมแตกตางกัน

รวม 3.96
(0.77)

4.09
(0.69)

-.98 .363 ไมแตกตางกัน

จากตารางที่ 4.18  แสดงวาผูบริหารที่มีตํ าแหนงแตกตางกันมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จดัการเชิงกลยุทธโดยรวมและรายขั้นไมแตกตางกันทีร่ะดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบและการทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
  เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางประสบการณในการ
  ทํ างานของผูบริหาร

ระดับการปฏิบัติ คาสถิติที่ใช
Χ

(SD)
การจัดการเชิงกลยุทธ

นอยกวา 5 ป 5-10 ป 11 ปขึ้นไป

f P-value
แปลคา

การประเมินสภาพแวดลอม 3.53
(0.74)

2.78
(0.98)

3.68
(0.75)

13.29 .000* แตกตางกัน

การกํ าหนดกลยุทธ 4.02
(0.86)

4.20
(0.77)

4.70
(0.52)

9.95 .000* แตกตางกัน

การปฏิบัติตามกลยุทธ 3.74
(0.92)

4.01
(1.01)

4.56
(0.56)

9.91 .000* แตกตางกัน

การประเมินผลและการควบคุม 3.65
(0.92)

3.75
(1.12)

4.55
(0.76)

11.52 .000* แตกตางกัน

รวม 3.73
(0.75)

3.68
(0.77)

4.37
(0.51)

14.58 .000* แตกตางกัน

จากตารางที่ 4.19  แสดงวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานแตกตางกันมีความ
คดิเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 4 ขัน้ตอนไดแก การประเมินสภาพแวดลอม การกํ าหนด
กลยทุธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.20  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูประสบการณทํ างานโดยการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม
ประสบการณทํ างาน Χ นอยกวา 5 ป 5-10 ป 11 ปขึ้นไป

นอยกวา 5 ป 3.70 - .2371
(sig = .185)

-.4891*
(sig =.004*)

5-10 ป 3.47 - -.7263*
(sig = .000*)

11 ปขึ้นไป 4.19 -

จากตารางที่ 4.20  การวเิคราะหความแตกตางระหวางความคดิเหน็ของผูบริหารหองสมดุ
เกีย่วกบัการจดัการเชงิกลยทุธโดยรวมของผูบริหาร พบวาผูบริหารทีม่ปีระสบการณในการทํ างาน
นอยกวา 5 ป แตกตางกับผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานตั้งแต 11 ปขึ้นไป และผูบริหารที่มี
ประสบการณในการทํ างาน 5-10 ป มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตาง
กบัผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 11 ปขึ้นไป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.21  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูประสบการณทํ างานโดยใช
การทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการประเมินสภาพแวดลอม
ประสบการณทํ างาน Χ นอยกวา 5 ป 5-10 ป 11 ปขึ้นไป

นอยกวา 5 ป 3.53 - .7488*
(sig = .001*)

-.1499
(sig = .487)

5-10 ป 2.78 - -.8987*
(sig = .000*)

11 ปขึ้นไป 3.68 -

จากตารางที่ 4.21  การวิเคราะห LSD ความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดเกี่ยวกับการ
ประเมินสภาพแวดลอมพบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 5-10 ป แตกตางกับผูบริหารที่
มปีระสบการณทํ างานนอยกวา  5 ป และแตกตางกับผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 11 ป
ขึ้นไป มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับ 
นัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.22  ผลการวเิคราะหความแตกตางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการเชิง
กลยทุธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูประสบการณทํ างานโดยใชการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการกํ าหนดกลยุทธ
ประสบการณทํ างาน Χ นอยกวา 5 ป 5-10 ป 11 ปขึ้นไป

นอยกวา 5 ป 4.02 - -.1729
(sig = .357)

-.6725*
(sig = .000*)

5-10 ป 4.20 - -.4996*
(sig = .001*)

11 ปขึ้นไป 4.70 -

จากตารางที ่ 4.22  การวเิคราะหความแตกตางระหวางความคดิเหน็ของผูบริหารหองสมดุ
เกีย่วกับการกํ าหนดกลยุทธของผูบริหาร พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานตั้งแต 11 ป
ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการก ําหนดกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการนอยกวา 5 ป
และแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 5-10 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสํ าคัญ .05 นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.23  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูประสบการณทํ างานโดยใช
การทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการปฏิบัติตามกลยุทธ
ประสบการณทํ างาน Χ นอยกวา 5 ป 5-10 ป 11 ปขึ้นไป

นอยกวา 5 ป 3.74 - -.2734
(sig = .216)

-8208*
(sig = .000*)

5-10 ป 4.01 - -.5747*
(sig = .002*)

11 ปขึ้นไป 4.56 -

จากตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกลยุทธของผูบริหาร พบวาผูบริหารหองสมุดทีม่ปีระสบการณในการทํ างานตั้งแต 11 ป
ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการนอยกวา 5
ป และแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 5-10 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสํ าคัญ .05 นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.24  ผลการวเิคราะหความแตกตางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการเชิง
กลยทุธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูประสบการณทํ างานโดยการ
ทดสอบLeast Significant Difference (LSD)

ผลตางการประเมินผลและการควบคุม
ประสบการณทํ างาน Χ นอยกวา 5 ป 5-10 ป 11 ปขึ้นไป

นอยกวา 5 ป 3.65 - -9.5238
(sig = .707)

-.8952*
(sig = .000*)

5-10 ป 3.75 - -.8000*
(sig = .000*)

11 ปขึ้นไป 4.55 -

จากตารางที ่ 4.24  การวเิคราะหความแตกตางระหวางความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิผล
และการควบคุมของผูบริหาร พบวาผูบริหารหองสมุดทีม่ปีระสบการณในการทํ างานตั้งแต 11 ปขึ้น
ไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลและการควบคุมแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการ 
นอยกวา 5 ป และแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 5-10 ป อยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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สมมติฐานที่ 2.  ผูบริหารหองสมุดของสถาบันท่ีมีลักษณะวิชาท่ีเปดสอน และขนาดที่แตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการเชิงกลยุทธแตกตางกัน

ตารางที่ 4.25  ผลการเปรียบเทียบและทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการเชิง
กลยทุธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางขนาดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

ระดับการปฏิบัติ คาสถิติที่ใช
Χ

(SD)
การจัดการเชิงกลยุทธ

ใหญ ปานกลาง เล็ก
F P-value

แปลคา

การประเมินสภาพแวดลอม 3.54
(0.86)

3.67
(0.92)

3.18
(0.92)

2.98 .055 ไมแตกตางกัน

การกํ าหนดกลยุทธ 4.61
(0.71)

4.60
(0.71)

4.26
(0.72)

3.13 .047* แตกตางกัน

การปฏิบัติตามกลยุทธ 4.53
(0.61)

4.21
(0.76)

4.10
(0.95)

2.50 .086 ไมแตกตางกัน

การประเมินผลและการควบคุม 4.56
(0.64)

4.34
(0.99)

3.85
(1.06)

6.01 .003* แตกตางกัน

รวม 4.31
(0.62)

4.20
(0.73)

3.85
(0.73)

4.98 .008* แตกตางกัน

จากตารางที่ 4.25  แสดงวาผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดแตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
นยัสํ าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน พบวาการกํ าหนด 
กลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ
.05 สวนการประเมินสภาพแวดลอม และการปฏิบัติตามกลยุทธ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.26  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูขนาดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนโดยใชการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม
ขนาด Χ ใหญ ปานกลาง เล็ก
ใหญ 4.11 - 2.687E-02

(sig = ..897)
.4152*

(sig = .009*)
ปานกลาง 4.08 - .3883*

(sig = .037*)
เล็ก 3.69 -

จากตารางที่ 4.26  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการ
เชิงกลยุทธโดยรวมของผูบริหาร พบวาผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีม่ีขนาด
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตางจากผูบริหารหองสมุดสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนขนาดเลก็อยางมนียัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสํ าคญั .05 และผูบริหารของหองสมดุ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดปานกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางจาก
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอก
เหนอืจากนี้ไมพบความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.27  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูขนาดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนโดยใชการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการกํ าหนดกลยุทธ
ขนาด Χ ใหญ ปานกลาง เล็ก
ใหญ 4.61 - 1.112

(sig = .959)
.3491*

(sig = .033*)
ปานกลาง 4.60 - -1.1116

(sig = .959)
เล็ก 4.26 -

จากตารางที่ 4.27  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํ าหนด
กลยุทธของผูบริหาร พบวาผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีม่ขีนาดใหญมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับการกํ าหนดกลยุทธแตกตางจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอนขนาดเล็กอยางมี 
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอกเหนอืจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.28  ผลการวเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูขนาดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนโดยใช Least Significant Difference (LSD)

ผลตางการประเมินผลและการควบคุม
ขนาด Χ ใหญ ปานกลาง เล็ก
ใหญ 4.56 - .2269

(sig = .428)
.7113*

(sig = .507*)
ปานกลาง 4.34 - .4844

(sig = .507)
เล็ก 3.85 -

จากตารางที่ 4.28  การวเิคราะหความแตกตางระหวางความคดิเหน็เกีย่วกบัการประเมนิผล
และการควบคมุของผูบริหาร พบวาผูบริหารของหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีม่ขีนาดใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลและการควบคุมแตกตางจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขนาดเล็กอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่
ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.29  ผลการเปรียบเทียบและการทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ
เชงิกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางลักษณะวิชาที่สถาบัน
เปดสอน

ระดับการปฏิบัติ สถิติ
Χ

(SD)การจัดการเชิงกลยุทธ
คอนไป
ทางสังคม
ศาสตร

คอนไปทาง
วิทยาศาสตร

สังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตรพอ

ๆ กัน

F P-value
แปลคา

การประเมินสภาพแวดลอม 3.37
(0.91)

2.88
(1.01)

3.96
(0.75)

1.25 .290 ไมแตกตางกัน

การกํ าหนดกลยุทธ 4.43
(0.69)

3.83
(1.31)

4.81
(8.83)

2.26 .108 ไมแตกตางกัน

การปฏิบัติตามกลยุทธ 4.20
(0.89)

4.50
(0.70)

4.90
(0.14)

.93 .394 ไมแตกตางกัน

การประเมินผลและการควบคุม 4.10
(0.98)

4.16
(0.00)

5.00
(0.77)

.77 .461 ไมแตกตางกัน

รวม 4.02
(0.72)

3.84
(0.99)

4.66
(0.17)

.94 .390 ไมแตกตางกัน

จากตารางที่ 4.29  แสดงวาผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะ
วิชาที่สถาบันเปดสอนแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแก 
การประเมินสภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและ 
การควบคุมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

DPU



81

สมมติฐานที่ 3.  ความคิดเห็นดานความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดแตกตางกัน
ตามขนาดของสถาบัน และลักษณะวิชาท่ีสถาบันเปดสอน

ตารางที่ 4.30  ผลการเปรียบเทียบและการทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารดานความพรอมในการ
จดัการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางขนาดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน

ระดับความพรอม คาสถิติ
Χ

(SD)
การจัดการเชิงกลยุทธ

ใหญ ปานกลาง เล็ก
F P-value

แปลคา

ดานสภาพแวดลอมภายนอก 3.71
(0.82)

3.35
(0.85)

3.31
(0.74)

2.67 .073 ไมแตกตางกัน

ดานสภาพแวดลอมภายใน 4.16
(0.57)

3.47
(0.73)

3.27
(0.73)

16.37 .000* แตกตางกัน

รวม 4.05
(0.59)

3.44
(0.72)

3.28
(0.69)

13.15 .000* แตกตางกัน

จากตารางที ่4.30  แสดงวาผูบริหารของหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีข่นาดแตกตาง
กนัมีความคดิเห็นดานความพรอมในการจดัการเชงิกลยทุธ โดยรวมแตกตางกนัอยางมนียัสํ าคญัทาง
สถิตทิีร่ะดับนัยสํ าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมภายในแตกตาง
กนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สวนดานสภาพแวดลอมภายนอกไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.31  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารดานความพรอมใน
การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคู ขนาดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนโดยใชการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดโดยรวม
ขนาด Χ ใหญ ปานกลาง เล็ก
ใหญ 4.31 - .1081

(sig = .606)
.4628*

(sig = .004*)
ปานกลาง 4.20 - .3547

(sig = .057)
เล็ก 3.85 -

จากตารางที่ 4.31  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นดานความพรอมใน
การจัดการเชิงกลยุทธของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยรวม พบวาความพรอม
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญมีความแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนยัสํ าคัญ .05 นอกเหนือจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับ
นัยสํ าคัญ .05
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ตารางที่ 4.32  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารดานความพรอมใน
การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายคูขนาดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนโดยใชการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)

ผลตางของความพรอมดานสภาพแวดลอมภายใน
ขนาด Χ ใหญ ปานกลาง เล็ก
ใหญ 4.16 - .6908*

(sig = .001*)
.8911*

(sig = .000*)
ปานกลาง 3.47 - .2003

(sig = .274)
เล็ก 3.27 -

จากตารางที่ 4.32  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นของผูบริหารดาน
ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธดานสภาพแวดลอมภายใน พบวาผูบริหารของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญมีความคิดเห็นดานความพรอมดานสภาพแวดลอมภายใน 
แตกตางจากผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดปานกลาง และแตกตางจากผูบริหาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 นอก
เหนอืจากนี้ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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 ตารางที่ 4.33  ผลการเปรียบเทียบและการทดสอบความคิดเห็นของผูบริหารดานความพรอมในการ
จดัการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหวางลักษณะวิชาที่
สถาบันเปดสอน

ระดับการปฏิบัติ คาสถิติ
Χ

(SD)การจัดการเชิงกลยุทธ
คอนไปทาง
สังคมศาสตร

คอนไปทาง
วิทยาศาสตร

สังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร
พอ ๆ กัน

F P-value
แปลคา

ดานสภาพแวดลอมภายนอก 3.43
(0.81)

3.08
(0.20)

4.00
(0.35)

1.09 .339 ไมแตกตางกัน

ดานสภาพแวดลอมภายใน 3.53
(0.80)

3.25
(0.36)

4.46
(4.35)

1.77 .174 ไมแตกตางกัน

รวม 3.51
(0.76)

3.21
(0.32)

4.35
(0.24)

1.75 .178 ไมแตกตางกัน

จากตารางที่ 4.33  แสดงวาผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีม่ลัีกษณะ
วิชาที่สถาบันเปดสอนแตกตางกันมีความคิดเห็นดานความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 2 ดาน
คอืดานสภาพแวดลอมภายนอก และดานสภาพแวดลอมภายใน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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4.5  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการหองสมุดในปจจุบัน
ผูบริหารหองสมุดมีความเห็นวาปญหา และอุปสรรคในการจัดการหองสมุดสถาบันอุดม

ศกึษาเอกชนในปจจุบันซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้

ตารางที่ 4.34  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการหองสมุด (จากแบบสอบถามปลายเปด)
( n = 53)

ประเด็นปญหา จ ํานวน (คน) รอยละ

1.  งบประมาณไมเพียงพอ 15 28.30
2.  เครื่องมืออุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย 12 22.64
3.  บุคลากรไมเพียงพอ 11 20.75
4.  ขาดความอิสระในการบริหารงานทํ าใหขาดความคลองตัวใน
การบริหารงาน

3 5.66

5.  การพัฒนาตนเองของบุคลากรคอนขางลาชาและขาดความตอ
เนื่อง

2 3.77

6.  จ ํานวนทรัพยากรสารสนเทศไมหลากหลายและไมเพียงพอตอ
จ ํานวนผูใชบริการ

2 3.77

7.  ขาดความรวมมือและสนับสนุนจากภาครัฐบาล 2 3.77
8. ขาดองคความรูที่สํ าคัญและจํ าเปนตอการพัฒนาหองสมุดเชน
งานวิจัยที่ใหความรูใหมหรือนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการและการบริการสารสนเทศ

1 1.88

9.  ขาดความพรอมในการบริการสารสนเทศ 1 1.88
10. ผูอํ านวยการหองสมุดไมมีความรูทางดานหองสมุดและทาง
ดานงานบริหารและไมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา

1 1.88

11.  การตดิตอส่ือสารและประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยไม
รวดเร็วและไมทันตอเหตุการณ

1 1.88

12.  พื้นที่คับแคบ 1 1.88
13.  นกัศกึษาไมคอยรักษาความสงบภายในหองสมุด 1 1.88

รวม 53 100
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จากตารางที่ 4.34  พบวาปญหาของหองสมุดในปจจุบันหองสมุดพบปญหาดาน
งบประมาณมไีมเพียงพอมากที่สุดคือรอยละ 28.30 รองลงมาคือ เครือ่งมืออุปกรณไมเพียงพอและ
ไมทันสมัย รอยละ 22.64 บุคลากรไมเพียงพอรอยละ 20.75 ขาดความอิสระในการบริหารงานทํ าให
ขาดความคลองตัวในการบริหารงานรอยละ 5.66 การพัฒนาตนเองของบุคลากรคอนขางลาชาและ
ขาดความตอเนื่องรอยละ 3.77 จํ านวนทรัพยากรสารสนเทศไมหลากหลายและไมเพียงพอตอ
จ ํานวนผูใชบริการรอยละ 3.77 ขาดความรวมมือและสนับสนุนจากภาครัฐบาล 3.77 ขาดองคความรู
ที่สํ าคัญและจํ าเปนตอการพัฒนาหองสมุดเชนงานวิจัยที่ใหความรู ใหมหรือนวัตกรรมที่เปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการและการบริการสารสนเทศ รอยละ 1.88 ขาดความพรอมในการ
บริการสารสนเทศรอยละ 1.88 ผูอํ านวยการหองสมุดไมมีความรูทางดานหองสมุดและทางดานงาน
บริหารและไมรับฟงความคดิเหน็ของผูใตบงัคบับญัชารอยละ 1.88  การตดิตอส่ือสารและประชาสมัพนัธ
ภายในมหาวทิยาลยัไมรวดเรว็และไมทนัตอเหตกุารณ รอยละ 1.88 พืน้ทีค่บัแคบ 1.88 นกัศึกษาไมคอย
รักษาความสงบภายในหองสมุด 1.88 ตามลํ าดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง“การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน” มีวัตถุประสงค

1.  เพือ่สํ ารวจความคิดเห็นของผูบริหารหองสมุดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของ
หองสมุด

2.  เพือ่สํ ารวจความพรอมของหองสมุดในการจัดการเชิงกลยุทธ
3.  เพื่อสํ ารวจปญหาและอุปสรรคในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดในปจจุบัน

โดยมีสมมติฐานดังนี้
1. ผูบริหารหองสมุดที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีความคิดเห็น 

เกีย่วกับการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน
2. ผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะวิชาที่เปดสอน และขนาด

ทีแ่ตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน
3. ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดแตกตางกันตามลักษณะวิชาที่ 

เปดสอน และขนาดของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิธีดํ าเนินการวิจัยตกตาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํ านวน 59

แหงโดยใชจํ านวนตัวอยาง 118 คน เนือ่งจากประชากรมีจํ านวนไมมากจึงเลือกกลุมตัวอยางทั้ง
ประชากร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเองมี
ทัง้หมด 4 ตอนดังนี้

ตอนที ่1  เปนแบบสอบถามเกีย่วลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ  อายุ วฒุกิารศกึษา
ต ําแหนงงาน และประสบการณทํ างาน

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดม
ศกึษาเอกชน 4  ขั้นตอน ประกอบดวย

1. ดานการประเมินสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)
2. ดานการก ําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)
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3. ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy Implementation)
4. ดานการประเมินผลและควบคุม (Evaluation and Control)
ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 ดาน ประกอบดวย
1.  ดานสภาพแวดลอมภายนอก
2.  ดานสภาพแวดลอมภายใน
ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดการ

หองสมุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนํ าแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาไปเก็บขอมูลจากผู บริหารหองสมุดสถาบันอุดศึกษาเอกชนดวยตนเองและสงทาง
ไปรษณีย จํ านวน 118 ชุด ระหวางวันที่ 5 มกราคม – 30 มีนาคม 2549 โดยไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 113 ชุด คิดเปนรอยละ 95.76 ของแบบสอบถามทั้งหมด

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS for Window สถิติที่ใชในการวิจัย คือ
คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบสมตฐิาน ทดสอบความแตกตางระหวางประชากร
2 กลุม ใช t-test และทดสอบความแตกตางระหวางประชากรตัง้แต 3 กลุมขึน้ไปใช F-test สํ าหรับการ
ทดสอบความแตกตางรายคูของ F-test ใชวิธี Least Significant Difference (LSD)

5.1  สรุปผลการศึกษา
จากการวิจัยสรุปผลไดดังนี้

ตอนที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร
1.1  จ ํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 113 คน ประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย

สวนมากอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมากที่สุด สวนใหญทํ างานใน
ต ําแหนงหวัหนาฝาย/แผนก/งาน พอๆ กับตํ าแหนงผูอํ านวยการ/หัวหนาหองสมุด 57 คน และ 56 
คน ตามลํ าดับ และมีประสบการณในการทํ างาน 11 ปขึ้นไปมากที่สุด

1.2  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก
มากที่สุด และเปนผูบริหารของสถาบันที่เปดสอนคอนไปทางสังคมศาสตรมากที่สุด
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ตอนที่ 2  การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการจดัการเชงิกลยทุธของหองสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พบวาผูบรหิารหองสมดุ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมอยูในระดับทํ าเปน
สวนใหญเมื่อพิจารณาตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนของการจัดการเชิงกลยุทธไดดังนี้

2.1  ในขั้นการประเมินสภาพแวดลอม หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการ
ประเมนิสภาพแวดลอมโดยรวมคือทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในทํ าเปนสวนใหญ สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทํ า/ไมทํ าพอ ๆ 
กัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาหองสมุดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมในหัวขอตอไป
นี้เปนสวนใหญคือมีการสํ ารวจทรัพยากรตาง ๆ ของหองสมุดอยูเปนประจํ าทุกป มีการสํ ารวจ 
ความตองการความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักศึกษา อาจารย ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เขามาใช
หองสมดุเปนประจํ าทุกป มีการทบทวนและสํ ารวจเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของหองสมุด
อยูเปนประจํ าทุกป มีการสํ ารวจรานจํ าหนายทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อกันอยูเปนประจํ าทุกป มี
การทบทวนและสํ ารวจเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอยูเปนประจํ าทุกป และมีการ
ทบทวนและส ํารวจโครงสรางของต ําแหนงตาง ๆ ภายในหองสมดุทกุป สวนปจจยัแวดลอมยอยอ่ืน ๆ
หองสมุดมีการวิเคราะหอยูในระดับทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน

2.2  ในขัน้การกํ าหนดกลยุทธ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการกํ าหนดกลยุทธ
โดยรวมอยูในระดบัท ําเปนสวนใหญ ในขอยอยพบวาหองสมดุท ําเปนประจ ําในหวัขอ การด ําเนนิงาน
ทีส่อดคลองกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัตนสังกดั มกีารก ําหนดวตัถุประสงคทีส่อดคลองกบัพนัธกจิ
ของมหาวทิยาลัย มีการกํ าหนดวัตถุประสงค (Objective) ไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน สวน
ขอยอยอ่ืน ทํ าเปนสวนใหญ

2.3  ในขัน้การปฏิบัติตามกลยุทธ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการปฏิบัติตาม
กลยทุธโดยรวมอยูในระดับทํ าเปนสวนใหญ และในขอยอยพบวาทํ าเปนสวนใหญเชนกันไดแก มี
การบริหารงบประมาณดวยความชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบไดมากที่สุด รองลงมาคือมีการ
ก ําหนดวธีิการปฏิบัติงาน (Procedures) ไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน มีการจัดทํ าโปรแกรม
การด ําเนนิงาน (Programs) ไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน มีการกํ าหนดงบประมาณ (Budget) 
ที่จะใชในแตละกิจกรรมไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การจัดทํ าโปรแกรมการดํ าเนินงาน

2.4  ในขั้นการประเมินผลและการควบคุม หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการ
ประเมินผลและการควบคุมโดยรวมอยูในระดับทํ าเปนสวนใหญ ในขอยอยก็ทํ าเปนสวนใหญเชน
กัน ไดแก มีการกํ าหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานไวอยางเปนลายลักษณ

DPU



90

อักษรและชัดเจน รองลงมาคือมีการประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว
อยางเครงครัดทุกขั้นตอน มีการกํ าหนดสิ่งที่จะประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน

ตอนที่ 3  ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.1  ความพรอมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความพรอมโดยรวมอยูใน

ระดบัพรอมมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมภายนอก มีความพรอมโดยรวม
อยูในระดับพรอมปานกลาง ในดานยอยของสภาพแวดลอมภายนอกพบวาหองสมุดมีความพรอม
ดานสภาพแวดลอมทางสังคมและมีความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงานปานกลาง 
สวนปจจัยสภาพแวดลอมรายขอพบวาผูใชบริการมีการตื่นตัวเร่ืองสารสนเทศ รองลงมาคือมี
นวัตกรรมใหมที่เอ้ือตอการบริการสารสนเทศเชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหองสมุดมี
ความพรอมทั้งสองดานนี้อยูในระดับมาก ตามลํ าดับ สวนขอยอยอ่ืน ๆ มีความพรอมอยูในระดับ
ปานกลาง

3.2  ดานสภาพแวดลอมภายใน หองสมุดมีความพรอมโดยรวมอยูในระดับพรอมมาก
และในขอยอยที่หองสมุดมีความพรอมอยูในระดับมากคือเจาหนาที่หองสมุดมีคานิยมที่เนนความ
ตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการเปนสํ าคัญ รองลงมามีความพรอมเรื่องมีนโยบายในการ
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน มีการฝกอบรมและพัฒนาผูใชบริการเพื่อใหสามารถใชบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรูความสามารถที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกองคกร มโีครงสรางการบรหิารงานทีม่อิีสระคลองตวั มทีรัพยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั
และเพยีงพอตอความตองการของผูใชบริการ และมกีารอ ํานวยความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ
ทัว่โลก ตามลํ าดับ สวนขอยอยอ่ืน ๆ หองสมุดมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง

ตอนที่ 4  การทดสอบสมมติฐาน
ผูวจิยัไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว 3 สมมติฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ

t-test และ F-test วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้

สมมติฐานที่ 1  ผูบริหารหองสมุดท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีความ
คดิเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน

จากการวิจัยพบวา
1.  ผูบริหารทีม่เีพศตางกนัมกีารจดัการเชงิกลยทุธทัง้ 4 ดาน ไดแก การประเมนิสภาพแวดลอม
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การกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและควบคุม ไมแตกตางกันที่ระดับ
นยัสํ าคญั .05 สรุปไดวา เพศ ไมมีความสัมพันธกันกับการประเมินสภาพแวดลอม การกํ าหนด 
กลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและควบคุม

2.  ผูบริหารที่มีชวงอายุแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตางกัน และเมื่อ
พจิารณาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน พบวาการกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตาม 
กลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ 
.05 สวนการประเมินสภาพแวดลอมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สรุปไดวา อายุ มีความ
สัมพนัธกบัการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมและมีความสัมพันธุกับการกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตาม
กลยทุธ และการประเมินผลและการควบคุม แตไมมีความสัมพันธกับการประเมินสภาพแวดลอม

เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชเทคนิควิธีการทางสถิติ Least Significant 
Difference (LSD) ไดดังนี้

การจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม พบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีการจัดการ 
เชงิกลยุทธแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป และ 51 ปขึ้นไป และผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป มี
การจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
นัยสํ าคัญ .05

ในขัน้การก ําหนดกลยทุธ พบวาผูบริหารทีม่อีายไุมเกนิ 30 ป มกีารก ําหนดกลยทุธแตกตาง
จากผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ป และยังแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป อยางมี 
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ในขั้นการปฏิบัติตามกลยุทธ พบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีการปฏิบัติตาม 
กลยทุธแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป และแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป นอกจากนี้
ยงัแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ในขัน้การประเมนิผลและการควบคมุพบวาผูบริหารทีม่อีายไุมเกนิ 30 ป มกีารประเมนิผล
และการควบคุมแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป และแตกตางจาก ผูบริหารที่มีอายุ 51 ป ขึ้น
ไป และผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป มีการประเมินผลและการควบคุมแตกตางจากผูบริหารที่มีอายุ 41-
50 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

3.  ผูบริหารทีม่ีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธพบวาหองสมุดมีการประเมินสภาพแวดลอม 
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สวนการกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตาม
กลยทุธ และการประเมนิผลและการควบคมุ ไมแตกตางกนัทีร่ะดบันยัสํ าคญั .05 สรปุไดวา วฒุกิารศกึษา 

DPU



92

มคีวามสมัพนัธกบัการประเมนิสภาพแวดลอม แตไมมคีวามสมัพนัธกบัการก ําหนดกลยทุธ การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม

เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชเทคนิควิธีการทางสถิติ Least Significant 
Difference (LSD) ไดดังนี้

ในขัน้การประเมินสภาพแวดลอม พบวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กับ
ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีการประเมินสภาพแวดลอมแตกตาง อยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

4. ผูบริหารที่มีตํ าแหนงแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 4 ขั้นตอน คือการ
ประเมินสภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการ
ควบคุมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สรุปไดวา ตํ าแหนง ไมมีความสัมพันธกับการประเมิน
สภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม

5. ผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 4 ขั้น
ตอน ไดแกการประเมนิสภาพแวดลอม การก ําหนดกลยทุธ การปฏบิตัติามกลยทุธ และการประเมนิผล
และการควบคมุ แตกตางกนัอยางมนียัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสํ าคญั .05  สรุปไดวาประสบการณใน
การท ํางานมคีวามสมัพนัธุการจดัการเชงิกลยทุธโดยรวมและรายดานทัง้ 4 ขัน้ตอน เมือ่ทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยใชเทคนิควิธีการทางสถิติ Least Significant Difference (LSD) ไดดังนี้

การจดัการเชิงกลยุทธโดยรวม พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานนอยกวา 5 ป มี
การจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกับผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 11 ปขึ้นไป และผูบริหารที่มี
ประสบการณ 5-10 ปมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตางกับผูบริหารที่มีประสบการณ 11 ปขึ้น
ไป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ในขัน้การประเมินสภาพแวดลอม พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 5-10 
ป แตกตางกบัผูบริหารทีม่ปีระสบการณท ํางานนอยกวา 5 ป และแตกตางกบัผูบรหิารทีม่ปีระสบการณ
ในการทํ างาน 11 ปขึ้นไป มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ในขัน้การกํ าหนดกลยุทธ พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานตั้งแต 11 ปขึ้น
ไป มกีารกํ าหนดกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการนอยกวา 5 ป และแตกตางจากผูบริหาร
ทีม่ปีระสบการณในการทํ างาน 5-10 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ในขัน้การปฏิบัติตามกลยุทธ พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานตั้งแต 11 ป
ขึน้ไป มีการปฏิบัติตามกลยุทธแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการนอยกวา 5 ป และแตกตางจาก
ผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 5-10 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05
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ในขัน้การประเมินผลและการควบคุม พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานตั้ง
แต 11 ปขึ้นไป มีการประเมินผลและการควบคุมแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการนอยกวา 5 ป
และแตกตางจากผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างาน 5-10 ป อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสํ าคัญ .05

สมมติฐานที่ 2.  ผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะวิชาท่ีเปดสอน
และขนาดท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน

1.  ขนาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม
แตกตางกันและเมื่อพิจารณาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธพบวาการกํ าหนดกลยุทธ การ
ประเมินผลและการควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สวนการ
ประเมนิสภาพแวดลอม และการปฏิบัติตามกลยุทธ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สรุปไดวา 
ขนาดของหองสมุดมีความสัมพันธกับการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมและมีความสัมพันธุกับการ
กํ าหนดกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม แตไมมีความสัมพันธกับการประเมินสภาพ
แวดลอม และการปฏิบัติตามกลยุทธ

เมือ่ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชเทคนิควิธีการทางสถิติ Least Significant
Difference (LSD) ไดดังนี้

การจดัการเชิงกลยุทธโดยรวม พบวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญมีการจัดการ
เชงิกลยทุธแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาด
ปานกลางมีการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก อยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ในขัน้การก ําหนดกลยุทธ พบวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญมีการกํ าหนด
กลยุทธแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ 
.05

ในขั้นการประเมินผลและการควบคุมพบวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญมี
การประเมินผลและการควบคุมแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

2.  ลักษณะวชิาที่เปดสอนแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแก การ
ประเมินสภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการ
ควบคมุไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สรุปไดวา ลักษณะวิชาที่สถาบันเปดสอนไมมีความ
สัมพนัธกบัการประเมนิสภาพแวดลอม การก ําหนดกลยทุธ การปฏบิตัติามกลยทุธ และการประเมนิผล
และการควบคุม
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สมมติฐานที่ 3. ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดแตกตางกันตาม
ลักษณะวิชาท่ีเปดสอน และขนาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1.  สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนที่ขนาดแตกตางกันมีความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธ
โดยรวมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสภาพแวดลอมภายในแตกตางกันอยาง
มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สวนดานสภาพแวดลอมภายนอกไมแตกตางกันอยางมี 
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สรุปไดวา ขนาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ
สัมพันธกับความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมและมีความสัมพันธุกับความพรอมดาน
สภาพแวดลอมภายใน แตไมมีความสัมพันธกับความพรอมดานสภาพแวดลอมภายนอก

เมือ่ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชเทคนิควิธีการทางสถิติ Least Significant
Difference (LSD) พบวา

ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม พบวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาด
ใหญมีความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ดานสภาพแวดลอมภายในพบวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญมีความพรอมดาน
สภาพแวดลอมภายในแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดปานกลางและแตกตางจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดเล็กอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

2.  สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะวิชาที่เปดสอนแตกตางกันมีความพรอมในการ
จดัการเชงิกลยุทธทั้ง 2 ดาน คือดานสภาพแวดลอมภายนอก และดานสภาพแวดลอมภายใน ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 สรุปไดวาลักษณะวิชาที่สถาบันเปดสอนไมมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน

ตอนที ่5 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการหองสมุดในปจจุบัน (จากแบบสอบถามปลายเปด)
พบวาปญหาของหองสมุดในปจจุบันหองสมุดพบปญหาดานงบประมาณมากที่สุด  

รองลงมาคือ เครือ่งมืออุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย บุคลากรไมเพียงพอ ขาดความอิสระใน
การบริหารงานทํ าใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน การพัฒนาตนเองของบุคลากรคอนขาง
ลาชาและขาดความตอเนื่อง จ ํานวนทรัพยากรสารสนเทศไมหลากหลายและไมเพียงพอตอจํ านวน
ผูใชบริการ ขาดความรวมมือและสนับสนุนจากภาครัฐบาล ขาดองคความรูที่สํ าคัญและจํ าเปนตอ
การพัฒนาหองสมุดเชนงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการและการบริการสารสนเทศ 
ขาดความพรอมในการบริการสารสนเทศ ผูอํ านวยการหองสมุดไมมีความรูทางดานหองสมุดและ
ทางดานงานบรหิารและไมรับฟงความคดิเหน็ของผูใตบงัคบับญัชา การตดิตอส่ือสารและประชาสมัพนัธ
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ภายในมหาวิทยาลัยไมรวดเร็วและไมทันตอเหตุการณ พื้นที่คับแคบ และนกัศกึษาไมคอยรักษา
ความสงบภายในหองสมุด ตามลํ าดับ

5.2  อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัยเร่ือง “การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ผูวิจัย

อภิปรายผลตามผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร

1.1  จ ํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 113 คน ประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศ
ชายสวนมากอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมากที่สุด สวนใหญทํ างาน
ในต ําแหนงหวัหนาฝาย/แผนก/งาน พอๆ กับตํ าแหนงผูอํ านวยการ/หัวหนาหองสมุด 57 คน และ 56 
คน ตามลํ าดับ และมีประสบการณในการทํ างาน 11 ปขึ้นไปมากที่สุด

1.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาด
เล็กมากที่สุด และเปนผูบริหารของสถาบันที่เปดสอนคอนไปทางสังคมศาสตรมากที่สุด

3.  การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากการวิเคราะหขอมูลการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบ

วาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมอยูในระดับทํ าเปนสวนใหญ 
สอดคลองกับแนวคิดของ กิ่งพร ทองใบ (2546:6) ที่กลาวในหนังสือกลยุทธและนโยบายธุรกิจวา
การบริหารหรือจัดการสมัยใหมไดนํ าเอาการจัดการเชิงกลยุทธมาใชเพื่อใหธุรกิจสามารถปรับตัวได
อยางเหมาะสมภายใตอิทธิพลของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัฒนที่มีความสลับซับซอนและมีการ
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึ้นอยางมากมายและรุนแรง

และเมือ่พจิารณาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน ไดแก การประเมิน
สภาพแวดลอม การกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม ได
ดังนี้

การประเมินสภาพแวดลอม พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมอยูในระดับทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลี้ยง คํ้ าชู (2544:
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการดํ าเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํ านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูบริหารโรงเรียนและครู อาจารย 
ผลการศึกษาสรุปไดวาบุคลากรโดยรวมมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีการดํ าเนินงานดานการวิเคราะห
ภารกิจของหนวยงานอยูในระดับพอใช และเมื่อพิจารณาการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกพบวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในคือทํ าเปน
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สวนใหญ สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกนั้นทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน เหตุผลที่เปนเชนนี้อาจ
ดวยสาเหตุดังทีผ่ลงานวิจัยของ พรเพ็ญ ทัศนเมธิน (2544:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องทัศนะของผูบริหาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอการเปลี่ยนแปลงองคการผลการวิจัยพบวาผูบริหารสวนใหญ
เห็นวาปจจัยภายในมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการมากกวาปจจัยภายนอกเนื่องจากการพัฒนาและ
เปลีย่นแปลงใด ๆ ควรพิจารณาจากสวนยอยภายในองคการกอน ซ่ึงมีความใกลชิดกับบุคลากรและ
ไดรับผลกระทบโดยตรง อีกทั้งความตองการผูบริหารเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
เพราะเปนผูมีอํ านาจในการตัดสินใจดํ าเนินการและเปนผูกํ าหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลง  จึงทํ า
ใหมกีารวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในมากกวาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

การก ําหนดกลยุทธ พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีการกํ าหนดกลยุทธอยู
ในระดบัท ําเปนสวนใหญ สอดคลองกับงานวิจัยของ จรูญ วงคคํ า (2540:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการ
วางแผนในการจัดทํ าโรงเรียนใหเปนปจจุบันของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสํ านังานการ 
ประถมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยสรุปไดวาสภาพการวางแผนในการจัดทํ าโรงเรียนให
เปนปจจุบันของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดแมฮองสอนมีการ
ปฏิบตัอิยูในระดับมาก และสอดคลอกับงานวิจัยของ บุญศรี ไชยบุดดี (2546:บทคัดยอ) ที่ศึกษาการ
จดัท ําแผนกลยุทธของประถมศึกษาอํ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยางคือผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศกึษามีความคิดเห็นวาการจัดทํ าแผนกลยุทธของโรงเรียนอยูในระดับมาก

การปฏิบัติตามกลยุทธ พบวาหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการปฏิบัติตามกลยุทธ
อยูในระดบัท ําเปนสวนใหญ ซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยัของ ยพุาพรรณ ศรีประเสรฐิ (2544:บทคดัยอ)  
ที่ทํ  าการศึกษาเรื่องกระบวนการวางแผนที่มีต อผลสัมฤทธิ์ของสมาคมกลุ มกสิกรผู ใช   
นํ้ าชลประทานอางเก็บนํ้ าหวยใหญ อํ าเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน กลุมประชากรคือสมาชิก
สมาคมฯ อางเก็บนํ้ าหวยใหญ ผลการศึกษาพบวาสมาคมอางเก็บนํ้ าหวยใหญมีการนํ าแผนไปปฏิบัติ
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของจุรีพันธ ฮามคํ าไพ (2544:บทคัดยอ) ที่ทํ าการศึกษา
เรื่องการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจํ าปในสํ านักงานการประถมศึกษาอํ าเภอ 
และกิ่งอํ าเภอสังกัดสํ านักงานประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประชากรคือหัวหนาการประถม
อํ าเภอและกิง่อ ําเภอ ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอํ าเภอ และกิ่งอํ าเภอ ศึกษานิเทศก และพนักงาน
ในส ํานกังานการประถมศกึษาอ ําเภอและกิง่อ ําเภอ ผลการวจิยัพบวา บคุลากรโดยรวมมกีารด ําเนนิการ
ดานการน ําแผนไปปฏบิตัอิยูในระดบัมาก นอกจากนีย้งัสอดคลองกบั บญุศร ีชัยบดุด ี(2546:บทคดัยอ) ที่
ศกึษาเรื่องการจัดทํ าแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา อํ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
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กลุมตัวอยางคือผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ผลการศึกษาพวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา
โรงเรียนมีการดํ าเนินการตามแผนอยูในระดับมาก

การประเมนิผลและการควบคมุ พบวาหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมกีารประเมนิผล
และการควบคุมอยูในระดับทํ าเปนสวนใหญ สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญศรี ชัยบุดดี (2546:
บทคดัยอ) ที่ศึกษาเรื่องการจัดทํ าแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา อํ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กลุมตัวอยางคือผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีการประเมินผลและการรายงาน
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จรูญ วงคคํ า (2540:บทคัดยอ) ที่ทํ าการวิจัยเร่ืองการ
วางแผนในการจัดทํ าโรงเรียนใหเปนปจจุบันของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานประถม
ศกึษา จงัหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษามีการควบคุม กํ ากับ ติดตามผลการ
ปฏิบตังิานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพนา เกศรินทร (2547:บทคัดยอ)
ทํ าการวิจัยเร่ืองบทบาทของสมาชิกสภาพองคการบริหารสวนตํ าบลในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารอํ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวาสมาชิกองคการบริหารสวน
ต ําบลอํ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีการปฏิบัติบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายอยูในระดับสูง  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีพันธ ฮามคํ าไพ (2544:บทคัดยอ) ที่
ทํ าการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจํ าปในสํ านักงานการประถม
ศกึษาอ ําเภอและกิ่งอํ าเภอสังกัดสํ านักงานประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประชากรคือหัวหนา
การประถมอ ําเภอและกิ่งอํ าเภอ ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอํ าเภอ และกิ่งอํ าเภอ ศึกษานิเทศก
และพนกังานในสํ านักงานการประถมศึกษาอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอ ผลการวิจัยพบวา หัวหนาการ
ประถมศกึษาอํ าเภอและกิ่งอํ าเภอ ศึกษานิเทศก และหัวหนางาน มีการติดตามและประเมินผลอยูใน
ระดับมาก

สรุปวาการบริหารเชิงกลยุทธมีความจํ าเปนในสถาบันการศึกษา ผูบริหารจึงมีการ
บริหารเชิงกลยุทธในระดับมากเนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารที่ทํ าใหองคการ
สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน เสริมสรางดานการแขงขันในองคการ และ
สรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่สามารถพัฒนากาวทันกับการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ตอเนื่องทํ าใหองคการประสบความสํ าเร็จ

4.  ความพรอมในการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากการวิเคราะหขอมูลความพรอมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวามี

ความพรอมโดยรวมอยูในระดับพรอมมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานของสภาพแวดลอมของ
หองสมดุ 2 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมภายนอกและดานสภาพแวดลอมภายใน พบวา
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ดานสภาพแวดลอมภายนอกที่เอ้ือโอกาสตอหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ
พรอมในดานสภาพแวดลอมภายนอกอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ผูใชบริการมีการตื่นตัวเรื่องสารสนเทศ และมีนวัตกรรมใหมที่เอ้ือตอการบริการสารสนเทศอยูใน
ระดบัมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทา วิทวุฒิศักดิ์ (2545:198) ที่ทํ าการวิจัยเร่ืองการวางแผน
กลยุทธสํ านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎ ในทศวรรษหนา (2544-2553) กลุมตัวอยางคือนายก
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ และสถาบันอุดม
ศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและอาจารยหรือขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานของสํ านักวิทย
บริการที่มีตํ าแหนงหรือไดรับมอบหมายในการทํ าแผนของสํ านักวิทยบริการตรวจสอบสภาพแวด
ลอมภายนอกของส ํานกัวทิยบรกิาร สถาบนัราชภฏั พบวาผลการวเิคราะหโอกาสของส ํานกัวทิยบรกิารคือ
เทคโนโลยีที่สามารถสงผานขอมูลมัลติมีเดียไดอยางรวดเร็วและความกาวหนาของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนขอยอยที่วาพระราชบัญญัติการศึกษาชวยเสริมสรางกลไกในการพัฒนา
หองสมดุและนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการจัดการหองสมุดอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจดวย
สาเหตุที่รัฐยังใหความชวยเหลือตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอยไมไดมีมาตรการที่จะใหความชวย
เหลืออยางจริงจัง (สุธรรม อารีกุล. (มปท.). http://www.onec.go.th/publication/4009001/index.htm)

ดานสภาพแวดลอมภายใน พบวาหองสมุดมีความพรอมในดานสภาพแวดลอมภายใน
อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกษตรพันธุ ชอบทํ ากิจ (2546:บทคัดยอ) ไดทํ าการ
วจิยัเร่ืองประสิทธิภาพในการบริหารงานบริการภาครัฐ : ศกึษากรณี สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยกลุมตัวอยางคือผูใชบริการหองสมุด ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพงานบริการของ
สํ านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ดานความสะดวกในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศจาก
คอมพวิเตอร การยืม-คืนหนังสือ การยืมหนังสือตอผานอินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ทางอินเตอรเน็ตและการใชบริการศุนยเรียนรูดวยตนเองอยูในระดับดี และดานความพรอมในการ
ใหบริการเจาหนาที่มีความกระตือรือรนใการใหบริการ มีความสุภาพออนโยนยิ้มแยมแจมใส และ
เปนกนัเอง ใหบริการอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก วันเวลาที่เปดใหบริการมีความเหมาะสมเพียงพอ
อยูในระดบัดี และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กานดา ลือกาญจนวานิช (2548:62) ทํ าการวิจัยเร่ือง
การวางแผนเชิงกลยุทธของหองสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยมศึกษา ปพุทธศักราช 2550 
กลุมตวัอยางคือครูและนักเรียนของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ท ํางานเปนทมี และมทีรัพยากรสารสนเทศทีม่คีวามหลายหลายประกอบดวยส่ือส่ิงพมิพ ส่ือโสตทศันวสัดุ
และสือ่อิเล็กทรอนิกสไวใหบริการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วาณี ฐาปนวงศศานติ 
(2544: http://www.thaiedresearch.org/result/result.php?id=4776) ทีท่ ําการวิจัยเร่ืองระดับมาตรฐาน
หองสมดุมหาวิทาลัย ประชากรคือหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ 25 แหง ผลการวิจัยพบวามาตรฐาน
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ดานงานบริการและความรวมมือระหวางหองสมุดอยูในระดับมาก และมาตรฐานงานบริหารของ
หองสมุดอยูในระดับมาก

สรุปวาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหความสํ าคัญกับหองสมุดในฐานะที่เปน
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับมาก เพราะ
หองสมุดเปนแหลงคนควาและวิจัยที่สรางองคความรูใหมใหกับนักศึกษาและคณาจารยเพื่อสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการ

5.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการจัดการเชิงกลยทธของผูบริหารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี เพศ อาย ุวฒุกิารศึกษา ตํ าแหนงงาน ประสบการณทํ างาน ขนาดของ
สถาบันอุดมศึกษา  และลักษณะวิชาที่เปดสอนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา

5.1  ผูบริหารที่มีเพศตางกนัมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมไมแตกตางกัน และ
เมือ่พจิารณาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธก็ไมแตกตางกันทีร่ะดับนัยสํ าคัญ .05 แสดงวาไมวา
ผูบริหารหองสมุดเพศใดก็ตามตางเห็นความสํ าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาหองสมุด
ของตนใหเจริญกาวหนา

5.2  ผูบริหารที่มีชวงอายุแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมแตกตางกัน
อยางมนีัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
พบวา

ในขัน้การกํ าหนดกลยุทธ ผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป กับ 31-40 ป 41-50 ป และ  
51 ปขึน้ไป มีการกํ าหนดกลยุทธที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 โดย
ผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป และ 51 ปขึ้นไป ทํ าเปนประจํ า สวนผูบริหารที่มีอายุ 31-40 ป และ ไมเกิน 
30 ป ทํ าเปนสวนใหญ

ในขัน้การปฏิบัติตามแลยุทธพบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป กับ 31-40 ป 41-50 ป 
และ 51 ปขึ้นไป มีการปฏิบัติตามกลยุทธแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 
โดยผูบริหารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีการกํ าหนดกลยุทธอยูในระดับทํ าเปนประจํ า สวนที่เหลือทํ าเปน
สวนใหญ

ในขัน้การประเมินผลและการควบคุม พบวาผูบริหารที่มีอายุไมเกิน 30 ป กับผูบริหารที่
มอีาย ุ41-50 ป และ 51 ปขึ้นไป มีการปฏิบัติตามกลยุทธแตกตางกัน นอกจากนี้ผูบริหารที่มีอายุ 31-
40 ป กบัผูบริหารที่มีอายุ 41-50 ป ก็มีการประเมินผลและการควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 โดยผูบริหารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป และ 41-50 ป มีการประเมินผลและ
การควบคุมอยูในระดับทํ าเปนประจํ า สวนที่เหลือทํ าเปนสวนใหญ
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ยกเวนในขั้นการประเมินสภาพแวดลอมพบวาผูบริหารที่มีอายุตางกันมีการประเมิน
สภาพแวดลอมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

สรุปวาประสบการณมีผลตอการสรางวิสัยทัศนซ่ึงจะเห็นไดวาผูบริหารที่มีอายุมากกวา
ใหความสํ าคัญกับการจัดการเชิงกลยุทธที่มากกวาผูบริหารที่มีอายุนอยซ่ึงสอดคลองกับขอคนพบ
ในงานวิจัยคร้ังนี้ที่พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานยิ่งมากจะใหความสํ าคัญกับการ 
จดัการเชิงกลยุทธมากกวาผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานนอย

5.3  ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมไม 
แตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 แตเมือ่พจิารณาในรายละเอียดจะพบวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษา
สูงกวาปรญิญาตร ี มกีารจดัการเชงิกลยทุธ มากกวาผูบริหารทีม่วีฒุปิริญญาตร ี และตํ ่ากวาปรญิญาตรี 
และเมือ่พิจารณาตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ไดดังนี้

ในขัน้การประเมินสภาพแวดลอม พบวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กับ
สูงกวาปรญิญาตร ี มกีารประเมนิสภาพแวดลอมแตกตางกนัอยางมนียัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสํ าคญั
.05 ซ่ึงผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีการประเมินสภาพแวดลอมมากกวาผูบริหารที่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและตํ่ ากวาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจดวยสาเหตุมาจากผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษา
ที่สูงกวาอาจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธที่ดีกวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาที่ 
ตํ่ ากวา

สวนในขั้นการกํ าหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ การประเมินผลและการควบคุม 
พบวาไมมีความแตกตางกันสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สัญญา ถ่ินขาม (2546:บทคัดยอ) ทํ าการ
วจิยัเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงานของปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล กลุมตัวอยางคือประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบล กรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตํ าบล ปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล หัวหนาสวนการคลัง หัวหนาสวน
โยธา และลูกจาง ผลการวิจัยพบวา ปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลที่มีคุณวุฒิการศึกษาตางกันมีการ
ควบคมุและติดตามผล การดํ าเนินงานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

5.4 ผูบริหารที่มีตํ าแหนงแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวมและตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

สรุปไดวาผูบริหารของหองสมุดทุกระดับใหความสํ าคัยกับการจัดการเชิงกลยุทธอยูใน
ระดับมากเนื่องจากผูบริหารระดับสูงขององคการหรือผูอํ านวยการ/หัวหนาหองสมุด มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิงกลยุทธขององคการ คือเปนนักกลยุทธขององคการโดย
จะเปนผูก ําหนดทิศทาง กํ าหนดวัตถุประสงคหลัก กํ าหนดกลยุทธหลัก และเปนผูกอใหเกิดการนํ า
แผนกลยุทธและแผนงานตาง ๆ ไปปฏิบัติใหประสบความสํ าเร็จ สวนผูบริหารฝายปฏิบัติ หรือ
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หัวหนาฝาย/แผนก/งาน ของหองสมุด มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการจัดทํ าแผนกลยุทธ
เพราะเปนผูที่ปฏิบัติงานโดยตรงจึงมีขอมูลที่ถูกตองเปนจริงและใกลชิดกับลูกคา ผูบริหารเหลานี้
เปนฝายที่จะตองนํ าแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ถาไมมีสวนรวมในการวางแผนโอกาสที่แผนจะไมไดรับ
การยอมรับ ไมไดถูกนํ าไปปฏิบัติรวมทั้งไมไดขอมูลตาง ๆ จากการปฏิบัติงานจริง ก็อาจเกิดขึ้นได 
(สุพานี สฤษฎวานิช, 2546:14-16)

5.5  ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน ไดผลดังนี้

ในขัน้การประเมินสภาพแวดลอม พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานทั้ง 3 กลุมคือ 
มปีระสบการณทํ างานนอยกวา 5 ป ประสบการทํ างาน 5-10 ป   และประสบการณทํ างาน 11 ป ขึ้น
ไป มีการประเมินสภาพแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 โดย 
ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 11 ปขึ้นไป มีการประเมินสภาพแวดลอมมากกวาผูบริหารที่มี
ประสบการณทํ างานในกลุม อ่ืน ๆ

ในขัน้การกํ าหนดกลยุทธ พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณในการทํ างานทั้ง 3 กลุม คือ
ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานนอยกวา 5 ป ผูบริหารที่มีประสบการทํ างาน 5-10 ป และผูบริหาร
ทีม่ปีระสบการณในการทํ างาน 11 ป ขึ้นไป มีการกํ าหนดกลยุทธแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิตทิีร่ะดับนัยสํ าคัญ .05 ซ่ึงผูบริหารที่มีประสบการณ 11 ป ขึ้นไปจะมีการกํ าหนดกลยุทธอยูใน
ระดบัท ําอยูเปนประจํ าซ่ึงมากกวาผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานในกลุมอ่ืน ๆ สอดคลองกับงาน
วจิยัของ สัญญา ถ่ินขาม (2546:บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงานของปลัดองคการ
บริหารสวนตํ าบล กลุมตัวอยางคือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตํ าบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล ปลัดองคการบริหาร
สวนต ําบล หัวหนาสวนการคลัง หัวหนาสวนโยธา และลูกจาง ผลการวิจัยพบวา ปลัดองคการ
บริหารสวนตํ าบลที่มีประสบการณการทํ างานกอนดํ ารงตํ าแหนงมีการปฏิงานดานการวางแผนและ
จัดระบบงาน ดานการสื่อความหมาย และดานพัฒนาผูใตบังคับบัญชามากกวาปลัดที่ไมมีประสบ
การณการทํ างานกอนดํ ารงตํ าแหนงอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

ในขัน้การปฏิบัติตามกลยุทธ พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานทั้ง 3 กลุม คือ 
ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานนอยกวา 5 ป ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 5-10 ป และ 
ผูบริหารที่มีประสบการทํ างานตั้งแต 11 ปขึ้นไป มีการปฏิบัติตามกลยุทธแตกตางกันอยางมี 
นยัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 ซ่ึงผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 11 ปขึ้นไป มีการ
ปฏิบัติตามกลยุทธสูงกวาผูบริหารกลุมอ่ืน ๆ
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ในขั้นการประเมินผลและการควบคุม พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานทั้ง 3 
กลุม คือ ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานนอยกวา 5 ป ผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 5-10 ป 
และผูบริหารที่มีประสบการทํ างานตั้งแต 11 ปขึ้นไป มีการประเมินผลและการควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 ซ่ึงผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 11 ปขึ้นไป มี
การประเมินผลและควบคุมสูงกวาผูบริหารกลุมอ่ืน ๆ

สรุปไดวาผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน 11 ปขึ้นไป มีการจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 4 ขั้น
ตอนมากกวาผูบริหารที่มีประสบการณทํ างาน นอยกวา 5 ป และ 5-10 ป นั่นหมายถึงวาผูบริหารที่
ทํ างานมาเปนเวลานานยอมจะสะสมประสบการณ ความรู ความสามารถ ตลอดถึงการบริหาร 
จดัการในดานตาง ๆ ซ่ึงสงผลใหเห็นถึงความสํ าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ จึงไดนํ าการจัดการ
เชงิกลยุทธมาใชบริหารงานมากกวาผูบริหารที่มีประสบการณทํ างานนอยกวา

5.6  สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนที่มีขนาดแตกตางกันมีการจัดการเชิงกลยุทธโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ ไดผลดังนี้

ในขัน้การก ําหนดกลยุทธ พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ กับหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง กับ  
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก มีการกํ าหนดกลยุทธแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05  ซ่ึงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญมีการกํ าหนดกลยุทธ
มากกวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขนาดเล็ก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพโรจน กิติศรีวรพันธุ (2542:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการ
วางแผนปฏิบัติการประจํ าปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม กลุม
ตวัอยางคอื ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และหัวหนาหมวดวิชา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบวาครู-อาจารยในโรงเรียนขนาดตางกัน มีการปฏิบัติการวางแผนปฏิบัติการ
ประจํ าปโดยภาพรวมและเปนรายขั้น แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 
โดยครู-อาจารยโรงเรียนขนาดใหญ มีการปฏิบัติมากกวาครู-อาจารยในโรงเรียนขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก

ในขัน้การประเมินผลและการควบคุม พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาด
ใหญกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก มีการประเมินผลและการควบคุมแตกตางกัน
อยางมนียัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสํ าคญั .05 นอกเหนอืจากนีไ้มมคีวามแตกตางกนัทีร่ะดบันยัสํ าคญั
.05 โดยหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญมีการประเมินผลและควบคุมมากกวา  
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก
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สวนในขัน้ตอนการประเมินสภาพแวดลอม และการปฏิบัติตามกลยุทธไมมีความแตก
ตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

สรุปวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดแตกตางกันยอมมีสภาพขององคการที่แตก
ตางกนั มีบุคลากรที่แตกตางกัน มีงบประมาณที่แตกตางกัน ซ่ึงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขนาดใหญจะมีความพรอมในเรื่องเหลานี้มากกวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ตรงกับขอคนพบในการวิจัยคร้ังนี้ และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ
จะมีลักษณะของคการที่สลับซับซอนมากกวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ ดงันัน้จงึตองอาศยัการจดัการเชงิกลยทุธเพือ่ใหการด ําเนนิงานของหองสมดุใหมปีระสิทธภิาพ
จงึท ําใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญใหความสํ าคัญกับการจัดการเชิงกลยุทธที่มาก
กวา

5.7  สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะวิชาที่เปดสอนแตกตางกันมีการจัดการ
เชงิกลยทุธโดยรวมและตามกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ 4 ขัน้ตอน ไมแตกตางกนัทีร่ะดบันยัสํ าคญั
.05

สรุปวาไมวาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะวิชาที่เปดสอน
คอนไปทางสังคมศาสตร คอนไปทางวิทยาศาสตร หรือเปดสอนสังคมศาสตรกับวิทยาศาสตรพอ ๆ 
กนั ตางกใ็หความสํ าคัญและมีการจัดการเชิงกลยุทธอยูในระดับทํ าเปนสวนใหญเชนกัน

6.  ผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบระดบัความพรอมของหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ตามขนาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และลักษณะวิชาที่เปดสอน

6.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดแตกตางกันมีความพรอมโดยรวมแตกตาง
กนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดผลดังนี้

ความพรอมดานสภาพแวดลอมภายนอก พบวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
ขนาดแตกตางกันมีความพรอมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงมีสภาพแวดลอมภายนอกที่เหมือนกันซ่ึงสภาพแวดลอมภายนอก
ผูบริหารไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้นเปนปจจัยที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอและมีผลกระทบตอ
องคการโดยตรง สภาพแวดลอมภายนอกของหองสมุดประกอบดวย สภาพแวดลอมทางการดํ าเนิน
งาน ไดแกคณะกรรมการอํ านวยการ รัฐบาล ผูจํ าหนายวัตถุดิบ ชุมชน คูแขง ลูกคา และสภาพ
แวดลอมทางสังคมไดแก สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง-กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม 
(Wheellen and Hunger, 2002:52-53)

ความพรอมดานสภาพแวดลอมภายใน พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาด
ใหญกบัหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาด
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เล็ก มีความพรอมดานสภาพแวดลอมภายในแตกตางกันมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับนัยสํ าคัญ .05 
ซ่ึงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญมีความพรอมมากกวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนขนาดกลาง และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนขนาดใหญซ่ึงมีจํ านวนนักศึกษามากกวา สงผลใหมีรายไดมากกวาและสามารถนํ ามา
เปนทุนหรืองบประมาณสํ าหรับเปนเครื่องมือในการบริหารใหมีความพรอมมากกวาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลาง และขนาดเล็ก

6.2  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะวิชาที่เปดสอนแตกตางกันมี
ความพรอมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสํ าคัญ .05

5.3  ขอเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยเร่ือง “การจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ผูวจิยัขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุด ดังนี้
1.  การจดัการเชงิกลยทุธของหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนพจิารณาตามกระบวนการ

จดัการเชิงกลยุทธไดดังนี้
 1.1  การประเมินสภาพแวดลอมโดยรวมพบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

มกีารประเมนิสภาพแวดลอมอยูในระดบัท ํา/ไมท ําพอ ๆ กนั และเมือ่พจิารณาสภาพแวดลอมภายนอก
และสภาพแวดลอมภายใน พบวา

1.1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มีการทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน

ขอเสนอแนะ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีการประเมินสภาพ
แวดลอมภายนอกอยูเปนประจํ าทุกปไมวาจะเปนสภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน คือสํ ารวจ 
ความตองการของผูใชบริการ สํ ารวจการดํ าเนินงานของหองสมุดอื่น ๆ ทบทวนและสํ ารวจนโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับหองสมุด สํ ารวจนโยบายของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย สํ ารวจราน
จ ําหนายทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ดัซ้ือ นอกจากนีย้งัตองประเมนิสภาพแวดลอมทางสงัคม คอื ทบทวน
และสํ ารวจเกณฑมาตรฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สํ ารวจและ
ประเมนิสภาพของสังคมและวัฒนธรรม ทบทวนและสํ ารวจเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของ
หองสมุด และทบทวนและวิเคราะหสภาพการเมือง-กฎหมายเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของหองสมุด
เพราะการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้เปนการวิเคราะหหาปจจัยกลยุทธ 2 ตัวคือโอกาส 
และอุปสรรค ซ่ึงจะนํ ามาวางแผนกลยุทธของหองสมุดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก
เหลานี้ซ่ึงจะทํ าใหการดํ าเนินงานสํ าเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
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1.1.2  การประเมินสภาพแวดลอมภายในพบวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีการประเมินสภาพแวดลอมภายในทํ าเปนสวนใหญแตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา 
หองสมุดมีการสํ ารวจวิถีการดํ าเนินชีวิตของบุคลากรคือทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน

ขอเสนอแนะหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะตองประเมนิสภาพแวดลอม
ภายในอยูเปนประจํ าทุกปในทุกดานไมวาจะเปนทบทวนและสํ ารวจโครงสรางของตํ าแหนงตาง ๆ
ภายในหองสมุด การสํ ารวจทรัพยากรตาง ๆ ของหองสมุด และโดยเฉพาะการทบทวนและสํ ารวจ
วถีิการด ําเนินชีวิตของบุคลากรในหองสมุดที่ผลการวิจัยพบวาทํ า/ไมทํ าพอ ๆ กัน หองสมุดจะตองมี
การสํ ารวจการดํ าเนินชีวิตของบุคลากรอยูเปนประจํ าทุกปเพราะบุคลากรถือเปนหัวใจสํ าคัญในการ
ปฏิบตังิานเปนทรัพยากรที่สํ าคัญที่สุดในองคการ การสํ ารวจวิถีการดํ าเนินชีวิตของบุคลากรจะทํ า
ใหหองสมุดทราบถึงวัฒนธรรมองคกรของตนเอง ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไมดีได ดังนั้นผูบริหาร
ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองคนหา สงเสริม รณรงค และกระตุนใหพนักงาน
ทกุคนในองคกรมีจิตสํ านึกในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกร

สรุป หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกองคการอยูเปนประจํ าอยางตอเนื่องตลอดเวลาเพราะการวิเคราะหสภาพแวด
ลอมเปนกลยุทธที่สํ าคัญที่จะชวยใหการพัฒนาหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมเปนการมองตนเองวามีสภาพอยางไรและมองออกไปขางนอกวามีปจจัยใดที่สงผล
ตอองคกรทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรค สํ าหรับวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมนั้น หองสมุด
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนควรใชการวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) ซ่ึงจะทํ าใหหองสมุดทราบ
ถึงจุดแข็ง (Strengths) ของหองสมุดและสามารถนํ าจุดแข็งมาสรางเปนจุดเดนและพัฒนาองคกร 
และยังทํ าใหทราบถึงจุดออน (Weaknesses) ของหองสมุดเพื่อจะไดแกไขและปรับปรุงจุดออน 
เหลานัน้ใหลดนอยลงและอาจพัฒนาตอไปใหเปนจุดแข็งไดในอนาคต นอกจากนี้ยังทํ าใหทราบถึง
โอกาส (Opportunities) ซ่ึงจะสามารถใชประโยชนจากโอกาสได และทํ าใหทราบถึงอุปสรรค 
(Threats) จะท ําใหหองสมุดหลบหลีกจากอปุสรรคที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกได

1.2  การก ําหนดกลยุทธ พบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการกํ าหนด 
กลยุทธคือทํ าเปนสวนใหญ

ขอเสนอแนะ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอชนควรมีการกํ าหนดกลยุทธอยูเปน
ประจํ าไมวาจะเปนการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงคของหองสมุดควรทํ าทุกป การกํ าหนด 
กลยทุธไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจนเพื่อใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค ทบทวนและปรับ
ปรุงกลยทุธอยูเปนประจํ าทุกป กํ าหนดนโยบายไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน และสํ ารวจและ
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ปรับปรงุนโยบายอยูเปนประจํ าทุกป ทั้งนี้เพื่อใหกลยุทธมีความเหมาะสมกับโอกาส และอุปสรรค 
รวมทัง้สอดคลองกับจุดแข็งและจุดออนของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1.3  การปฏิบัติตามกลยุทธ พบวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการปฏิบัติ
ตามกลยุทธทํ าเปนสวนใหญ

ขอเสนอแนะ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรปฏิบัติตามกลยุทธอยูเปน
ประจํ าเพราะการปฏิบัตตามกลยุทธเปนกระบวนการนํ ากลยุทธและนโยบายที่กํ าหนดไวเขาสูการ
ปฏิบัติไมวาจะเปนการจัดทํ าโปรแกรมการดํ าเนินงานไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน เปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํ าโปรแกรมการดํ าเนินงาน กํ าหนดงบประมาณที่จะใชใน
กิจกรรมไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน บริหารงบประมาณใหเปนไปดวยความชัดเจนและ
โปรงใส และตรวจสอบได และกํ าหนดวิธีการปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน ซ่ึงจะ
ท ําใหหองสมุดสามารถดํ าเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.4  การประเมินผลและการควบคุมพบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
การประเมินผลและการควบคุมอยูเปนสวนใหญ

ขอเสนอแนะ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการประเมินผลและควบคุม
อยูเปนประจํ าเชนกํ าหนดเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรและชัดเจน 
ประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว กํ าหนดสิ่งที่จะประเมินและควบคุม
การปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนและนํ าผลการประเมินและควบคุมไปใชในการแกไขปญหาและ
พัฒนาองคการอยางสรางสรรค เพราะการประเมินผลและควบคุมเปนการตรวจสอบกิจกรรมและ
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดขององคกรวาเปนไปตามที่กํ าหนดหรือไม และจะชวยช้ีใหเห็นจุดออน
หรือขอบกพรองของแผนกลยุทธที่นํ ามาปฏิบัติเพื่อจะไดหาทางแกไขปญหาใหหองสมุดประสบ
ความสํ าเร็จและยังเปนตัวกระตุนระบบการบริหารงานใหมทั่วทั้งองคกรใหเร่ิมตนการดํ าเนินงาน
ใหมอีกรอบตอไป

2.  ความพรอมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา หองสมุดสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนมีความพรอมโดยรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความพรอมโดยรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

2.1  ดานสภาพแวดลอมภายนอกหองสมุดมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง
 ขอเสนอแนะ เนือ่งจากสภาพแวดลอมภายนอกผูบริหารไมสามารถควบคุมได

ในระยะเวลาสั้น เปนปจจัยที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมีผลกระทบตอหองสมุดโดยตรงสภาพ
แวดลอมภายนอกของหองสมุดมีอยู 2 สวนดวยกันไดแก 1) สภาพแวดลอมทางการดํ าเนินงาน คือ 
คณะกรรมการอํ านวยการของสถาบันตนสังกัด ผูใชบริการ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  
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ผูจํ าหนายทรัพยากรสารสนเทศ รัฐบาล 2) สภาพแวดลอมทางสังคมไดแก มาตรฐานหองสมุด
สถาบนัอดุมศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับหองสมุด 
และการเมอืง-กฎหมาย ดังนั้นผูบริหารหองสมุดจะตองมีการศึกษาวิเคราะหอยางตอเนื่องและตลอด
เวลาเพือ่จะไดปรับกลยุทธและนโยบายใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอก

2.2  ดานสภาพแวดลอมภายในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความพรอมอยู
ในระดบัมาก แตเมือ่พจิารณาพจิารณาตามขนาดของหองสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนพบวาหองสมดุ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กมีความพรอมดานสภาพแวดลอมภายในอยูใน
ระดับปานกลาง

ขอเสนอแนะ หองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในอยางตอเนื่องและตลอดเวลาเพราะการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจะทํ าใหทราบถึง 
จุดแข็งและจุดออนของหองสมุดกรณีที่เปนจุดแข็งจะนํ ามาสรางจุดเดนและพัฒนาหองสมุดใหมี
ประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นสภาพแวดลอมภายในจึงมี
ความสํ าคัญเปนอยางยิ่งที่จะทํ าใหหองสมุดสามารถดํ าเนินงานใหประสบความสํ าเร็จไดซ่ึงจะตอง
อาศัยจุดแข็งที่หองสมุดมีอยู  การที่หองสมุดจะสามารถมีจุดแข็งหรือมีความพรอมใหมากขึ้น 
กวาเดิมหองสมุดจะตองมีการใหบริการในลักษณะเครือขายใหผูใชบริการสามารถใชบริการตาง
หองสมุดได มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอหรือแสวงหางบประมาณจากภายนอกหนวยงาน 
ตนสังกัดใหมากขึ้น จดัหาเครือ่งมือและอุปกรณใหทันสมัยมากขึ้น มีการใหบริการเชิงรุกโดยเขาถึง
ผูใชบริการใหมากขึ้น นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชกับงานหองสมุดใหเต็ม 
รูปแบบมากขึ้น และจัดระบบการทํ างานที่มีคุณภาพใหไดมาตรฐานสากลใหมากขึ้น

5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
5.4.1  ควรศกึษาเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน กับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
5.4.2  ควรศกึษาเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอก

ชนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับการจัดการเชิงกลยุทธของหองสมุดตางประเทศที่มีความ 
ทนัสมัยและมีศักยภาพสูงเชน สิงคโปร

5.4.3  เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ใชประชากรคือกลุมผูบริหารหองสมุดเพื่อใหไดผลที่
สมบรูณมากขึ้นควรใชประชากรที่เปนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตนสังกัดรวมดวย

5.4.4  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใชประชากรคือผูบริหารของหองสมุดสถาบันอุดม
ศกึษาเอกชนทั้งขนาดใหญ ปานกลาง และเลก็ ในการวิจัยคร้ังตอไปควรใชประชากรคือผูบริหาร
ของหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญอยางเดียวซ่ึงอาจจะทํ าใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น
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