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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์ น้ี มีว ัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาระดับการบริหารงานบุคลากร ของก ลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการ
วางแผนงานบุคลากร ดา้นการจดับุคคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาบุคลากร ด้านการธ ารง
รักษาบุคลากร และดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารงานบุคลากรของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1 ใน 5 ดา้นนั้น  จ  าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นผูบ้ริหารละหวัหนา้งาน จ านวน 150 คน โดยใชแ้บบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ี
มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.92 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิย พบว่า  

ระดบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีระดบัการบริหารงานบุคลากรใน 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนงานบุคลากร 
ดา้นการจดับุคคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร และดา้น
การประเมินผลการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากร 
แต่ละดา้นจ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี  มีระดบัการบริหารงานบุคลากรทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกนั และเม่ือศึกษา
เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังาน 10 
ปี 11-20 ปี และ 21 ปี ข้ึนไปมีระดบัการบริหารงานบุคลากรทั้ง 5 ดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of personnel administration 

of technical college in the Northeast Vocational Office Area 1 in 5 aspects namely personnel 
planning, arranging staffs in performance, developing personnel, personnel maintenance, and 
evaluating performance of personnel and to compare personnel administration of technical 
college classified by educational levels and working experiences in above-mentioned aspects. The 
samples were 150 personnel; administrators and section chiefs. The data were collected using a 
constructed 5-level rating scale questionnaire with the reliability of  0.92. The collected data were 
analyzed using computer packaged program. Statistics used in this research were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 
The level of personnel administration of technical college in the Northeast Vocational 

Office Area 1 was  high  in 5 aspects namely personnel planning, arranging staffs in performance, 
developing personnel, personnel maintenance, and evaluating performance of personnel, the 
comparison on the level of personnel administration classified by educational levels showed no 
significant differences in each aspect, and the comparison on the level of personnel administration 
classified by working experiences found that administrators and section chiefs with 10 years, 11 – 
20 years, and 21 years of working experiences had no different level of personnel administration 
in  each aspect.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การศึกษาเป็นหัวใจของการพฒันาประเทศและเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอาชีวศึกษา เป็นรากฐานอนัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
เพราะความเจริญของประเทศข้ึนอยูก่บัทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
การขยายตวัดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งรู้จกัน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ภายใตค้วาม
เป็นโลกาภิวฒัน์ การท่ีประเทศไทยจะแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได้นั้น สังคมการอาชีวศึกษาจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญั ในการน าประเทศไทยเขา้สู่การแข่งขนัในโลกฐานแห่งความรู้ โดยมีส่ือเทคโนโลยี
สนเทศ (Information technology) เป็นส่ือสารส าคญั 1 

การบริหารจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม 2545) มาตรา 39 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้ง
ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นงานบุคลากรและดา้นการบริหารทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาและเขต
พื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ดงันั้นสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดบัปฏิบติัการท่ีส าคญั
ท่ีสุด เพราะผลการจดัการศึกษาจะเป็นเช่นไรนั้นข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นส าคญั 
ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้การบริการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากร
ทางการศึกษา คือ ครู อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัส าคญัจนอาจกล่าวไดว้า่ ไม่มี
ค รู ก็ ไ ม่ มี โ ร ง เ รี ย น  ซ่ึ ง ค นห รื อ บุ ค ล า ก ร จึ ง ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ นหั ว ใ จ ข อ ง ก า รบ ริ ห า ร ท่ี 
ทุกหน่วยงานจะขาดเสียมิได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดก้ าหนด
นโยบายและวางแผนเ ก่ี ยวกับการพัฒนา คุณภาพคนเพื่ อให้คนไทยได้ รับการพัฒนา 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีความรู้ มีความสามารถ มีทกัษะในการประกอบอาชีพและมีความมัน่คง 
ในการด ารงชีวิต การเสริมสร้างศกัยภาพให้กับตนเองท่ีจะน าไปสู่ความเขม้แข็งของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม โดยพฒันาก าลังแรงงานระดับกลางท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนร้อยละ  
60 ของก าลงัแรงงานทั้งหมดมีการกระจายอ านาจ กระบวนการบริหารไปยงัทุกภาคส่วนของรัฐและ
                                                 

1กรมอาชีวศึกษา, แผนกำรพัฒนำทรัพยำกรกรมอำชีวศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 1. 
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ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาบุคลากรใน
หน่วยองคก์รหรือสถานศึกษา ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมี
ส่วนร่วมในการสนบัสนุนและ สนองนโยบายการศึกษา ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2545)  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจ้ดัท าแผนพฒันาการอาชีวศึกษาระยะท่ี 10  ( 
พ.ศ.2550-2554 ) ไดก้  าหนดแนวทางในการผลิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นอาชีวศึกษา ให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพได้มาตรฐานและจัดองค์ความรู้ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง ของโลกภายใตห้ลกัคุณธรรมน าความรู้ท่ีสอดคลอ้ง กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ตามศรัทธาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงต้องมี
วิสัยทศัน์ นโยบายตลอดจนแนวทางการด าเนินการเพื่อปฏิรูปการอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
มุ่งมัน่ในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาให้เป็นศูนยแ์ห่งความสมานฉันท์ ท่ีจะเก้ือกูลทรัพยากรต่อ
กนัให้เกิดความแข็งแกร่งในทุกสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างคุณภาพในการผลิตก าลงัคนตั้งแต่ระดบัก่ึง
ฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดบัเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 2 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไดม้อบนโยบาย ปีการศึกษา 2550 ให้แก่สถานศึกษาในสังกดั โดยให้มีกลยุทธ์เชิงรุก
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูเ้รียนดา้นอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีส าคญัยิ่งในสภาวการณ์ท่ี
สถานประกอบการมีความขาดแคลนดา้นก าลงัคน ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีอยา่งรุนแรง
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาขา ท่ีเป็นยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงสอดรับ
กบันโยบายในการปฏิรูปการศึกษาของการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตอ้งการเสริมศกัยภาพและพฒันา
บุคลากรเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก ดังนั้ นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการไดม้องเห็นความส าคญัในการพฒันาครูและคณาจารยข์องการอาชีวศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงถือวา่ เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร ใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้เกิดความ
มัน่คงในชีวติ ดงั พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (7)  

จากการประชุมสัมมนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ไดร้ะบุวา่สถานศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ รวมทั้ง
กลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1ไดป้ระสบปัญหาการ
บริหารงานบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอนโยบายให้ประสบผลส าเร็จมีอยู่หลายด้านคือ  

                                                 
2นายฉัตรชัย เรืองมณี, แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำระยะที่  10  พ.ศ.2550-2554 , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550), หนา้ 28.  
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ด้านการวางแผนงานบุคลากร การจดับุคลากรเข้าปฏิบติังานให้ตรงตามความรู้ความสามารถ  
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ท่ีผา่นมาปีงบประมาณ 2552 กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ไดพ้บวา่การสรรหาบุคลากรเพื่อเขา้ปฏิบติังานดา้นการ
เ รี ย น ก า ร ส อน  ข อ ง ก ลุ่ ม วิ ย า ลั ย เ ท ค นิ ค  มี จ า น ว น  1  ค น  ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  2 5 5 3  
 ไดมี้การสรรหาบุคลากรจ านวน 2 คน เม่ือเปรียบเทียบกบับุคลากรท่ีมีอยู่เดิมรวมทั้งส้ิน 859 คน  
ขอ้มูล 28 กรกฎาคม 2553) ถือวา่เป็นอตัราส่วนการสรรหาท่ีนอ้ยมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารงานบุคคลของรัฐบาล ตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.
2550-2554 ) ดา้นการพฒันาบุคลากร ตามการประเมินของส านกังานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) ปรากฏว่ามีสถานศึกษาบางแห่งภายในกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ร้อยละของการส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา อยู่
ในเกณฑต์ ่ากวา่มาตรฐาน ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร ปัจจุบนับุคลากรดา้นการสอน และเจา้หนา้ท่ี 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานราชการ จ านวน 407 คน(ขอ้มูล 28 กรกฎาคม 
2553) ขาดความมัน่คง ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน อีกทั้งขาดซ่ึงสวสัดิการเก่ียวกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว ขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานส่งผลบุคลากรมีการเปล่ียนแปลง
อยู่บ่อยคร้ังการปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ือง ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารงานภายในสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานบุคลากรของกลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลากรทั้ง 5 ดา้น คือดา้นการวางแผนงานบุคลากร ดา้นการปฏิบติังาน 
ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากรและด้านการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร ซ่ึงผลการศึกษาอาจเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษา ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 และ
สถาบนัการ ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนงานบุคลากร ดา้นการจดั
บุคคลากรเข้าปฏิบติังาน ด้านการพฒันาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร  และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรของกลุ่ม
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วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการท างาน 
  

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 จากผลการวจิยัของ จันจิรำ อินสำร์ ซ่ึงศึกษาการบริหารงานบุคลากร ในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครเชียงใหม่ เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลกร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน พบวา่ มีความแตกต่างกนั ดงันั้น การวิจยัในคร้ังน้ีจึงตั้งสมมุติฐานการวิจยั
ว่า การบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคะวนัออก
เฉียงเหนือ 1 ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนงานบุคลากร ดา้นการจดับุคคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้น
การพฒันาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร  และด้านการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน มีความแตกต่างกนั และผกำ 
ว่องวำรี ซ่ึงศึกษาการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัพงังา พบว่า ระดับการพฒันาบุคลากรข้าราชการครูโดยภาพรวมและราย
องคป์ระกอบ ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง ขา้ราชการครูท่ีมี
เพศต่างกนั มีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบ การพฒันาตนเองแตกต่างกนั ส่วน
องค์ประกอบดา้นการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั มีการพฒันา
บุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพงังาท่ี
มีสถานภาพต่างกนัมีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์
สอนต่างกนั มีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงการบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน ของกลุ่ม
วทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 
245 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 1.4.2.1 ขอบเขตดา้นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษาและประสบการณ์  
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 1.4.2.2 ขอบเขตดา้นตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนงานบุคลากร ดา้นการจดับุคคลเขา้
ปฏิบติังาน ดา้นการธ าธงรักษาบุคลากร ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ไดแ้ก่ วทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1  
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
 กำรบริหำรงำนบุคลำกร หมายถึง การปฏิบัติงานเก่ียวกับบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาใน 5 ดา้น คือ  
 ด้ำนกำรวำงแผนงำนบุคลำกร หมายถึง การให้มีการวางแผนก าลงัคนข้ึนในหน่วยงาน 
จ าเป็นตอ้งระบุล่วงหน้าว่าจะตอ้งการบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ การศึกษาและ
ประสบการณ์อยา่งไร ตลอดจนปริมาณของบุคคลแต่ละประเภท ซ่ึงตอ้งท าทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว การวางแผนก าลงัคนน้ีจะเป็นแม่บทของการจดั หา การธ ารงรักษา การพฒันา และการพน้จาก
งาน 
 ด้ำนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน หมายถึง การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานในสถานศึกษา 
ตรงตามความรู้ ความสามารถ พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อพฒันา
สถานศึกษาและเกิดความมัน่คงต่อไป 
 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ มีทกัษะในการท างานใหดี้ข้ึน มีทศันคติในการท างานอนัจะเป็นผลให้การปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบดว้ย การนิเทศงาน การศึกษาดูงานการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ การศึกษาต่อและการศึกษาดว้ยตนเอง 
 ด้ำนกำรธ ำรงรักษำบุคลำกร หมายถึง การด าเนินการดว้ยวิธีการต่างๆประกอบดว้ยการจูง
ใจ การให้ค่าตอบแทน การให้สวสัดิการ การรักษาวินยั การลา และการประเมินผลปฏิบติังาน 
เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีในวทิยาลยัใหน้านท่ีสุด และท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร หมายถึง กระบวนการต่อเน่ือง นบัตั้งแต่
บุคคลไดรั้บการมอบหมายใหป้ฏิบติังานไดแ้ลว้ ก็ตอ้งมีความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ในต าแหน่ง หรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเป็นเพียงตวัหนงัสือหรือวาจา แต่ในการปฏิบติัจริงๆ
นั้นหัวหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชาของบุคคลนั้นโดยตรง จะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานว่าได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ หรือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องงานว่า เป็นท่ีน่า
พอใจหรือไม่ส่วนลักษณะของส่ิงท่ีต้องท าการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรนั้น 
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 สภำพกำรบริหำรงำนบุคลำกร หมายถึง ระดบัการปฏิบติังาน การด าเนินงาน การวางแผน
งาน การจดัหาบุคลากร ตามกระบวนการ การบริหารภายในสถานศึกษา ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค 
สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
 ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคลำกร หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งท่ีท าให้การ
บริหารงานบุคลากรไม่ส าเร็จตามความคาดหวงั หรือตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ 1 มี 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนงานบุคลากร ดา้นการจดับุคคลเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันา
บุคลากร ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหน้างาน หัวหนา้แผนกวิชาและผูท่ี้ปฏิบติัการ
สอน รวมทั้งผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีให้บริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดั
กระบวนการเรียนการสอนและปฏิบติังานอ่ืนและลูกจา้งท่ีมีหน้าท่ีจดัการเรียนการสอน ของกลุ่ม
วทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งหรือรักษาการในต าแหน่งหรือท าหน้าท่ีผู ้อ  านวยการวิทยาลัยเทคนิคและรอง
ผูอ้  านวยการหรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือรักษาการในต าแหน่งหรือท าหนา้ท่ีรอง
ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิค  
 หัวหน้ำงำน หมายถึง ผูท้  าหน้าท่ีหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา  ตามโครงสร้างของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีภายในวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
 วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีครูผูส้อนส าเร็จการศึกษา 
 ปริญญำตรี หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานท่ีส าเร็จการศึกษาวุฒิสูงสุด
ปริญญาตรี 
 สูงกว่ำปริญญำตรี หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่า
ระดบัปริญญาตรี 
 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการ
บรรจุแต่งตั้ง 
 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนไม่เกิน 10 ปี หมายถึง อายุราชการนบัจากวนัท่ีไดรั้บการบรรจุ
แต่งตั้งมาถึงปัจจุบนัไม่เกิน 10 ปี 
 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 11-20 ปี หมายถึง อายุราชการนบัจากวนัท่ีไดรั้บการบรรจุ
แต่งตั้งมาถึงปัจจุบนัท่ีอยูร่ะหวา่ง 11-20 ปี 
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 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 21 ปีขึน้ไป หมายถึง อายุราชการนบัจากวนัท่ีไดรั้บการบรรจุ
แต่งตั้งมาถึงปัจจุบนัตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป 
 วทิยำลยัเทคนิค หมายถึง เป็นสถานศึกษาสอนวิชาชีพเฉพาะ สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หมายถึง กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษาของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 2555 มีจ  านวน 5 แห่ง ประกอบไปดว้ย วิทยาลยัเทคนิคเลย 
วิทยาลัย เทคนิคหนองบัวล าภู  วิทยาลัย เทคนิคหนองคาย  วิทยาลัย เทคนิคอุดรธานีและ
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ไดท้ราบขอ้สนเทศ น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 1.6.2 ไดท้ราบขอ้มูลดา้นการบริหารบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
 1.6.3 ไดท้ราบผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างาน 
  
  
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษา เร่ือง การบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค 

สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการวจิยัในคร้ังน้ี โดยขอน ามากล่าวเพื่อก าหนดกรอบในการวจิยัดงัน้ี  

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการสถาบนัการอาชีวศึกษา  
2.3 ความส าคญัของการบริหารบุคลากร 
2.4 การบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา  
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารงานบุคลากร 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร มีผูใ้หค้วามหมาย ดงัต่อไปน้ี 
2.1.1 ความหมายของการบริหารงานบุคลากร 
การบริหารงานบุคลากรตรงกบัภาษาองักฤษท่ีวา่ Personnel administration นั้นมีท่านผูรู้้ให้

ความหมายในหลายลกัษณะดงัน้ี 
เสนาะ ติเยาว์ กล่าววา่ การบริหารงานบุคลากร คือ การจดัระเบียบและดูแลบุคคล ใช้

ประโยชน์และความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากท่ีสุด การบริหารงานบุคลากรเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ไดค้นท างานและบ ารุงรักษาคน ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีมีจ านวน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมนัน่ก็คือ หนา้ท่ีดา้นการรับสมคัร การคดัเลือกการฝึกอบรม การพฒันา ตวั
บุคลากร การรักษาระเบียบวินยั การให้สวสัดิการและการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน การ
บริหารงานบุคลากรตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Personnelad ministration หรือ Personnel 
management แต่เน่ืองจากปัจจุบนัแนวคิดดา้นการบริหารบุคลากรไดมี้การขยายและพฒันาตามการ
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 คน้ควา้ทางวิชาการ ปัจจุบนัจึงมีการยอมรับค าใหม่คือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
resource management) 1 

อ านวย แสงสว่าง ไดส้รุปความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา่ หมายถึงกระบวนการ 
ท่ีใชก้ลยุทธ์และศิลปะอยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อให้บรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์าร 2  

ธงชัย สันติวงษ์ ให้ความหมายการบริหารงานบุคลากรวา่ หมายถึงภารกิจของผูบ้ริหารทุก
คน (และของผูช้  านาญการด้านบุคลากรโดยเฉพาะ) ท่ีมุ่งปฏิบติัในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบั
บุคลากร เพื่อให้ปัจจยัด้านบุคลากรขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร3 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าววา่การบริหารบุคลากร หมายถึงกระบวนการด าเนินงานท่ี
ผูบ้ริหารได้ใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการพิจารณาบุคลากรเพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้งให้บุคลากรท่ีมี
ความสามารถ มีความเหมาะสมเขา้มาท างานในหน่วยงานและขณะปฏิบติังานก็ไดมี้การด าเนินการ
ในการจดัท าประวติั การพฒันา และการบ ารุงรักษาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้
เตม็ความสามารถมีขวญั และก าลงัใจในการท างาน รวมทั้งการให้ผูท่ี้พน้จากงานสามารถด ารงชีวิต
อยูไ่ด้4 

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ให้ความหมายว่าการบริหารงานบุคลากร คือการสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ และความสามารถเข้ามาปฏิบติังานให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี โดยการวางแผน
ฝึกอบรมและจดัอตัราก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารในขณะเดียวกนัก็พฒันา

                                                 

1เสนาะ ติเยาว,์ หลักการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์การพิมพ์, 
2543), หนา้ 6-8. 

2อ านวย แสงสวา่ง, กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล, (มหาสารคาม : โรงพิมพอ์ภิชาติ, 2540), 
หนา้ 2. 

3ธงชยั สันติวงษ์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (ชลบุรี : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2543), หนา้ 44-45. 

4ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ , ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร , 
(กรุงเทพมหานคร : สุภาการพิมพ,์ 2549), หนา้ 140. 
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 บุคลากรในองค์การท่ีมีอยู่แล้วให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากข้ึน เพื่อให้การ
ท างานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้5 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าววา่ การบริหาร (Administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ 
Administatrae หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือ
มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่า (Minister) ซ่ึงหมายถึง การรับใช้หรือผูรั้บใช้หรือผูรั้บใช้รัฐหรือ
รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่างๆ การ
บริหาร บางคร้ังเรียกว่า การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบติังานใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐและ/หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง หน่วยงานและ/
หรือบุคคล6 

จากความหมายของการบริหารงานบุคคล สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคลากรเป็น
กระบวนการทางการบริหารเก่ียวกบัการจดัระบบการท างานของคนในองคก์ร โดยเร่ิมจากการสรร
หาบุคลากรเขา้สู่หน่วยงานและมีการจดัวางบุคลากรให้เหมาะกบังานท่ีรับผิดชอบ ตลอดทั้งมีการ
ธ ารงรักษาและพฒันาบุคลากรใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถและยงัตอ้งมีมาตรการในการ
บริหารงาน สร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานพร้อมดูแลทั้งขณะท่ีอยูใ่นองคก์รและเม่ือพน้
จากการปฏิบติังานไปแลว้ใหส้ามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 
 

2.2 แนวความคดิเกีย่วกบัสถาบันการอาชีวศึกษา 
การบริหารงานสถาบนัการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดด้ าเนินการน าร่องการบริหารงานสถานศึกษา ในรูปแบบของสถาบนัการอาชีวศึกษา  
โดยรวมและจดักลุ่มสถานศึกษา (Cluster)ในสังกดัทั้งหมด 421 แห่ง แบ่งออกเป็น 28 กลุ่ม 
(Cluster) หรือ 28 สถาบนั เช่น สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 รวมเอาสถานศึกษาท่ีอยูใ่น
จงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน เป็นตน้ การบริหารจดัการของสถาบนัการอาชีวศึกษา
ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการสภาสถาบนัการอาชีวศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารสถาบนัการอาชีวศึกษา ซ่ึงการจดักลุ่มบริหารจดัการในรูปของสถาบนัการ
อาชีวศึกษามีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ ผนึกก าลงัสร้างความเขม้แข็งให้การอาชีวศึกษา สร้างคุณภาพ

                                                 

5ธีรวฒิุ บุณยโสภณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัพระเจา้
เกลา้พระนครเหนือ, 2544), หนา้ 172. 

6วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : 
ทววีฒัน์การพิมพ,์ 2548), หนา้ 15.  
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 มาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานความตอ้งการก าลงัคน เพื่อการระดมทรัพยากรผลิตก าลงัคนใน
สาขาวิชาใหม่ ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของพื้นท่ีและชุมชน เพื่อสร้างระบบการบริหาร จดัการท่ีเขม้แข็ง 
เพื่อขยายการอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการพฒันาอาชีพและเพื่อการปรับการ
ลงทุนด้านอาชีวศึกษาจากผลตอบแทนท่ีมีมูลค่าน้อยกว่าไปสู่ผลการตอบแทนท่ีมีมูลค่ามากกว่า 
สถาบนัการอาชีวศึกษาทั้ง 28 แห่งน้ี เป็นหน่วยงานท่ีส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด
ข้ึน เพื่อให้เป็นหน่วยงานรองรับการมอบอ านาจและการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ทั้งน้ีเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติทั้งสองฉบบั ท่ีมุ่งให้มีการกระจายอ านาจจากหน่วยงานส่วนกลางไปสู่หน่วย
ปฏิบติัในทอ้งถ่ิน โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดด้ าเนินการมอบอ านาจในเร่ือง
ต่างๆดงัตวัอยา่งเช่น ค าสั่งมอบอ านาจของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค าสั่ง สอศ. 

เมธี ปิลนัธนานนท์ ไดก้ล่าวถึงการอาชีวศึกษาวา่ เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรดา้นฝีมือ
ระดบัคุณวุฒิท่ีต ่ากวา่ปริญญา ส าหรับอาชีพหน่ึงหรือกลุ่มอาชีพช่างและงานต่างๆ การอาชีวศึกษา
ตามปกติจดัข้ึนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จะตอ้งจดัให้มีการศึกษาพื้นฐานทัว่ไป วิชาทฤษฎี
สัมพนัธ์และฝึกภาคปฏิบติั เพื่อพฒันาฝีมือท่ีตอ้งการส าหรับอาชีพหน่ึงๆ สัดส่วนของวิชาต่างๆจะ
แตกต่างกนั แต่ตามปกติแลว้จะตอ้งเนน้การฝึกภาคปฏิบติั 7 

จากความหมายขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ การบริหารงานโรงเรียนอาชีวศึกษามีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะดงัน้ี  

1. เป็นการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (อนาคตอาจจะขยายถึงระดบัปริญญาตรี)  
2. เป็นการศึกษาส าหรับอาชีพใดอาชีพหน่ึงหรือกลุ่มอาชีพใดโดยเฉพาะ  
3. มุ่งศึกษาเพื่อน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  
4. มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลงั

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าท่ีประชุม ครม.เห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ร่าง
กฎกระทรวงรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจดัตั้งสถาบนัอาชีวศึกษา โดยยึดตามการแบ่งกลุ่ม
จงัหวดัของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปัจจุบนัท่ีแบ่งออกเป็น 19 กลุ่มจงัหวดั 

                                                 

7เมธี ปิลนัธนานนท์, การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพคุ์รุสภา, 2548), หนา้ 48.  
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 เพราะฉะนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกประเภทท่ีอยู่ในกลุ่มจังหวดัก็จะรวมตัวเป็นสถาบันการ
อาชีวศึกษาซ่ึงเปิดสอนถึงระดบัปริญญาตรีในสายเทคโนโลยแีละปฏิบติัการ 

รมว.ศธ. กล่าวอีกวา่ การรวมกลุ่มวทิยาลยัจดัตั้งเป็นสถาบนัการอาชีวศึกษานั้น นอกจากจะ
ช่วยเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีแล้วยงัตอ้งการให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั การสร้างความเขม้แข็งให้กบัวิทยาลยัอาชีวศึกษา เพื่อเดินไปสู่สถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางและเตรียมพร้อมการไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ท่ีส าคญั เป็นการเดินไปสู่นโยบาย
ส่งเสริมให ้เยาวชนไทย หนัมาเรียนสายอาชีพมากข้ึนโดยตั้งเป้าไวว้า่ในอนาคตตอ้งการให้เด็กเลือก
เรียนต่อสายอาชีพร้อยละ 65 และเรียนต่อสายสามญัร้อยละ 35 แต่ปัจจุบนั นกัเรียนส่วนใหญ่เลือก
เรียนสามญักว่าร้อยละ 50 ท่ีเหลือถึงเลือกเรียนสายอาชีพ อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มวิทยาลยัเพื่อ
จดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษานั้นไม่ได้ท  าพร้อมกนัในคราวเดียวแต่ทยอยจดัตั้งในกลุ่มจงัหวดัท่ี
พร้อมก่อน 

ทั้งน้ี ส าหรับสถาบนัการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่งนั้นประกอบดว้ย สถาบนัการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร 1 แห่งซ่ึงเป็นการรวมตวัของวทิยาลยัอาชีวศึกษา 21 แห่งในเขตกรุงเทพฯ ท่ีเหลือ
จะเป็นสถาบนัการอาชีวศึกษาของกลุ่มจงัหวดัในภาคกลาง 5 แห่ง สถาบนัการอาชีวศึกษาของกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต ้3 แห่ง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 1 แห่ง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 แห่งและสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 แห่ง โดยจากน้ี สอศ.จะตอ้งไป
ก าหนดหลกัเกณฑร์ายละเอียดเพื่อรองรับการตั้งสถาบนัต่อไป8 
 

2.3 ความส าคญัของการบริหารงานบุคลากร 
มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคลากรไวด้งัน้ี 
ยุวดี ศรีธรรมรัตน์ กล่าววา่ ในบรรดาปัจจยัทางการบริหารท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนั

ทัว่ไป ซ่ึงเรียกยอ่ ๆ วา่ "4 M's" ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลากร แรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย  ์ (Man) เงิน 
(Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) และการจดัการ (Management) นั้นทรัพยากรมนุษย ์ บุคลากร 
หรือแรงงาน (Man) นั้นมีความส าคญัยิง่9 

 

                                                 

8จุรินทร์ ลกัษณวิศิษฎ์, สถาบันอาชีวะ, (กรุงเทพมหานคร: กรมอาชีวศึกษา, 2550), (อดั
ส าเนา). 

9ยวุดี ศรีธรรมรัตน์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : สุภาการพิมพ,์ 2548), 
หนา้ 48. 
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 อ านวย แสงสว่าง ไดส้รุปความส าคญัของการบริหารงานบุคลากรไว ้ดงัน้ี 
1. ช่วยพฒันาให้องคก์ารให้เจริญเติบโตเพราะการบริหารงานบุคลากรเป็นส่ือกลางในการ

ประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวธีิการใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท างาน
ในองค์การ เม่ือองค์การไดบุ้คลากร ท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว ย่อมท าให้องค์การเจริญเติบโตและ
พฒันายิง่ข้ึน 

2. ช่วยให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์การ มีขวญัและก าลงัใจ ในการปฏิบติังานความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ารท่ีตนปฏิบติังาน 

3. ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงแก่สังคม และประเทศชาติ ถา้การบริหารงานบุคลากร
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารและผูป้ฏิบติังาน
ท าใหส้ภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั10 

 

 2.4 การบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค 
2.4.1 การวางแผนงานบุคลกร 
การวางแผนงานบุคลาการ เป็นกระบวนการท่ีจะให้ได้มาซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีมีทั้งความรู้

ความสามารถ คุณสมบัติและมีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการในการจดัหาบุคลากรจึงเร่ิมตน้ตั้งแต่การวางแผนก าลงัคน การเลือกสรร 
การบรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฎิบติัหนา้ท่ีราชการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การวางแผนก าลงัคน 
ในการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ นั้นปัญหาเก่ียวกบัการใชก้ าลงัคน เป็น

ปัญหา ท่ีมกัจะเกิดข้ึนในแทบทุกหน่วยงาน เช่น ปัญหาคนลน้งาน การขาดแคลนก าลงัคนในบาง
หน่วยงาน หรือปัญหาการขาดแคลนผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งสูง ๆ เป็นตน้ ความ
พยายามในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการใชก้ าลงัคนประการหน่ึง คือ การให้มีการวางแผนก าลงัคนข้ึน
ในหน่วยงาน จ าเป็นตอ้งระบุล่วงหน้าว่าจะตอ้งการบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ 
การศึกษา และประสบการณ์อยา่งไร ตลอดจนปริมาณของบุคคลแต่ละประเภท ซ่ึงตอ้งท าทั้งระยะ
สั้น และระยะยาว การวางแผนก าลงัคนน้ีจะเป็นแม่บทของการจดัหา การธ ารงรักษา การพฒันา 
และการพน้จากงาน 

                                                 

10อ านวย แสงสวา่ง, การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร :โ รงพิมพ์
อภิชาติ, 2540), หนา้ 2. 



14 
 

 ทัศนีย์ ธรรมสิทธ์ิ ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการวางแผนก าลงัคนวา่การวางแผนก าลงัคนหรือ
การคาดคะเนความตอ้งการก าลงัคนในอนาคตโดยวเิคราะห์ในดา้นความสามารถ และลกัษณะอ่ืน ๆ 
ของก าลงัคนจะน าไปสู่การมีก าลงัใจ จ านวนท่ีตอ้งการมีคนประเภทท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง และ
เวลาท่ีตอ้งการ และขั้นตอนของการวางแผนก าลงัคนมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. คาดคะเนความตอ้งการก าลงัคนในอนาคต ครอบคลุมถึงประเภทความสามารถของคน 
ท่ีตอ้งการ โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน 

2. ประเมินประสิทธิภาพของก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และหากวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองใด 
ก็จะตอ้งวางแผนเพื่อปรับปรุงแกไ้ข เช่น อาจมีแผนการจดัฝึกอบรมหรือพฒันาก าลงัคนในปัจจุบนั 

3. ก าหนดวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงก าลงัคนท่ีตอ้งการ การพฒันาบุคคล การเล่ือนต าแหน่ง
การสร้างขวญัและก าลงัใจเป็นตน้ 

4. ติดตามประเมินผลว่าแผนท่ีก าหนดไวน้ั้น มีอุปสรรคและขอ้บกพร่องในทางปฏิบติั
อยา่งไรบา้ง และแผนดงักล่าวจะสามารถแกปั้ญหาของการใชก้ าลงัคน ตรงตามวตัถุประสงคไ์ดม้าก
นอ้ยเพียงใด เพื่อจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงการวางแผนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน11 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการสรรหาท่ีจะให้มีความสอดคล้องกบัการวางแผน
บริหารงานบุคคลท่ีก าหนดไว ้อาจจะจ าแนกแหล่งท่ีจะสรรหาบุคคลไดเ้ป็นแหล่งใหญ่ ๆ คือ 

1. สรรหาบุคลากรจากภายในองคก์าร ไดแ้ก่ การเลือกสรรดว้ยวิธีคดัเลือกหรือการเล่ือนขั้น
บุคคลในองคก์ารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและเหมาะสม  เป็นการท านุบ ารุง
และส่งเสริมก าลงัใจในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 

2. สรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์าร เช่น การรับโอนขา้ราชการจากหน่วยสังกดัอ่ืน ท่ีมี
ความรู้ความสามารถดีเขา้มาปฏิบติังานในองคก์าร หรือเลือกสรรจากแหล่งก าลงัคนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
สถานศึกษา โดยการจดัหาค าโฆษณาเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน และโอกาสกา้วหนา้ของงานส่งไปยงั
แหล่งนั้น ๆ หรือไปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีในแหล่งนั้นโดยตรง12 

สมยศ นาวกีาน ไดส้รุปขั้นตอนท่ีส าคญัของการเลือกสรรบุคคลไวด้งัน้ี 
1. การก าหนดแนวทางเลือกสรรและวิธีการเลือกสรร จากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้ลว้ มา

พิจารณาดูว่าจะวางขอบข่ายเน้ือหาท่ีจะวดั และจะก าหนดวิธีการวดัอย่างไร เป็นขบวนการท่ีตอ้ง

                                                 

11ทศันีย ์ ธรรมสิทธ์ิ,  เทคนิคการวางแผนก าลังคน, (กรุงเทพมหานคร : สุริยาการพิมพ์, 
2540), หนา้ 54. 

12ชาติชาย ณ เชียงใหม่, แผนบริหารงานบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกิ์จเจริญ, 
2540), หนา้ 68. 
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 อาศยัวจิารณญาณไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั เพราะจะแตกต่างกนัแลว้แต่ละต าแหน่งท่ีสอบ และงานของ
ต าแหน่งในการก าหนดให้มีการสอบความรู้ดา้นใดดา้นหน่ึง ควรจดัท าตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
(Table of specification) ดว้ย เพื่อจะไดท้ราบวา่จะสร้างเคร่ืองมือสอบเพื่อวดัเน้ือหาวิชาท่ีส าคญั
อะไรบา้ง อยา่งละก่ีขอ้และเป็นแนวทางใหท้ราบวา่จะสร้างขอ้สอบอยา่งไรดว้ย 

2. การสร้างเคร่ืองมือในการสอบ (Test construction) เช่น จะใชรู้ปแบบของแบบทดสอบ
แบบไหน ปรนยัหรืออตันยั มีแนวการใหค้ะแนนอยา่งไร13 
 สรุปไดว้า่ การสรรหาบุคลากรเป็นกิจกรรมท่ีกระท าข้ึนเพื่อแสวงหาและชกัชวนบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถหรือคุณสมบติัตามท่ีองค์การตอ้งการ มาสมคัรงานกบัองค์การเพื่อองค์การจะได้
ด าเนินการเลือกสรรบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงวิธีการสรรหาประกอบดว้ยการวางแผนก าลงัคน 
การเลือกสรร บรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

การใหมี้การวางแผนก าลงัคนข้ึนในหน่วยงาน จ าเป็นตอ้งระบุล่วงหนา้วา่จะตอ้งการบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ การศึกษาและประสบการณ์อย่างไร ตลอดจนปริมาณของ
บุคคลแต่ละประเภท ซ่ึงตอ้งท าทั้งระยะสั้น และระยะยาว การวางแผนก าลงัคนน้ีจะเป็นแม่บทของ
การจดั หา การธ ารงรักษา การพฒันา และการพน้จากงาน 

2.4.2 การจัดบุคลากรเข าปฏิบัติงาน  
การจัดบุคลากรเข าปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นภารกิจท่ีผู ้ บริหารสถานศึกษา 

จ าเป็ นตอ้งด าเนินการภายหลงัจากการคดัเลือกและบรรจุแต่ งตั้งเพื่อให้ เกิดบรรยากาศท่ีดีใน
การท าปฏิบัติงานและการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในองค์ กรโดยมีสถาบันการศึกษาและ
นกัวชิาการหลาย     ท่ านได้ สรุป เก่ียวกบัการจดับุคลากรเข าปฏิบติังาน ดงัน้ี  

พะยอม วงศ์สารศรี ได สรุปว่ า การจดับุคลากรเข า ปฏิบติังานในหน่วยงาน เป็
นขั้นตอนท่ี ต่ อจากการคดัเลือกและบรรจุแต่ งตั้ง ส วนการจดับุคคลเข าปฏิบติังานควร
ด าเนินการโดยใช้ระบบคุณธรรม ซ่ึงผู ้ บริหารสามารถประยุกต์ใช หลกัการทั้ง 4 ของระบบ
คุณธรรมได  ดงัน้ี  

 1. หลกัความเสมอภาค กล่าวคือ ทุกคนท่ีได รับการจดัสรรหรือปฏิบติังานในโรงเรียน 
นั้นจะได รับการพิจารณาโดยอาศยัหลกัการ ระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัอนัเดียวกนั และ        
เท่ าเทียมกนั และทุกคนมีโอกาสได รับการพิจารณาท่ีเท่ าเทียมกนั  

2. หลักความสามารถ กล่ าวคือ บุคลากรจะได้ รับการพิจารณาตามความรู

                                                 

13สมยศ นาวีกาน, แนวทางการจัดสรรบุคลากรในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร: สุริยาการ
พิมพ,์ 2540), หนา้ 2.  
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 ความสามารถ คุณสมบติั และประสบการณ อยา่งแทจ้ริงของแต่ ละคน โดยผู ้ บริหารจะตอ้ง
พยายามจดังานหรือ มอบหมายงานให้ เหมาะสมสอดคล องกบัความสามารถของบุคลากร อนั
จะท าให้ บุคลากรนั้นได มี โอกาสแสดงความสามารถของตนได้ อย่ างเต็มท่ี ผลท่ีตามมา
คือ บุคคลจะมีความกา้วหน้ าในหน้ าท่ี การงานของตนและขณะเดียวกนังานของโรงเรียนก็จะ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  

3. หลกัความมัน่คง งานหรือต าแหน่ งท่ีบุคลากรได รับมอบหมายผู ้ บริหารต้ อง
แสดงให้ เห็นว่ า เป็น งานหรือต าแหน่ งท่ีมีความมัน่คงพอสมควร การเปล่ียนแปลงหรือการ
ปรับปรุงงาน หรือต าแหน่งจะเป็นไปเพื่อความกา้วหน าของบุคลากรเป็ นส่วนใหญ่  ถ า
หากเป็นดงัน้ีแล วจะท าให้  บุคลากรเกิดขวญัและก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนได

เป็นอยา่งดี ท าใหไ้ด งานทั้งในด้ าน ปริมาณและคุณภาพ  
4. หลกัความเป็ นกลาง หลกัความเป็นกลางในท่ีน้ีมีความหมาย 2 ประการ คือผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีความ เป็นกลางในการจดังานให้บุคลากรปฏิบติั คือ ไม จดับุคลากรดว้ยความล าเอียง 
หรือมีอคติต่อ บุคลากรประการหน่ึง และความเป็นกลางของงานท่ีจะมอบหมายให้ บุคลากรอีก
ประการ หน่ึง กล่าวคือ งานนั้นไม่ ควรจะเป็นงานท่ีท าเพื่อเป็นการสนบัสนุนแนวความคิดทาง
การเมืองของ บุคคลใดหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงถา้หากเป็นดงัน้ีแล ว บุคลากรท่ี
ได รับมอบหมาย งานจะไม มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของตนเท่ าท่ีควร เลือก14 
  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้  าหนดแนวทางในการจดับุคลากร
เข า ปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1. มีการวางแผนดา้นบุคลากร  
2. ก าหนดขอบข่ายภาระงานของโรงเรียนใหค้รอบคลุมทุกดา้น  
3. พิจารณาบุคลากรเป็นรายบุคคล ทั้งทางดา้นความรู  ความสามารถ ประสบการณ  

และพฤติกรรมต่าง ๆ ก าหนดหน้ าท่ีและมอบหมายงานให้ ปฏิบติัตามความรู  ความสามารถ  
4. จดัท าแผนภูมิบริหารโรงเรียน เพื่อแสดงให้เห็นสายบงัคบับญัชา และความสัมพนัธ์  

กบัภาระงานท่ีได รับมอบหมาย  

                                                 

14พะยอม วงศส์ารศรี ทศันีย ์ธรรมสิทธ์ิ, คุณธรรมจริยธรรมในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร 
: อกัษรทิพยก์ารพิมพ,์ 2540), หนา้ 58.  
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 5. การปฐมนิเทศผู ้ ท่ีเข าปฏิบติังานใหม่  เพื่อให้ มีความรู  ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานใน  หน้ าท่ีในการจดับุคลากรเข าปฏิบติังาน15 

จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านอาจสรุปได ว าการจดับุคลากรเข าปฏิบติังาน
เป็นหน า ท่ีของสถานศึกษาโดยตรงท่ีจะตอ้งด าเนินการ เพื่อจดัคนให้ เหมาะสมกบังานในต ่า
แหน่งตาม ความรู ความสามารถและความถนัดของแต่ ละบุคคล โดยยึดระบบคุณธรรม
จริยธรรม มีการประชุมช้ีแจงมอบหมายงานและก าหนดบทบาทในการปฏิบติังานตามหน าท่ี
เพื่อให้ บุคลากรมีความ เขา้ใจและสามารถพฒันางานของตนเองจนเกิดความเจริญกา้วหน าใน
หนา้ท่ีได   

2.4.3 การพฒันาบุคลากร  
ภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพ คือ การพฒันาบุคลากรให้มี

ความรู้ และความช านาญ ในหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตช่างอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากร จะช่วย
เพิ่มพูนสมรรถนะในการท างานของบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอน หรือบุคลากรท่ีให้การ
สนับสนุนในการบริหารงานของสถานศึกษา ให้สามารถตามทนัต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 ธีรวุฒิ บุณยโสภณ การพฒันาบุคลากรหมายถึง การด าเนินเก่ียวกบัการส่งเสริมให้บุคคลมี
ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการท างานให้ดีข้ึน มีทศันคติในการท างาน อนัจะเป็นผลให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน16  

 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ กล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่าการพฒันาบุคลากรหมายถึง การเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ และความช านาญ ไดแ้ก่ พนกังานในองค์การ จนสามารถก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และทศันคติอยา่งค่อนขา้งจะถาวร อนัจะอ านวยประโยชน์ให้บุคลากร
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และท าใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในการงาน 17 

                                                 

15ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห งชาติ, แผนพัฒนาบุคลากรในองค์กร พ.ศ. 
2542, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห งชาติ, 2541), หน้ า 20. 

16ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, การพัฒนาบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2544), หนา้ 12. 

17สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : เอ้ือกิจเจริญการ
พิมพ,์ 2544), หนา้ 46. 
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  เมธี ปิลันธนานนท์ กล่าวไวว้า่ การพฒันาบุคลากรเป็นกิจกรรมท่ีเด่นท่ีสุดในการบริหาร
บุคคล เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการผกูพนั การยอมรับ การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของ
สมาชิกในองคก์าร หรือหน่วยงาน ซ่ึงมีความจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ข และท าให้เป้าหมายขององคก์าร
บรรลุผล18  

พนัส หันนาคินทร์ ไดก้ล่าววา่ การพฒันาบุคลากรจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองไม่มีวนัจบ
ส้ิน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพของผูท่ี้ปฏิบติังาน ท่ีปรารถนาจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังานนั้นๆ อนัถือไดว้า่เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยทุ์กคน ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งเอาใจใส่ในเร่ืองการพฒันาบุคคลอยา่งเตม็ท่ีดว้ย 19 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดเ้สนอนโยบายในการพฒันาขา้ราชการวา่ การพฒันา
ขา้ราชการทั้งในด้านความรู้ความสามารถและจิตใจ เป็นวิธีการท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะส่งเสริม
เพิ่มพนูสมรรถภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ การพฒันาขา้ราชการจึงเป็นเร่ืองส าคญั ฉะนั้น
เพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์ ขา้งตน้ ควรส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมขา้ราชการบรรจุใหม่การฝึกอบรมขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัราชการอยูแ่ลว้ เพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ และทศันคติท่ีเหมาะสม ทนัสมยั และความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการ 
รวมทั้งการอบรมเพื่อพฒันาวิชาชีพการฝึกอบรม เป็นการเตรียมบุคลากร ในการเล่ือนต าแหน่ง
ส าหรับบางต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการคดัเลือกสับเปล่ียนหมุนเวียนขา้ราชการ ควรจดัให้มีการ
พฒันาดา้นจิตใจอย่างมีระบบและต่อเน่ืองกนั เพื่อให้ขา้ราชการมีจริยธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
ขา้ราชการส าหรับการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 20 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุไว้
ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 การพฒันาก่อนการมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ี ไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

                                                 

18เมธี ปิลนัธนานนท์, การบริหารจัดการองค์การ, (กรุงเพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 
2544), หนา้ 106. 

19พนสั หนันาคินทร์, การพัฒนาบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2549), หนา้ 
132. 

20มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , คู่มือการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคล, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), หนา้ 46. 
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 1.1.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผูท่ี้ไดรั้บการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1.1.2 แจง้ภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

1.1.3 ด าเนินการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพฒันาตามความ
เหมาะสมและ ต่อเน่ือง 

1.2 การพฒันาระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ไดก้ าหนดแนวทางดงัน้ี 
1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
1.2.2 ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
1.2.3 ด าเนินการพฒันาตามหลกัสูตร 
1.2.4 ติดตามประเมินการพฒันา 
1.2.5 รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.3 การพฒันาก่อนเล่ือนต าแหน่ง ไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
1.3.1 ศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลกัษณะงานตาม

ต าแหน่งท่ีได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของขา้งราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

1.3.2 ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ี ดี คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสม 

1.4 การพฒันากรณีท่ีไม่ผา่นการประเมินวทิยฐานะ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
1.4.1 ด าเนินการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี คณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด 
1.4.2 รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา21 

2.4.4 การธ ารงรักษาบุคลากร  

                                                 

21กระทรวง ศึกษา ธิกา ร , ก าร เส ริมสร้ า งประ สิทธิภาพในการปฏิบัติ ร าชการ , 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 55. 
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 การธ ารงรักษาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีไดด้ าเนินการต่อเน่ืองจากการท่ีไดจ้ดัหา
บุคลากรเขา้สู่หน่วยงานแลว้ และเป็นขั้นตอนส าคญัในการบริหารงานบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้
ใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี และเป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมี
การธ ารงรักษาบุคลากร ใหอ้ยูก่บัหน่วยงานนานท่ีสุดดว้ยความพอใจ และปฏิบติังานอยา่งมีระสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาหน้าท่ี และบทบาทท่ีส าคญัยิ่งของ
ผูบ้ริหารคือ ท าให้บุคลากรแต่ละคน และกลุ่มบุคคลในสถานศึกษามีความรู้สึกเต็มใจท่ีจะท างาน 
และอุทิศตนเพื่อความส าเร็จของงานอยา่งแทจ้ริง หากไม่มีการธ ารงรักษาบุคลากรแลว้ ก็จะท าให้
เกิดการลาออก การโอนยา้ย ท าให้ตอ้งมีการรับสมคัรบุคลากรใหม่อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะตอ้ง
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมาก นอกจากน้ีจะท าให้งานหยุดชะงกัในช่วงระยะเวลาท่ีหาคนใหม่แทน ท าให้
เกิดความเสียหาย และก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนในสถานศึกษา กระบวนการธ ารงรักษา
บุคลากร ประกอบดว้ยการจูงใจ การใหค้่าตอบแทนการใหส้วสัดิการ การรักษาวินยั การลา และการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. การจูงใจ (Motivation) เป็นการด าเนินการให้บุคลากรขององคเ์กิดพลงัทางใจท่ีมีความ
นิยมชมชอบ และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารตามท่ี Castetter กล่าววา่ การจูงใจบุคลากรเขา้สู่หน่วยงาน
คือความพยายามขององคก์ารหรือของหน่วยงานท่ีกระท าอยา่งเป็นระบบในการท่ีจะลดปัญหาต่าง 
ๆ ซ่ึงบุคลากรใหม่ประสบอยู ่เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีผลสูงสุด ท าให้เป็น
ท่ีพอใจทั้งงานส่วนตน และในต าแหน่งในขณะท่ี ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และวีรพงษ์ เฉลิมจิรัตน์ ได้
กล่าววา่ ในการท างานถา้มีส่ิงจูงใจท่ีดีตรงกบัความพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ ก็ยอ่มจะเป็นแรง
กระตุน้ท่ีจะผลกัดนัใหพ้วกเขาตั้งอกตั้งใจท างานมากข้ึน ถา้ผูบ้ริหารท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่พอใจ
ในบางส่ิงบางอยา่ง ก็อาจเป็นชนวนใหเ้กิดการนดัหยดุงาน การขดัแยง้กบัหวัหนา้ หรือผูร่้วมงานคน
อ่ืน ๆ ส่วนเมธี ปิลนัธนานนท์ กล่าววา่ การจูงใจบุคลากรเขา้สู่หน่วยงานเป็นการช่วยให้บุคลากรท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง หรือบรรจุมีความมัน่คงปลอดภยั มีความรู้สึกในการเป็นเจา้ของ ไดรั้บรายละเอียด
และขอ้มูล และทราบแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งและงบประมาณการจูงใจสามารถท าได ้ 4 
ลกัษณะ คือ 

1. การชกัจูง เป็นการโนม้นา้วจิตใจของผูค้น โดยการพูดจาชกัชวนแนะน า และการให้
สภาพบงัคบั เช่น ช้ีแจงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ของวิชาชีพในอนาคต สร้างความประทบัใจให้แก่
บุคคล และการมีส่วนร่วมในองคก์าร 

2 .การให้สินน ้ าใจ เป็นการให้ส่ิงตอบแทนทางออ้มท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการ
ปฏิบติังานโดยตรง (ค่าจา้ง, เงินเดือน, สวสัดิการ) ทั้งเป็นวตัถุและมิใช่วตัถุเพื่อให้บุคลากรเกิดมี
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน เช่น ให้การยกยอ่งในความรู้ความสามารถแนะน าบุคลากรให้เป็นท่ีรู้จกั
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 ของชุมชนและสังคม ให้รางวลัและของขวญัในโอกาสต่างๆ จดัหาเคร่ืองอ านวยความสะดวกใน
การด ารงชีพต่าง ๆ 

3.ใหโ้อกาสแก่บุคคลไดแ้สดงออกตามอุดมคติของตนดว้ย  
 4.การให้ค่าตอบแทน (Compensation) คือผลตอบแทนท่ีบุคลากร ไดรั้บจากการท างาน หรือการ
ปฏิบติังาน และรวมถึงค่าตอบแทนท่ีเกิดจากผลการปฏิบติังานดว้ย ในการก าหนดค่าตอบแทนนั้น 22  

เสนาะ ติเยาว์ กล่าววา่ ค่าตอบแทนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอิทธิพลอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 
แต่มีหลายๆ อยา่งท่ีก าหนดค่าตอบแทนปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ 

1. ระดบัค่าจา้งทัว่ ๆ ไป การก าหนดค่าจา้งขององคก์ารทัว่ ๆ ไปมกัยึดถืออตัราค่าจา้งของ
องค์การอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายให้แก่คนงานท่ีท างานประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจอย่างเดียวกนั และไม่ได้
ค  านึงถึงสถานท่ีท่ีตั้งของธุรกิจนั้น ๆ 

2. ความสามารถในการจ่าย องคก์ารใดท่ีมียอดขายสูง และอตัราก าไรระยะยาวสูง มกัจ่าย
ค่าจา้งสูงกวา่ธุรกิจท่ีมีตลาดไม่มัน่คง หรือองคก์ารท่ีมีรายไดจ้ากการขายนอ้ย ก าไรต ่า น่ีเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าให้องคก์ารประเภทไม่แสวงหาก าไร จะตอ้งให้ค่าจา้งในอตัราต ่า เช่น สถาบนัการศึกษา 
สมาคมการกุศล หรือโรงพยาบาล เป็นตน้ 

3. ค่าครองชีพ ในปัจจุบนัค่าครองชีพเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการก าหนดค่าจา้ง อตัราค่าจา้ง
มกัจะเปล่ียนแปลงไปตามดชันีราคาของผูบ้ริโภค ปัจจยัน้ีจึงท าให ้ค่าจา้งคนงานท่ีอยูใ่นเมืองสูงกวา่
คนงานท่ีอยูใ่นชนบท และค่าจา้งของตนท่ีอยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ ยอ่มสูงกวา่ค่าจา้งของคนท่ีอาศยัอยูใ่น 
เมืองเล็ก ๆ 
  4. ผลผลิต เร่ืองของการผลิตวดัไดจ้ากงานท่ีท า โดยการเปรียบเทียบผลผลิตกบัชัว่โมงการ
ท างานของแต่ละคน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าใหผ้ลผลิตสูง ไม่ไดเ้กิดจากการใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียว แต่เกิด
จากเทคนิคการผลิต การบริหารงานท่ีดีการปรับปรุงวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ความช านาญของ
คนงานเอง และความรู้ความสามารถของคนงานประสิทธิภาพในการท างานของคนงานจึงมีผลท า
ใหค้นงานไดรั้บค่าจา้งสูงข้ึน 
  5. อ านาจการต่อรอง การท่ีคนงานรวมตวักนัเป็นสมาคมหรือสหภาพแรงงาน ท าให้อ านาจ
การต่อรองของคนงานสูงข้ึนกว่าคนงานท่ีต่างคนต่างอยู่ ฉะนั้นสมาคมแรงงานจึงมีส่วนในการ
ก าหนดอตัราค่าจา้ง 

                                                 

22เมธี ปิลนัธนานนท์, หลักการจูงใจบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คุรุสภา, 2549), หนา้ 73. 
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 6. ลกัษณะของงาน งานแต่ละอยา่งตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญไม่เหมือนกนั 
และคุณค่าของงานแต่ละอยา่งไม่เท่ากนั ระดบัความส าคญัของงานจึงเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีก าหนด
อตัราค่าจา้ง 
  7. กฎหมายและขอ้ก าหนดของรัฐ ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่อตัรา ค่าแรงงานขั้นต ่าท่ีก าหนดข้ึน
ตามกฎหมาย เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการปรับอตัราค่าจา้งขององคก์าร ทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

เมธี ปิลนัธนานนท์ กล่าววา่ สวสัดิการ คือ การท าให้บุคลากรมีความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัมี
ความ เ ช่ือมั่นในตนเองอัน เ ป็นผลต่อขวัญในการปฏิบัติ งานของบุคลากร 23 และ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กล่าววา่ สวสัดิการน่าจะหมายถึงส่ิงท่ีองคก์ารหรือหน่วยงานจดั
ให้แก่บุคลากรของตน เพื่อยกระดบัมาตรฐานการด ารงชีพของบุคลากรให้ดีข้ึน เช่น การจดับริการ
รถรับส่ง จดัจ าหน่ายสินคา้ในราคาถูก บริการสุขภาพประจ าปี และอ่ืน ๆ ส่วนประโยชน์เก้ือกูลนั้น 
น่าจะหมายถึงค่าตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า เป็นการตอบแทนท่ี
สัมพนัธ์กบัการปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ เบ้ีย
ประชุม และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

ดงันั้น การจดัสวสัดิการให้แก่บุคลากร จึงเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งด าเนินการซ่ึงตามปกติ ถา้
เป็นการเอกชนแต่ละองคก์าร แต่ละบริษทัจะจดัให้กบับุคลากรของบริษทัเอง ตามความสามารถ
ขององคก์าร หรือถา้เป็นองคก์ารของรัฐก็จะมี สวสัดิการท่ีรัฐจดัให้ส่วนหน่ึง และกรมเจา้สังกดัจดั
ใหอี้กส่วนหน่ึง แต่ส าหรับขา้ราชการครูแลว้ จะมีหน่วยงานจดัสวสัดิการใหถึ้ง 3 ระดบั คือ 

1. สวสัดิการท่ีทางราชการจดัให้ หมายถึง ประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวเ้ป็น
กฎหมายท่ีใชแ้ก่ขา้ราชการโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตรเงินช่วยเหลือบุตร เบ้ีย
เล้ียงเดินทาง ค่าเช่าบา้น ค่าท างานล่วงเวลา เบ้ียประชุม ค่ายานพาหนะและค่าตอบแทน 

2. สวสัดิการท่ีคุรุสภาจดัให้ เน่ืองจากคุรุสภาเป็นสภาของครูมีหน้าท่ีพิทกัษ์สิทธิ 
ผลประโยชน์ของครู และพฒันาวิชาชีพครู ทางคุรุสภาจึงไดจ้ดั สวสัดิการให้แก่ครูในลกัษณะให้
สิทธิพิเศษบางประการแก่ครู หมายถึง มิไดบ้งัคบัให้แก่ครู ทุกคน แต่ครูทุกคนมีสิทธิท่ีจะใชห้รือ
ขอรับสวสัดิการนั้น ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ไดแ้ก่ การสอบเล่ือนวิทยฐานะของครู การสงเคราะห์
บ าเพญ็กุศลศพของครูและคู่สมรส การเขา้พกัอาศยัในหอพกัคุรุสภา การเขา้รับการรักษาพยาบาลใน

                                                 

23เมธี ปิลนัธนานนท์, หลักการจูงใจบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คุรุสภา, 2549), หนา้ 149. 
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 สถานพยาบาลของคุรุสภา การบริการสินคา้ราคาถูก ซ่ึงทั้งหมดเป็นหนา้ท่ีของครู (สมาชิกคุรุสภา) 
แต่ละคนจะตอ้งใชสิ้ทธ์ิ หรือขอใชสิ้ทธ์ินั้น ๆ เองตามความตอ้งการ 

3. สวสัดิการท่ีสถานศึกษาจดัให้ ซ่ึงเป็นการจดั สวสัดิการดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกล่าว
มาแลว้ ตามความสามารถของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยอาจไดรั้บความช่วยเหลือจากองค์กร
ภายนอก หรือเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสถานศึกษาเองเช่น กองทุนครูใน
สถานศึกษา ร้านสหกรณ์ การจดับา้นพกัท่ีอยูอ่าศยัการจดับริการรถรับส่ง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดใ้ห้ความหมายของวินยัไวว้า่ วินยัในความหมายของ
สังคมไทยน้ีอธิบายไดเ้ป็น 2 ทาง คือ 

1. ความหมายในทางรูปธรรม หมายถึงขอ้ปฏิบติั หรือแบบส าหรับคนในองคก์าร ในหมู่
เหล่า ในวงการแต่ละแห่งซ่ึงเราเรียกขอ้ปฏิบติั หรือแบบท่ีก าหนดไว ้ หรือมุ่งหวงัส าหรับคนใน
องคก์ารวา่ วินยั จากความหมายน้ีวินยัส าหรับคนในวงการต่าง ๆ อาจผิดแผกแตกต่างกนัได ้ การ
กระท าอยา่งเดียวกนัในวงการหน่ึงอาจถือวา่ผดิ แต่อีก วงการหน่ึงถือวา่ไม่ผิด เพราะในการพิจารณา
วา่ท าผดิวนิยัหรือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาวา่การกระท าผดิวนิยั จะมีขอ้แตกต่างกนัตามขอ้ปฏิบติัหรือ
แบบแผนของแต่ละวงการ 

2. ความหมายในทางนามธรรม หมายถึง ลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเป็นการ
ควบคุมตนเอง หรือยอมรับ หรือปฏิบติัตามการน า หรือการบงัคบับญัชา หรือมีระเบียบหรืออยูใ่น
แบบแผน จากความหมายน้ีท าให้เห็นวา่ วินยัท่ีตอ้งการให้มีในตวัคนในวงการใด ๆ นั้น ไม่ใช่
ตอ้งการใหมี้ในตวั คือ ขอ้ปฏิบติัหรือระเบียบ แต่ตอ้งการให้มีการควบคุมตน การปฏิบติัตนตามขอ้
ปฏิบติั การอยูใ่นแบบแผน การปฏิบติัตามการบงัคบับญัชาหรือการมีระเบียบนั้นเองส าหรับเร่ือง
วินัยของขา้ราชการนั้น จะประกอบด้วยการรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

2.1 การรักษาวินยั หมายถึง การสอดส่องดูแลให้ขา้ราชการปฏิบติัตามวินยั ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหข้า้ราชการมีวนิยั ป้องกนัมิใหข้า้ราชการกระท าผิดวินยั และการด าเนินการทางวินยัแก่
ขา้ราชการท่ีกระท าผิดวินยั ดงันั้นการรักษาวินยัจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การสร้างวินยั กบัการ
ลงโทษทางวนิยั 

2.2 การสร้างวินยั เป็นหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ  ในการ
ด าเนินการใหบุ้คลากรภายใตค้วามรับผดิชอบมีระเบียบวนิยั ซ่ึงอาจกระท าไดห้ลายวธีิ24 

                                                 

24มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , คู่มือการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคล, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), หนา้ 59. 
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 2.3 การลงโทษทางวินยั เป็นมาตรการในการปราบปรามผูท้  าความผิด และปรามผูท่ี้ยงั
ไม่ไดท้  าความผิดให้ไม่กลา้ท าผิด ในการลงโทษทางวินยัน้ี ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งด าเนินการตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด ในระบบราชการนั้นมีกฎหมายว่าดว้ยการน้ีโดยเฉพาะคือ พระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน ซ่ึงขา้ราชการครูจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายน้ีดว้ย 

2.4 การอุทธรณ์ เป็นการให้สิทธิแก่ผูท่ี้ถูกลงโทษทางวินัยท่ีจะให้ผูมี้อ  านาจได้ท าการ
ทบทวนการสั่งลงโทษ หรือใหพ้ิจารณาใหม่อีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากผูถู้กลงโทษเห็นวา่การสั่งลงโทษ
นั้นเป็นการลงโทษท่ีเกินกวา่เหตุ ลงโทษหนกัเกินไป หรือเห็นวา่การพิจารณาลงโทษคร้ังนั้นขาด
ความยุติธรรม หรือถูกกลัน่แกลง้ให้ไดรั้บโทษทั้ง ๆ ท่ีมิไดก้ระท าหรือการกระท านั้นมิไดเ้ป็น
ความผิด ในการอุทธรณ์ของขา้ราชการนั้น จะท าการอุทธรณ์ไดเ้พียงคร้ังเดียว คือไม่มีการอุทธรณ์
เป็นคร้ังท่ี 2 หรือมีการฎีกาเหมือนกบัศาล 

2.5 การร้องทุกข์ ก็เป็นการให้สิทธิแก่ขา้ราชการอีกทางหน่ึงซ่ึงทางราชการเห็นวา่การท่ีมี
คนอยูร่่วมกนัมาก ๆ อาจเกิดการกลัน่แกลง้กนัไดใ้นทุกกรณี จนผูถู้กกลัน่แกลง้ไดรั้บความเสียหาย 
หรือไดรั้บความเดือดร้อน และขา้ราชการผูน้ั้นก็ไม่สามารถท่ีจะท าการอุทธรณ์ได ้ ถึงแมจ้ะมีการ
กลัน่แกลง้จากผูบ้งัคบับญัชา เพราะไม่ไดถู้ก ลงโทษทางวนิยั 

2.6 การลา เป็นการตอบแทนความตอ้งการของบุคคลในลกัษณะหน่ึง  เน่ืองจากบุคคลเป็น
ส่ิงมีชีวิตจิตใจ เม่ือปฏิบติัหน้าท่ีหรือภารกิจติดต่อกนันานๆ ย่อมเกิดความอ่อนเพลียเม่ือยล้า 
ตอ้งการท่ีจะพกัผอ่นในระยะหน่ึง เพื่อขจดัความเม่ือยลา้ในการท างาน จึงไดก้ าหนดใหมี้การลาข้ึน 
  2.7 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal)  

การปฏิบติังาน คือ หัวหน้างานหรือผูบ้งัคบับัญชาของผูท่ี้ปฏิบติังาน หรือหน่วยงาน
บุคลากรขององคก์ารนั้น ๆ การประเมินผลการปฏิบติังานจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ือง นบัตั้งแต่
บุคคลไดรั้บการมอบหมายใหป้ฏิบติังานไดแ้ลว้ ก็ตอ้งมีความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ในต าแหน่ง หรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเป็นเพียงตวัหนงัสือหรือวาจา แต่ในการปฏิบติัจริงๆ
นั้นหัวหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชาของบุคคลนั้นโดยตรง จะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานว่าได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ หรือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องงานว่า เป็นท่ีน่า
พอใจหรือไม่ส่วนลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งท าการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรนั้น  

สรุปการธ ารงรักษาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพขององคก์าร
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากประสิทธิภาพของงานย่อมข้ึนอยู่กบัการปฏิบติังานของบุคลากร จึงเป็น
หนา้ท่ีขององคก์าร ท่ีจะตอ้งหาวิธีการส่งเสริม พฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร 
โดยมุ่งหมายท่ีจะให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี มีความเป็นอยู่ท่ีดีอุทิศตนเพื่อปฏิบติังานให้
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 หน่วยงานอยา่งเต็มใจ อนัประกอบดว้ย การจูงใจ การให้ค่าตอบแทนการให้สวสัดิการ การรักษา
วนิยั การลา และการประเมินผลการปฏิบติังาน 

2.4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการสรรหา 

และเลือกสรรบุคคลเขา้รับราชการ หลงัจากการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแลว้ เพราะการ
สอบหรือการคดัเลือก ซ่ึงกระท าในเวลาอนัจ ากดันั้น ไม่สามารถจะวดัคนไดค้รบถว้นทุกแง่ทุกมุม
ได ้การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการจึงเป็นวธีิการท่ีจะใหท้างราชการไดมี้โอกาสพิจารณาบุคคลโดย
ใกล้ชิดลึกซ้ึง และในระยะเวลานานข้ึนเป็นท่ีแน่ใจว่าผูน้ั้นว่าเป็นผูมี้ความประพฤติ ความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีไดรั้บการบรรจุ และแต่งตั้งสมควรท่ีจะใหรั้บราชการสืบไป 

1. หลกัเกณฑก์ารทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมีหลกัเกณฑ์
ท่ีส าคญัซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

2. การทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ จะกระท าต่อเม่ือผูท่ี้จะเขา้รับราชการบรรจุเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามารถและไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแลว้ 

3. การทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการน้ี โดยปกติใชใ้นกรณีผูท่ี้ยงัไม่เคยเป็นขา้ราชการพล
เรือน ซ่ึงไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการ โดยการสอบแข่งขนัตามมาตรา 38 ผูท่ี้
ไดรั้บคดัเลือกตามมาตรา 42 และผูซ่ึ้งอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและออก ไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารกลบัเขา้รับราชการตามมาตรา 55 

4. ก าหนดเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ โดยปกติมีระยะเวลา 6 เดือนโดยให้เร่ิมนบั
ระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ตั้งแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นตน้
ไป แต่ถา้ส่วนราชการใดเห็นวา่ต าแหน่งใด มีลกัษณะงาน สมควรให้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
นอ้ยกวา่หรือมากกวา่ 6 เดือน ให้ส่วนราชการนั้นตกลงกบั ก.พ. ก าหนดระยะเวลาท่ีจะให้ทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของต าแหน่งนั้นได ้

5. ผูบ้งัคบับญัชาชั้นต้นของผูท่ี้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการจะตอ้งท ารายงานผลการ
ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ โดยพิจารณาถึงความสมควร และความเหมาะสมเก่ียวกบัความ
ประพฤติ ความรู้และความสามารถเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือ ข้ึนไปจนถึงผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุ 

6. หลกัในการพิจารณาสั่งการเก่ียวกบัการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของผูมี้อ  านาจสั่ง
บรรจุมีดงัน้ี คือ 

6.1 ถา้เห็นวา่ไม่ควรใหรั้บราชการต่อไป ใหส้ั่งใหอ้อกจากราชการ 
6.2 ถา้เห็นวา่ควรให้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไปอีกระยะหน่ึง ก็สั่งให้ทดลอง

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้แต่เม่ือนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 
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 6.3 ถา้เห็นว่าควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้รับราชการต่อไปและรายงานให ้
ก.พ. ทราบ 
  7. ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ซ่ึงถูกสั่งให้ออกจากราชการ จะอาศยัสิทธ์ิเคยไดรั้บบรรจุ
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั มาสมคัรบรรจุกลบัเขา้รับราชการไม่ได ้เพราะถือเสมือนวา่บุคคลผูน้ี้
ไม่เคยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั และไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหน้าท่ีและการรับ
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท่ีไดรั้บไปแลว้ 

 7.1 วธีิการในการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
 7.2 ค าสั่งใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการรวมอยูใ่นค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 7.3 การรายงานผลการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการนั้น ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุควร

ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ รายงานตามล าดบัชั้นจนถึงผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุทราบทุก 2 หรือ 3 
เดือน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใกลชิ้ด และผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้น ไดท้ราบความเป็นไปทุกระยะเพื่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปจนถึงผูมี้อ  านาจสั่ง
บรรจุจะไดมี้เวลาพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ เพื่อสั่งการดว้ยความเป็นธรรม 

 7.4 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ เห็นวา่ควรให้ผูท้ดลองปฏิบติั หนา้ท่ีราชการ
ออกจากราชการ เพราะมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความสามารถท่ีจะให้รับ
ราชการต่อไป ให้รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดบัชั้นจนถึงผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุ
ทราบทนัที แมว้า่จะยงัไม่ถึงก าหนดเวลาตามท่ีผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุไวต้ามขอ้ 2 ก็ตาม 

 7.5 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้รายงานตามล าดบัชั้นตามก าหนดเวลาในขอ้ 2 
ว่าควรให้ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการต่อไป ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุ
อาจจะพิจารณาดงัน้ี 

1. เห็นดว้ยกบัความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้กรณีเช่นน้ีใหส้ั่งให้ผูน้ั้นเป็น
หลกัฐานในแบบรายงานผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

2. ไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้กรณีเช่นน้ีให้สั่งให้ผูท้ดลอง
ปฏิบติัหน้าท่ีราชการออกจากราชการ การสั่งของผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุนอกจากจะบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐาน ในรายงานผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการแลว้ ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุตอ้งออกค าสั่งให้ผู ้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการออกจากราชการภายใน 7 วนันบัแต่วนัไดรั้บราชการ แลว้ให้ส่งส าเนา
ค าสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังาน ก.พ. ภายใน7 วนั นบัแต่วนัออกค าสั่งนั้น   

นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง กระบวนการ
ประเมินค่าของบุคคลผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการ
ปฏิบติังานภายในเวลาท่ีก าหนดไวอ้ย่างแน่นอน ภายใตก้ารสังเกต จดบนัทึกและประเมินโดย
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 หัวหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติั25 

รัตนะ บัวสนธ์ กล่าววา่ การประเมินบุคคลเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินคุณค่าของบุคคล
หน่ึง ๆ วา่ มีคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
เพื่อท่ีจะน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพฒันาบุคคลนั้น ๆ ในการประเมินบุคคลมีขั้นตอน
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และจ าเป็นตอ้งยดึถือหลกัการท่ีเป็นขอ้แนะน าส าหรับนกัประเมินในการ
ด าเนินงานประเมิน ผลการประเมินบุคคลจะมีความน่าเช่ือถือสามารถยอมรับ น าไปใชไ้ดห้รือไม่ ก็
ตรวจสอบไดโ้ดยใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ การประเมินอภิมาน โดยใชม้าตรฐานการประเมินบุคคล
เป็นเคร่ืองมือ26 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจงัหวดั พิจารณาจดัสรรรางวลัจูงใจให้กบักลุ่มท่ี
ประสบความส าเร็จ โดยส่ิงจูงใจอาจรวมถึงส่วนแบ่งจากการลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรหรือรายรับท่ี
เกิดจากการเพิ่มผลิตภาพการบริหารก าลังคน หรือการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหก้ารบริหารก าลงัคนในส่วนราชการหรือในจงัหวดันั้นๆ มีความยดืหยุน่และ 
คล่องตวั ตามความพร้อมของส่วนราชการและจงัหวดั แต่ตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว 
(Hurdle Approach) รวมทั้งส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางการสร้างแรงจูงใจส าหรับการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2546 หรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ท่ี 
คณะรัฐมนตรีจะไดก้ าหนดต่อไป27 

รัตนะ บัวสนธ์ การบริหารผลการปฏิบติังาน คือ กระบวนการบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ซ่ึง 
มุ่งเน้นการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน และพฒันาขีดความสามารถของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน /
ทีมงาน อนัจะช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื28 

                                                 

25นงลกัษณ์ เพิ่มชาติ, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2548),หนา้ 5. 

26รัตนะ บวัสนธ์ , การประเมินบุคคล : ผลการใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน ,
(วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร), ฉบบั12,15 พฤษภาคม 2554, (อดัส าเนา), หนา้ 11. 

27ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, 
พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านกับริหารกลางส านกังาน ก.พ., 2547), หนา้ 27. 

28รัตนะ บวัสนธ์, การประเมินบุคคล : ผลการใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน ,
อา้งแลว้, หนา้ 27. 
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 สรุปไดว้า่ การสรรหาบุคลากรเป็นกิจกรรมท่ีกระท าข้ึนเพื่อแสวงหาและชกัชวนบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถหรือคุณสมบติัตามท่ีองคก์ารตอ้งการ มาสมคัรงานกบัองคก์ารเพื่อองคก์ารจะ
ได้ด าเนินการเลือกสรรบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงวิธีการสรรหาประกอบด้วยการวางแผน
ก าลงัคน การเลือกสรร บรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
สถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ในปัจจุบนัยงัอยู่ในความรับผิดชอบของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเรียนการสอนและ
โครงสร้างของการบริหารงานนั้นยงัใชโ้ครงสร้างการบริหารงานของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาอยู่เหมือนเดิม แต่เน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานท่ี
พฒันาดา้นช่างเทคนิคและตอ้งการยกระดบัการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนจากเดิม 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดเ้สนอยกร่างกฎกระทรวงเพื่อให้มีการจดัตั้งสถาบนั
การอาชีวศึกษา  

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติเห็นชอบร่าง
กฎกระทรวงเพื่อก าหนดให้รวมสถาบันการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันและจึงได้จัดตั้ งสถาบัน
อาชีวศึกษาจ านวน 19 แห่งทั่วประเทศ จากสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั้งหมด 415 แห่ง สถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ประกอบ ด้วย
สถานศึกษาท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเลย จงัหวดั
อุดรธานีและจงัหวดัหนองบวัล าภู รวมทั้งส้ิน 20 แห่ง ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาสภาพปัญหา การ
บริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
ซ่ึงประกอบดว้ยสถานศึกษา จ านวน 5 แห่งและมีบริบทดงัน้ี 

1. วทิยาลยัเทคนิคหนองบวัล าภู  
2. วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย 
3. วทิยาลยัเทคนิคเลย  
4. วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี  
5. วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก 
บุคลากรนักเรียนและนักศึกษาของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1  
1. บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 862 คน 
2. นกัเรียนนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ จ านวน 8,584 คน 
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 3. นักเรียนนักศึกษาระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง จ านวน 4,818 คน รวม
นกัศึกษา 13,402 คน  

 
 
 
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษามีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยท่ีรับผิดชอบการ จดั

อาชีวศึกษาในระบบโรงเรียน คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 2 หน่วยงาน ท่ีมีการจดัการ
อาชีวศึกษาโดยตรง คือ 

1. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจสังคม และนโยบายของประเทศ มีการจดัการเรียนการ
สอนใน 3 ระดบั คือ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ โดยจดัการศึกษาวิชาชีพ 5 ประเภท 
คือประเภทเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปกรรม มีหน่วยงานท่ีเป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการจดัการศึกษาโดยตรงมี 9 ส านกัและ 3 ศูนย ์คือ 

1. ส านกัอ านวยการ 
2. ส านกัความร่วมมือ 
3. ส านกัติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
4. ส านกันโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
5. ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
6. ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 
7. ส านกัวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
10. ศูนยก์ารศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
11. ศูนยพ์ฒันา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนกัศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
12. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและก าลงัคนอาชีวศึกษา 
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 2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 
วนิดา บูรณ์พงษ์ทอง ไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริหารโรงเรียนตามทศันะของครูและ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัการรักษาวนิยัขา้ราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดักรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการ
ปฏิบติังานและความคาดหวงัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 314 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพปัจจุบนัของการปฏิบติังานเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารต่อครูผูส้อน ทั้ง 4 ดา้น ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นการอบรม การส่งบุคลากรไป
ศึกษาฝึกอบรม การพฒันาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบติังาน  การพฒันาตนเองการพฒันา
บุคลากรโดยกระบวนการบริหาร 

2. สภาพปัจจุบนัของการปฏิบติังานเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนต่อผูบ้ริหาร ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น คือ ดา้นการฝึกอบรม การส่งบุคลากร
ไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน การพฒันาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบติังาน การพฒันาตนเอง การ
พฒันาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร 

3. ความคาดหวงัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อครูผูส้อนทั้ง 
4 ดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการฝึกอบรม การส่งบุคลากรไปศึกษาฝึกอบรมหรือดู
งาน การพฒันาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบติังาน การพฒันาตนเองการพฒันาบุคลากรโดย
กระบวนการบริหาร 

4. ความคาดหวงัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรตามความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อผูบ้ริหาร 
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการฝึกอบรม การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหรือดูงาน การ
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 พฒันาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบติังาน การพฒันาตนเอง การพฒันาบุคลากรโดยกระบวนการ
บริหาร29 

   
ผกา ว่องวารี ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพงังา พบว่า ระดบัการพฒันาบุคลากรขา้ราชการครูโดย
ภาพรวมและรายองค์ประกอบ ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ข้าราชการครูท่ีมีเพศต่างกัน มีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ขา้ราชการครูท่ีมีอายุต่างกนั มีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ การพฒันา
ตนเองแตกต่างกนั ส่วนองค์ประกอบด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่ง
แตกต่างกนั มีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัพงังาท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์สอนต่างกนั มีการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั30  

จันจิรา อินสาร์ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคลากร ในสถานศึกษาสังกดั เทศบาลนคร
เชียงใหม่ประชากรท่ีใชก้ารศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริการสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 267 คน ของ
สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โดยไดศึ้กษาหลกัการ
บริหารทั้ง 5 ดา้นคือ 1) การวางแผนงานบุคลากร 2) การจดับุคลากรเขา้ปฎิบติังาน 3) การพฒันา
บุคลากร 4) การธ ารงรักษาบุคลากร 5) การประเมินผลการปฎิบติังานของบุคลากร ผลการศึกษา
พบวา่สภาพการบริหารงานบุคลากรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั มีการก าหนดแผนงานบุคลากรไว้
ในแผนกลยุทธ์ มีการวางแผนการใช้บุคลากรท่ีมีอยู่ให้ตรงกับงานท่ีปฏิบติั มีค  าสั่งแต่งตั้ งให้
บุคลากรเขา้ปฏิบติังานไวอ้ย่างชดัเจนมีการจดัประชุม อบรม สัมมนาและเปิดโอกาสให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนปัญหาท่ีพบคือ 
มีบุคลากรไม่ตรงตามความตอ้งการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานไม่ตรงตามความสามารถ การพฒันา

                                                 

29วนิดา บูรณ์พงษ์ทอง, “การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริหารโรงเรียนตามทศันะของครูและ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัการรักษาวนิยัขา้ราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดักรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง), 2543, 139 หนา้. 

30ผกา ว่องวารี, “การพฒันาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพงังา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี), 2545, 132 หนา้.  
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 บุคลากรยงัไม่ครอบคลุม มีการจดัสวสัดิการน้อยและไม่ทัว่ถึง การประเมินผลการปฏิบติังานไม่
ยุติธรรมและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ ขอ้เสนอแนะ ควรเสนอข้อมูลจ านวน
บุคลากรท่ีต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพฒันาบุคลากร ควรจัดสวสัดิการให้เอ้ือต่อ
บุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังานควรมีความยติุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้31 

วษิณุ นัคราโรจน์ ไดว้จิยัเร่ือง บทบาทการบริหารงานของผูอ้  านวยการ วิทยาลยัอาชีวศึกษา
และวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ผลวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ ในสังกดักอง
วทิยาลยัอาชีวศึกษาและสังกดักองวทิยาลยัเทคนิค เก่ียวกบับทบาทการบริหารงานในภาพรวมในแต่
ละดา้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการเป็นนกั
จดัองค์กร ผูก้  าหนดทิศทาง ผูบ้ริหาร ทรัพยากร ผูจ้ดัการเรียนการสอน ผูส้ร้างความส าพนัธ์กบั
ชุมชน ผูบ้ริหารบุคคล ผูต้ดัสินใจ ผูจ้ดัการเปล่ียนแปลง ผูป้ระเมินผล นกัวางแผน ผูแ้กปั้ญหา ผูแ้ก้
ความขดัแยง้ ประธานในพิธี ผูจ้ดัระบบงาน ผูป้ระสานงาน ผูส่ื้อสาร และผูก้ระตุน้ความเป็นผูน้ า 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อบทบาทการบริหารงานของผูอ้  านวยการ 
วิทยาลยัในสังกดักองวิทยาลยัอาชีวศึกษาและสังกดักองวิทยาลยัเทคนิคทั้ง 17 ด้านจ าแนกตาม
ประเภทสถานศึกษา อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารพบวา่ ไม่แตกต่างกนั32 

ภูมิชัย ทิพเนตร ได้วิจัยเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1.ความตอ้งการของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี การพฒันาตนเอง ดา้นเจตคติ การพฒันาตนเองดา้นความรู้
และการพฒันาตนเองดา้นทกัษะตามล าดบั 2. การเปรียบเทียบ ความตอ้งการการพฒันาตนเองของ

                                                 

31จนัจิรา อินสาร์, “การบริหารงานบุคลากร ในสถานศึกษาสังกดั เทศบาลนครเชียงใหม่”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, 112 หนา้. 

32วิษณุ นัคราโรจน์, “บทบาทการบริหารงานของผูอ้  านวยการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาและ
วิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั), 2544, 112 หนา้. 
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 ขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ 
ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั33 

จากแนวคิดขอบข่ายของภารกิจและกระบวนการในการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา
ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า หลกัการบริหารงานบุคลากรท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของงานจะ
ครอบคลุมวธีิการท างานของคนโดยเร่ิมจากเร่ิมเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีจนพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการจากแนวคิดในการวิจยัเพื่อบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิททยาลยั

เทคนิคสังกดั สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ตามกรอบแนวคิดของ จนัจิรา    
อินสาร์ การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครเชียใหม่ 34 ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัแผนภาพท่ี 2.1  

 
         ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม  
          
  
 
 
 
 
 
 

                                                 

33ภูมิชยั ทิพเนตร,“ความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร), 2550, 128 หนา้. 

34จนัจิรา อินสาร์, “การบริหารงานบุคลากร ในสถานศึกษาสังกดั เทศบาลนครเชียงใหม่”,
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, 112 หนา้. 

 

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ 
          1. วฒิุการศึกษา 

1.1  ปริญญาตรี 
1.2  สูงกวา่ปริญญาตรี 

         2. ประสบการณ์ท างาน 

    2.1  ระยะ 10 ปี  
    2.2  ระยะ11-20  ปี    

                  2.3  ระยะ 21 ปี ข้ึนไป                                                                                            

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากร 
มี 5  ด้าน 

    1.  ดา้นการวางแผนงานบุคลากร  
    2.  ดา้นการจดับุคคลากรเขา้ปฏิบติังาน 
    3.  ดา้นการพฒันาบุคลากร 
    4.  ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร 
    5.  ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดมุ้่งศึกษาการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั

อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 จ านวน 5 แห่ง คือ วทิยาลยัเทคนิคหนองคายวทิยาลยัเทคนิค
หนองบวัล าภู วทิยาลยัเทคนิคเลย วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานีและวทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการเป็นล าดบัดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  เ ป็นผู ้บ ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน ของก ลุ่ม

วทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 
245 คน 1   

3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 245 คน ผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์

แกน (Krejcie and Morgan)2 เป็นเกณฑใ์นการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Simple size) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 0.92 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 150 คน เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งกระจายไปตามสัดส่วนของ
ประชากรตามประสบการณ์การท างาน ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตาม
                                                 

1ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ท ำเนียบบุคลำกร, (กระทรวงศึกษาธิการ: 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554),  หนา้ 12-50. 

2บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 
2553), หนา้ 43.  



35 
 

 

ประสบการณ์การท างานตามสัดส่วนของประชากร ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างดงัตาราง ท่ี 3.1 และ
วิธีการให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple random sampling) โดยใช้
วธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน  
 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่ มตัวอย่ำง ผู้บริหำร และหัวหน้ำงำน กลุ่ ม

วทิยำลยัเทคนิค สังกดัสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนันออกเฉียงเหนือ 1  
 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนครอบคลุมกรอบของการวิจยั

เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาใน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 จ านวน 5 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิค
หนองบัวล าภูวิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั มีเกณฑก์ารใหค้่าน ้าหนกั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

 
ประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

วุฒิกำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี สูงกว่ำ
ปริญญำตรี 

รวม ปริญญำตรี สูงกว่ำ
ปริญญำตรี 

รวม 

10 ปีลงมา 58 44 102 35 27 62 
11 – 20 ปี 46 38 84 29 23 52 
21 ปี ข้ึนไป 43 16 59 26 10 36 

รวม 147 98 245 90 60 150 
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2  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีหลกัการและแนวคิดจากต ารา วารสาร บทความและเอกสารรายงาน 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางและขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม  
2. น าผลการศึกษาไปสร้างแบบสอบถาม ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือศึกษาความคิดเห็น

เก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

3. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์แกไ้ขปรับปรุง 
ให้ถูกตอ้งและชดัเจนเหมาะสมทั้งเน้ือหาสาระและการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาแลว้น ามาจดัท าเป็น
แบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั การ
บริหารงานบุคลากร มีจ านวน 5 ด้าน คือ ดา้นการวางแผนบุคลากร ดา้นการจดัคนเขา้ปฏิบติังาน 
ด้านการพฒันาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี  

5 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด    
4 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นในระดบั มาก    
3 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นในระดบั ปานกลาง    
2 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นในระดบั นอ้ย    
1 มีค่าเท่ากบั มีความคิดเห็นในระดบั นอ้ยท่ีสุด    
4. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาการวิจยั เพื่อตรวจสอบเน้ือหา และส านวน

ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถามและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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5. น าแบบสอบถามไปให้ผูรู้้เป็นผูต้รวจสอบค่าความเท่ียวตรงของเน้ือหา โดยใช้ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective Congruence ) ของแบบสอบถาม โดยค่า IOC ของ
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี โดยรวมเท่ากบั 1.00 ส่วนค่า IOC รายด้านมีค่าเท่ากบั 1.00 
แสดงให้เห็นว่าค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่ามากว่า 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถ
สรุปไดว้า่ ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม เชิงปฏิบติัการ ดงันั้นจึงสามารถตดัสิน
ไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงตามเน้ือหาดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที่ 3.2 กำรหำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) รำย

ด้ำนและโดยรวมของแบบสอบถำม 
 

กำรบริหำรงำนบุคลำกร ค่ำ IOC 
1. ดา้นการวางแผนบุคลากร 1.00 
2. ดา้นการจดัคนเขา้ปฏิบติังาน  0.93 
3. ดา้นการพฒันาบุคลากร  1.00 
4. ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร 0.93 
5. ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

1.00 

รวม 0.97 
 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้ายไปทดลองใช้ (Try Out) บุคลากรใน
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวนครูผูส้อน 30 คน และความเช่ือมัน่รวมโดยการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)3 ไดค้่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.95 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยู่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.3 

 
 

                                                 

3บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, อา้งแลว้, หนา้ 96. 
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ตำรำงที่ 3.3 ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) รำยด้ำนและโดยรวมของแบบสอบถำม 
 

ด้ำนที่ กำรบริหำรงำนบุคลำกร 
ค่ำควำมเช่ือมั่น 
(Reliability) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ดา้นการวางแผนบุคลากร 
ดา้นการจดัคนเขา้ปฏิบติังาน  
ดา้นการพฒันาบุคลากร  
ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร 
ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

1.00 
0.93 
0.93 
1.00 
0.93 

รวม 0.95 
 

8. น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้ และน าผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 9. จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 10. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัต่อไป
ส าหรับการแปลผลของแบบสอบถามผูว้ิจ ัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พิจารณาจากค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต ตามเกณฑ์จุดศูนย์กลาง (Midpoint) ของช่วงระดบัคะแนน 
(Class Interval) แปลขอ้มูลโดยใชเ้กณฑจุ์ดศูนยก์ลางของบุญชม ศรีสะอาด ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั มาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบั นอ้ยท่ีสุด4 
  

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้น าเคร่ืองมือคือ แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 
3.4.1 ผูว้ิจ ัยน าหนังสือ ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ถึงผูอ้  านวยการสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อให้

                                                 

4เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 96. 



39 
 

 

ผูอ้  านวยการสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนันอกเฉียงเหนือ 1 อนุญาตเก็บขอ้มูล พร้อมออก
หนงัสือถึงผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากผูอ้  านวยการสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
 3.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ผู ้บ ริห า รและหัวหน้ า ง าน  ก ลุ่ ม วิท ย าลัย เทค นิคสั ง กัดสถ าบันก ารอา ชี ว ศึ กษ าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 150 ชุด ไดรั้บคืน จ านวน 150 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test เพื่อน าไป
วเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถาม โดย
หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอแบบความเรียง 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) 
โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการบริหารงาน
บุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 กับ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างดา้นวุฒิการศึกษาโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ส่วนดา้นประสบการณ์การท างานใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe' Method) 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptve Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
บรรยายขอ้มูลทัว่ไป   

3.6.2 สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบที (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method) 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1” เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการ
วิจัย (Research Objectives) ไว้ ดังน้ีเพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคลากร ของกลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการ
วางแผนงานบุคลากร ดา้นการจดับุคคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการธ ารง
รักษาบุคลากร และดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ในการน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิด
ตารางส าเร็จรูปของเครจซี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) จากผูบ้ริหารและหัวหน้างานกลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 จ านวน 150 คน แลว้ท า
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใหก้ระจายไปตามสัดส่วนของประสบการณ์การท างานโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการ
วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ
ส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่

ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
X   แทน ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
n  แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม 
F   แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS  แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean of Square) 

eScheff แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ 
*   แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 150 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 150 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผูบ้ริหาร
และหวัหนา้งานของวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 
4.1 
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ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
วฒิุการศึกษา      
 ระดบัปริญญาตรี 60 40 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 90 60 
ประสบการณ์การท างาน    
 ไม่เกิน 10 ปี 48 32 
 11-20 ปี 60 40 
 21 ปีข้ึนไป 42 28 

  

จากตาราง 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
40.00 และสูงกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานคือไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.00 ประสบการณ์การท างาน 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
40.00 และประสบการณ์การท างาน 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.00  
   

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่ มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้าน การวางแผนงานบุคลากร และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารงานบุคลากรกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้น
การวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากร
กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการวางแผนงาน
บุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ ดงัน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้าน การวางแผนงานบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้
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4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้าน การวางแผนงานบุคลากร 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้น การวางแผนงาน ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางแผนงานบุคลากร 
 

ด้านที่ การวางแผนบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

 

มีการวางแผนอตัราก าลงับุคลากรตามความตอ้งการของ
วทิยาลยั โดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
จดัเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกบัอตัราก าลงับุคลากร
ในส่วนท่ีวทิยาลยัรับผดิชอบ ไดแ้ก่ครูอตัราจา้ง 
มีการวางกรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการใช้
อตัราก าลงับุคลากรอยา่งชดัเจน 
มีรูปแบบวธีิการสรรหาบุคลากร ท่ีทุกฝ่ายยอมรับได ้
ประชาสัมพนัธ์การสรรหาบุคลากรอย่างกวา้งขวางและ
ทัว่ถึง 

4.24 
 

4.18 
 

4.32 
 

4.11 
4.21 

0.79 
 

0.79 
 

0.83 
 

0.89 
0.83 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.21 0.71 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากรโดยภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารงานบุคลากร 
ดา้นการวางแผนงาน มากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการวางกรอบนโยบายและระเบียบปฏิบติัใน
การใชอ้ตัราก าลงับุคลากรอยา่งชดัเจน ( X = 4.32) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีรูปแบบวิธีการสรรหา
บุคลากร ท่ีทุกฝ่ายยอมรับได ้(X = 4.11) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน

อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

 

การบริหารงานบุคลากร 
ปริญญาตรีลงมา สูงกว่าปริญญาตรี 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการวางแผนงาน
บุคลากร 

60 4.24 0.68 90 4.21 0.66 0.27 0.79 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานท่ีมีวุฒิ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ 

ผลการวิ เคราะห์ในส่วนน้ี เพื่ อ เป รียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรก ลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร 
จ าแนกตามประสบการณ์ ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 
11-20 ปี และ21 ปี ข้ึนไปโดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ 

 

 
 

ด้านการ
วางแผนงาน
บุคลากร 

ค่าเฉลีย่  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
10 ปี
ลง 

11-
20 ปี 

21 ปี 
ขึน้
ไป 

4.24 
 

4.16 
 

4.23 
ระหวา่งกลุ่ม 1  0.25 0.13  

0.21 
 

0.81 ภายในกลุ่ม 148 133.51 0.60 
รวม 149 133.76 - 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค 
สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน มีระดบัปฎิบติัไม่แตกต่างกนั 

4.3.2 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

4.3.2.1 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจดับุคคลากรเข้าปฏิบติังาน ในส่วนน้ีผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

 

ด้านที่ ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
5. 

มีต าแหน่งขา้ราชการครูซ่ึงบรรจุโดย สอศ.อยา่งพอเพียง 
มีการสรรหาผูช้  านาญการในทอ้งถ่ินมาเป็นบุคลากร 
มีการมอบหมายงาน เช่น งานสอน และงานอ่ืน ๆ ให้แก่
บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ เพื่อทดลองปฏิบติัราชการอย่าง
เหมาะสม 
จดัท าและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบังานบุคลากรเป็นปัจจุบนั
ก าหนดหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบตาม
ความรู้ความสามารถ ความถนดั และประสบการณ์ 

4.31 
4.30 
4.37 

 
 

4.15 
 

4.44 

0.74 
0.71 
0.97 

 
 

0.75 
 

0.83 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.31 0.63 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารงานบุคลากร ดา้น
การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน มากทุกขอ้  

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการนิเทศเพื่อพฒันาการปฏิบติังานให้มี
คุณภาพ (X = 4.44) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ก าหนดหนา้ท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตาม
ความรู้ความสามารถความถนดัและมีประสบการณ์ (X = 4.15) 

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ด้านการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจัดบุคคลากรเข้าปฏิบัติงาน จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา 

 

การบริหารงานบุคลากร 
ปริญญาตรีลงมา สูงกว่าปริญญาตรี 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการจัดบุคคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

60 4.32 0.54 90 4.32 0.50 -0.02 0.98 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานท่ี
มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์ 

ผลการวิ เคราะห์ในส่วนน้ี เพื่ อ เป รียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรก ลุ่ม
วิทยาลัยเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจดับุคลากรเข้า
ปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์ ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ประสบการณ์ คือ 
10 ปีลงมา 11-20 ปี และ21 ปี ข้ึนไปโดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจัดบุคคลากรเข้าปฏิบัติงาน จ าแนก
ตามประสบการณ์ 

 

 
 

ด้านการจัด
บุคคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
10 ปี
ลง 

11-
20 ปี 

21 ปี 
ขึน้
ไป 

4.22 
 

4.40 
 

4.31 
ระหวา่งกลุ่ม 1  0.86 0.43  

0.49 
 

0.61 ภายในกลุ่ม 148 194.41 0.87 
รวม 149 195.27 - 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค 
สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน มีระดบัปฎิบติัไม่แตกต่างกนั 

4.3.3 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 ด้านการพัฒนาบุคลากร และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

4.3.3.1 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 ด้านการพัฒนาบุคลากร และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการพฒันาบุคลากร ในส่วนน้ีผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการพฒันาบุคลากร 

 

ด้านที่ สภาพการพฒันาบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

มีแผนพฒันาบุคลากรระยะ 5 ปี/รายปี ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของวทิยาลยั 
มีการกระตุน้หรือจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง 
จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพ 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
มีการมอบหมายงาน เช่น งานสอน และงานอ่ืน ๆ ใหแ้ก่
บุคลากรท่ีบรรจุใหม่ เพื่อทดลองปฏิบติัราชการอยา่ง
เหมาะสม 

4.25 
 

4.45 
 

4.10 
 

4.13 
4.15 

0.66 
 

0.74 
 

0.70 
 

0.83 
0.83 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.41 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการพฒันาบุคลากรโดยภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการ
วางแผนงาน มากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการกระตุน้หรือจูงใจให้บุคลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง ( X = 4.45) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพ (X = 4.10) 

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการพฒันาบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 ด้านการพัฒนาบุคลากร จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

 

การบริหารงานบุคลากร 
ปริญญาตรีลงมา สูงกว่าปริญญาตรี 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการพฒันาบุคลากร 60 4.41 0.40 90 4.42 0.35 -0.06 0.95 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ด้านการพฒันาบุคลากร ผูบ้ริหารและหัวหน้างานท่ีมีวุฒิ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการพฒันาบุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ 

ผลการวิ เคราะห์ในส่วนน้ี เพื่ อ เป รียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรก ลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการพฒันาบุคลากร 
จ าแนกตามประสบการณ์ ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 
11-20 ปี และ21 ปี ข้ึนไปโดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด

สถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 ด้านการพัฒนาบุคลากร จ าแนก
ตามประสบการณ์ 

 

 
ด้านการ
พฒันา
บุคลากร 

ค่าเฉลีย่  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
10 ปี
ลง 

11-
20 ปี 

21 ปี 
ขึน้
ไป 

4.48 
 

4.42 
 

4.32 
ระหวา่งกลุ่ม 1  0.77 0.38  

1.03 
 

0.36 ภายในกลุ่ม 148 82.94 0.37 
รวม 149 83.71 - 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค 
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการพฒันาบุคลากร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน มีระดบัปฎิบติัไม่แตกต่างกนั 

4.3.4 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

4.3.4.1 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 
 

ด้านที่ สภาพการธ ารงรักษาบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
5. 

มีการอนุญาตใหบุ้คลากรลาพกัไดต้ามระเบียบและ
ความจ าเป็น  
มีการสร้างกิจกรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
เช่นการจดัการแข่งขนักีฬาหรือพบปะสังสรรคเ์น่ือง
ในโอกาสต่างๆ 
จดักิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบติังาน
ระหวา่งบุคลากรในวทิยาลยัอยา่งเป็นกนัเอง 
ประชุมช้ีแจงการปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 
ผูบ้ริหารวทิยาลยัปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ
รักษาวนิยั 

3.51 
 

3.72 
 
 

3.81 
 

3.79 
3.32 

0.63 
 

0.58 
 
 

0.70 
 

0.74 
0.78 

 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
ปานกลาง 

รวม  3.63  0.53 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากรโดยภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารงานบุคลากร ดา้น
การวางแผนงาน มากทุกขอ้ ยกเวน้มีกิจกรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะเช่นการจดัแข่งขนักีฬา
หรืองานพบปะสังสรรคเ์น่ืองในโอกาสต่างๆ (X = 3.32) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรในวทิยาลยัอยา่งเป็นกนัเอง (X = 3.81) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีกิจกรรม
สร้างความสามคัคีในหมู่คณะเช่นการจดัแข่งขนักีฬาหรืองานพบปะสังสรรค์เน่ืองในโอกาสต่างๆ 
(X = 3.32) 

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด

สถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา 

 

การบริหารงานบุคลากร 
ปริญญาตรีลงมา สูงกว่าปริญญาตรี 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการพฒันาบุคลากร 60 3.63 0.72 90 3.64 0.67 -0.05 0.96 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบนั
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ผูบ้ริหารและหัวหนา้งานท่ีมีวุฒิ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีลงมาและสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ 

ผลการวิ เคราะห์ในส่วนน้ี เพื่ อ เป รียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรก ลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร 
จ าแนกตามประสบการณ์ ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 
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11-20 ปี และ21 ปี ข้ึนไปโดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด

สถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ าแนก
ตามประสบการณ์ 

 

 
 
 

ด้านการ
พฒันา
บุคลากร 

ค่าเฉลีย่  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
10 ปี
ลง 

11-
20 ปี 

21 ปี 
ขึน้
ไป 

3.60 
 

3.62 
 

3.66 
ระหวา่งกลุ่ม 1  0.08 0.04  

0.10 
 

0.90 ภายในกลุ่ม 148 92.00 0.41 
รวม 149 92.08 - 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค 
สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน มีระดบัปฎิบติัไม่แตกต่างกนั 

4.3.5 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดังนี้ 

4.3.5.1 ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ในส่วนน้ีผล
การวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 

ด้านที่ 
การประเมินผลการปฏิบัติ 

งานของบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร
ใน รอบ 5 ปี  
มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างสม ่า 
เสมอเพื่อปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร 
มีการประเมินปริมาณและประสิทธิภาพของงานท่ีท าใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 
มีการประเมิน ทักษะในงานทางด้านเทคนิคและการ
ปฏิบติัท่ีใชใ้นงาน 
การประเมินความตรงต่อเวลาในการท างาน 

4.47 
 

4.66 
 

4.38 
 

4.25 
 

4.24 

0.70 
 

0.83 
 

0.83 
 

0.63 
 

0.58 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.40 0.59 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร
โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีระดบัการ
บริหารงานบุคลากร ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร มากทุกขอ้ ยกเวน้การประเมิน 
ปริมาณและประสิทธิภาพของงานท่ีท าในช่วงเวลาท่ีก าหนด (X = 4.66) มีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมิน ปริมาณและประสิทธิภาพของงาน
ท่ีท าในช่วงเวลาท่ีก าหนด (X = 4.66) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การประเมินความตรงต่อเวลาในการ
ท างาน (X = 4.24) 
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 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน

อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

การบริหารงานบุคลากร 
ปริญญาตรีลงมา สูงกว่าปริญญาตรี 

t Sig. 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการวางแผนงาน
บุคลากร 

60 4.41 0.56 90 4.40 0.52 0.14 0.86 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ผูบ้ริหารและ
หวัหนา้งานท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนั  

4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ 

ผลการวิ เคราะห์ในส่วนน้ี เพื่ อ เป รียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรก ลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกัน จ าแนกเป็น 3 
ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 11-20 ปี และ21 ปี ข้ึนไปโดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

 
 
 
 

ด้านการวางแผน
งานบุคลากร 

ค่าเฉลีย่  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
10 ปี
ลง 

11-
20 ปี 

21 ปี 
ขึน้
ไป 

4.36 
 

4.41 
 

4.43 
ระหวา่งกลุ่ม 1  0.14 0.07  

0.17 
 

0.85 ภายในกลุ่ม 148 93.59 0.42 
รวม 149 93.73 - 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ การเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค 
สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
จ าแนกตามประสบการณ์ของผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน มีระดบัปฎิบติัไม่แตกต่างกนั 

 
 



 

 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนั การ

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนงานบุคลากร ดา้นการจดั
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรและด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรแต่ละดา้นจ าแนก
ตามวฒิุการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน จ านวน 245 คน ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 150 ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการใชต้ารางส าเร็จรูปของของเครซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นจ าแนกตามวุฒิการศึกษาละประสบการณ์ตามสัดส่วนของประชากร และใช้วิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย โดยวิธีการจบัสลาก และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 150 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 ของแบบสอบถาม 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทาลยั
เทคนิคสังกดัสถาบนั การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนงาน
บุคลากร ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร
และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน และ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทา
ลยัเทคนิคสังกดัสถาบนั การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน
งานบุคลากร ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบติังาน ด้านการพฒันาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษา
บุคลากรและด้านการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ผลิตภาพแบบสอบถามเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 

การวิ เคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถ่ี  (Frequency) ค่า ร้อยละ 
(Percentage) ในการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ค่า
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติการทดสอบที (t-test) และการทดสอบค่า
เอฟ ( F-test ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (  One way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของของ เชฟ
เฟ่ ( eScheff ) วเิคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการวจิยัตามขอ้คน้พบ (fact-findings) ไดด้งัน้ี  

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน

ดงัต่อไปน้ี  
5.1.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการวิจยัพบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ์ท างาน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานท่ี
มีวฒุการศึกษาระดบัปริญญาตรีลงมา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 11-20 ปี จ  านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง ไม่เกิน 10 ปี จ  านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32และนอ้ยท่ีสุดคือผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน 21 ปี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28 

5.1.2 ระดับการบริหารงานบุคลากร ด้านการวางแผนงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค
สังกดัสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ท างาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีระดบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากรโดยภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการ
วางแผนงาน มากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการวางกรอบนโยบายและระเบียบปฏิบติัใน
การใชอ้ตัราก าลงับุคลากรอยา่งชดัเจน ( X = 4.32) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีรูปแบบวิธีการสรรหา
บุคลากร ท่ีทุกฝ่ายยอมรับได ้ (X = 4.11) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากรการ จ าแนกวุฒิ
การศึกษาและประประสบการณ์การท างาน ทั้ง 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 11-20 ปี และ21 ปีข้ึน
ไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี  

5.1.3 ระดับการบริหารงานบุคลากร ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ของกลุ่ ม
วิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีระดบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการจดั
บุคลากรเขา้ปฏิบติังาน มากทุกขอ้  

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการนิเทศเพื่อพฒันาการปฏิบติังานให้มี
คุณภาพ (X = 4.44) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ก าหนดหนา้ท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตาม
ความรู้ความสามารถความถนดัและมีประสบการณ์ ( X = 4.15) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน จ าแนกวุฒิ
การศึกษาและประประสบการณ์การท างาน ทั้ง 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 11-20 ปี และ21 ปีข้ึน
ไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี 

5.1.4 ระดับการบริหารงานบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลาการ ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ท างาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีระดบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการพฒันาบุคลากรโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีระดบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการ
วางแผนงาน มากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการกระตุน้หรือจูงใจให้บุคลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง ( X = 4.45) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพ (X = 4.10) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการพฒันาบุคลากร จ าแนกวุฒิการศึกษาและ
ประประสบการณ์การท างาน ทั้ง 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 11-20 ปี และ21 ปีข้ึนไป พบวา่ไม่
แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี 

5.1.5 ระดับการบริหารงานบุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลาการ ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค
สังกดัสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ท างาน 

ผู ้บริหารและหัวหน้างานของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีระดบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากรโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีระดบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการ
วางแผนงาน มากทุกขอ้ ยกเวน้มีกิจกรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะเช่นการจดัแข่งขนักีฬาหรือ
งานพบปะสังสรรคเ์น่ืองในโอกาสต่างๆ (X = 3.32) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรในวทิยาลยัอยา่งเป็นกนัเอง (X = 3.81) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีกิจกรรม
สร้างความสามคัคีในหมู่คณะเช่นการจดัแข่งขนักีฬาหรืองานพบปะสังสรรค์เน่ืองในโอกาสต่างๆ 
(X = 3.32) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร จ าแนกวุฒิการศึกษา
และประประสบการณ์การท างาน ทั้ง 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 11-20 ปี และ21 ปีข้ึนไป พบวา่
ไม่แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี 

5.1.6 ระดับการบริหารงานบุคลากร ด้านประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ของกลุ่ม
วิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีระดบัการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนั
การอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการ
บริหารงานบุคลากร ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร มากทุกขอ้ ยกเวน้การประเมิน 
ปริมาณและประสิทธิภาพของงานท่ีท าในช่วงเวลาท่ีก าหนด (X = 4.66) มีระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด 
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โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมิน ปริมาณและประสิทธิภาพของงาน
ท่ีท าในช่วงเวลาท่ีก าหนด ( X = 4.66) ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การประเมินความตรงต่อเวลาในการ
ท างาน (X = 4.24) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานุคลากร ของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดั
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน จ าแนกวุฒิ
การศึกษาและประประสบการณ์การท างาน ทั้ง 3 ประสบการณ์ คือ 10 ปีลงมา 11-20 ปี และ21 ปีข้ึน
ไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
การวิจัยเร่ืองการบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ผูซ่ึ้งจากวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดในการวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากร ในด้านการวางแผนงานบุคลากร ของ
การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงานบุคลากรของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1 ด้านการวางแผนงานบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและหวัหน้างาน ไดมี้การวางแผนงานบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและเหมาะสม 
กบัต าแหน่งงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ไดก้ล่าวถึงการสรรหาท่ีจะให้มี
ความสอดคล้องกบัการวางแผนบริหารงานบุคคลท่ีก าหนดไว ้ อาจจะจ าแนกแหล่งท่ีจะสรรหา
บุคคลไดเ้ป็นแหล่งใหญ่ ๆ คือ 1. สรรหาบุคลากรจากภายในองคก์าร ไดแ้ก่ การเลือกสรรดว้ยวิธี
คดัเลือกหรือการเล่ือนขั้นบุคคลในองค์การโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสม เป็นการท านุบ ารุงและส่งเสริมก าลงัใจในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 2. สรรหาบุคลากร
จากภายนอกองคก์าร เช่น การรับโอนขา้ราชการจากหน่วยสังกดัอ่ืน ท่ีมีความรู้ความสามารถดีเขา้
มาปฏิบติังานในองคก์าร หรือเลือกสรรจากแหล่งก าลงัคนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สถานศึกษา โดยการจดัหา
ค าโฆษณาเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน และโอกาสกา้วหนา้ของงานส่งไปยงัแหล่งนั้น ๆ หรือไปติดต่อ
กบัเจา้หนา้ท่ีในแหล่งนั้นโดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน ไดก้ล่าววา่ การ
สรรหาท่ีจะให้มีความสอดคลอ้งกบัการวางแผนบริหารงานบุคคลท่ีก าหนดไว ้อาจจะจ าแนกแหล่ง
ท่ีจะสรรหาบุคคลได้เป็นแหล่งใหญ่ ๆ คือ 1. สรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ ได้แก่ การ
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เลือกสรรด้วยวิธีคดัเลือกหรือการเล่ือนขั้นบุคคลในองค์การโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและเหมาะสม เป็นการท านุบ ารุงและส่งเสริมก าลงัใจในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
2. สรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ เช่น การรับโอนขา้ราชการจากหน่วยสังกดัอ่ืน ท่ีมีความรู้
ความสามารถดีเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ หรือเลือกสรรจากแหล่งก าลังคนท่ีส าคัญ ได้แก่ 
สถานศึกษา โดยการจดัหาค าโฆษณาเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน และโอกาสกา้วหนา้ของงานส่งไปยงั
แหล่งนั้น ๆ หรือไปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีในแหล่งนั้นโดยตรง  

จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางแผนงานบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานได้มีคัดเลือก สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เขา้มาปฏิบติังาน ตรงตามต าแหน่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน เม่ือเขา้มาปฏิบติังานแลว้ มี
การจัดฝึกอบรมสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรวุฒิ       
บุณยโสภณ ได้กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถเขา้มาปฏิบติังานให้
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี โดยการวางแผนฝึกอบรมและจดัอตัราก าลังคนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ขององค์การในขณะเดียวกันก็พฒันาบุคลากรในองค์การท่ีมีอยู่แล้วให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มากข้ึน เพื่อให้การท างานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา อินสาร์ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคลากร ใน
สถานศึกษาสังกดั เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยไดศึ้กษาหลกัการบริหารทั้ง 5 ดา้นคือ 1) การวางแผน
งานบุคลากร 2) การจดับุคลากรเขา้ปฎิบติังาน 3) การพฒันาบุคลากร 4) การธ ารงรักษาบุคลากร 5) 
การประเมินผลการปฎิบติังานของบุคลากร ผลการศึกษาพบวา่สภาพการบริหารงานบุคลากรมีการ
ก าหนดแผนงานบุคลากรไวใ้นแผนกลยุทธ์ มีการวางแผนการใช้บุคลากรท่ีมีอยู่ให้ตรงกบังานท่ี
ปฏิบติั มีค  าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเขา้ปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจนมีการจดัประชุม อบรม สัมมนาและ
เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานอย่าง
สม ่าเสมอ ส่วนปัญหาท่ีพบคือ มีบุคลากรไม่ตรงตามความตอ้งการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานไม่ตรง
ตามความสามารถ การพฒันาบุคลากรยงัไม่ครอบคลุม มีการจดัสวสัดิการน้อยและไม่ทัว่ถึง การ
ประเมินผลการปฏิบติังานไม่ยติุธรรมและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ ขอ้เสนอแนะ 
ควรเสนอขอ้มูลจ านวนบุคลากรท่ีตอ้งการต่อหน่วยงานตน้สังกดั ควรจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานให้
ตรงกบัความรู้ความสามารถ จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ควรจดัสวสัดิการให้
เอ้ือต่อบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังานควรมีความยติุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้
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จากผลการวิจัยพบว่าผู ้บริหารและหัวหน้างาน ท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีระดับการ
บริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
ดา้นการวางแผนงานบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และหัวหน้างานมีการวางกรอบ นโยบายและระเบียบปฏิบติั ในการใช้อตัราก าลงับุคลากรอย่าง
ชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทัศนีย์ ธรรมสิทธ์ิ ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการวางแผนก าลงัคนวา่
การวางแผนก าลังคนหรือการคาดคะเนความต้องการก าลังคนในอนาคตโดยวิเคราะห์ในด้าน
ความสามารถ และลกัษณะอ่ืน ๆ ของก าลงัคนจะน าไปสู่การมีก าลงัใจ จ านวนท่ีตอ้งการมีคน
ประเภทท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง และเวลาท่ีตอ้งการ และขั้นตอนของการวางแผนก าลงัคนมี 4 
ขั้นตอนดงัน้ี 1. คาดคะเนความตอ้งการก าลงัคนในอนาคต ครอบคลุมถึงประเภทความสามารถของ
คนท่ีตอ้งการ โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัปริมาณงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน 2. ประเมิน
ประสิทธิภาพของก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และหากวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองใด ก็จะตอ้งวางแผน
เพื่อปรับปรุงแกไ้ข เช่น อาจมีแผนการจดัฝึกอบรมหรือพฒันาก าลงัคนในปัจจุบนั 3. ก าหนดวิธีการ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงก าลงัคนท่ีตอ้งการ การพฒันาบุคคล การเล่ือนต าแหน่งการสร้างขวญัและก าลงัใจ
เป็นตน้ 4. ติดตามประเมินผลว่าแผนท่ีก าหนดไวน้ั้น มีอุปสรรคและขอ้บกพร่องในทางปฏิบติั
อยา่งไรบา้ง และแผนดงักล่าวจะสามารถแกปั้ญหาของการใชก้ าลงัคน ตรงตามวตัถุประสงคไ์ดม้าก
นอ้ยเพียงใด เพื่อจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงการวางแผนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ไดก้ล่าวถึงการสรรหาท่ีจะให้มีความสอดคลอ้งกบัการวางแผนบริหารงาน
บุคคลท่ีก าหนดไว ้อาจจะจ าแนกแหล่งท่ีจะสรรหาบุคคลไดเ้ป็นแหล่งใหญ่ ๆ คือ 1.สรรหาบุคลากร
จากภายในองค์การ ไดแ้ก่ การเลือกสรรดว้ยวิธีคดัเลือกหรือการเล่ือนขั้นบุคคลในองค์การโดย
พิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เป็นการท านุบ ารุงและส่งเสริมก าลงัใจใน
การท างานของผูป้ฏิบติังาน 2. สรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์าร เช่น การรับโอนขา้ราชการจาก
หน่วยสังกดัอ่ืน ท่ีมีความรู้ความสามารถดีเขา้มาปฏิบติังานในองค์การ  หรือเลือกสรรจากแหล่ง
ก าลงัคนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สถานศึกษา โดยการจดัหาค าโฆษณาเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน และโอกาส
กา้วหนา้ของงานส่งไปยงัแหล่งนั้น ๆ หรือไปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีในแหล่งนั้นโดยตรง 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากร ในด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
ของการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค  สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานมีระดบัการบริหารงานบุคลากรของ
กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการจดับุคลากร
เขา้ปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการพิจารณาบุคลากรเพื่อสรรหาบรรจุ
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แต่งตั้งใหบุ้คลากรท่ีมีความสามารถ มีความเหมาะสมเขา้มาท างานในหน่วยงานและขณะปฏิบติังาน
ก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
ประสบการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าววา่ การบริหารบุคลากร 
หมายถึงกระบวนการด าเนินงานท่ีผูบ้ริหารไดใ้ชศ้าสตร์และศิลป์  ในการพิจารณาบุคลากรเพื่อสรร
หาบรรจุแต่งตั้งให้บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีความเหมาะสมเขา้มาท างานในหน่วยงานและขณะ
ปฏิบติังานก็ไดมี้การด าเนินการในการจดัท าประวติั การพฒันา และการบ ารุงรักษาบุคลากรเพื่อให ้
บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ความสามารถมีขวญั และก าลงัใจในการท างาน รวมทั้งการให้ผูท่ี้
พน้จากงานสามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี ไดส้รุปว่า 
การจดับุคลากรเข า ปฏิบติังานในหน่วยงาน เป็นขั้นตอนท่ีตอ้ง จากการคดัเลือกและบรรจุแต่งตั้ง 
ส วนการจดับุคคลเข าปฏิบติังานควรด าเนินการโดยใช้ระบบคุณธรรม ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถ
ประยุกตใ์ชห้ลกัการทั้ง 4 ของระบบคุณธรรมไดด้งัน้ี 1. หลกัความเสมอภาค กล่าวคือ ทุกคนท่ีได

รับการจดัสรรหรือปฏิบติังานในโรงเรียน นั้นจะไดรั้บการพิจารณาโดยอาศยัหลกัการ ระเบียบ 
มาตรฐาน และแนวปฏิบติัอนัเดียวกนั และเท่าเทียมกนั และทุกคนมีโอกาสได รับการพิจารณาท่ี
เท่าเทียมกัน 2. หลักความสามารถ กล่าวคือ บุคลากรจะได รับการพิจารณาตามความรู
ความสามารถ คุณสมบติั และประสบการณ์อยา่งแทจ้ริงของแต่ละคน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งพยายาม
จดังานหรือ มอบหมายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร อนัจะท าให้
บุคลากรนั้นได มี โอกาสแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มท่ี ผลท่ีตามมาคือ บุคคลจะมี
ความกา้วหน้าในหน้าท่ี การงานของตนและขณะเดียวกนังานของโรงเรียนก็จะบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด 3. หลกัความมัน่คง งานหรือต ่าแหน่งท่ีบุคลากรได รับมอบหมายผูบ้ริหารตอ้งแสดงให้
เห็นว่า เป็ น งานหรือต าแหน่งท่ีมีความมัน่คงพอสมควร การเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงงาน 
หรือต าแหน่งจะเป็นไปเพื่อความกา้วหนา้ของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ถา้หากเป็นดงัน้ีแลว้จะท าให ้
บุคลากรเกิดขวญัและก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนได้ เป็นอยา่งดี ท าให้ไดง้านทั้งใน
ดา้น ปริมาณและคุณภาพ 4.หลกัความเป็นกลาง หลกัความเป็นกลางในท่ีน้ีมีความหมาย 2 ประการ 
คือผูบ้ริหารโรงเรียนมีความ เป็ นกลางในการจดังานใ ห้บุคลากรปฏิบติั คือไม่ จดับุคลากร
ดว้ยความล าเอียง หรือมีอคติต่อ บุคลากรประการหน่ึง และความเป็นกลางของงานท่ีจะมอบหมาย
ให้บุคลากรอีกประการหน่ึง กล่ าวคืองานนั้นไม่ ควรจะเป็นงานท่ีท าเพื่อเป็นการสนบัสนุน
แนวความคิดทางการเมืองของ บุคคลใดหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงถา้หากเป็นดงัน้ี
แลว้ บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมาย งานจะไม มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของตนเท่าท่ีควร
เลือก  
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จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบั
การบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  1  ดา้นการ
จดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อนัเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้
งานมีการสรรหาผูช้  านาญการเฉพาะทางก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตาม
ความรู้ ความสามารถ ความถนดั และประสบการณ์จริงซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรวุฒิ บุณยโส
ภณ กล่าวว่าการบริหารงานบุคลากร คือการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ และความสามารถเขา้มา
ปฏิบติังานให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี โดยการวางแผนฝึกอบรมและจดัอตัราก าลังคนให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารในขณะเดียวกนัก็พฒันาบุคลากรในองคก์ารท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากข้ึน เพื่อให้การท างานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้  าหนด
แนวทางในการจดับุคลากน เขา้ปฏิบติังาน ดงัน้ี 1. มีการวางแผนดา้นบุคลากร 2. ก าหนดขอบข่าย
ภาระงานของโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกดา้น 3. พิจารณาบุคลากรเป็นรายบุคคล ทั้งทางดา้นความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานให้ปฏิบติัตาม
ความรู้ ความสามารถ 4. จดัท าแผนภูมิบริหารโรงเรียน เพื่อแสดงให้เห็นสายบงัคบับญัชา และ
ความสัมพนัธ์กบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5. การปฐมนิเทศผูท่ี้เขา้ปฏิบติังานใหม่ เพื่อใหม่มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานในหนา้ ท่ีในการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน 

จากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งาน ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีระดบั
ก ารบ ริหา รง าน บุคล ากรของก ลุ่ มวิท ย าลัย เทค นิค  สั ง กัดสถ าบันอา ชี ว ศึ กษ า  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อัน
เน่ืองมาจากการสรรหาผูช้  านาญการเฉพาะทางก าหนดหนา้ท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์จริงและก าหนดแนวทางเลือกสรรและ
วิธีการเลือกสรรโดยใชก้ารทดสอบ การวดัและสร้างเคร่ืองมือต่างๆเช่น การท าขอ้สอบ ปรนยัหรือ
อตันยั ในการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ในซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมยศ นาวีกาน กล่าววา่การ
เลือกสรรบุคคลไวด้งัน้ี 1.การก าหนดแนวทางเลือกสรรและวิธีการเลือกสรร จากขอ้มูลท่ีรวบรวม
ได้แล้ว มาพิจารณาดูว่าจะวางขอบข่ายเน้ือหาท่ีจะวดั และจะก าหนดวิธีการวดัอย่างไร เป็น
ขบวนการท่ีตอ้งอาศยัวิจารณญาณไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั เพราะจะแตกต่างกนัแลว้แต่ละต าแหน่งท่ี
สอบ และงานของต าแหน่งในการก าหนดให้มีการสอบความรู้ดา้นใดดา้นหน่ึง ควรจดัท าตาราง
วิเคราะห์หลกัสูตร (Table of specification) ดว้ย เพื่อจะไดท้ราบวา่จะสร้างเคร่ืองมือสอบเพื่อวดั
เน้ือหาวชิาท่ีส าคญัอะไรบา้ง อยา่งละก่ีขอ้และเป็นแนวทางใหท้ราบวา่จะสร้างขอ้สอบอยา่งไรดว้ย 
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2. การสร้างเคร่ืองมือในการสอบ (Test construction) เช่น จะใชรู้ปแบบของแบบทดสอบแบบไหน 
ปรนยัหรืออตันยั มีแนวการให้คะแนนอยา่งไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิษณุ นัคราโรจน์ ได้
ท าการวิจยัเร่ือง บทบาทการบริหารงานของผูอ้  านวยการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาและวิทยาลยัเทคนิค 
กรมอาชีวศึกษา ผลวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ ในสังกดักองวิทยาลยัอาชีวศึกษาและ
สังกดักองวทิยาลยัเทคนิค เก่ียวกบับทบาทการบริหารงานในภาพรวมในแต่ละดา้น มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเป็นนักจดัองค์กร ผูก้  าหนด
ทิศทาง ผูบ้ริหาร ทรัพยากร ผูจ้ดัการเรียนการสอน ผูส้ร้างความส าพนัธ์กบัชุมชน ผูบ้ริหารบุคคล ผู ้
ตดัสินใจ ผูจ้ดัการเปล่ียนแปลง ผูป้ระเมินผล นกัวางแผน ผูแ้กปั้ญหา ผูแ้กค้วามขดัแยง้ ประธานใน
พิธี ผูจ้ดัระบบงาน ผูป้ระสานงาน ผูส่ื้อสาร และผูก้ระตุน้ความเป็นผูน้ า ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อบทบาทการบริหารงานของผูอ้  านวยการวิทยาลยัในสังกดักอง
วิทยาลยัอาชีวศึกษาและสังกดักองวิทยาลยัเทคนิคทั้ง 17 ดา้นจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา อาย ุ
และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากรในด้านการพัฒนาบุคลากร ของการ
บริหารงานบุคลากรกลุ่มวทิยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานมีระดบัการบริหารงานบุคลากรของ
กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการพฒันา
บุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานมีการ
พฒันาบุคลากร อบรม การปฏิบติังานตามต าแน่งหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พนัส หันนาคินทร์ ไดก้ล่าววา่ การพฒันาบุคลากรจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองไม่มีวนั
จบส้ิน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพของผูท่ี้ปฏิบติังาน ท่ีปรารถนาจะไดรั้บความกา้วหนา้
ในการปฏิบติังานนั้นๆ อนัถือไดว้า่เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยทุ์กคน ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งเอาใจใส่ในเร่ืองการพฒันาบุคคลอย่างเต็มท่ีด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ เมธี ปิลันธนานนท์ กล่าวไวว้า่ การพฒันาบุคลากรเป็นกิจกรรมท่ีเด่นท่ีสุดในการ
บริหารบุคคล เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการผกูพนั การยอมรับ การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณ
ของสมาชิกในองค์การ หรือหน่วยงาน ซ่ึงมีความจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ข และท าให้เป้าหมายของ
องคก์ารบรรลุผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ กล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่การพฒันา
บุคลากรหมายถึง การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความช านาญ ไดแ้ก่ พนกังานในองคก์าร 
จนสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และทศันคติอย่างค่อนขา้งจะถาวร อนัจะ
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อ านวยประโยชน์ให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และท าให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ในการงาน 

 
จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบั

ก ารบ ริหา รง าน บุคล ากรของก ลุ่ มวิท ย าลัย เทค นิค  สั ง กัดสถ าบันอา ชี ว ศึ กษ า  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการพฒันาบุคลากรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อนัเน่ืองจากผูบ้ริหาร
และหวัหนา้งาน มีการด าเนินงานการส่งเสริมใหบุ้คคลมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการท างาน
ให้ดีข้ึนอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กล่าววา่การพฒันาบุคลากร
หมายถึง การด าเนินเก่ียวกบัการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการท างานให้ดี
ข้ึน มีทศันคติในการท างาน อนัจะเป็นผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ภูมิชัย ทิพเนตร ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความต้องการพฒันาตนเองของข้าราชการครู
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1.ความตอ้งการ
ของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี การพฒันาตนเอง ดา้นเจตคติ การพฒันาตนเองดา้น
ความรู้และการพฒันาตนเองด้านทกัษะตามล าดบั 2. การเปรียบเทียบ ความตอ้งการการพฒันา
ตนเองของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1 จ าแนก
ตามเพศ ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

จากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งาน ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีระดบั
ก ารบ ริหา รง าน บุคล ากรของ ก ลุ่ มวิท ย าลัย เทค นิค  สั ง กัดสถ าบันอา ชี ว ศึ กษ า  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานมีการการพฒันาบุคลากรกระท าอย่างต่อเน่ือง ปรับปรุง
คุณภาพของผูท่ี้ปฏิบติังาน และยงัเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลาซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พนัส 
หันนาคินทร์ ไดก้ล่าววา่ การพฒันาบุคลากรจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองไม่มีวนัจบส้ิน ทั้งน้ีเพื่อ
เพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพของผูท่ี้ปฏิบติังาน ท่ีปรารถนาจะได้รับความก้าวหน้าในการ
ปฏิบติังานนั้นๆ อนัถือไดว้่าเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยทุ์กคน ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ี
โดยตรงของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งเอาใจใส่ในเร่ืองการพฒันาบุคคลอยา่งเตม็ท่ีดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิด
ของ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ การพฒันาบุคลากรหมายถึง การด าเนินเก่ียวกบัการส่งเสริมให้บุคคลมี
ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการท างานให้ดีข้ึน มีทศันคติในการท างาน อนัจะเป็นผลให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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5.2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากร ในด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ของการ
บริหารงานบุคลากรกลุ่มวทิยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานมีระดบัการบริหารงานบุคลากรของ
กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการธ ารงรักษา
บุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานมีการ
ประชุมช้ีแจงการปฏิบติัตามระเบียบของหน่วยงาน สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ เสริมสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบติังานซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อ านวย แสงสว่างไดก้ล่าววา่ความส าคญั
ของการบริหารงานบุคลากรไว  ้ ดงัน้ี 1.ช่วยพฒันาให้องคก์ารให้เจริญเติบโตเพราะการบริหารงาน
บุคลากรเป็นส่ือกลางในการประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ไดบุ้คลากรท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท างานในองคก์าร เม่ือองคก์ารไดบุ้คลากร ท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว ยอ่มท า
ให้องค์การเจริญเติบโตและพฒันายิ่งข้ึน 2.ช่วยให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์การ มีขวญัและ
ก าลงัใจ ในการปฏิบติังานความจงรักภกัดีต่อองคก์ารท่ีตนปฏิบติังาน 3.ช่วยเสริมสร้างความมัน่คง
แก่สังคม และประเทศชาติ ถา้การบริหารงานบุคลากรด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มไม่
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารและผูป้ฏิบติังานท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข 
ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เมธี ปิลันธนานนท์ กล่าววา่ การจูงใจบุคลากร
เขา้สู่หน่วยงานเป็นการช่วยให้บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หรือบรรจุมีความมัน่คงปลอดภยั มี
ความรู้สึกในการเป็นเจา้ของ ไดรั้บรายละเอียดและขอ้มูล และทราบแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่ง
และงบประมาณการจูงใจสามารถท าได้ 4 ลกัษณะ คือ1. การชกัจูง เป็นการโนม้นา้วจิตใจของผูค้น 
โดยการพูดจาชกัชวนแนะน า และการให้สภาพบงัคบั เช่น ช้ีแจงให้เห็นถึงความกา้วหน้าของ
วิชาชีพในอนาคต สร้างความประทบัใจให้แก่บุคคล และการมีส่วนร่วมในองค์การ 2.การให้
สินน ้ าใจ เป็นการให้ส่ิงตอบแทนทางออ้มท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการปฏิบติังานโดยตรง 
(ค่าจา้ง, เงินเดือน, สวสัดิการ) ทั้งเป็นวตัถุและมิใช่วตัถุเพื่อให้บุคลากรเกิดมีก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน เช่น ให้การยกยอ่งในความรู้ความสามารถแนะน าบุคลากรให้เป็นท่ีรู้จกัของชุมชนและ
สังคม ใหร้างวลัและของขวญัในโอกาสต่างๆ จดัหาเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการด ารงชีพต่างๆ 
3.ให้โอกาสแก่บุคคลไดแ้สดงออกตามอุดมคติของตนดว้ย 4.การให้ค่าตอบแทน (Compensation) 
คือผลตอบแทนท่ีบุคลากร ไดรั้บจากการท างาน หรือการปฏิบติังาน และรวมถึงค่าตอบแทนท่ีเกิด
จากผลการปฏิบติังานดว้ย ในการก าหนดค่าตอบแทนนั้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลทิพย์ 
มิตตะสิทธินันท์ ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกับ บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรกองบริการการศึกษา ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยัพบวา่ 1.



70 
 

บรรยากาศองค์กรในภาพรวม ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกผกูพนั รองลงมา คือ ดา้นโครงสร้าง
องคก์ร ดา้นมาตรฐานการท างาน ดา้นความมีส่วนเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบในการท างาน และดา้น
การรับรู้ผลงานและรางวลั  มีค่าเฉล่ียเท่ากัน และด้านการให้ความสนับสนุนและความอบอุ่น  
ตามล าดบั 2. ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรกองบริการการศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความรู้และทกัษะในงานท่ี
รับผดิชอบ รองลงมาเป็นดา้นการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังาน  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นการปรับปรุงรูปแบบการท างาน และดา้นการสรุปผลการท างาน และแนวทางแกไ้ขมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั คือ ตามล าดบั 

จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบั
ก ารบ ริหา รง าน บุคล ากรของก ลุ่ มวิท ย าลัย เทค นิค  สั ง กัดสถ าบันอา ชี ว ศึ กษ า  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อนัเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหนา้งานไดจ้ดัให้มีสวสัดิการให้กบัองคก์รหน่วยงานซ่ึงเป็นแรงจูงใจ 
และผลกัดนัให้บุคลาการอยากท างานปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าววา่ สวสัดิการน่าจะหมายถึงส่ิงท่ีองคก์ารหรือหน่วยงานจดั
ให้แก่บุคลากรของตน เพื่อยกระดบัมาตรฐานการด ารงชีพของบุคลากรให้ดีข้ึน เช่น การจดับริการ
รถรับส่ง จดัจ าหน่ายสินคา้ในราคาถูก บริการสุขภาพประจ าปี และอ่ืน ๆ ส่วนประโยชน์เก้ือกูลนั้น 
น่าจะหมายถึงค่าตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า เป็นการตอบแทนท่ี
สัมพนัธ์กบัการปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ เบ้ีย
ประชุม และอ่ืน ๆ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัจิรา อินสาร์ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการ
บริหารงานบุคลากร ในสถานศึกษาสังกดั เทศบาลนครเชียงใหม่ประชากรท่ีใชก้ารศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริการสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 267 คน ของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โดยไดศึ้กษาหลกัการบริหารทั้ง 5 ดา้นคือ 1) การวางแผนงาน
บุคลากร 2) การจดับุคลากรเขา้ปฎิบติังาน 3) การพฒันาบุคลากร 4) การธ ารงรักษาบุคลากร 5) การ
ประเมินผลการปฎิบติังานของบุคลากร ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารงานบุคลากรโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั มีการก าหนดแผนงานบุคลากรไวใ้นแผนกลยุทธ์ มีการวางแผนการใช้
บุคลากรท่ีมีอยูใ่ห้ตรงกบังานท่ีปฏิบติั มีค  าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเขา้ปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจนมีการ
จดัประชุม อบรม สัมมนาและเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ส่วนปัญหาท่ีพบคือ มีบุคลากรไม่ตรงตามความต้องการจัด
บุคลากรเข้าปฏิบติังานไม่ตรงตามความสามารถ การพฒันาบุคลากรยงัไม่ครอบคลุม มีการจดั
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สวสัดิการนอ้ยและไม่ทัว่ถึง การประเมินผลการปฏิบติังานไม่ยติุธรรมและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑ์ ขอ้เสนอแนะ ควรเสนอขอ้มูลจ านวนบุคลากรท่ีตอ้งการต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
ควรจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการ
พฒันาบุคลากร ควรจดัสวสัดิการให้เอ้ือต่อบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังานควรมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และวีรพงษ์ 
เฉลมิจิรัตน์ ไดก้ล่าววา่ ในการท างานถา้มีส่ิงจูงใจท่ีดีตรงกบัความพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ ก็
ย่อมจะเป็นแรงกระตุ้นท่ีจะผลักดันให้พวกเขาตั้ งอกตั้ งใจท างานมากข้ึน ถ้าผูบ้ริหารท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่พอใจในบางส่ิงบางอยา่ง ก็อาจเป็นชนวนให้เกิดการนดัหยุดงาน การขดัแยง้กบั
หวัหนา้ หรือผูร่้วมงานคนอ่ืน ๆ 

จากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งาน ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีระดบั
ก ารบ ริหา รง าน บุคล ากรของก ลุ่ มวิท ย าลัย เทค นิค  สั ง กัดสถ าบันอา ชี ว ศึ กษ า  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ไม่แตกต่างกัน อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและหวัหนา้งานสามารถสร้างบรรยากาศในการท างานการชกัจูงใจ การให้สินน ้ าใจ ใน
หน่วงงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เมธี ปิลันธนานนท์ การจูงใจบุคลากรเขา้สู่หน่วยงานเป็น
การช่วยให้บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หรือบรรจุมีความมัน่คงปลอดภยั มีความรู้สึกในการเป็น
เจา้ของ ไดรั้บรายละเอียดและขอ้มูล และทราบแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งและงบประมาณการ
จูงใจสามารถท าได ้ 4 ลกัษณะ คือ 1.การชกัจูง เป็นการโน้มนา้วจิตใจของผูค้น โดยการพูดจา
ชกัชวนแนะน า และการให้สภาพบงัคบั เช่น ช้ีแจงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ของวิชาชีพในอนาคต 
สร้างความประทบัใจให้แก่บุคคล และการมีส่วนร่วมในองคก์าร 2.การให้สินน ้ าใจ เป็นการให้ส่ิง
ตอบแทนทางออ้มท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการปฏิบติังานโดยตรง  (ค่าจา้ง, เงินเดือน, 
สวสัดิการ) ทั้งเป็นวตัถุและมิใช่วตัถุเพื่อให้บุคลากรเกิดมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน เช่น ให้การยก
ย่องในความรู้ความสามารถแนะน าบุคลากรให้เป็นท่ีรู้จกัของชุมชนและสังคม ให้รางวลัและ
ของขวญัในโอกาสต่างๆ จดัหาเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการด ารงชีพต่างๆ 3. ให้โอกาสแก่
บุคคลไดแ้สดงออกตามอุดมคติของตนดว้ย 4.การให้ค่าตอบแทน (Compensation) คือผลตอบแทน
ท่ีบุคลากร ไดรั้บจากการท างาน หรือการปฏิบติังาน และรวมถึงค่าตอบแทนท่ีเกิดจากผลการ
ปฏิบติังานดว้ย ในการก าหนดค่าตอบแทนนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ กล่าววา่ 
ค่าตอบแทนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอิทธิพลอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่มีหลายๆ อยา่งท่ีก าหนด
ค่าตอบแทนปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ 1.ระดบัค่าจา้งทัว่ ๆ ไป การก าหนดค่าจา้งขององคก์ารทัว่ ๆ ไปมกั
ยึดถืออตัราค่าจา้งขององค์การอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายให้แก่คนงานท่ีท างานประเภทเดียวกนัหรือธุรกิจอยา่ง
เดียวกนั และไม่ไดค้  านึงถึงสถานท่ีท่ีตั้งของธุรกิจนั้น ๆ 2 . ความสามารถในการจ่าย องคก์ารใดท่ีมี
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ยอดขายสูง และอตัราก าไรระยะยาวสูง มกัจ่ายค่าจา้งสูงกวา่ธุรกิจท่ีมีตลาดไม่มัน่คง หรือองคก์ารท่ี
มีรายได้จากการขายน้อย ก าไรต ่า น่ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้องค์การประเภทไม่แสวงหาก าไร 
จะตอ้งให้ค่าจา้งในอตัราต ่า เช่น สถาบนัการศึกษา สมาคมการกุศล หรือโรงพยาบาล เป็นตน้ 3. ค่า
ครองชีพ ในปัจจุบนัค่าครองชีพเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการก าหนดค่าจ้าง อตัราค่าจา้งมกัจะ
เปล่ียนแปลงไปตามดชันีราคาของผูบ้ริโภค ปัจจยัน้ีจึงท าให้ ค่าจา้งคนงานท่ีอยู่ในเมืองสูงกว่า
คนงานท่ีอยูใ่นชนบท และค่าจา้งของตนท่ีอยูใ่นเมืองใหญ่ ๆ ยอ่มสูงกวา่ค่าจา้งของคนท่ีอาศยัอยูใ่น 
เมืองเล็ก ๆ4. ผลผลิต เร่ืองของการผลิตวดัไดจ้ากงานท่ีท า โดยการเปรียบเทียบผลผลิตกบัชัว่โมง
การท างานของแต่ละคน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าใหผ้ลผลิตสูง ไม่ไดเ้กิดจากการใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียว แต่
เกิดจากเทคนิคการผลิต การบริหารงานท่ีดีการปรับปรุงวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม ความช านาญของ
คนงานเอง และความรู้ความสามารถของคนงานประสิทธิภาพในการท างานของคนงานจึงมีผลท า
ใหค้นงานไดรั้บค่าจา้งสูงข้ึน 5. อ านาจการต่อรอง การท่ีคนงานรวมตวักนัเป็นสมาคมหรือสหภาพ 
แรงงาน ท าให้อ านาจการต่อรองของคนงานสูงข้ึนกว่าคนงานท่ีต่างคนต่างอยู่ ฉะนั้นสมาคม
แรงงานจึงมีส่วนในการก าหนดอตัราค่าจา้ง 

5.2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคลากร ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร ของการบริหารงานบุคลากรกลุ่ มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 และเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานมีระดบัการบริหารงานบุคลากร กลุ่ม
วิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้างานมีพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกนั มีเกณฑ์การประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบติั ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ได้กล่าวว่า การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง กระบวนการประเมินค่าของบุคคลผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 
ทั้งผลงานและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบติังานภายในเวลาท่ีก าหนดไวอ้ย่างแน่นอน 
ภายใตก้ารสังเกต จดบนัทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบ
และมาตรฐานแบบเดียวกนั มีเกณฑก์ารประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ การบริหารผลการปฏิบติังาน คือ กระบวนการบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ซ่ึง 
มุ่งเน้นการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน และพฒันาขีดความสามารถของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน /
ทีมงาน อนัจะช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบั
ก ารบ ริหา รง าน บุคล ากรของก ลุ่ มวิท ย าลัย เทค นิค  สั ง กัดสถ าบันอา ชี ว ศึ กษ า  ภ า ค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
อนัเน่ืองจากผูบ้ริหารและหัวหน้างาน ไดมี้การประเมินบุคคลอย่างมีขั้นตอนด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และปรับปรุงพฒันาบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ กล่าว
วา่ การประเมินบุคคลเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินคุณค่าของบุคคลหน่ึง ๆ วา่ มีคุณลกัษณะหรือ
พฤติกรรมต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อท่ีจะน าผลการประเมิน
ไปใชป้รับปรุงพฒันาบุคคลนั้น ๆ ในการประเมินบุคคลมีขั้นตอนด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และ
จ าเป็นตอ้งยึดถือหลกัการท่ีเป็นขอ้แนะน าส าหรับนกัประเมินในการด าเนินงานประเมิน ผลการ
ประเมินบุคคลจะมีความน่าเช่ือถือสามารถยอมรับ น าไปใช้ไดห้รือไม่ ก็ตรวจสอบไดโ้ดยใช้
กระบวนการท่ีเรียกวา่ การประเมินอภิมาน โดยใชม้าตรฐานการประเมินบุคคลเป็นเคร่ืองมือ 

จากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งาน ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีระดบั
การบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา ภาตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1 ด้านการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้งาน มีกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 
ทั้งผลงานและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบติังานภายในเวลาท่ีก าหนดไวอ้ย่างแน่นอน
และมีการพิจารณาจดัสรรรางวลัจูงใจใหก้บักลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
นงลกัษณ์ เพิม่ชาติ ไดก้ล่าววา่ การประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง กระบวนการประเมินค่าของ
บุคคลผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบติังานภายใน
เวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้ารสังเกต จดบนัทึกและประเมินโดยหวัหนา้งาน โดยอยูบ่น
พื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกนั มีเกณฑ์การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า 
คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจงัหวดั 
พิจารณาจดัสรรรางวลัจูงใจให้กบักลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ โดยส่ิงจูงใจอาจรวมถึงส่วนแบ่งจาก
การลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรหรือรายรับท่ีเกิดจากการเพิ่มผลิตภาพการบริหารก าลงัคน หรือการ
ผ่อนคลายกฎระเบียบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การบริหารก าลงัคนในส่วนราชการ
หรือในจงัหวดันั้นๆ มีความยืดหยุน่และคล่องตวั ตามความพร้อมของส่วนราชการและจงัหวดั แต่
ตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว (Hurdle Approach) รวมทั้งส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
แนวทางการสร้างแรงจูงใจส าหรับการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 
กนัยายน พ.ศ. 2546 หรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีจะไดก้ าหนดต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจยั เร่ือง การบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการ

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัดงัน้ี  
1. จากการวิจัยเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางแผนงานบุคลากร มีระดบัการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยสุดคือ ให้
ความเห็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควร
วางแผน ก าหนดนโยบาย ในการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษา ใหก้บัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บทราบ  

2.  จากผลการวิจัยการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน มีระดบัการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยสุด คือ มี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ดงันั้น สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเปิดโอกาส
ให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา้มามีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง 
เพื่อท่ีจะส่งผลให้ การบริหารจดัการศึกษา ดา้นงบประมาณ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และมีระดบัท่ีสูงข้ึน 

3. จากผลการวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการพฒันาบุคลากร มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุดคือ ร่วม
วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งของบุคลากร ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเปิดโอกาส
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาท าหน้าท่ี ตามบทบาท อ านาจหน้าท่ี ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากร เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรตามความตอ้งการของทุกฝ่าย 
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4. จากผลการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร มีระดับการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมน้อยสุด คือ 
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปล่ียน พฤติกรรมการลงโทษนักเรียน ดังนั้ น บุคลากรใน
สถานศึกษา จึงควรวางแผน ก าหนดมาตรการ การลงโทษนักเรียนท่ีกระท าผิดวินัย ร่วมกนักับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5. จากผลการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร มีระดบัการมี
ส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วม
นอ้ยสุด คือ ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการปรับเปล่ียน พฤติกรรมการลงโทษนกัเรียน ดงันั้น บุคลากร
ในสถานศึกษา จึงควรวางแผน ก าหนดมาตรการ การลงโทษนกัเรียนท่ีกระท าผิดวินยั ร่วมกนักบั
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอนะเพื่อการศึกษาวจิยัดงัน้ี  
1. วิทยาลยัเทคนิคในสังกดั ควรน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการ

บริหารจดัการการบริหารงานบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิผลต่อวทิยาลยัเทคนิคในสังกดัอยา่งสูงสุด ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ 3.63 จากทั้งหมด 5 ดา้น จึงควรพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานบุคลากรดา้นการธ ารง
รักษาบุคลากรใหก้บับุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มวิทยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาควรน า
ผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาสถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและเกิด
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

5.3.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
1. ควรมีการศึกษาการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 อยา่งมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาเทคนิคและปัจจยัท่ีมีผลต่อบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค

อ่ืน ๆในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้การบริหารงานวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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3. ควรส่งเสริมศึกษาการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 อย่างมีคุณภาพ ลักษณะเดียวกนัน้ีกบักลุ่มตวัอย่างอ่ืน ๆ 
วทิยาลยัอ่ืนในสังกดัของรัฐ และเอกชน  
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เสนาะ ติเยาว.์ หลกัการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร์การพิมพ.์ 2543. 
อ านวย แสงสวา่ง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพอ์ภิชาติ. 2540. 
             . กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล. มหาสารคาม : โรงพิมพอ์ภิชาต. 2540. 
 

 2) บทความในวารสาร 
จุรินทร์  ลกัษณวศิิษฎ ์. สถาบนัอาชีวะ. กรุงเทพมหานคร: กรมอาชีวศึกษา. 2550. อดัส าเนา. 
รัตนะ บวัสนธ์ .การประเมินบุคคล :ผลการใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน .วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ฉบบั12. 2554. อดัส าเนา. 
 

  3 วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวจิัย 
จันจิรา อินสาร์ . “การบริหารงานบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่”.

วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 
ผกา ว่องวารี. “การพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัพงังา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2545. 

ภูมิชยั ทิพเนตร.“ความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีสุพรรณบุรี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550. 

วนิดา บูรณ์พงษ์ทอง. “การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริหารโรงเรียนตามทศันะของครูและผูบ้ริหาร
โรงเรียนเก่ียวกบัการรักษาวนิยัขา้ราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดักรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2543. 
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วิษณุ นัคราโรจน์ .  “บทบาทการบริหารงานของผู ้อ  านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
วทิยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2544. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม   
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  แบบสอบถามเลขท่ี……….. 
แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง 
การบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  1 
………………………………………………….. 

 
ค าช้ีแจง  
  1.  แบบสอบถามชุดน้ีมี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ  
ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา          

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert)   มี 5 ระดบั  มีเกณฑก์ารใหค้่าน ้าหนกัดงัน้ี 

 
5  หมายถึง  มีการปฎิบติัในระดบั มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฎิบติัในระดบั  มาก 
3  หมายถึง  มีการปฎิบติัในระดบั  ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฎิบติัในระดบั  นอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฎิบติัในระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

  2. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 
            ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
                                                                                            นางสาวปิยะดา    สกุลศรี 

นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา                                                                         

             มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1  ขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย                ลงใน   (      )    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง                 
                มากท่ีสุด 
 

1. วฒิุการศึกษา            
(      ) ปริญญาตรีลงมา 
 
(      ) สูงกวา่ปริญญาตรี  
 

 2. ประสบการณ์ในการท างาน            
   (      )    ไม่เกิน  10  ปี    
 
   (      )    11  -  20  ปี   
 
   (      )    21 ปี  ข้ึนไป   
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานบุคลากรกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert)  มี 5 ระดบั  มีเกณฑก์ารใหค้่าน ้าหนกัดงัน้ี 

 
5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั มากทีสุ่ด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั  มาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั  ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั  น้อย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั  น้อยทีสุ่ด 
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ค าช้ีแจง : กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในตารางใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านวา่  ท่านมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 

สภาพการบริหารงานบุคลากร 

ความคิดเห็นในการบริหาร 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
ด้านการวางแผนบุคลากร 

1.มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงับุคลากรตามความตอ้งการของวทิยาลยั  
โดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

2.จดัเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกบัอตัราก าลงับุคลากรในส่วนท่ี
วทิยาลยัรับผดิชอบ  ไดแ้ก่  ครูอตัราจา้ง 

     

3.มีการวางกรอบ  นโยบายและระเบียบปฏิบติั  ในการใชอ้ตัราก าลงั
บุคลากรอยา่งชดัเจน 

     

4.มีรูปแบบวธีิการสรรหาบุคลากร  ท่ีทุกฝ่ายยอมรับได้      
5.ประชาสัมพนัธ์การสรรหาบุคลากรอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง 
 

     

 
ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

6.มีต าแหน่งขา้ราชการครูซ่ึงบนัจุโดย สอศ. มีจ  านวนพอเพียง 

     

7.มีการสรรหาผูช้  านาญการเฉพาะทางในทอ้งถ่ินมาเป็นบุคลากร      
8.มีการมอบหมายงาน  เช่น  งานสอน  และงานอ่ืน  ๆ  ให้แก่บุคลากรท่ี
บรรจุใหม่  เพื่อทดลองปฏิบติัราชการอยา่งเหมาะสม 

     

9.จดัท าและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบังานบุคลากรเป็นปัจจุบนั      
10.ก าหนดหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบตามความรู้ 
ความสามารถ  ความถนดั  และประสบการณ์ 
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การพฒันาบุคลากร 
11.มีแผนพฒันาบุคลากรระยะ  5  ปี/รายปี  ท่ีสอดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของวทิยาลยั 

     

12. มีการกระตุน้หรือจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้น 
ในการพฒันาตนเอง      
13.จดัส่งบุคลากรร่วมการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพ      
14.สนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน       
15.มีการมอบหมายงาน  เช่น  งานสอน  และงานอ่ืน  ๆ  ใหแ้ก่บุคลากรท่ี
บรรจุใหม่  เพื่อทดลองปฏิบติัราชการอยา่งเหมาะสม 

     

การธ ารงรักษาบุคลากร 
16.มีการอนุญาตใหบุ้คลากรลาพกัไดต้ามระเบียบและความจ าเป็น      

 17.มีกิจกรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ  เช่น  การจดัแข่งขนั 
กีฬาหรืองานพบปะสังสรรคเ์น่ืองในโอกาสต่าง  ๆ 

     
 18.จดักิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบติังานระหวา่งบุคลากร

ในวทิยาลยัอยา่งเป็นกนัเอง        
 19.ประชุมช้ีแจงการปฏิบติัตามระเบียบของราชการ       

20.ผูบ้ริหารวทิยาลยัปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการรักษาวนิยั      
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

21.มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน                 
รอบ 5 ปี  

     

22. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร       

 23.มีการประเมินปริมาณและประสิทธิภาพของงานท่ีท าในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด     

  24. มีการประเมิน ทกัษะในงานทางดา้นเทคนิคและการปฏิบติัท่ีใชใ้นงาน      
25. การประเมินความตรงต่อเวลา ในการปฎิบติังาน      
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพือ่การวจัิย 
 
1.  นายจตุรันต์   วฒันประทีป 
        การศึกษา  ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและก าลงัคนอาชีวศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2.   นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง 

การศึกษา  กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน)  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  วทิยาลยัสารพดัช่างบุรีรัมย ์  

 
3.  ว่าทีร้่อยตรีนิรุตต์  บุตรแสนล ี

การศึกษา  กศ.ม. (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยันเรศวร 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  วทิยาลยัเทคนิคบา้นแพง  
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ภาคผนวก  ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012/ว084                                                        มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                               9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

 13  มีนาคม  2556  
เร่ือง   ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร   นายจาตุรันต ์ วฒันประทีป 

ดว้ย  นางสาวปิยะดา   สกุลศรี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205023 กาลงัท า สารนิพนธ์
เ ร่ือง  “การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัย เทคนิคสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1” ในการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ท่ี ศธ 6012/ว084                                                        มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                               9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

 13  มีนาคม  2556  
เร่ือง   ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร   นายวรงจ ์  แกว้บุญเรือง 

ดว้ย  นางสาวปิยะดา   สกุลศรี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205023 กาลงัท า สารนิพนธ์
เร่ือง “การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวทิยาลยัเทคนิคสังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาภาตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1” ในการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

 
 



90 
 

ท่ี ศธ 6012/ว084                                                        มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                               9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

 13  มีนาคม  2556  
เร่ือง   ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร   วา่ท่ีร้อยตรีนิรุตต ์ บุตรแสนลี 

ดว้ย  นางสาวปิยะดา   สกุลศรี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205023 กาลงัท า สารนิพนธ์
เ ร่ือง  “การบริหารงานบุคลากรกลุ่มวิทยาลัย เทคนิคสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1” ในการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า 
จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม  
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

------------------------------- 
เร่ือง การบริหารงานบุคลากร ของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษา 
        ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  1 
 
ช่ือนักศึกษา    นางสาวปิยะดา  สกุลศรี 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1.  นายจาตุรันต ์  วฒันประทีป 
        วฒิุการศึกษา  ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและก าลงัคนอาชีวศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2.   นายวรงจ ์ แกว้บุญเรือง 

วฒิุการศึกษา  กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน)  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั  รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  วทิยาลยัสารพดัช่างบุรีรัมย ์  

 
3.  วา่ท่ีร้อยตรีนิรุตต ์ บุตรแสนลี 

วฒิุการศึกษา  กศ.ม. (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยันเรศวร 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  วทิยาลยัเทคนิคบา้นแพง   

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค  าถามในขอ้
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 
ใหค้ะแนน   +1 หมายถึง  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน     0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน   -1    หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R  
 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ด้านการวางแผนบุคลากร - - - - - 
1 มีการวางแผนการจดัอตัราก าลงับุคลากรตามความ

ตอ้งการของวทิยาลยั  โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 
 3 

 
1.00 

2 จดัเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกบัอตัราก าลงั
บุคลากรในส่วนท่ีวทิยาลยัรับผดิชอบ  ไดแ้ก่  ครู
อตัราจา้ง 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

 
3 มีการวางกรอบ  นโยบายและระเบียบปฏิบติั   

ในการใชอ้ตัราก าลงับุคลากรอยา่งชดัเจน 
 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 
 3 

 
1.00 

4 มีรูปแบบวธีิการสรรหาบุคลากร  ท่ีทุกฝ่ายยอมรับ
ได ้

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

5 ประชาสัมพนัธ์การสรรหาบุคลากรอยา่ง
กวา้งขวางและทัว่ถึง 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน - - - - - 
6 มีต าแหน่งขา้ราชการครูซ่ึงบนัจุโดย สอศ.  

มีจ านวนพอเพียง 
 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 
 3 

 
1.00 

7 มีการสรรหาผูช้  านาญการเฉพาะทางในทอ้งถ่ินมา
เป็นบุคลากร 

+ 1 + 1 + 1  3 1.00 

8 มีการมอบหมายงาน เช่น  งานสอน  และงานอ่ืนๆ  
ใหแ้ก่บุคลากรท่ีบรรจุใหม่เพื่อปฏิบติังาน 

+ 1 0 + 1  2 0.67 

9 จดัท าและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบังานบุคลากรเป็น
ปัจจุบนั 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

10 ก าหนดหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากร
รับผดิชอบตามความรู้ความสามารถประสบการณ์ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R  
 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

การพฒันาบุคลากร - - - - - 
 

11 มีแผนพฒันาบุคลากรระยะ  5  ปี/รายปี  ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของวทิยาลยั 

+ 1 + 1 + 1  3 1.00 
 
 

12 มีการกระตุน้หรือจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

 
13 จดัส่งบุคลากรร่วมการอบรม  สัมมนา  และศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพ 
+ 1 + 1 + 1  3 1.00 

 
 

14 สนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน + 1 + 1 + 1  3 1.00 
 
 

15 มีการมอบหมายงาน  เช่นงานสอน และงานอ่ืน  ๆ  
ใหแ้ก่บุคลากรท่ีบรรจุใหม่  เพื่อทดลองปฏิบติั
ราชการอยา่งเหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1  3 1.00 
 

การธ ารงรักษาบุคลากร 
 

- - - - - 
 

16 มีการอนุญาตใหบุ้คลากรลาพกัไดต้ามระเบียบ
และความจ าเป็น 

+ 1 0 + 1  2 0.67 
 

17 มีกิจกรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ  เช่น  
การจดัแข่งขนักีฬาหรืองานพบปะสังสรรคเ์น่ือง
ในโอกาสต่าง  ๆ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

 
18 จดักิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบติั 

งานระหวา่งบุคลากรในวทิยาลยัอยา่งเป็นกนัเอง  
 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 
 3 

 
1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R  
 

IOC 
  คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
19 ประชุมช้ีแจงการปฏิบติัตามระเบียบของราชการ + 1 + 1 + 1  3 1.00 

 
20 ผูบ้ริหารวทิยาลยัปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ

รักษาวนิยั 
 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 
 3 

 
1.00 

 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

21 มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรใน  รอบ 5 ปี 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

22 มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน
ของบุคลากร   

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

23 มีการประเมินปริมาณและประสิทธิภาพของงานท่ี
ท าในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

24 มีการประเมิน ทกัษะในงานทางดา้นเทคนิคและ
การปฏิบติัท่ีใชใ้นงาน 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
 3 

 
1.00 

25 การประเมินความตรงต่อเวลา ในการปฎิบติังาน + 1 + 1 + 1  3 1.00 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012/146                                                                  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                                      9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

           อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

           2   เมษายน  2556  
 

เร่ือง   ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวจิยั 
เจริญพร   ผูอ้  านวยการสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

 ดว้ย  นางสาวปิยะดา   สกุลศรี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205023 กาลงัท า สารนิพนธ์
เ ร่ื อ ง “ก ารบ ริหารง าน บุคล ากรก ลุ่ มวิท ย าลัย เทค นิคสั ง กัดสถ าบันอ า ชี ว ศึ กษ าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1” โดยมี  พระมหาสมยั  ผาสุโก,ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.จรูญ      
บุญธรรม  เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ 
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน  เพื่อน าขอ้มูล
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 

  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      115.9333    52.3402     7.2347         25 
Item-total Statistics 
               Scale           Scale       Corrected 
               Mean          Variance        Item-            Alpha 
              if Item         if Item        Total           if Item 
              Deleted        Deleted     Correlation Deleted 
A1           111.1667        50.0057        .3533           .9249 
A2           111.3667        48.6540        .4881           .9231 
A3           111.3333        48.7126        .4859           .9231 
A4           111.2333        47.6333        .6978           .9197 
A5           111.4000        48.1103        .5643           .9218 
B6           111.2000        49.4069        .4319           .9238 
B7           111.2667        47.9264        .6302           .9207 
B8           111.2667        47.7195        .6628           .9202 
B9           111.3000        48.8379        .4762           .9232 
B10          111.3000        48.0793        .5915           .9213 
C11          111.2000        48.8552        .5221           .9224 
C12          111.3000        48.2172        .5704           .9217 
C13          111.3667        48.3782        .5289           .9224 
C14          111.3000        47.9414        .6127           .9210 
C15          111.3667        48.3782        .5289           .9224 
D16          111.1667        50.0747        .3417           .9250 
D17          111.3333        48.0230        .5892           .9213 
D18          111.3333        47.9540        .5996           .9212 
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D19          111.3000        47.6655        .6552           .9203 
D20          111.4000        48.6621        .4832           .9231 
E21          111.2667        48.4092        .5547           .9219 
E22          111.3000        48.0793        .5915           .9213 
E23          111.3667        49.0678        .4275           .9241 
E24          111.3000        47.9414        .6127           .9210 
E25          111.2667        46.9609        .7836           .9182 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 25 
Alpha =    .9249 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวปิยะดา สกุลศรี 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  21 มกราคม 2521 
 
ภูมิล าเนา  130 หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งกระเต็น  
                                         อ  าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์31210 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  102/60 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขนุพรหม  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 
วุฒิการศึกษา   

พ.ศ. 2549   บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.)  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

 
 
ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2549    อาสาสมคัรเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพฒันา จงัหวดันครราชสีมา 
 พ.ศ. 2552    ผูจ้ดัการเครือข่ายเด็กและเยาวชน จงัหวดับุรีรัมย ์
 พ.ศ. 2549    พนกังานบริหารทัว่ไป (ดา้นสารสนเทศ)  

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สถานทีท่ างาน   

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ แขวงวงัจนัทร์เกษม เขตดุสิต  กทม. 10300 
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