
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

วารี เสถียรจัตุรัส* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) ศึกษาแนวทางการ
บริหารงานบุคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถามการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จ านวน 50 ข้อ ฉบับที่ 2 สอบถามความ
ต้องการแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
จ านวน 50 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่
มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรและด้านการพัฒนาบุคลากร ตามล าดับ 

   2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 
การท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า 
 2.1 บุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีความต้องการแนวทาง 
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
  2.2 แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง จ านวน 10 
รายการ ด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 10 รายการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 10 รายการ  
ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ านวน 10 รายการ และด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ านวน 10 รายการ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล/ การพัฒนาบุคลากร/วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
*รองผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
     การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยใช้โมเดล
ประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือน าประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศ
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพเป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษา 
ในระดับนโยบายจึงได้ตั้งเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีโดยจะต้องสร้างและพัฒนา
คนไทยให้มีการปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ 1) เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู้ความสามารถจ ากัด เป็นคนไทยท่ีมี
ความรู้ความสามารถ 2) เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  



3) เปลี่ยนจาก Thai - Thai เป็น เป็นคนไทยท่ีสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 4) เปลี่ยนจาก Analog Thai 
เป็น Digital Thai เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท าแผนงาน
บูรณาการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีหลายโครงการส าคัญ อาทิโครงการพัฒนา
มาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โครงการร่วมมือผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน (รุ่งตะวัน งามจิตอนันต์, 2561) 
   สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมที่ต้องด าเนินการบริหารงานเพื่อให้การศึกษาส าเร็จตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานต้องอาศัยบุคลากรเข้าช่วยในการด าเนินงาน เพราะ
คุณภาพของการจัดการศึกษาจะสูงหรือต่ าเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ท าหน้าที่ในองค์กรนั้น แต่การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถานศึกษาเมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่งมักจะเบื่อหน่าย อันเป็นเหตุให้ท างานไม่เต็มที่ โดยเฉพาะ 
ขาดความกระตือรือร้น จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ อยู่เป็นระยะๆ การบริหารงานบุคคล 
ในสถานศึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวและอิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ (เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ,์ 2557) 
   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ให้ความส าคัญของการด าเนินการตามจุดประสงค์ 
ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ การด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจ าเป็นต้อง 
มีบุคคลกรที่มีคุณภาพ การด าเนินงานจึงจะส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย แต่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ยังไม่มีแนวทางในการบริหารงานบุคคลเป็นของสถานศึกษาที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาและเป็นแนวทางใน 
การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาให้เกิดประสิทธิผลและสามารถพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2. เพือ่ศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 55 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  1.1 ครูผู้สอน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 34 คน 
  1.2 เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 คน 



  1.3 บุคลากรอื่น ๆ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 11 คน 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564 
โดยใช้บุคลากรทั้งหมด จ านวน 55 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  2.1 ครูผู้สอน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 34 คน 
  2.2 เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 คน 
  2.3 บุคลากรอื่นๆ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 11 คน 
   3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) การวางแผนอัตราก าลัง  2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) การธ ารงรักษาบุคลากร 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิร์ท 
(Likert, 1967) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด (ส าเริง บุญเรืองรัตน์, 2556 : 20) จ านวน 2 ฉบับ 
ประกอบด้วย 
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 
การท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 51 ข้อ ได้แก่ 
  1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
  2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 
  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 
  4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
  5. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความต้องการแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับที่ 1 มาปรับเป็นแบบสอบถามความต้องการแนวทางการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ใน 5 ด้าน จ านวน 50 ข้อ ดังนี ้
  1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
  2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 
  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 
  4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
  5. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 
 



สรุปผลการวิจยั 
  1. ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 

การท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลปรากฏดังตาราง 1  
 

ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย 
            บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความ 
            คิดเห็นของครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่น ๆ ในภาพรวม (N = 55)  
 

ข้อ 
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  
ระดับการปฏิบัติ/ด าเนินการ 
μ σ การแปลผล 

1 ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 4.60 0.63 มากที่สุด 
2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4.59 0.42 มากที่สุด 
3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.53 0.29 มากที่สุด 
4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.64 0.47 มากที่สุด 
5 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 4.54 0.35 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.39 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (μ = 4.58, σ = 0.39) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (μ = 4.64, σ = 0.47) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง (μ = 4.60, σ = 0.63) ส่วนด้านที่มี 
การปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร (μ = 4.53, σ = 0.29) 

  2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 
การท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

       2.1 ผลการศึกษาความต้องการแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
 สถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการ 
 อาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น ๆ ในภาพรวม (N = 55)  
 

ข้อ 
แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  

ระดับความต้องการ 
μ σ การแปลผล 

1 ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 4.69 0.66 มากที่สุด 
2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4.64 0.64 มากที่สุด 
3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.68 0.39 มากที่สุด 
4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.68 0.25 มากที่สุด 
5 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 4.65 0.23 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.67 0.37 มากที่สุด 
 



 จากตาราง 2 พบว่า ภาพรวมและรายด้าน บุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
มีความต้องการแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.67, σ = 0.37) เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความต้องการสูงสุดคือ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง (μ = 4.69, σ = 0.66) รองลงมาคือ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร (μ = 4.68, σ = 0.39) และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (μ = 4.68, σ = 0.25)  
ส่วนด้านที่มีความต้องการในระดับต่ าสุดคือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (μ = 4.64, σ = 0.64) 
 โดยสรุป บุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีความต้องการแนวทาง 
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่น ๆ ในภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00)  
  2.2 ผลการสร้างแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยคัดเลือกเรื่อง ทีม่ีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 มาเป็นแนวทาง 
การทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ 5 ด้าน 50 รายการ ดังนี้ 
  1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  

1.1.การจัดท าคู่มือในการวางแผนอัตราก าลังของวิทยาลัยที่ชัดเจน 
1.2 การจัดท าแผนอัตราก าลังให้ตรงตามความต้องการของวิทยาลัย 
1.3 การก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงกับภาระงาน 
1.4 การทบทวนความต้องการอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและจ านวน 

นักเรียน นักศึกษา 
   1.5 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
อัตราก าลัง 

1.6 การยึดกรอบนโยบายในการวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก 
1.7 การจัดท าข้อมูล ประวัติผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

   1.8 การส ารวจความต้องการอัตราก าลังในฝ่ายของวิทยาลัย 
   1.9 การจัดท าแผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
   1.10 การกันอัตราก าลังที่ว่างเพื่อสรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทน 
  2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
    2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร  
   2.2 การประชุมชี้แจงเพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการการพัฒนาตนเอง 
   2.3 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
   2.4 การส่งเสริมให้บุคลากรได้สร้างผลงานใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย  
   2.5 การพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง 
   2.6 การจัดบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งที่ว่าง 
   2.7 การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง ตามความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม 
   2.8 การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานและลาศึกษาต่อ 
   2.9 การส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน 
   2.10 การด าเนินการนิเทศภายในเพื่อให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 



  3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
   3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   3.3 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.4 การประเมินผลงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   3.5 การนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
   3.6 การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
   3.7 การก าหนดหลักเกณฑ์บทลงโทษที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
   3.8 การบันทึกข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในส่วนที่ยังบกพร่องเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน 
   3.9 การชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบทุกครั้ง 
   3.10 การจัดท าปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
  4. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 
   4.1 การจัดบรรยากาศภายในห้องท างานให้เอื้อต่อการท างาน 
   4.2 การพิจารณาความดีความชอบบุคลากรด้วยความยุติธรรม 
   4.3 การบริการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 
   4.4 การส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัด 
   4.5 การจัดสวัสดิการเพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
   4.6 การประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย 
   4.7 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์และความรู้ที่ดีเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาด้วยความมั่นใจ 
   4.8 การก าหนดแนวปฏิบัติในการมอบรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
อย่างเป็นธรรม 
   4.9 การจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
   4.10 การให้บ าเหน็จความดี ความชอบแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 5. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    
  5.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของวิทยาลัย 
  5.2 การก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาบุคลากร 
  5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
  5.4 การก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสอดคล้องตามความต้องการของวิทยาลัย  
  5.5 การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด 
  5.6 การด าเนินการทดลองการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
  5.7 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรในเรื่องของความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
  5.8 การประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครบุคลากรที่หลากหลายช่องทาง 
  5.9 การด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  
  5.10 การให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร 
 
 
 



อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลัง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรและด้านการพัฒนาบุคลากร ตามล าดับ  
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ได้ก าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ที่มีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคณุภาพครอบคลมุอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1) ด้านคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 2) ด้านสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และ 
การปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ 
สู่การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ จึงได้ก าหนดหลักการบริหารงานบุคคล 9 ประการ มาใช้เป็นหลักยึดใน 
การบริหารประกอบด้วย หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักมนุษยธรรม หลักการพัฒนา หลักความ
เหมาะสม หลักความมั่นคง หลักประสิทธิภาพและหลักการศึกษาวิจัย พร้อมก าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
พร้อมท้ังยึดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษา 20 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550) มาเป็น 
แนวปฏิบัติประกอบด้วย 1) การวางแผนอัตราก าลงั 2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย5) การด าเนินการเกี่ยวกับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 6) การลา 7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 10) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 12) การออกจากราชการ 13) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
14) การจัดท าบัญชีรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ  
16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชพี 18) การส่งเสริม
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม 19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งผลให้ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น ๆ มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
วิจิตร ศรีสอ้าน (2548 : 18-19) ที่อธิบายว่า การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก หลักการพัฒนา หลักความสามารถ 
หลักความเหมาะสม หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคงและหลักความยุติธรรม ส่งผลให้การบริหารงานบุคคล
บรรลุจุดมุ่งหมายในการบริหาร สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมณฑา สาธุกานนท์ (2563) ท่ีไดพ้ัฒนารูปแบบ 
การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ 
ด้านการวางแผนก าลังคน รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด 
คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระสุมิตร ฉนฺทสาโร 
(พยัคชน) (2561) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคล 
ตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับเตือนใจ คล้ายแก้ว 
(2560) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ที่ยึดขอบข่ายการบริหารงานบุคลของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 



 2. ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
และการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 5 ด้าน จ านวน 50 รายการ ได้แก่ 
1) ด้านการวางแผนอัตราก าลัง จ านวน 10 รายการ 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 10 รายการ  
3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 10 รายการ 4) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร จ านวน 10 รายการ  
5) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ านวน 10 รายการ ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
ของนักการศึกษา จ านวน 10 คน พร้อมน าขอบข่ายการบริหารที่สังเคราะห์ได้ไปสอบถามความต้องการของครูผู้สอน 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น ๆ ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 55 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานบุคคลโดยตรง เพื่อคัดเลือกข้อที่มีความ
ต้องการเฉลี่ยในระดับมากขึ้นไปและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 พบว่า แนวทางบริหารงานบุคคล 
ของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 5 ด้าน จ านวน 50 รายการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมนึก บุญใหญ่ (2554) 
ที่ไดพ้ัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 
210 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 2) รูปแบบการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ ์และสอดคล้องกับบุญศรี แสงศรี (2557) ท่ีได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน ด้านการสรร
หาบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย ด้านการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคคล ด้านวินัยและ 
การรักษาวินัย 2) รูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลตามขอบข่าย 5 ด้าน และสอดคล้อง
กับสุมณฑา สาธุกานนท์ (2563) ท่ีไดพ้ัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผล ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิผลของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการวางแผนก าลงัคน ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการเสริมสร้างวินัยและ
จรรยาบรรณ ด้านการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ  

  1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
    1.1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ควรน าแนวทางการบริหารงานบุคคล 

ของผู้บริหารสถานศึกษาไปทดลองใช้ โดยจัดท าเป็นคู่มือการบริหารงานบุคคลของวทิยาลัยบริหารธุรกิจและ 
การท่องเที่ยวนครราชสีมา โดยใช้รายการทั้ง 50 รายการเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารงานบุคคล  
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดความยั่งยืนและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้  
     2. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร  
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงกับ
ความรู้ ความสามารถและความถนัด อยู่ในระดับต่ า ดังนั้นวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  
ควรมีการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีให้แก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา 
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัด 
 
 



 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
         2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการบริหารงานบุคคลกับคุณภาพ 
ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นสารสนเทศ 
ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
       2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน าข้อค้นพบไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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