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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพ
บ่อไร่ 2) ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 3) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และ 4) ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ การวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัย
การอาชีพบ่อไร่ ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลและประเมินแนวทางการแก้ปัญหา
การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ตามข้ันตอนที่ศึกษา 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ่อ ไร่ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 37 คน ใช้สำหรับการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 และผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ 
จำนวน 15 คน ทำการยืนยันข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม  จำนวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินแนวทาง จำนวน 5 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ ใช้สำหรับการศึกษา
ในขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.41 - 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 
2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 3) แบบสรุปการสนทนากลุ่ม และ 4) แบบประเมินความเหมาะสม 
ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) สภาพการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2) ปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย    
 3) ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่  
ทั้ง 5 ด้าน ในแต่ละด้านพบว่า  
 ด้านการวางแผนอัตรากำลัง วิทยาลัยควรวิเคราะห์อัตรากำลังจากปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
เพ่ือให้เพียงพอกับภาระงานจริง และควรวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณที่จัดตั้งไว้
ในแผนปฏิบัติการประจำปี  



 ด้านการสรรหาบุคลากร วิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งงานด้วยช่องทาง
ที่หลากหลาย ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงานหรือสาขาวิชาที่สอน 
และควรมีกระบวนการรับสมัครบุคลากรอย่างโปร่งใส 
 ด้านการธำรงรักษาบุคลากร วิทยาลัยควรเพ่ิมเงินเดือนหรือค่าครองชีพให้กับลูกจ้าง
ชั่วคราวอย่างเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ ควรมีการยกย่องชมเชยหรือมอบรางวัลแก่บุคลากร      
ที่ปฏิบัติงานดีเด่นหรือประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารควรมีคุณธรรมและจริยธรรม และควรจัดสวัสดิการ
อย่างเหมาะสมให้กับบุคลากร  
 ด้านการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยควรวิเคราะห์นโยบายจากต้นสังกัดเพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกัน ควรมีการติดตามผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ควรให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการในการพัฒนาตนเอง และควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านพุทธิพิสัยและด้านคุณธรรม 
 ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน วิทยาลัยควรกำหนดกฎ ระเบียบวินัย และข้อปฏิบัติ
ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ ควรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาโทษอย่างเป็นธรรมในกรณีที่บุคลากรกระทำผิดกฎระเบียบ ผู้บริหารควรทำการตักเตือน
เบื้องต้นเมื่อพบว่าบุคลากรอาจจะกระทำผิดกฎระเบียบ และควรให้บุคลากรได้เรียนรู้งานอื่นนอกจาก
งานที่ตนรับผิดชอบเพื่อให้สามารถทำหน้าที่แทนกันกรณีมีผู้พ้นจากงานกะทันหัน 
 และ 4) ผลการประเมินแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพ
บ่อไร่ โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the state of personnel 
administration of Borai Industrial and Community Education College, to study the problems 
of personnel administration of Borai Industrial and Community Education College and 
to study the solution of personnel administration of Borai Industrial and Community 
Education College and to evaluate the solution of personnel administration of Borai 
Industrial and Community Education College. This research consists of 4 steps. Step 1: 
Study the theory, papers and related research in accordance with the guidelines. 
Step 2: Study the current situation of the state and problems of personnel 
administration of Borai Industrial and Community Education College. Step 3: Interview 
and focus group discussion the stakeholder for the solution of personnel administration 
of Borai Industrial and Community Education College. Step 4: Evaluate the solution 
of personnel administration of Borai Industrial and Community Education College. 
The research population consisted of 2 groups. The first group were of 37 Borai 
Industrial and Community Education College teachers and personnel in academic 
year 2/2021 who participated in step 2. The second group were 15 and 7 and 5 people 
who participated in step 3 and 4 respectively. The research tools were: 1) a five-rating 
scale questionnaire with a discrimination of between 0.41 and 0.70 and a reliability of 
0.96, 2) semi-structured interview form 3) focus group discussion summaries, and 
4) solution quality assessment. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The research results were as follows: 1) the state of personnel administration 
of Borai Industrial and Community Education College was at a high level, 2) the problem 
of personnel administration of Borai Industr ial  and Community Education College 
was at a low level, 3) the solution of personnel administrat ion of Borai Industrial 
and Community Education College in each side were as follows :  For manpower 
planning, the college should analyze the manpower from amount of work to be 
done for being enough to meet the actual workload and should have the manpower 



planning appropriating with budget in annual action plan. For recruiting personnel, 
the college should advert ise job recruitment in various ways. The college should 
determine qualifications of applicants matching with job positions and fields of teaching 
and should have the job recruitment process transparently. For maintaining 
personnel, the college should increase salary or cost of living for temporary employees 
according to the economic conditions. The college should have admiration or awarding 
for personnel’s outstanding performance or succeeding. Administrators should have 
morality and ethics and they should offer appropriately welfare for personnel. 
For developing personnel, the college should analyze policy’s original affiliation for 
developing personnel being in line. The college should follow up the concrete result 
of self-development. The college let personnel part icipating  in offer their 
self-development and should promote teachers being developed in cognitive domain 
and morality. For leaving the job of personnel, the college should determine 
college’s disciplinary rules and regulations in writing in order to personnel’s adhering. 
The college should appoint committees for considering fair punishment in case of 
personnel work out of order. Administrators should preliminary warn personnel’s breaking 
the rules and should let personnel learn another job except for responsible job in order 
to step in his job in case of personnel’s leaving his job immediately.  and 4) the results 
of the evaluation of the solution of personnel administration of Borai Industrial and 

Community Education College found the highest level of appropriateness, consistency 

and possibility. 
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