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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา

ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2)เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำแนกตาม  ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และตำแหน่งหน้าท่ี 3)เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสภาพการบริหารจัดการด้าน

วิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ4) เพื่อเสนอ

แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 214 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.924 สถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความแปรปรวนทาง

เดียว ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแต่ละด้าน ไม่แตกต่างกัน ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดังนี้ โครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร

จัดการ งานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการท่ีกำกับดูแลระดับนโยบายและ

การบริหารจัด  มีการกำหนดเป็นนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ ให้ชัดเจนเพื่ อนำสู่การปฏิบัติ 

สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาครู ด้านการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ อย่าง

ต่อเนื่อง ควรขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมในการต่อยอด ขยายผล พัฒนาสู่เชิงเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม 
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Abstract 
The objectives of this research were. 1) To study the management condition of vocational 

innovation research and invention of educational institutes under vocational education in Surat Thani 
Province 2) to compare the management conditions of vocational innovation research and invention 
of educational institutions under vocational education in Surat Thani province classified by 
educational level, work experience and position. 3) to collect recommendations on the management 
of innovation research and vocational inventions of educational institutions under vocational 
education in Surat Thani Province; and 4) to propose guidelines for the development of innovation 
research management and vocational inventions. of educational institutions under vocational 
education in Surat Thani Province. The sample group consisted of 214 school administrators, teachers 
in vocational schools under Surat Thani Province. The research instrument was a questionnaire. The 
confidence value was 0.924. The statistics used in the data analysis consisted of percentage, mean, 
standard deviation. and one-way variance. 

 The results showed that Management conditions for research, innovation and vocational 
inventions of educational institutes under vocational education in Surat Thani Province Overall, it's at 
a high level. Comparison of management in research, innovation and vocational inventions of 
educational institutions under vocational education in Surat Thani province in each aspect was not 
different. key informant has proposed guidelines for the development of management as follows: 
There should be a structure and clear personalities in the management of Research innovations and 
inventions within the school Strategies and missions are set in line with national policies, encouraging 
and supporting the development of teachers. Ongoing research towards should ask for budgets from 
other agencies more to extend, expand results, develop into commercial and industrial 

Keywords: Administration Research and Innovation  Innovation of Vocational 
    

1. บทนำ 
  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีสำคัญในการดำเนินการตามยุมทธศาสตร์ชาติ ในด้าต่างๆ อาทิ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
และพัฒนาประเทศจากประเทศท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้การวิจัย
และนวัตกรรม [1]  
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  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2551- 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
กฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานท้ังหลายเหล่านี้ ต่างมีอุดมการณ์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง

ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพ และความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท้ังยังคาดหวังให้คนไทยท้ังปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทาง
การศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งค่ัง และ

ยั่งยืน การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำ ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน  อันเป็นผลท่ีเกิด

จากการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา [2]  
 คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยคนไทย 

4.0 จะต้อง  ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐาน
ในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ด้าน 1. ผู้เรียนรู้เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต  และมีสมรรถนะ (competency) 2.ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 ความฉลาด ดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 3. พลเมืองท่ี
เข้มแข็งเป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเท่าเทียม เสมอภาค[2] ในแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กำหนด ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายด้านการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ และในมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา ซึ่งในมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ได้
กำหนดให้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน [3]  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีภารกิจหลักในการขับเคล่ือนส่งเสริมด้านวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยแบ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน บริหารและจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา องค์ความรู้ด้านวิชาชีพในการเพิ่มศักยภาพ การผลิตกำลังคนและบริการชุมชน ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งเสริม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่
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นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษา [4]    
  ในปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของครู และผู้เรียน
อาชีวศึกษา มีจำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปี 2562 มีผลงานท้ังหมด จำนวน 7,317 ช้ิน ปี 2563 มีผลงานท้ังหมด 7,289 
ช้ิน และปี 2564 มีผลงานท้ังหมด 4,979 ช้ิน (สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ,2564) ซึ่งการลดลงลดลงอย่าง
ต่อเนื่องนี้ อาจสะท้อนไปถึงสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ส่งผลให้กระทบต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา [5]    
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว อีกท้ังงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
วิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษามีอยู่น้อยมาก ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ ศึกษาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจะนำข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูล และเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำแนกตามระดับการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และตำแหน่งหน้าท่ี 
 2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.4 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 4 ด้าน 1. ด้านโครงสร้างองค์กรวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 2. 
ด้านกลยุทธ์การบริหารวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 3. ด้านระบบการจัดการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และ 4. 
ด้านงบประมาณวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ด้วยแบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้บริหาร และครู จำนวน 214 คน โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 2  ศึกษาเปรียบเทียบ สภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ตำแหน่งหน้าท่ี 
 ตอนท่ี 3 รวบรวมข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร และครูต่อการบริหารจัดการด้านวิจัยน วัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 ตอนท่ี 4 เสนอ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ด้านระบบการจัดการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ด้าน
โครงสร้างองค์กรวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ด้านกลยุทธ์การบริหารวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และด้าน
งบประมาณวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และตำแหน่ง
หน้าท่ี วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร
วิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ควรมีการกำหนดโครงสร้าง และตัวบุคคลท่ีชัดเจนในการบริหารงานด้านวิจันวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ ด้านกลยุทธ์การบริหารวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ พันธกิจ สอดคล้อง
กับนโยบายของประเทศ ด้านระบบการจัดการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ควรส่งเสริมให้ครูเละนักเรียน นักศึกษา 
ส่งผลงานเผยแพร่ในเวทีระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และด้านงบประมาณวิจัยนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ ควรให้แผนกวิชามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู เจ้าของผลงานได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

4.4 เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธานี  สรุปผลได้ ดังนี้  1) โครงสร้างการบริหารงานงานในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารจัดการ งานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการท่ีกำกับดูแล
ระดับนโยบายและการบริหารจัด  2) กำหนดเป็นนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ ให้ชัดเจนเพื่อนำสู่
การปฏิบัติ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 3)ออกแบบระบบการบริหารจัดการ   การส่งเสริมสนับสนุนและการส่ง
ต่อ ให้มีความต่อเนื่อง โดยการพัฒนาปรับปรุง ต่อยอดในระดับท่ีสูงขึ้น และการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และการ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 4) บริหารงบประมาณท่ีได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
งบอุดหนุน โดยการใช้งบประมาณลงสู่การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ให้มากท่ีสุด แทนการใช้
งบประมาณในการบริหารจัดการในส่วนอื่นๆ 
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5. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลและอภิปรายผล 

1) ผลศึกษาสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากสถานศึกษาได้ดำเนินการโดยใช้ ระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สอดคล้องกับ สองเมือง กุดั่น และเสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต [6] ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโครงการสู่
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ของสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพการจัดการ
โครงการสู่ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ของสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ค่าเฉล่ียโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง กลยุทธ์ พันธกิจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 3) นักวิจัยมีความ
ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 4) การออกแบบ ระบบงานด้านกระบวนการ
นวัตกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ 5) สถานศึกษา ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมกันเป็น
เจ้าของในผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ สถานศึกษา  

2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และตำแหน่ง
หน้าท่ี ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสอดคล้องกับ  สิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ [7] ผลการประเมิน
การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ทุกรายการประเมิน และเมื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม  

3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร
วิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ควรมีการกำหนดโครงสร้าง และตัวบุคคลท่ีชัดเจนในการบริหารงานด้านวิจันวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ ด้านกลยุทธ์การบริหารวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ พันธกิจ สอดคล้อง
กับนโยบายของประเทศ ด้านระบบการจัดการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ควรส่งเสริมให้ครูเละนักเรียน นักศึกษา 
ส่งผลงานเผยแพร่ในเวทีระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ด้านงบประมาณวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ ควรให้แผนกวิชามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู เจ้าของผลงานได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับพลฤทธิ์ จินดาหลวง [8] ท่ีได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการ
ขับเคล่ือนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วย 6M และ 
PDCA พบว่า สามารถขับเคล่ือนให้มีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ในปีการศึกษา 2561 ได้จำนวน 16 ผลงาน โดยได้รับ
รางวัลระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน ได้รับรางวัลระดับภาค ภาคเหนือ จำนวน 5 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับ
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง จำนวน 8 ผลงาน รวมท้ังสามารถนำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์สู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ได้จำนวน 11 ผลงาน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปผลได้ ดังนี้ 1) โครงสร้างการบริหารงานงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร
จัดการ งานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการท่ีกำกับดูแลระดับนโยบายและ
การบริหารจัด  2) กำหนดเป็นนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ ให้ชัดเจนเพื่อนำสู่การปฏิบัติ 3) 
ออกแบบระบบการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนและการส่งต่อ ให้มีความต่อเนื่อง โดยการพัฒนาปรับปรุง ต่อ
ยอดในระดับท่ีสูงขึ้น และการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และการพัฒนาสู่เชิงพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม 4) 
สถานศึกษาบริหารงบประมาณท่ีได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบอุดหนุน โดยการใช้งบประมาณ
นำสู่การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ให้มากท่ีสุด แทนการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการในส่วน
อื่นๆ สอดคล้องกับ ณัฐนันท์ ชุมแก้ว [9]  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้าง
การบริหาร 2) กลยุทธ์ ด้านการบริหาร 3) นักวิจัย 4) ระบบการจัดการนวัตกรรม และ 5) คุณค่าร่วม และสอดคล้อง
กับและสอดคล้องกับ ธวัชไชย ล้ิมสุวรรณ และปรีชา วิหคโต [10] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ในยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์ม การทดลองใช้ระบบการบริหาร โดยผู้บริหาร
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ในยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนำเข้า 2) 
ดำเนินการด้วยแพลตฟอร์มซึ่งใช้กระบวนการบริหาร PDCA 3) มีการกำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และ 4) มีการศึกษา
ข้อมูลย้อนกลับจากผลการประเมินระบบ 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1)  สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนร่วมกันวางแผนและเตรียมจัดทำโครงการให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา เพื่อนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ  
 2) ประสานงานร่วมมือภายนในสถานศึกษาและร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อการเผยแพร่
ผลงานด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
 3) การนำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น    
นี้ไปใช้ ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาทุกจังหวัด 
 2) ควรวิจัยการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพผู้เรียนและสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           3) ควรวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
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