
 
 

 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัย เรื ่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ ้น ในการดำเนินการวิจัย ผู ้วิจัยได้ร ับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ
วิทยาลัยท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาได้รับรางวัล
ระดับชาติ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 ท่าน  
ในการพิจารณากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านก าร
บริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 ท่าน ในการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเปน็อย่างดี 
ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 

อันดับแรก ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการสนทนากลุ ่มเพื ่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และร่วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหาร
ท่ีเหมาะสมกับผังสภาพการดำเนินงาน 

อันดับที่สองขอขอบคุณท่าน ดร.สุราษฎร์ พรหมจันทร์ ดร.สมพร ชูทอง ดร.ผดุงชัย ภู่พลับ   
ดร.อภิชาติ เนินพรหม และ ดร.จริยา เอียบสกุล ที่อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยทุกขั้นตอน 

อันดับท่ีสาม ขอขอบคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยท้ัง 35 ท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
พิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีสร้างขึ้น 

อันดับท่ีส่ี ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ประชาคม จันทรชิต นายวณิชย์ อ่วมศรี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช 
นายอรรถพล สังขวาสี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ดร.สมศักดิ์ บุญโพธิ์  
ดร.อินดา แตงอ่อน ดร.สุนทร พลรงค์ ดร.นิติ นาชิต และ ดร.ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองกลยุทธ์ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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และขอบขอบคุณคณะครูและผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล จนกระท่ัง
ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ประโยชน์ของการวิจัยเรื ่องกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้าง
และพัฒนาวิธีการบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในศตวรรษที่ 21 ในการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา 
สร้างและพัฒนาตามระเบียบวิธีการวิจัย และได้นำมาใช้ในการบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ในปีการศึกษา 2562 มาแล้ว ผลการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ พบว่า มีผลสัมฤทธิ ์ สูง 
ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน ผู้เรียน และครูท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการใช้กลยุทธ์
อยู่ในระดับมาก    
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัย  
จากระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

ข้อ 42 กำหนดให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  
การควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งานทั่วไป และงานอื่นที่เกี ่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ในการบริหารสถานศึกษานั้นผู ้อำนวยการ
วิทยาลัย จะต้องใช้ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อการบริหารสถานศึกษา  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะอาชีพตามความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ 
และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีต้องการมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ คือ 1) 3Rs 
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 2) 8Cs ได้แก่ ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและ
ภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่า
ทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career 
and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เกิดการพัฒนาทักษะ 8Cs นั้นการส่งเสริม การสนับสนุน 
และการสร้างแรงจูงใจให้ครูกับผู้เรียนร่วมกันจัดทำผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา นับว่าเป็น
การบริหารการจัดการเรียนรู้ที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้อง เหมาะสม  
และเป็นไปได้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัยจึงควรตระหนัก พยายาม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
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2. สาระสำคัญประกอบด้วย 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ หมายถึง วิธีการบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ในการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนและครูร่วมกันพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน ประกอบด้วย  
กลยุทธ์หลักการบริหาร 4 ด้าน และกลยุทธ์รองการบริหารแต่ละด้านรวม 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
2.1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และตัวชี้วัดการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
2.1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคล่ือนนโยบายอย่าง

เป็นรูปธรรม  
2.1.3 พัฒนาระบบการกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน  
2.1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการ

ประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  
2.1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน 

และหน่วยงานภายนอก 
 2.2 กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

2.2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

2.2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและ           
เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

2.2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2.2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 
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2.3 กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
2.3.1 จัดสรรเง ินงบประมาณและเงินรายได้อื ่น เพ ื ่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 
2.3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเง ินงบประมาณที ่ เอื ้อต่อการพัฒนาผลงาน  

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 
2.3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที ่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนาผลงาน  

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
2.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
2.4 กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

2.4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู  

2.4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื ้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน  
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

2.4.3 แต่งตั ้งครูที ่ปรึกษาโครงการสิ ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที ่พ ัสดุชั ่วคราว ในกรณี  
การจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

2.4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและ
ให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

 
3. ความเป็นมาและความสำคัญ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ได้ประกาศ มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 3 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กำหนดให้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน 2 ประเด็น คือ 1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ระบุให้สถานศึกษา 
มีการสร้างร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และ 2) ด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
งานสร ้างสรรค ์  งานว ิจ ัย ระบ ุให้สถานศึกษาส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนให ้ม ีการจ ัดทำนว ัตกรรม  
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ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2561- 2579 ก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ” โดยกำหนดพันธกิจไว้ 3 พันธกิจ ได้แก่ 1) จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และ 3) 
วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดัน
ให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุเป้าหมาย ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนา  
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเครือข่าย
และส่งเสริมความร่วมมือ 3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษา  
เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ และ 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี โดยมีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ   
2) ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ 
การเรียนการสอน 3) ส่งเสริมให้นำความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาอาชีพ  
จดสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัด  
การความรู้อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ จากวิสัยทัศน์ “สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที ่มุ ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ” พันธกิจข้อท่ี 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และยุทธศาสตร์
ที ่  6 สนับสนุนการว ิจ ัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความร ู ้และเทคโนโลยี โดยอธิบายว่าเพื ่อให้  
การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอน
วิชาชีพ มีกลไกนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง สรุปได้ว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้ความสำคัญ
ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้สามารถ 
นำผลงานไปใช้เพื่อการพัฒนาอาชีพได้จริง  
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2557 และร่างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาสมรรถนะ
วิชาชีพ ให้ผู ้เรียนทุกหลักสูตร ต้องเรียนวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จำนวน 4 หน่วยกิต   
โดยมีหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ในการเรียนวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ว่าเป็นรายวิชาท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อ หรือเรื่องที่จะศึกษา ทดลอง 
พัฒนาและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กำหนดขั ้นตอนกระบวนการ หรือดำเนินการ
ประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ ซึ่งอาจจะทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของโครงการนั ้น ๆ โดยการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้  
1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพท่ีสัมพันธ์
หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจำนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั ่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง  
ต่อสัปดาห์ กรณีที่กำหนดให้เรียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต หากจัดให้เรียนรายวิชาโครงงาน  
2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรยีน 
ต่อสัปดาห์เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 2) การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน  
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ : ออนไลน์)  

สรุปได้ว่าหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ ก็ให้ความสำคัญในการให้ผู ้เร ียน  
ได้ศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และสำนักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนร่วมกันในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วม
ประกวดตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ จำนวน 9 ประเภท 
โดยมีข ้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษา ซึ่งจะมีการปรับปรุง และ
พัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ก็ได้รับ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการดังกล่าวเช่นกัน  

สรุปได้ว่าทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2561 - 2579 และหลักสูตรการจัดการศึกษา
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อาชีวศึกษาทุกระดับ มีความสอดคล้องกัน คือ ต้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านการวิจัยสร้าง
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และสนับสนุนงบประมาณ ให้ครูและผู้เรียนในสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

ผู้วิจัย ในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ ตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 42 กำหนดให้ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเป็นผู ้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที ่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากร 
ในสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
เนื่องจากผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาที่ผู้เรียนและครูร่วมกันจัดทำขึ้น เป็นตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะอาชีพของผู้เรียนท่ีชัดเจนท่ีสุด  

แต่จากการศึกษาข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ที ่ผ่านมาพบว่า มีการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ น้อยมาก ทั้ง ๆ ที่เป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศและหน่วยงาน 
ต้นสังกัด อีกท้ังได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมในการดำเนินงาน
ทุกปี และวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ก็มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายถึง 10 สาขาวิชา  
มีครูผู ้สอนและผู้เรียนจำนวนมาก แต่สาเหตุใดผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ถึงมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยหากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพ ัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ์ ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในการบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ใหม้ีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้น  
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4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
4.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
4.2 เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
4.3 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
4.4 เพื ่อสร้างคู ่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
4.5 เพื่อประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัย เรื ่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ฟสูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์  

1.  กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 
2.  กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 
3.  กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 
4.  กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  

1. ผลงานเชิงปริมาณด้านนวัตกรรม  
   สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
2. ผลงานเชิงคุณภาพด้านนวัตกรรม    
    สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
3. ผลสะท้อนของผลงานด้าน 
    นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนและครู 
    ต่อการใช้กลยุทธ์ 
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6. วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื ่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ครั ้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) มีวิธีดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

6.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  มีวิธีการ ดังนี้ วิเคราะห์
เนื ้อหาโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง   ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ  และแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร  
เพื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเกี ่ยวข้อง ความเชื ่อมโยงหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหาร
สถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์หลักการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา และกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  

6.2 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการดังนี้ 

     6.2.1 สนทนากลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน เพื่อวิเคราะห์สภาพ
สถานศึกษาในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ตามกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis และใช้เทคนิค TOWS 
Matrix วิเคราะห์กลยุทธ์รองท่ีสอดคล้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ตามผังสภาพ 

    6.2.2 สอบถามผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จำนวน 35 คน พิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

 6.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีขันธ์  โดยการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน ในการตรวจสอบความสอดคล้อง  
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ เพื่อรับรองกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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6.4 ขั ้นตอนที ่ 4 การสร้างคู ่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน  
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีมีการสร้างคู่มือนำข้อมูลมาสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์ และสอบถามผู้ทรงวุฒิ
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้กลยทุธ์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีขันธ์ ซึ ่งประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์  
กรอบแนวคิดของกลยุทธ์  ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์  ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ ลักษณะของกลยทุธ์  
บทบาทของผู้บริหารในการใช้กลยุทธ์ และปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

6.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการ
ดังนี้ 
  6.5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562  

 6.5.2 ศึกษาความพึงพอใจ โดยการสอบถามครูและผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน  
ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 
การดำเนินการวิจัยท้ัง 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น แสดงได้ดังภาพท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษากลยุทธก์ารบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างกลยุทธ์การ

บริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์

สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 3 
การพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 4 
การสร้างคู่มือการใชก้ลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 5  
การประเมินประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

วิเคราะห์เนื้อหาโดย
การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ

ความเช่ือมโยงหลักการ 
ทฤษฎี แนวคิดการบริหาร

สถานศึกษา และกลยุทธ์การ
บริหารกับปัจจัยการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือกำหนดกล

ยุทธ์หลักการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา และ
กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  พ.ศ.  
    2561-2580 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   สังคม ฉบับท่ี 12  
   (พ.ศ.2560-2564) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ   
    พ.ศ. 2560 - 2579 
4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
   พ.ศ. 2560 - 2579 
5. ผลงานด ้านนว ัตกรรม  
    ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
6. หล ักการ แนวค ิดและ 
    ทฤษฎกีารบริหารจัดการ 
7. แนวคิดเกี ่ยวกับกลยุทธ์ 
    การบริหาร 
8. ข ้อม ูลว ิทยาล ัยเทคนิ ค 
   ประจวบคีรีขันธ์ 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

วิเคราะห์ และพิจารณา
ความสอดคล้อง ความ

เหมาะสม และความเป็นไป
ได้ของกลยุทธห์ลักและ 
กลยุทธ์รองการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ตรวจสอบความสอดคล้อง  
ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ของกลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คู่มือการใช้กลยุทธ์ 

การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
ผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2561 กับ  
ปีการศึกษา 2562 และ

ศึกษาความพึงพอใจของครู
และผู้เรียน 

สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์  

โดยการศึกษารูปแบบของ
คู่มือการใช้จากเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีมีการสร้างคู่มือ 

การใช้ 

สนทนากลุ่มคณะ
กรรมการบริหาร

สถานศึกษา จำนวน 27 
คน เพ่ือวิเคราะห์สภาพของ
สถานศึกษาในการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ตาม 

กลยุทธห์ลักการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผลงานดา้นนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
โดยใช้ SWOT Analysis 
และใช้เทคนิค TOWS 
Matrix วิเคราะห์และ
กำหนดกลยุทธ์รอง 

ตามผังสภาพ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ของ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และผลสะท้อน 

 

สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา จำนวน 11 คน 
เพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

ศึกษาความพึงพอใจ โดย
การสอบถามครู และผู้เรียน
ท่ีเก่ียวข้อง จำนวน 130 คน 

ท่ีมีต่อการใช้กลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

สอบถามผู้ทรงวุฒิด้านการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

จำนวน 11 คน เพ่ือตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้

กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
1. ความเป็นมาและ  
   ความสำคัญของกลยุทธ์  
2. กรอบแนวคิดของกลยุทธ์  
3. ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์  
4.ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์  
5. ลักษณะของกลยุทธ์  
6. บทบาทของผู้บริหารในการ 
   ใช้กลยุทธ์  
7.ปฏิทินการใช้กลยุทธ ์

สอบถามผู้เช่ียวชาญด้าน
การบริหารสถานศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ด้านผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษา จำนวน 35 คน 
เพ่ือพิจารณาความ

สอดคล้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ ของกล
ยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง

การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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7. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า  
7.1 “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์” ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักการบริหาร 4 ด้าน และ 
กลยุทธ์รองการบริหาร 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
  1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และตัวชี้วัดการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
  1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง

เป็นรูปธรรม  
  1.3 พัฒนาระบบการกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน  
  1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมิน

เพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  
  1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน 

และหน่วยงานภายนอก 
       2. กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

   2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

   2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและ           
เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

   2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน  
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม 

   2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที ่พัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

   2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

3. กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
   3.1 จัดสรรเง ินงบประมาณและเงินรายได้อื ่น เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 
   3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 
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   3.3 จัดสรรเง ินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที ่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื ่อพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
   3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
4. กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
   4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู  
   4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื ้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน  

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
   4.3 แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการส่ิงประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุช่ัวคราว ในกรณีการจัดซื้อ

วัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
  4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและ

ให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
7.2 ผลการสร้างคู ่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระที่สำคัญ ดังนี้ 1) ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า คำนำ และสารบัญ  
2) ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย (2.1) ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์ (2.2) กรอบแนวคิดของ 
กลยุทธ์ (2.3) ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์ (2.4) ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ (2.5) ลักษณะของกลยุทธ์ (2.6) 
บทบาทของผู้บริหารของการใช้กลยุทธ์ และ (2.7) ปฏิทินการใช้กลยุทธ์ และ 3) ส่วนหลัง ประกอบด้วย 
ประวัติย่อผู้วิจัย และปกหลัง 

7.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 

 7.3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 ทั้งเชิงปริมาณ  
เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน พบว่า 

 7.3.1.1 ปริมาณผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามประเภทผลงาน โดยภาพรวม ผลงานในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนเพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ผลงาน เมื่อพิจารณาเป็นประเภทผลงาน พบว่า ทุกประเภทมีจำนวน
ผลงานเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 โดยผลงานประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้นสูงสุด 5 
ผลงาน รองลงมา ได้แก่ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มขึ้น 4 ผลงาน ส่วนผลงานประเภทที่ 1 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือ
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บรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขึ ้นประเภทละ 3 ผลงาน และประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ่มขึ้น          
2 ผลงาน สำหรับประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว มีผลงานปีละ 1 ผลงาน
เท่ากัน 

7.3.1.2 คุณภาพผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ จากการเปรียบเทียบจำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จำแนกตามประเภทผลงาน โดยภาพรวม ผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา2562 ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละระดับ พบว่า เป็นรางวัลระดับจังหวัด         
12 รางวัล เป็นรางวัลระดับภาค ภาคกลาง 7 รางวัล และเป็นรางวัลระดับชาติ 2 รางวัล 

7.3.1.3 ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือชุมชน มีจำนวนทั้งส้ิน             
19 ผลงาน เป็นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา จำนวน 1 ผลงาน และนำไปใช้ประโยชน์  
แก่ชุมชน จำนวน 18 ผลงาน 
 7.3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีทำหน้าท่ีหัวหน้าแผนกวิชา ครูท่ีปรึกษาโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการส่ิงประดิษฐ์ ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า  

7.3.2.1 ครูท่ีทำหน้าท่ีหัวหน้าแผนกวิชา มีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์ พบว่า มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ และกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 
และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

7.3.2.2 ครูท่ีปรึกษาโครงการส่ิงประดิษฐ์ มีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เม ื ่อพ ิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์ พบว่า ม ีความพึงพอใจอยู ่ระดับมากที ่ส ุด 2 กลยุทธ ์ ได้แก่  
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร และกลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ส่วนกลยุทธ์การบริหาร 
ด้านงบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

7.3.2.3 ผู ้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กลยุทธ์การบริหาร 
ด้านการจัดการ กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
ตามลำดับ 
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8. นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การวิจัย เรื ่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีขันธ์ครั ้งนี ้ ได้นวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ ่งผู ้บริหาร
สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ ท้ังนี้ผลงานการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ หากผู้บริหารสถานศึกษาจะนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 
เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่มี ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ไปใช้จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสถานศึกษาเพื่อให้ได้
ผังสภาพที่ตรงกับสภาพของสถานศึกษา จึงจะวิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหารที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์สูง  
 

9. ประโยชน์ของการวิจัย 
การวิจัย เรื ่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีประประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
 9.1 ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีแรงจูงใจให้สามารถ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ให้เกิดผลงานทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ
ผลสะท้อนท่ีดี 
 9.2 ครูวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงาน หรือการให้คำปรึกษาผู้เรียนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ให้เกิดผลงาน 
ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนท่ีดี  
 9.3 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สามารถบริหารสถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษา ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนได้รับ
รางวัลจากการประกวด หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เ รียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม 
 9.4 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ได้รับรางวัล
จากการประกวด หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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 9.5 ผู ้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน  
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ 
 9.6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ที่มีคุณภาพตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จากกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
 9.7 ชุมชน สังคม และประเทศได้ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 
 

10. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ หากผู้บริหาร

สถานศึกษาจะนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจะต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสถานศึกษาเพื ่อให้ได้ผังสภาพแวดล้อมที ่ตรงกับสภาพของ
สถานศึกษา จึงจะวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์รองการบริหารที่เหมาะสมกับผังสภาพ (TOWS) ซึ่งจะทำให้ 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
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ชื่อเร่ือง  กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
                 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัย นายบรรยงค์  วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
คำสำคัญ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีขันธ์ 2) สร้างกลยุทธ์  
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 4) สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ 5) ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

วิธีดำเนินการวิจัย 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 
เพื ่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) สร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา โดยการสนทนากลุ่ม 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน วิเคราะห์สภาพสถานศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis 
และเทคน ิค TOWS Matrix ว ิ เคราะห ์กลย ุทธ ์รอง  และสอบถามผู ้ เช ี ่ยวชาญ จำนวน 35 คน  
เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง   
3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา โดยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 4) สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์ 
การบริหารสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีการสร้างคู่มือ และสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของคู่มือ 5) ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 และศึกษาความพึงพอใจ โดยการสอบถามครูและผู้เรียน 
จำนวน 130 คน ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 



ท 

 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เนื้อหาหลักการ แนวคิด ทฤษฎกีารบริหาร และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

มีความสัมพันธ์ และมีความเช่ือมโยงกับปัจจัยการบริหารท่ีสำคัญของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ (1.1) ด้าน
การบริหารจัดการ (1.2) ด้านบุคลากร (1.3) ด้านงบประมาณ และ (1.4) ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย 2) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักการบริหาร  
4 ด้าน และกลยุทธ์รอง 18 กลยุทธ์ ได้แก่ (2.1) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ ประกอบด้วย             
กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ (2.2) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ 
(2.3) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ และ (2.4) กลยุทธ์
หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ และผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่า 
โดยภาพรวมกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองมีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสอดคล้อง มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ทุกกลยุทธ์ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองว่าคู่มือการใช้          
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน นำไปใช้เป็นคู่มือได้  และ 5) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์ พบว่า (5.1) ปริมาณผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จำนวน 
20 ผลงาน (5.2) คุณภาพผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 
รวม 20 รางวัล เป็นระดับจังหวัด 12 รางวัล ระดับภาคกลาง 7 รางวัล และระดับชาติ 2 รางวัล (5.3)  
ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์         
ปีการศึกษา 2562 นำไปใช้ประโยชน์จริง จำนวน 19 ผลงาน และ (5.4) ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) study the strategy of education 
administration for developing high achievement innovation and invention works of 
Prachuap Khirikhan Technical College, 2) create the strategy of education administration for 
developing high achievement innovation and invention works of Prachuap khirikhan 
Technical College, 3) develop the strategy of education administration for developing high 
achievement innovation and invention works of Prachuap Khirikhan Technical College, 4) 
construct the handbook of the strategy of education administration for developing high 
achievement innovation and invention works of Prachuap Khirikhan Technical College, and 
5) assess the efficiency of the strategy of education administration for developing high 
achievement innovation and invention works of Prachuap Khirikhan Technical College. 
 The methodologies of the research were 1) studying the strategy of education 
administration by analyzing the content, principle, concept, theory of administration, and 
strategy of education administration from related documents and research, 2) creating the 
strategy of education administration by group discussion of twenty-seven educational 
committee, using SWOT Analysis to analyze  the condition of institution, using TOW Matrix 
to analyze the major strategy, by inquiring 35 experts to consider the coherence, suitability 
and possibility of minor strategy, 3) developing the strategy of education administration 
by inquiring 11 experts to examine the coherence, suitability, possibility, and benefit, 4) 
constructing the handbook of the strategy of education administration by studying 
documents and research employing handbook and inquiring 11 experts to examine the 
completeness of handbook, and 5) assessing the efficiency of the strategy of education 
administration by comparing the works of innovation and invention between academic 
years 2561 and 2562, and studying the satisfactions by inquiring 130 related teachers and 
learners on the education administration according to the strategy of education 



น 

 
administration to develop high achievement innovation and invention works of Prachuap 
Khirikhan Technical College. 
 The findings were 1) the content, principle, theory of administration, and strategy 
of education administration were related to the major administration factors of institution in 
four aspects: (1.1) administration aspect, (1.2) personnel aspect, (1.3) budget aspect, and 
(1.4) material and equipment aspect according to research framework. 2) The strategy of 
education administration for developing high achievement innovation and invention works of 
Prachuap Khirikhan Technical College included four major strategies of education 
administration and 18 minor strategies, they were (2.1) administration aspect  including 5 
minor strategies, (2.2) personnel aspect including 5 minor strategies, (2.3) budget aspect 
including 4 minor strategies, and (2.4) material and equipment aspect including 4 minor 
strategies and all experts agreed that major and minor strategies were cohesive, suitable, 
and possible in the highest level 3) All experts approved that the strategy of education 
administration for developing high achievement innovation and invention works of 
Prachuap Khirikhan Technical College were cohesive, suitable, possible and beneficial.  
4) All experts approved that the strategy of education administration for developing high 
achievement innovation and invention works of Prachuap Khirikhan Technical College 
were completed and could be implemented as a handbook. 5) The results of efficiency 
assessment of the strategy were (5.1) the quantity of innovation and invention works of 
Prachuap Khirikhan Technical College in academic year 2562 had increased in overall, (5.2) 
the quality of innovation and invention works of Prachuap Khirikhan Technical College was 
better, as getting more rewards from Junior Invention Competition: 12 rewards from 
provincial competition, 7 rewards from regional competition, and 2 rewards from national 
competition, (5.3) the reflection of  19 innovation and invention works of Prachuap 
Khirikhan Technical College in academic year 2562 could be implemented, and (5.4) 
teachers and learners were satisfied with education administration in accordance with the 
strategy of education administration to develop high achievement innovation and 
invention works of Prachuap Khiri Khan Technical College in overall, which was at the high 
level ( X = 4.42). 
                                                                     Banyong Wongsakul 
                                                                              2019 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างเผชิญสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
มีความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ทั้งสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความไม่มีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นต้น 
ส่งผลให้องค์กรต่างต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
สิ่งหนึ่งที่องค์กรนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างกว้างขวาง คือ นวัตกรรม 
(Innovation) (ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2554) โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอสินค้าหรือการบริการ
รูปแบบใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับรูปแบบการดำรงวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและก่อนคู่แข่ง (ปิยะ ตันติเวชยานนท์, 2560) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่างๆ 
ที่แสดงให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งรูปแบบของการนำเข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการยกระดับไปสู่กิจการที่มี
มูลค่าสูงขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์และประสบ
ผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการถือเป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย และ
ก่อให้เกิดการจ้างงาน (อาจหาญ กันนุลา,ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ และประยงค์ มีใจซื ่อ, 2560)                  
แต่ปัจจุบัน พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศยังมีจุดอ่อนหลายด้าน โดยเฉพาะผลิต
ภาพการผลิตต่ำ มูลค่าเพิ ่มของการผลิตส่วนใหญ่อยู ่ในระดับพื ้นฐาน การเชื ่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ำ ส่งผลให้สินค้าไทยไม่มีความโดดเด่นและไม่แตกต่างจากคู ่แข่ง 
นวัตกรรมจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จขององค์กรในอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและรักษาอัตราการเติบโตได้ในระยะยาว  จะเห็นได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่
อย่างเช่น บริษัทมหาชน เป็นองค์กรประเภทหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื ่องและหลากหลาย เนื ่องจากการให้ความสำคัญ                  
ด้านนวัตกรรมในการพัฒนาความสามารถการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์, สมหมาย ทองมี และจาตุรนต์ ชุติธรพงษ์, 2555)   

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้อง
มีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม การขับเคลื ่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป                 
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ในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาว พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ               
เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ เพ่ือยกระดับ          
จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กำหนดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับ                 
การพัฒนาสภาวะแวดล้อม หรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื ้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา                  
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรวิจัย และการบริหารจัดการ 
เพื ่อช่วยขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู ่เป้าหมายดังกล่าว  รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ                   
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลเพื ่อผลักดันให้ประเทศไทยเปลี ่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่ มั ่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ด้วยกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand 4.0” 
(สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2562) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ที ่ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับ                 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง และหลักการมีส่วนร่วมของ
สังคม อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำ
ของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญ
ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญทั้งสิ ้น  6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 2                
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน                   
ของประเทศ โดยมีเป ้าหมายผลิตกำลังคนมีทักษะที ่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตาม                      
ความต้องการของตลาดงาน จัดทำฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อย่างครบถ้วน เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ กำลัง
แรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น  สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  โดยมีตัวชี้วัด 
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ได้แก่ สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่าย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
เพิ่มขึ้น งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ ่มขึ้น 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนด 
แนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี
ความเชี ่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู้  และ
นวัตกรรมที ่สร ้างผลผลิตและมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ  (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรหลักที่มุ่งผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน               
ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการกำลังคนของชาติ โดย
จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2560 - 2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์                
ไว้ว่า “ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ” โดยกำหนดพันธกิจไว้ 5 พันธกิจ ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
และพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชน
ทุกช่วงวัย 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
สร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย และกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุ
เป้าหมายไว้6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศ ึกษาให้ม ีสมรรถนะ  สอดคล้องกับ                     
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 4)  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้าน
การอาชีวศึกษา 5)  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
และ 6) การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  (สำนักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

จากการศึกษาแผนการจัดการอาชีวศึกษามาเป็นลำดับ ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือยกระดับฝีมือผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ระดับ
สากล โดยมีการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้สามารถนำผลงานไปใช้เพ่ือการพัฒนา
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อาชีพสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ในหมวดวิชา
สมรรถนะวิชาชีพ ให้ผู ้เรียนทุกหลักสูตรต้องเรียนวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จำนวน                   
4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6  โดยหลักเกณฑ์
การใช้หลักสูตรเป็นรายวิชาที ่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าบูรณาการความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อเรื ่องที ่จะศึกษา ทดลอง พัฒนา และประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กำหนดขั ้นตอน
กระบวนการดำเนินการ สรุปและประเมินผล จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ ซึ่งอาจจะทำเป็นรายบุคคล
หรือกลุ ่มก็ได้ ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่กับลักษณะของโครงการนั ้น ๆ การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับ                      
ผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ให้สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ จัดให้มีเวทีการประกวดผลงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ตั้งแต่ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ จำนวน 9 ประเภท โดยมีข้อกำหนด กติกา และ
เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ แต่ละปีการศึกษาจะมี                 
การปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลง (สำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา, 2562) 

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานศึกษาภาครัฐที ่ส ังกัดสำนักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้ระบุหน้าที่สำคัญไว้ ดังนี้               
1) จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นทั้งในด้านการจัดการวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน 3) จัดการศึกษา
โดยการระดมทรัพยากรทั้งด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 4) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็น
พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผน และพัฒนาตนเอง  5) เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ ่น  6) วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 7) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 8) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงรุก การรับงานการค้า และการรับจัดทำ 
รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่ายที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  
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ผู้วิจัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระหว่าง 
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการอาชีวศึกษาและความต้องการ
ของภาคผู้ใช้มาเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ดังนั้นเมื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
จึงได้ ศึกษารายงานข้อมูลของการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของ
ว ิทยาล ัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ ์ ต ั ้งแต ่ป ีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า                             
ในปีการศึกษา 2560 มีการพัฒนาผลงาน จำนวน 6 ผลงาน และปีการศึกษา 2561  มีการพัฒนา
ผลงาน จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งเป็นจำนวนผลงานที่น้อยมาก และเมื่อศึกษาแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ( พ.ศ. 2561 -  2564) พบว่า ไม่ปรากฏพันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับ              
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ทั้ง ๆ ที่เป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศ
และหน่วยงานต้นสังกัด อีกทั้งได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม 
จากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการดำเนินงาน
ทุกปี กอปรกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิช า               
มีครูผู้สอน และผู้เรียนจำนวนมาก แต่ด้วยสาเหตุใดผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ถึงมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการวิจัย 
เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึ กษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์” เพ่ือนำผลจากการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการบริหาร
จัดการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 
1.2 คำถามการวิจัย 
 การวิจัยในครั ้งนี้ ผู ้ว ิจัยได้กำหนดคำถามการวิจัยไว้ว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา                
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นอย่างไร  

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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1.3.2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

1.3.3 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

1.3.4 เพื่อสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

1.3.5 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตของการศึกษา 
 การว ิจ ัยในคร ั ้งน ี ้ม ุ ่งศ ึกษา กลยุทธ ์การบร ิหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน             
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น 
 1.4.2 ขอบเขตของระยะเวลา 
      การวิจัยในครั้งนี้ ดำเนินการในปีการศึกษา 2562  
 1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.4.3.1 ต ัวแปรต ้น  ได ้แก่ กลย ุทธ ์การบร ิหารสถานศึกษาเพ ื ่อพ ัฒนาผลงาน                             
ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ประกอบด้วย 

1)  กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ  
2)  กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร  
3)  กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ  
4)  กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์  

 1.4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่ผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
  1) ผลงานเชิงปริมาณด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
      2) ผลงานเชิงคุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
      3) ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 

 



7 
 

 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะสำหรับการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1.5.1 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา หมายถึง วิธ ีการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสั มฤทธ ิ ์สูง 
ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ กลยุทธ์การบริหาร
ด้านบุคลากร กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
         1.5.1.1 กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ หมายถึง วิธีการบริหารจัดการในการกำหนด
ภารกิจ เป้าหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การปรับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อน
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา
ผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ของผู ้เรียน ในการประเมิน               
เพื ่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม               
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  กับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก 

1.5.1.2 กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร หมายถึง วิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ สร้างการรับรู้ ความตระหนักและความมุ ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย กำหนดมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงาน              
ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ ์สูง จัดระบบสวัสดิการและสิ ่งอำนวย                
ความสะดวก เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรร ม 
ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที ่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง  

1.5.1.3 กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ หมายถึง วิธีการบริหารจัดการเงิน

งบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจ                  

ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การจัดสรรเงิน

งบประมาณและเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เพียงพอ 



8 
 

 

เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที ่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เร ียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

        1.5.1.4 กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ หมายถึง วิธีการบริหารจัดการวัสดุ
และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การอำนวยความสะดวก            
ด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์             
ของผู ้เรียนและครู จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื ้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน                
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้งาน แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ
สิ ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที ่พัสดุชั ่วคราว ในกรณีการจัดซื ้อวัสดุเร ่งด่วน ในการพัฒนาผลงาน                     
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของ
แผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1.5.2  ผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา หมายถึง ผลสัมฤทธิ ์ของผลงาน              
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ ที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย  
 1.5.2.1 ผลงานเชิงปริมาณด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา หมายถึง จำนวน
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ที่เป็นผลจากการ
นำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที ่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.5.2.2 ผลงานเชิงคุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา หมายถึง รางวัลที่
ได้รับจากประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด 
ระดับภาคกลาง และระดับชาติ ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นผลจากการนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มาใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
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 1.5.2.3 ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  หมายถึง 
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง หรือได้รับการจดสิทธิบัตร ที่เป็นผลจากการนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา               
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.5.3 คู ่ม ือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ หมายถึง เอกสารที่
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่สร้างและพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หัวข้อและสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1.5.3.1 ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  1.5.3.2 กรอบแนวค ิดของกลย ุทธ ์การบร ิหารสถานศ ึกษาเพ ื ่ อพ ัฒนาผลงาน                       
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  1.5.3.3 ข ั ้นตอนการสร ้างกลย ุทธ ์การบร ิหารสถานศ ึกษาเพ ื ่ อพ ัฒนาผลงาน                          
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  1.5.3.4 ประโยชน์ของการใช้กลย ุทธ ์การบร ิหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน                   
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  1.5.3.5 ลักษณะของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศกึษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  1.5.3.6 บทบาทของผู้บริหารของการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  1.5.3.7 ปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 1.5.4 ประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ หมายถึง ผลงาน   
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนที่เกิดจากการใช้               
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 
ปีการศึกษา 2562  
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 1.5.5 ความพึงพอใจของครูและผู้เรียน หมายถึง ความรู้สึกจากการรับรู้ของครูและผู้เรียนที่มี
ต่อการใช้ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับการกำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน การประกาศนโยบาย การจัดทำปฏิทินนิเทศ ติดตาม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                  
การสร้างความตระหนัก การประกาศใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ การสร้างขวัญ
กำลังใจ การสร้างทีมงาน การจัดสรรเงินรายได้ การจัดสรรเงินสำรองจ่าย การกำหนดแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงิน การส่งเสริมสนับสนุน การกำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร การมอบหัวหน้าแผนกวิชา  
การแต่งตั้งครูที่ปรกึษา และการจัดวัสดุพ้ืนฐาน  

 1.5.6 ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับการแต่งมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา หรือเป็นครทูี่ปรึกษาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562 
 1.5.7 ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นเจ้าของ
ผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในปีการศึกษา 2562 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  มีประประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ดังนี้   
 1.6.1  ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีแรงจูงใจทำให้
สามารถพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม และสิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เกิดผลงานทั ้งเชิงปริมาณ               
เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนที่ดี ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้อง
กับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ 
 1.6.2  ครูวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาผลงาน หรือการให้คำปรึกษาแก่ผู ้เรียนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ทำให้ได้ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเกิดผลสะท้อนที่ดี 
 1.6.3  ผู ้ว ิจ ัยในฐานะผู ้บริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง ได้รับรางวัลจาก
การประกวด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
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 1.6.4 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ได้รับ
รางวัลจากการประกวด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากผู้เรียน 
ผ ู ้ปกครอง ช ุมชน และส ังคม ส ่งผลต ่อการเพ ิ ่มปร ิมาณผ ู ้ เร ียนอาช ีวศ ึกษา ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
 1.6.5  ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   ไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได้ 
 1.6.6  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ที ่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา จากกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
 1.6.7  ชุมชน สังคม และประเทศได้ผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่มีสมรรถนะอาชีพ              
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0  
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
        การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาชาติ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ตลอดจนศึกษา หลักการ ทฤษฎี กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 
และได้วิเคราะห์ เนื้อหา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่สอดคล้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ ในการสร้าง
และพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะนำเสนอสรุปประเด็นการศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

2.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

 2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
2.1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
2.1.4 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 
2.1.5 ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

        2.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหาร 
2.4 ข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
2.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สาระสำคัญของการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น ผู้วิจัยนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
2.1.1.1 สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาหลายมิติ  ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของ
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ภาคบริการ และภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน 
การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาส
ในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ ที่ยังคงเกิดมีช่องว่างให้สามารถพัฒนาต่อไปได้  มิติสิ่งแวดล้อมที่           
การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐ  ที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมี
สถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากร
วัยแรงงานลดลง และประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาค 
และการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ               
ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2.1.1.2 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่

พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีการวางเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
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5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนที่เกิด
ขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ  

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
2.1.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลให้
เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่                          
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                  
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต           
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษา มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนไทย
ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน มี 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานของแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน  
อ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และ
สังคมโลกสมัยใหม่ 2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางไปสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 3) “สร้างคุณค่า
ใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน  
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย   
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง  

2.1.1.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ประเด็น การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม  
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ในการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาการเกษตรสร้าง
มูลค่าและ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
จะมุ่งเน้นการดำเนินการใน 5 แผนย่อย ซึ่งแบ่งกลุ่มตามผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน และด้าน
ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  
 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ยกระดับผลิตภาพ การผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และการ
บริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็น ที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือให้สามารถรองรับความจำเป็น
ของอุตสาหกรรมและบริการของไทย ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ  

 แนวทางการพัฒนา  
 (1.1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่าโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรม ในภาคการเกษตร เป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
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ความหลากหลาย ของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทำ
การเกษตร ให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  
  (1.2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม  เป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล  ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร 
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของ
สรรพสิ่งและข้อมูลขนาดใหญ่  
 (1.3) พัฒนาบริการแห่ งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาคบริการ เป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์  เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการ และเพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่
สำคัญ อาทิ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยำ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์
อัจฉริยะ  

2) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม  
เน้นประเด็นสำคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้าน
สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทย
เพ่ือรองรับกระแส โลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนา
แรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่าง ๆ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น
ในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมยุคดิจิทัล  

แนวทางการพัฒนา  
 (2.1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
เพ่ือให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ 
อาทิ โภชนาการและ สุขภาวะในช่วงปฐมวัย การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21     
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ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา  

(2.2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ 
รายจ่าย การเข้าถึง บริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  

 (2.3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริม   
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองความ ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็ น              
การวิจัยที่สำคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ  
 3) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม  
 มุ่งเน้นประเด็นสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้อง
ใช้การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้าง
เศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู               
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล  
 แนวทางการพัฒนา  

 (3.1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก      
ทางน้ำและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

 (3.2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตรและป่าไม้               
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติ
ภัยทั้งระบบ  

(3.3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริม                     
ภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ  

 



 

18 

 

(3.4) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม                
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ
การนำมาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น  
 4) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน  
 เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง  
  แนวทางการพัฒนา  
 (4.1) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้ เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 (4.2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด             
ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม  
 (4.3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับ
เศรษฐกิจยุคใหม่  

5) แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจำนวน
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บุคลากรวิจัย และนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบ
คุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ  
 แนวทางการพัฒนา  
 (5.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จำเป็น ไม่ซ้ำซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์ 
และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม  
 (5.2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ ได้แก่
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนี
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูล                
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ  
 (5.3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่
ยอมรับตามข้อตกลง ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ  
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อกำหนด อันจะทำให้สินค้า
และบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
 (5.4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ                 
ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัย ตามความต้องการของอุตสาหกรรม          
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 (5.5) การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ            
ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับ             
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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 (5.6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด 
มาตรการหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
อาทิ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์  ด้านนาโนเทคโนโลยี 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐาน                   
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สิน              
ทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสำหรับผู้ประเมิน
โครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย  

จากการศึกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 สรุปได้ว่า การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ รวมทั้งทำให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะมุ่งเน้นการดำเนินการใน 5 แผนย่อย ได้แก่                
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน และด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทจนถึงแผนระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นำมาใช้ร่วมวางแผนการผลิตบุคลากร                
ที่ตรงกับความต้องการและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  

2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น                  

จุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาว               
สู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง
แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้กำหนดแนวคิดและกลไก                 
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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2.1.2.1 หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  จะมุ่ง
บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี                
ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมี
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก โดยกำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม         
มีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต มีความรู้มีทักษะและทัศนคติที่ เป็นค่านิยมที่ดี  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์                        
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มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล 
สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มี
คุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและบริการที่  

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน             
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” มุ่งเน้นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลาง     
ให้กว้างขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ตำ่สุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น  

6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐ
ที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของ
การพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง และได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม
หลากหลายมิติ การกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ 
และการเป็นกรอบกำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถ
ดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผล   
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

2.1.2.2 จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
จุดเน้นและประเด็นหลักท่ีเป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น ให้ความสำคัญ

กับประเด็นร่วมและประเด็นบูรณาการสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
และการถ่ายทอดลงในรายละเอียดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือให้การแปลงแผนไปสู่  
การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง ดังนี้ 
 1) การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ 
เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคม นวัตกรรมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ ทั้งนี้การสร้าง
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่า
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ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยให้ความสำคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน  และ/หรือการใช้
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูง  

ทั้งนี้แนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้  คือ การ
กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ                 
โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขา
การผลิตและบริการ รวมทั้งชุมชน ในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและ              
การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้ประโยชน์                 
ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม โดยต้องกำหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับสาขา
เป้าหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่สำคัญๆ ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดและสังคม  และ
ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการวิจัย  การพัฒนา การนำ
ผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม  

2) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะมุ่งเน้นในเรื่องสำคัญ ดังนี้ 
 (2.1) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อ
ยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  และกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
 (2.2) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(Technopreneur) รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ  ได้แก่ เกษตรกร 
รายย่อย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  โดยดำเนินการควบคู่กับ
การส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ ขายเป็น 
 (2.3) การพัฒนาและยกระดับ โครงสร้างพ้ื นฐานที่ มีอยู่ ให้ ตอบสนอง                         
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยใน
สาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และส่งเสริมห้องปฏิบัติการ
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วิจัยของภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่มีความสำคัญต่อ                 
การพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต  
 (2.4) การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมให้
เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  อาทิ 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ 
 (2.5) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้
ทุนวิจัยการสร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผล
โครงการวิจัยโดยต้องมุ่งเน้นการประสานพลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 
 3) การเตรียมพร้อมด้านกำลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพประชากรในทุกช่วงวัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี ้
 (3.1) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 (3.2) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทย
ในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
 (3.3) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ               
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (3.4) การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างสำคัญ 
 (3.5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ โดยเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

4) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วง
โซ่มูลค่า โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุน                  
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การเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ให้กับระบบ
เศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 
สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
 จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  สรุปได้ว่า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นจุดการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                 
ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ                
ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการ
พัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ  ผลักดันการพัฒนานวัตกรรม
และการนำมาใช้  เป็ นการวิ จั ยแห่ งชาติ  (National Research Agenda) ให้ มี จุ ด เน้ นที่ ชั ด เจน 
เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เตรียมความพร้อมของกำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน/ชุมชน นำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจนการ
ใช้นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ประชาชน 

2.1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญ

ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง  (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้  และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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2.1.3.1 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
1) วิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้  จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่21”  

2) จุดมุ่งหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายในการจัด

การศึกษา 4 ประการ  
(2.1 ) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ                   

มีประสิทธิภาพ 
(2.2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะ             

ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(2.3 ) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

(2.4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และ
ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

3) เป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
(3.1) เป้าหมายด้านผู้ เรียน  (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียน           

ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ
คุณลักษณะต่อไปนี้ 

3Rs ได้แก ่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่างกระบวนทัศน์  (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน             
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ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ  และการรู้ เท่าทันสื่อ  (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

(3.2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ประกอบด้วย  
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน                

อย่างทั่วถึง (Access)  
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุ             

ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือการลงทุน                 

ทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
2.1.3.2 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้                            
6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพ่ือสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง               

การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร                        

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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จากการศึกษายุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ผู้วิจัยพบ 
ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี จำนวน                         
1 ยุทธศาสตร์  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการ
กำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน  สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น                
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ กำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูง จำแนกตาม
ระดับ/ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนใน
โรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพ่ิมขึ้น  จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ                 
(Dual Degree) เพ่ิมขึ้น จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบ
กับภาครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพ่ิมข้ึน 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  และมีแผนงานและ
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โครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน              
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

2.1.3.3 แนวทางการพัฒนาแผนการศึกษาชาติ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย  การผลิตและพัฒนากำลังคนในภาค
การศึกษายังคงเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยมของ
ผู้เรียนที่ยังคงมุ่งเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ และให้ความสำคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้และ
สมรรถนะในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เน้นการผลิตบัณฑิต              
ด้านสังคมศาสตร์ซึ่งดำเนินการได้ง่ายกว่าด้านอ่ืน และมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะที่สำคัญจำเป็น เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล และขาด
สมรรถนะในการทำงานตามอาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนาผลิตภาพของงาน
เพ่ือการพัฒนาประเทศได้ สภาวการณ์นี้ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน  การทำงานในระดับต่ำกว่าวุฒิ
การศึกษา และการขาดแคลนกำลังคนระดับกลางที่เป็นความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการไม่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือมูลค่าเพ่ิมในผลผลิตของงานได้ 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณางานวิจัยที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ พบว่า ยังมีปัญหาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากร                 
ด้านการวิจัย และเงินลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่มาจากภาครัฐเป็นหลัก ส่งผลให้ขาดแคลนองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประเทศ ทำให้ประเทศไม่สามารถ                
ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกัน
กำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ชัดเจนในสาขาต่าง  ๆ เพ่ือการผลิต
กำลังคนที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างเสริมทักษะสำคัญในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และ
ทักษะดิจิทัล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และการฝึกงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร             
ในสถานการณ์จริง เช่น ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ผลิตและพัฒนาครูผู้สอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างกำลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
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1) วัตถุประสงค์ 
(1.1) เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะ                

ที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
(1.2) เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียน                 

และวัยทำงานและเพ่ิมผลิตภาพของกำลังแรงงาน 
(13) เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
(1.4) เพ่ือปรับทิศทางการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพ

มากกว่าปริมาณ 
(1.5) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
(1.6) เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน  เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

(2.1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
1. มีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
3. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาใน                        

สถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของ

ตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
6. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จ

การศึกษาในแต่ละระดับเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (CEFR) สูงขึ้น (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 
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7. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย              
ที่ตรงตามข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 

8. ร้อยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

9. อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน 

10. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพเพ่ิมขึ้น 

11. อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
(2.2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ

เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพ่ิมข้ึน 

2. สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

3. ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจ
ศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น 

4. จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ  (Dual 
Degree) ร่วมกับต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

5. จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และการวิจัยเพิ่มข้ึน 

 7. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 8. จำนวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษา
ต่อเนื่องเพ่ิมข้ึน 
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 9. จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน 

 10. จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้                
ทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

 11. . ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคน
ตามความต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น 

 12ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ  เอกชน สถาน
ประกอบการสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

(2.3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 
2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพ่ิมข้ึน 
3. จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
4. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพ่ิมข้ึน 
5. จำนวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สิน                

ทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

3) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
1. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกำลังคน 
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐาน

ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. จัดทำแผนและเร่งรัดการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาและกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีความรู้และสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และ
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แผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

4. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสัดส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น การใช้กลไกทางการเงินเพ่ือควบคุมการผลิต
กำลังคน การใช้ระบบการแนะแนว เป็นต้น 

5. ส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เชิ งบู รณ าการองค์ความรู้แบบ                       
สหวิทยาการ (อาทิสะเต็มศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ สหกิจศึกษา) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

6. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพ่ือสร้างทางเลือก
ในการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

8. เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้เรียนและกำลังแรงงาน  โดยเน้น    
การลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร การทำงานร่วมกัน และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

9. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละระดับการศึกษาตามระดับคุณวุฒิ การศึกษา  ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี                       
ความหลากหลายยืดหยุ่นความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

10. พัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ (learning 
outcomes) ตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ ระบบการเทียบโอน จากการสะสมหน่วยการเรียนและ
ประสบการณ์การทำงานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

(3.2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ            
เฉพาะด้าน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ผลิตและ
พัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบระดับสากล 

2. จัดตั้งและพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาที่เน้นการเรียนการสอน             
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ  มาตรฐานอาชีพ                  
สู่การปฏิบัติเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง           
ทุกระดับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน   
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการ (ประชารัฐ) ทั้งระหว่างองค์กร
ภายในและต่างประเทศ 

6. ปรับระบบการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงและยืดหยุ่น เพ่ือให้ผู้เรียน              
ทั้งสายสามญัและสายอาชีพสามารถเรียนข้ามสายได้ 

7. พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ  
(NQF)มาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

8. ขับเคลื่อนการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและดำเนินการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและประเทศต่าง ๆ เพ่ือการยกระดับ
ฝีมือแรงงานของประเทศสู่ระดับสากล 

9. พัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ 
10. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของ

ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
11. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ แบบ

ครบวงจรซึ่งเป็นกระบวนการต้นทางถึงปลายทาง ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่าย
การตลาด และการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 

12. พัฒนาระบบการสะสมและการเทียบโอนเพ่ือยกระดับคุณวุฒิและ
สมรรถนะของผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

(3.3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลผลิตและมูลค่ าเพ่ิม               
ทางเศรษฐกิจ 

2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและแรงจูงใจ                   
แก่บุคลากรด้านการวิจัย 
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4) แผนงานและโครงการสำคัญ 
(4.1) โครงการพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ                           

สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพ เพ่ือการกำหนดและจัดทำมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานสถานศึกษา 
มาตรฐานสถานประกอบการ และมาตรฐานครูฝึก 

(4.2) โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันวิจัยที่ตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความ
เป็นเลิศในศาสตร์/สาขาวิชาที่แต่ละสถาบันมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 

(4.3) โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่จำเป็นและตรงตาม                   
ความต้องการของประเทศ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

(4.4) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างยั่งยืน 

(4.5) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับบัณฑิตจบใหม่    
ด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล 

(4.6) โครงการออกแบบระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร               
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 

(4.7) โครงการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคนทางการวิจัยและ
นวัตกรรม 

(4.8) แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยโดยการแลกเปลี่ยนกำลังคนในวิชาชีพต่าง ๆ ระหว่างประเทศ 

(4.9 ) โครงการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษ 

(4.10) โครงการจัดทำและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร การเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลด้านอาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ 

(4.11) โครงการจัดทำและพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ 
(4.12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีและ                 

สหกิจศึกษา 
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จากการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สรุปได้ว่า เป็นแผนแม่บทสำหรับ
หน่วยงานทางการศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 20 ปี โดยมี
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) ที่ต้องการมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 1) 3Rs ได้แก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 2) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้าน                
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็ นที ม  และภาวะผู้ น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทั กษะด้ านการสื่ อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) โดยมีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
เป็นทักษะที่สำคัญ  

 
2.1.4 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา                
เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ได้จัดทำแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา พ .ศ . 2560-2579 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี                    
(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ของประเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษาฉบับนี้ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วยแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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2.1.4.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                
ด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
 1) หลักการจัดการอาชีวศึกษา 
               การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษา                 
ในด้านวิชาชีพสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 เพ่ือผลิตและพัฒนา
กำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็น
สากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจน
สามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ 
          2) วิสัยทัศน์ 
          แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ . 2560 – 2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ เป็น              
ความคาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ 
                  “ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้อง                          
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” 
            3) พันธกิจ 
             เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงมีภารกิจที่ต้อง
ดำเนินการดังนี้ 
           (3.1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ในระดับสากล 
        (3.2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
        (3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดย
อาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
        (3.4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้                   
เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
        (3.5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
                4) วัตถุประสงค์  
         (4.1) เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ  
            (4.2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
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           (4.3) เพ่ือนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
           (4.4) เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และองค์ความรู้อาชีวศึกษา  
                            (4.5) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
              5) เป้าหมายของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา  
           ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย                 
3 ด้าน 

           (5.1) ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
          (5.2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน  
            (5.3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการใช้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 

2.1.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา  
      เพ่ือให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560–2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์                 

และเป้าหมาย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

มีเป้าหมายดังนี้ 
1) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่น                    
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

2) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธีเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีระบบ 
กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท 
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3) ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัด           
ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม  การจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ                   
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขา ป้าหมาย มีงานทำหลังจบการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง              
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

1) กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
การพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา 
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
(CEFR) ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกำลังคน     
อัตราการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา  1 ปี และผ่าน            
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 

2) การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทางมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ                   
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  จัดการศึกษาเน้นด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

3) การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา   
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนโครงการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
และจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

1) กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 
4.0 มีตัวชี้วัดที่สำคัญได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคน               
ด้านอาชีวศึกษามีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษา 

3) หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการ               
ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับ     
การพัฒนา 

4) การพัฒ นาความร่วมมื อกับทุ กภาคส่ วน  เพ่ื อ เพ่ิ มศักยภาพกำลั งคน                          
ด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือใน
การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษา จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ                   
และความพึงพอใจในการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้าน               
การอาชีวศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 

1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่    
และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่
สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้า
เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ   
สายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบ



 

41 

 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล 
รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  ระบบ
สารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ และความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร            
กับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้ 

1) ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม              
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติ 
ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา                 
ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสถานศึกษาที่ดำเนินการ
ตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

2) ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 

3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ประโยชน์  หน่วยงาน
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ภายนอกท่ีร่วมมือหรือสนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                  
มีเป้าหมายดังนี้ 

1) ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 

2) นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่ สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ 

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัด 
ที่สำคัญ ได้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และสถานศึกษา 
ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

2.1.4.3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน ตัวชี้วัด แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2560–2579 ประเด็น กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

จากการศึกษาแผนพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ผู้วิจัยพบ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี จำนวน  2 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง               
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการวิจัย  สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม  และองค์ความรู้                 
ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย แผนงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เป้าหมาย 
  การวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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2. แผนงาน 
  2.1 การส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ           

องค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2.2 การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
3. ตัวชี้วัด 

3.1 จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี            
และองค์ความรู้ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

3.2 จำนวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา 
3.3 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
3.4 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตร             
กับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน           
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เป้าหมาย 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. แผนงาน 

2.1 การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.2 การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน                   
ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.3 การส่งเสริมการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ 

3. ตัวชี้วัด 
3.1 จำนวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3.2 จำนวนผลงานวิจัย  สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และ                  
องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ 

3.3 จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือหรือสนับสนุนสถานศึกษา 
ในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ของสำนักงานคณะกรรมการ                  
การอาชีวศึกษา สรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษา                 
ในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ด้าน คือ    
การมีงานทำ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ และคุณภาพของผู้เรียน และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2560 – 2579 ยังได้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้าง                  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะต้องนำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาฯ ไปแปลงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเพ่ือให้ ผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบโจทย์การพัฒนา
กำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.1.5 ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ                   

การอาชีวศึกษาเรื่อง ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพ่ือประกอบการให้
คะแนนของกรรมการตัดสินและถือปฏิบัติในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดของเจ้าของผลงาน
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และระดับชาติ ทั้ง 9 ประเภทผลงาน และ 1 องค์ความรู้ 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 

ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการใหค้ะแนน “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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1.  คำจำกัดความ   
 เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

2.  เจตนารมณ์ 
2.1 เพ่ือสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายการวิจัยของชาติ 

นโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ยุทธศาสตร์จังหวัด/             
พันธกิจ และนโยบายของสถานศึกษา   

3.2 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้คิดค้นและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.4 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
3.5 เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
3.6  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

4.  ข้อกำหนดทั่วไป 
4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ

ดำรงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน                  

มีความปลอดภัย ปราศจากผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริง มีความปลอดภัย เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์       

และมีการนำไปใช้งานจริงกับบุคคลทั่วไปหน่วยงานชุมชน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 
4.4  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการด้านการเรียนการสอนที่สามารถสาธิต 

หรือทดลองการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์หรือมีหลักฐานแสดงการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 
4.5  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. ในรูปแบบการศึกษา                

ในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน 
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ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
1. คำจำกัดความ 

 เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ส่งเสริม  สนับสนุน ในการประกอบ
อาชีพด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

เครื่องจักรกล หมายถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่ง หรือ ส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูก
สร้างขึ้นมาเพ่ือทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคลื่อน เช่น 
พลังงานเชิงกล ความร้อน เคมีหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

เครื่องมือกล หมายถึง เครื่องมือที่ทำงานโดยอาศัยพลังงานขับเคลื่อน เช่น ไฟฟ้า เครื่องยนต์  
หรือต้นกำลังอ่ืน ๆ 

2. เจตนารมณ์ 
 เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักประดิษฐ์ จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ
นำไปใช้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต เช่น
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 3.3 เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 3.4 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 3.6  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น 
หรือสถานประกอบการในการประกอบอาชีพ  
 3.7  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ข้อกำหนดทั่วไป 
4.1  เป็นเครื่องจักรกล  ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาขึ้น  เพ่ือใช้ส่งเสริม  สนับสนุน  ในการ

ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เหมาะสมกับการใช้งานมีความ
ปลอดภัย มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เกินมาตรฐาน  และต้องไม่เคยผ่านการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติมาก่อน  
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4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถนำโปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการทำงานหรือไม่ก็ได้ 

4.3 กรณีที่เป็นการนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีจำหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้
เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิด                
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
 4.4  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียนการสอนสามารถทดลองการใช้
งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิตหรือทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างชัดเจน  

4.5 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส.ในรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน  
ไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

1.  คำจำกัดความ  
 เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประหยัด ที่บ่งบอกว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตามหลัก 
ของงานวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการ  
การจัดการเรียนการสอน 

2.  เจตนารมณ์  
 เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้างเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์   
มีความทันสมัยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ  

3.  วัตถุประสงค์  
 3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของชาติ 
 3.2  เพ่ือสนองนโยบายพลังงาน 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานในการพัฒนา                   
ด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.3  เพ่ือสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัด 
 3.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติ ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น 
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงาน 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
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 3.6  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่ อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์  หรือนำไปใช้ ในชุมชน  
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
 3.7  เพ่ือเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

4. ข้อกำหนดทั่วไป 
 4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน 
 4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือ พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน   
 4.4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีขนาด น้ำหนัก และวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน 
 4.5 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สามารถสาธิต  
หรือทดลองใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองใช้งานให้เห็นได้    
อย่างเด่นชัด   
 4.6  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน 
ประเภทท่ี  4  ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร 

1.  คำจำกัดความ   
 อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย  
 ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารสำเร็จรูป หรือ กึ่งสำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้น
ขึ้นใหม่ หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมสำหรับมนุษย์ใช้บริโภค ซึ่งได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและประมง สามารถแสดงขั้นตอนการคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ 
วิธีการบริโภค และข้อมูลอื่น ๆ ตามประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างชัดเจน  มีความปลอดภัย                 
ตรงตามกลุ่มผู้บริโภคและสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
บรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทาน 
 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ ่งสำเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นเรียบร้อยแต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องนำไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธี อย่างใด
อย่างหนึ่งจึงจะรับประทานได้ 
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2.  เจตนารมณ์  
 เพ่ือให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา  
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะ 
ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร  
  3.3 เพ่ือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
  3.4 เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ  ช่วยเพ่ิมมูลค่า 
ของผลผลิตทางการเกษตรและประมง  
  3.5 เพ่ือสนับสนุนการนำผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ข้อกำหนดทั่วไป 
  4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมด้วย
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์ มีความปลอดภัยตรงตามกลุ่ม
ผู้บริโภค สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรม และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่
โดยเปลี่ยนประเภท 
  4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกระบวนการผลิตตามรูปแบบการวิจัย 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
  4.3 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานซึ่งกำลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน  10 คน และที่
ปรึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน 
ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ 

1.  คำจำกัดความ  
 งานหัตถศิลป์  หมายถึง  ผลงานศิลปะในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยมือ โดยถือความ
งามเป็นหลักและนำแนวความคิดศิลปะสมัยเก่ามาประยุกต์เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน  มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ 
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เครื่องจักรบางส่วนในการประดิษฐ์ผลงานตามหลักองค์ประกอบศิลป์ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ   
เพ่ือนำไปใช้ในการประดับ  ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่  หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ รวมถึง
เครื่องประดับร่างกายที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน 
 การบรรจุภัณฑ์  หมายถึง  ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้การออกแบบประดิษฐ์
ด้วยมือ หรือเทคโนโลยี ที่มีความสวยงามเป็นหลักเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

2. เจตนารมณ์  
เพ่ือให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทางด้านหัตถศิลป์ ต้องเป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชุมชนโดยนำเอาภูมิปัญญา วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย
มาประยุกต์วัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลาย แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยพร้อมบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือนำไปสู่การอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยและเกิดประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์  
ในเชิงพาณิชย์ 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
  3.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ

ในการประดิษฐ์งานหัตถศิลป์เชิงพาณิชย์ก้าวสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    3.3 เพ่ือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 

 3.4 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ที่สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมต่อไป 
    3.5  เพ่ือสนับสนุนการนำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

4. ข้อกำหนดทั่วไป 
  4.1 เป็นผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร 
บางส่วนในการประดิษฐ์โดยถือความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์และต้องไม่เคยผ่านการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้า
ประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
  4.2 ต้องเป็นงานหัตถศิลป์ตามคำจำกัดความ  
  4.3 ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  4.4 ต้องใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ์ มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป            
          4.5 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  4.6 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน ที่สามารถสาธิตกระบวน           
การผลิตและใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงกระบวนการผลิต การสาธิตและใช้งานได้จริง  
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  4.7  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 5 จากสถานศึกษาเดียวกัน                
ต้องไม่ซ้ำกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อ รูปร่าง คุณลักษณะ
และกระบวนการทำงาน ฯลฯ 
  4.8 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน 
ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  

       (Software & Embedded System Innovation) 
1. คำจำกัดความ  

 เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกพัฒนา หรือ คิดค้นขึ้นใหม่
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้ง และใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์   
แม่ข่าย ที่ให้บริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) และ/หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะที่ถูกพัฒนา หรือคิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
ต่าง ๆ โดยระบบ ที่พัฒนาขึ้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัวอย่างน้อย                
1 ชิ้น และระบบควรแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ 
หรืออินเตอร์เฟสไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 

2.  เจตนารมณ์    
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบสมอง
กลฝังตัวในการยกระดับคุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และการเรียนรู้มุ่งไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการผลิตและจำหน่าย 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 
  3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.3  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และระบบสมองกลฝังตัว 
  3.4 เพ่ือสนับสนุนการนำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และระบบ
สมองกลฝังตัว 
  3.5 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  และระบบสมอง            
กลฝังตัวรองรับ Thailand 4.0 
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4. ข้อกำหนดทั่วไป 
  4.1 เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนา หรือคิดค้นขึ้นใหม่
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตั้งและใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์    
แม่ข่าย ที่ให้บริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) และ/หรือ เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟแวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิป หรือไมโครโพรเซสเซอร์ 
หรือไมโครคอลโทรลเลอร์ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือที่ถูกพัฒนา คิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ประเภทสมองกลฝังตัวอย่างน้อย 1 ชิ้น และระบบควรแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ หรืออินเตอร์เฟส ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 
  4.2 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา หรือคิดค้นขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความปลอดภัยไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชาติ สังคม จริยธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
  4.3 เป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
  4.4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือ
ทดลองการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือ ทดลองการใช้งานให้เห็นได้
อย่างเด่นชัด  
  4.5 เป็นนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา 
ทวิภาคี หรือเทียบโอน ที่มีแผนการเรียนในรายวิชาโครงงาน / โครงการ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 10 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 5 คน 
ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 

1.  คำจำกัดความ 
เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือ

ช่วยป้องกัน บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัย
จากฝีมือมนุษย์ที่ส่งผลต่อบุคคล สาธารณชน หรือสภาพแวดล้อม โดยตามรายละเอียดดังนี้ 

พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องมือแพทย์” หมายความว่า 
1.  เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ตรวจใน

ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยลำพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 
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1.1.  ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการนั้นหรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

1.2 วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์ 
1.3 วินิจฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์ 
1.4 ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ำ หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการ

ทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ 
1.5 ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์  
1.6 คุมกำเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์ 
1.7 ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์ 
1.8 ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์  เพ่ือวัตถุประสงค์                   

ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย 
1.9 ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ 

2. อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม (1) 
3. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาด

สัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการ
ก่อวินาศกรรมด้วย (ตาม มาตรา 4 พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) 

2.  เจตนารมณ์ 
  2.1 เพ่ือสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 

 2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
 2.3 เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณ์                    

ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
 2.4 เพ่ือป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย    

ความเสียหายอันเกิดข้ึนต่อชีวิต และทรัพย์สิน ในการดำรงชีวิต 
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3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน 
  3.2 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของชาติ 
  3.3 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
  3.4 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
  3.5 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 

 3.6  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน                    
หรือท้องถิ่น 

4. ข้อกำหนดทั่วไป 
  4.1 เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ทางการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  
  4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน           
มีความปลอดภัย ที่ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินเกณฑ์มาตรฐาน การใช้งานต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูแลและควบคุมการใช้งาน หรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
  4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิตหรือ 
ทดลองการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือ มีหลักฐานแสดงการสาธิตการใช้งานให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
  4.4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาใน
ระบบ หรือการศึกษาระบบทวิภาคีหรือทวิศึกษา และนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
อาชีพที่มีรายวิชาโครงงาน/โครงการ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยยึด
ตามฐานข้อมูลที่ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนวันประกวด ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ตามประกาศของ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  
ประเภทท่ี  8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.  คำจำกัดความ  
 เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง  เทคโนโลยีซึ่งนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับ
สิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการในด้านต่าง ๆ 
 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเป็นเทคนิคการนำสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต  (พืชและสัตว์) มาพัฒนา
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หรือปรับปรุง ให้เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ ที ่ปราศจากสารเคมีอันตราย  และไม่ใช่เครื ่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมนุษย์ 

2.  นิยามศัพท์ 
 ผลผลิต  หมายถึง  ผลิตผลจากพืช และสัตว์  
 ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนำผลิตผลจากพืชและสัตว์มาแปรรูป 
โดยผ่านกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
 ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมนุษย์ หมายถึง กระบวนการนำผลิตผลจากพืชและสัตว์ มาปรุงหรือ              
แปรรูปเป็นอาหารมนุษย์ 

3.  เจตนารมณ์ 
 เพ่ือสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

3.1 เพ่ือพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์  
3.2 เพ่ือนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต 
3.3 เพ่ือพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือนำเทคโนโลยีช ีวภาพมาพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ให ้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
4.3 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
4.4 เพ่ือสนับสนุนการนำผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.  ข้อกำหนดทั่วไป 
 5.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์  
และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมนุษย์ และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ มาก่อน หรือนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่  โดยเปลี่ยน
ประเภท 
 5.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และเหมาะสมกับ
การอุปโภคและบริโภค  มีความปลอดภัย  ปราศจากสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  โดยนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์  
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 5.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถ
พัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
  5.4 เป็นผลงานสิ ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีช ีวภาพ ที ่เก ิดจากการใช้เทคโนโลยีช ีวภาพ                   
ในการบูรณาการการเรียนการสอน โดยมีร่องรอย หลักฐาน กระบวนการผลิตและวิจัยที่สามารถสาธิต  
หรือทดลองการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 
  5.5  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา จำนวนไม่เกิน 
10 คน และท่ีปรึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน 
ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet 
of Things (IoT) 

1. คำจำกัดความ   
 เป็นอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถ                
สั่งการ ควบคุม การใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

2. เจตนารมณ์ 
 เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ให้มีความสามารถ             
ใช้งานในครัวเรือน ชุมชน เพ่ือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก เตือนภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
กับครัวเรือนหรือชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนองต่อยุทธศาตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0  
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
Internet of Things (IoT) 
 3.3 เพ่ือการพัฒนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในอนาคตที่ เป็นผลงานสิ่ งประดิษฐ์                       
หรืออุปกรณ์ด้าน Internet of Things (IoT) ให้เกิดประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานอย่างประหยัด 

 3.4 เพ่ือเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 
  3.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติในกระบวนการประดิษฐ์ คิดค้น
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 
  3.6 เพ่ือสนับสนุนการนำไปจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
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4. ข้อกำหนดทั่วไป 
 4.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีมีโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานที่มีความสามารถในการเตือนภัย ควบคุม
สิ่งอำนวยความสะดวก และป้องกันการเกิดเหตุต่าง ๆ และมีการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแจ้ง
เตือนไปยัง บุคคล ศูนย์เฝ้าระวังชุมชนและ Smart Phone หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่สามารถแสดงผลได้ 
  4.2 ผู้ประดิษฐ์ต้องจัดทำอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ชุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของระบบ  
Internet of Things (IoT) 
  4.3 อุปกรณ์ต้องมีช่องรับสัญญาณ (In put) ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง และต้องมีช่องส่งสัญญาณ (Out 
put) ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
  4.4 ผู้ประดิษฐ์มีแบบจำลองหรือของจริงที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงการทำงานของอุปกรณ์                   
ได้อย่างชัดเจน 
  4.5 อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นต้องสามารถเลือกระบบการเตือนภัย ระบบการควบคุมสิ่งอำนวย            
ความสะดวก และระบบการป้องกันการเกิดเหตุต่าง ๆ ได้ 
  4.6 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ เกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต               
และใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์โดยมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
  4.7 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
  4.8 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา                
นอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ                  
การอาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน 5 คน 
 การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่                       
ภาคภาษาอังกฤษ 

1.  ประเภทของกิจกรรม     
 การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  
(English Presentation on Innovation and Invention Based on Research Methodology 
Contest) 

2.  เจตนารมณ์ 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน นักศึกษาให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ และเพ่ือเป็นการรองรับการก้าวสู่ Thailand 4.0 สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้
ในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของตนเอง 
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3.  วัตถุประสงค์    
 3.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถและส่งเสริมเจตคติของนักเรียนนักศึกษาต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
 3.2 บูรณาการ การเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ กับการเรียนวิชาชีพ ทั้งภาคอุตสาหกรรม   
พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม 
 3.3 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาในการประกอบอาชีพ    
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

4.  วิธีการประกวด 
  4.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบและทวิภาคี  ซึ่งกำลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอ จำนวน                 
2 คน (พูดนำเสนอ) โดยมีสัดส่วนคนละ 50% ของเนื้อหา 
  4.2 ทีมท่ีมีสิทธิ์เข้าประกวดองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ ผลงานต้องเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดในปีการศึกษาปัจจุบัน
และได้ทำการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ www.thaiinvention.net เรียบร้อยแล้ว 
   4.3 สถานศึกษาที่สามารถส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวด ได้มากกว่า 1 ผลงาน 
หรือ 1 ประเภท (ภาคละ 4 ทีม) 
  4.4 ทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแบบ
รายงานการวิจัย จำนวน 5 ชุด ให้คณะกรรมการก่อนการประกวด (ผลงานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็น
ผลงานในปีปัจจุบันและไม่เคยใช้ในการแข่งขันมาก่อน) 
            จากการศึกษานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  สรุปได้ว่า สำนักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ได้จัดเวทีการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการสร้างและพัฒนาของ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้ชื่อ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  โดยได้กำหนดประเภทของ
ผลงานออกเป็น 9 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ และแบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)  ระดับภาค และระดับชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์
มาประยุกต์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
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2.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา หลักการ แนวคิด และการบริหารเชิงกลยุทธ์ จากนักวิชาการและ

นักบริหาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สู งของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้  

2.2.1 หลักการบริหารจัดการ 
 2.2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ  เกิดจากคำสองคำ มารวมกัน  ได้แก่  คำว่า การบริหาร
(Administration) กับคำว่า การจัดการ (Management) ซึ่งทั้งสองคำ นี้มีความหมายใกล้เคียงกันมาก              
มีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย คือ การบริหารมักใช้ในวงการสาธารณะหรือทางราชการ และใช้กับผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในขณะที่ การจัดการ มักใช้ในวงการธุรกิจ
หรือเอกชนเป็นหลัก และใช้กับผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมาท่ีมีหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติ  คำสองคำนี้อาจ
ใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคำเป็นกิจกรรมที่หวังผลสุดท้ายอย่างเดียวกันคือ ความสำเร็จของงาน ดังนั้น   
ในการดำ เนินงานทุกชนิดทุกรูปแบบสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการบริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการเป็น
สิ่งที่ช่วยอำนวยการให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุด นักวิชาการได้ให้
ความหมายของคำว่าการบริหาร ไว้ดังนี้ 

Robbin, & DeCenzo (2004: 24) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 
Bridges & Roquemore (2004: 30) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 

การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการพัฒนารายละเอียดของวิธีการในการนำไปสู่ความสำเร็จตาม 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ โดยมีปัญหาน้อยที่สุด  
 Bateman, & Snell (1999: 6) การบริหาร หมายถึง เป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยอาศัยบุคคลอ่ืนทำงานให้สำเร็จ 

Dobrin & Ireland (1993: 4) การบริหารจัดการเป็นการประสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวรวมทั้งความสามารถทางการบริหาร ได้แก่ 
มนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในองค์การอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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 Carroll, & Gillen (1987) หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็นผลสำเร็จ 
กล่าวคือผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย                   
ที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว  

ภารดี  อนันต์นาวี (2553:1): กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน  

จันทรานี  สงวนนาม (2551: 23-25) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทำกิจกรรมโดยผู้บริหาร
และบุคลากรในองค์การ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

 สมศักดิ์ คงเที่ยง  (2542 : 1) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมมือกันดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนด
โดยใช้กระบวนอย่างมีระบบ และใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

จากความหมายที่นักวิชาการได้กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนทำงานอย่างเป็นระบบ  โดยนำทรัพยากร เทคโนโลยี และ
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
       2.2.1.2 กระบวนการของการบริหารจัดการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร มีนักวิชาการและนักบริหาร
การศึกษาได้ให้ไว้ หลายทัศนะ ดังนี้  

Dessler (2004) กล่าวว่า กระบวนการบริหารประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งเรียกว่า 
กระบวนการบริหารแบบ POLC 

Koontz and Donnell (2001: 9) ได้กล่าวว่า กระบวนการในการบริหารประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ซึ่งต้องดำเนินการตามลำดับเป็นกระบวนการ แต่ละขั้นตอนจะเกี่ยวข้องกัน แต่จะแยกหน้าที่กันตาม
ภารกิจของงานที่ดำเนินการ มีดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ 
2. การจัดองค์การ (Organization) เป็นการนำปัจจัยการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์และ

หลักการบริหารจัดการมาเพ่ือที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน 
3. การจูงใจ (Motivating) เป็นการบริหารจัดการโดยการอำนวยการ การติดต่อสื่อสาร และการ

เป็นผู้นำในการดำเนินการ 
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4. การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลในการปฏิบัติงานตาม
แผนที่กำหนด 

Luther Gulick (1973) ได้เสนอหลักการบริหาร ระบบราชการที่เรียกว่า POSDCoRB Model 
ดังนี้  

1. P-Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้อง 
คำนึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้แผนที่กำหนดขึ้นมีความรอบคอบ 
และสามารถนำไปปฏิบัติได ้ 

2. O-Organization (การจัดองค์การ) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการ โดยจัดแบ่งตาม    
ความชำนาญเฉพาะอย่างออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงาน คุณภาพงาน ขนาดการ  
ควบคุม และพิจารณาแบ่ งสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา โดยค ำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และ                         
ความ รับผิดชอบควบคู่กัน 

 3. S-Staffing (การจัดบุคคลเข้าทำงาน) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารงตำแหน่งภายใน 
องค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอจะทำงาน 
ให้สำเร็จได ้ 

4. D-Directing (การสั่งการหรืออำนวยการ) เป็นการกำกับดูแล สั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาโดย อาศัย
ลักษณะความเป็นผู้นำ การจูงใจ ศิลปะการปกครอง และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา  

5. Co-Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มีส่วน เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ำกว่า และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ ผู้บังคับบัญชา 

6. R-Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป็นการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
จากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 7. B-Budgeting (งบประมาณ) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานโดยใช้วงจร 
งบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอนคือ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณ การเสนอให้ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
การดำเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่เสนอขอไว้ 

เทเลอร์ (Taylor อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ , 2543: 47-78) บิดาแห่งการบริหารจัดการที่มี  
หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารมีพื้นฐานอยู่ในหลักการที่สำคัญ 4 ประการ คือ 

 1. ต้องมีการคิดค้นและกำหนดวิธีที่ดีที่สุด สำหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการกำหนดวิธีการ 
ทำงานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถทำงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมี  
การจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจ่าย
ผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 
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2. ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการรู้จักงาน  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการทำงานที่ถูกวิธีด้วย และ 
ในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะ 
ให้ทำ  

 3. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้ 
คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีทำงานใหม่ที่ได้กำหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง                 
ถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการทำงานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น  

4. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้ประสาน  
อย่างใกล้ชิดเป็นประจำกับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่ควรจะเป็น  
งานของคนงานเท่านั้น 

สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้                       
5 ประการ คือ (อ้างถึงใน ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, 2542: 67) 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้
ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยกำหนดงานที่จะทำ วิธีการ และวัตถุประสงค์ของงาสนนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้า 

 2. การแสวงหา การกำหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหากำหนดตัว 
บุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี                      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. การเสริมกำลังบำรุง (Stimulation) หมายถึง การบำรุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากร 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 4. การประสานงาน (Co-Ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน 
พบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน เพ่ือให้
งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกันโดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

 5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผล 
การปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้ายเพ่ือทราบผล  
การปฏิบัติงานและปัญหาที่ เกิดขึ้น  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย                          
เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือวางแผนใหม่ส ำหรับ                
การปฏิบัติงานในอนาคต 
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2.2.1.3 ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน

ทางการจัดการ โดยทั่วไปถือว่าทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญของการจัดการมีอยู่ 4 ประการ (สมคิด                  
บางโม: 2553) ได้แก่ ด้านบุคลากร  ด้านการเงินและงบประมาณ  ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก และด้านการจัดการ  (4 M’s )  

1) ด้านบุคลากร (Man) 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดต่อองค์การ  องค์การจะประสบ

ความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในขณะเดียวกันทรัพยากรอาจถูกมองข้ามและ
ไม่มีการเอาใจใส่เท่าที่ควร เช่น ขาดการฝึกอบรม หรือมีการคัดเลือกและสรรหาจากแหล่งที่ไม่มีคุณภาพ
จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายในองค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545, หน้า 248) สอดคล้องกับ 
เนตร์พัณณา ยาวีราช (2546) ได้กล่าวว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด แม้ว่าองค์การจะมี
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม ถ้าหากขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว 
เครื่องจักรอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดและแม้ถึงจะใช้ดำเนินงานงานได้บ้าง ประสิทธิภาพ
เครื่องจักรก็คงอยู่ในระดับต่ำด้วยเหตุผลข้างต้น การจัดคนเข้าทำงานหรือการบริหารงานบุคคลจึงถือได้ว่า
เป็นงานที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะมีผลทำ ให้การบริหารงานและการเพ่ิมผลผลิตทำได้ดีขึ้น หน้าที่ประการหนึ่งที่
อาจถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งในบรรดาหน้าที่ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบก็คือหน้าที่ในการจัดคน
เข้าทำงาน ทั้งนี้ เพราะภายหลังจากที่ได้มีการจัดองค์การจนเสร็จสิ้นแล้ว โครงสร้างในส่วนต่าง ๆ ก็ต้อง
บรรจุด้วยตัวบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในองค์การและในการที่จะให้ผลการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและความพร้อมเพียงของ               
ตัวบุคคลดังกล่าวด้วย  ผู้บริหารจะต้องมีภาระหน้าที่ในเลือกเฟ้นตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีเท่านั้น  จึงจะ
ทำให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective and efficiency) 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว จึงควรที่จะได้ให้มีความ
สนใจศึกษาถึงกระบวนการในการเสาะหาและพัฒนาตัวบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารในหน้าที่ต่าง  ๆ รวม
ตลอดทั้งการพัฒนาตัวบุคคลดังกล่าวให้มีความสามารถสูงขึ้น  กระบวนการดังกล่าวนี้ก็คือกระบวนการ
ทางด้านการบริหารงานบุคคล (Personnel management process)  หลัก 4 ประการ ของการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรคนที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

(1.1) จัดหาคนที่มีความสามารถและเต็มใจทำงาน 
(1.2) บรรจุให้เข้าทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถและความสนใจ 
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(1.3) พัฒนาเขาโดยการให้การศึกษาและเพ่ือให้เขาทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(1.4) พยายามทำให้คนงานมีความพอใจในงาน 
2) ด้านการเงินและงบประมาณ (Money and budgeting) 

งบประมาณและการเงินเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารงาน  
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดทำงบประมาณและเงินทุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรควบคุมดูแลว่าเงินที่
ขอมานั้นใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ งานดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้และ                 
ความหนักแน่น การจัดงบประมาณผู้บริหารต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของการจัดการในเรื่องการเงิน  ผู้บริหารจะต้องทราบ                    
เพ่ือป้องกันการใช้เงินในทางท่ีผิด และสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ 

(2.2) ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดเตรียมงบประมาณ ซึ่งเป็นงานที่ต้อง
ประสานกันหลาย ๆ อย่าง ต้องมีแบบแผนงาน โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและเงินทุนที่ได้รับมาจาก              
สายงานต่าง ๆ 

(2.3) ผู้บริหารพิจารณาเตรียมจัดงบประมาณ ไว้สำหรับแผนระยะสั้น  
แผนระยะกลาง หรือแผนระยะยาว เพ่ือรองรับการดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้ 

3) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Material) 
สถานที่ อุปกรณ ์และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำ

ให้การบริหารประสบผลสำเร็จได้ผลสมบูรณ์ในการบริหารอย่างแท้จริง และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
ควรยึดหลักการดังต่อไปนี้ 

(3.1) ใช้วัสดุตามความเหมาะสม 
(3.2) ใช้ให้ได้ผลคุ้มค่า 
(3.3) ใช้อย่างประหยัดทั้งแรงงาน เงินและเวลา 

           (3.4) ก่อนใช้อุปกรณ์ทุกครั้งต้องทดลองเสียก่อนว่าใช้ได้ดี  สะดวกและ
พอเหมาะกับเวลาระวังอย่าให้การใช้อุปกรณ์ต้องติดขัดระหว่างใช้ 

สำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ 
1. ก่อนการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้ง ควรสำรองหรือทำบัญชีก่อนว่ามีอยู่แล้วมาก

น้อยเพียงใด และอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือต้องซ่อมแซมและต้องการเพิ่มอีกจำนวนเท่าไร 
2. การซื้ออุปกรณ์ร้านที่มีชื่อเสียงไว้ใจได้ เพราะจะได้ของที่มีคุณภาพเชื่อถือได้

ในการแลกเปลี่ยนซ่อมแซมได้ดีกว่า 
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3. ควรซื้ออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ เพราะตามปกติของที่มีคุณภาพสามารถใช้ได้นาน
กว่าปลอดภัยกว่า บางครั้งดีกว่าอุปกรณ์ที่มีราสูงกว่า การซื้อไม่ควรเอาราคาเป็นหลักอย่างเดียว                 
ของราคาแพงคุณภาพอาจจะไม่ดีก็ได้ 

4. ถ้าเป็นไปได้ควรจัดตารางในการซื้อให้มีการกระจายทั้งนี้เพ่ือจะได้ไม่เป็น
ภาระต้องใช้เงินจำนวนมาก ๆ ในครั้งหนึ่ง 

5. พยายามใช้วิธีการซื้อที่ช่วยให้สามารถลดราคาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
6. ควรซื้อตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ ตามที่

กำหนด 
7. ควรจัดซื้อในร้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถให้ราคาของและคุณภาพเดียวกัน 

เพราะร้านในท้องถิ่นจะสามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวกกว่า 
8. ควรเตรียมการซื้อวัสดุไว้แต่เนิ่น ๆ 
9. ในการซื้อแต่ครั้งจะต้องไม่มีการรับสิ่งตอบแทนจากร้านค้า 

4) ด้านการจัดการ (Management) 
การจัดการเป็นกระบวนการที่ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอน 

โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในองค์การ  การตระหนักถึงความสามารถ  ความถนัด  
ความต้องการ และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่  
ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนใช้กระบวนการทางสังคมและเทคนิค
ในการใช้ทรัพยากรการบริหารในการดำเนินงานขององค์การเพ่ือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และประสบ
ผลสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ (พยอม วงศ์สารศรี: 2542) 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
แนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Management Concept) ตลอดจนทฤษฎีองค์กร 

(Organization Theory) นั้น เป็นการนำเสนอกรอบความคิดในการบริหารจัดการการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ผลผลิตที่มีประสิทธิผลไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งปัจจุบันองค์กรต้องการ
การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้สามารถก้าวหน้าได้ดีที่สุด ทฤษฎีการบริหารจัดการเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่เริ่ม
ปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี ค.ศ.1760 เรื่อยมา ซึ่งยุคนี้เริ่มเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจาก
เครื่องจักร ทำให้มีการขยายอัตราการผลิตแบบก้าวกระโดด และเกิดระบบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น
มากมาย จนเกิดการจัดการบริหารการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น อย่างไรก็ดีทฤษฎีการบริหารจั ดการนี้                
ก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามยุคตามสมัย แตกแขนงแนวทางการบริหารจัดการออกไปมากมาย  
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2.2.2.1 ทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542) สรุปแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น                    

3 ลักษณะใหญ่ๆ ตามแต่ละยุค ดังนี้   
ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical 

organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
1.กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Scientific Management) ของเฟรดเด

อริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์  คือ จัดการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  Taylor มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้เจ้าของตำรับ “The one best 
way” คือประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ 3 อย่างคือ 

    1.1 เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
    1.2 ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 

                  1.3 หาสิ่งจูงใจให้เกิดกำลังใจในการทำงาน (Motivation) 
เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion 

Studies” เวลาและการเคลื่อนไหวเชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธี
เดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบ่งงานกันทำ ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ เสนอ
ระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์ สรุปง่ายๆ 
ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

1. การแบ่งงาน (Division of Labors) 
2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
3. การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 

2. กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองค์การ
อย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory ) ของ อังรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎี
การปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหารทั้ง Fayol และ Taylor จะเน้นตัวบุคลปฏิบัติงาน + วิธีการ
ทำงาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา” Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลัก
เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 14 ประการ แต่ลักษณะที่สำคัญ มีดังนี้  

2.1 หลักการทำงานเฉพาะทาง คือ การแบ่งงานให้เกิดความชำนาญเฉพาะทาง 
2.2 หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด 
2.3 หลักเอกภาพของบังคับบัญชา  
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2.4 หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คนที่จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 

2.5 การสื่อสารแนวดิ่งเป็นการสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 
2.6 หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชา 

ยืดยาว หลายระดับมากเกินไป 
2.7 หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชา และสายเสนาธิการ  

3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ  (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์  
เวเบอร์ (Max Weber) ที่กล่าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด้วย 

3.1 หลักของฐานอำนาจจากกฎหมาย 
3.2 การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบ กฎเกณฑ ์
3.3 การแบ่งงานตามความชำนาญการเฉพาะทาง 
3.4 การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
3.5 มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 

         จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชา 
ยืดยาว การทำงานต้องอ้างอิง กฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ “Red 
tape” ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นตำแหน่งที่มีระบบ
ระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการกำลังถูกแทรกแซงทางการเมือง และ ทางเศรษฐกิจ ทำให้เริ่มมี
ปัญหา 

ระยะที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation ) 
Follette ได้นำเอาจิตวิทยามาใช้ และได้เสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict)  ไว้ 3 แนวทางดังนี้ 

1. Domination คือ ใช้อำนาจอีกฝ่ายสยบลง คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก 
2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 

  นอกจากนี้ Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความ
บกพร่องของการบริหาร” 
  การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ที่ เมโย (Mayo) กับคณะทำ
การวิจัย เริ่มที่ข้อสมมติฐานว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน มีการค้นพบ                   
จากการทดลอง คือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสำคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้ 
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1. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ กำลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน 
2. เงินไม่ใช่ สิ่งล่อใจที่สำคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ทำงานไม่น้อยกว่าเงิน 
3. การทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพคับที่

อยู่ได้คับใจอยู่อยาก  
ข้อคิดที่สำคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ์ศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 
ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร (Administrative 

Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน + 
ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆคนได้แสดงไว้
ดังต่อไปนี้ 

1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard ) เขียนหนังสือชื่อ The Function of The 
Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความสำคัญต่อบุคคลระบบของความร่วมมือ
องค์การ และเป้าหมายขององค์การกับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน 

2. ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ (Maslow – 
Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้านกายภาพ
ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพ  – นับถือ และ
ประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self-actualization) คือ มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง                
ถึงข้ันสูงสุดจากการทำงาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการสนองตอบตามลำดับขั้น 

3. ทฤษฎี  X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y)  
เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน 
ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐาน ดังนี้ 

3.1 คนไม่อยากทำงาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
3.2 คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง 
3.3 คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
3.4 คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
3.5 คนมักโง่ และหลอกง่าย 

         ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์ เช่นนี้  การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้ เงินเป็น                   
เครื่องล่อใจเน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น 
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    ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิด
จากข้อสมติฐานดังนี้ 

1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
3. คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุม

ตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้นต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดระบบ               
การบริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสระภาพ 

4. อูชิ (Ouchi ) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอทฤษฎี Z (Z Theory) (William G.Ouchi) ศาสตราจารย์
แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X, Y เข้า
ด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมี
ความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคล          
ในองค์การ ดังนั้นเพ่ือออมชอมสองทฤษฎี มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ 

4.1 การทำให้ปรัชญาที่กำหนดไว้บรรลุ 
4.2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.4 การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

สุเทพ ชุมนิรัตน์ (2557) ได้สรุปทฤษฎีองค์การเป็น 3 ทฤษฎีด้วยกันคือ ทฤษฎีดั้งเดิม 
(Classical Organization Theory)  ทฤษฎี สมัย ใหม่  (Neo-Classical Organization Theory) และ 
ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน (Modern Organization Theory)  

1. ทฤษฎีดั้งเดิม แนวความคิดทฤษฎีดั้งเดิม ได้วิวัฒนาการจากการปกครองแบบทหารจนมา            
ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ได้นักบริหารสร้างรูปแบบการบริหารในระบบราชการขึ้น คือ แมควีเบอร์ และ              
การสร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ คือ  เฟรดเดอริค เทย์เล่อร์ ทฤษฎีนี้มี
หลักการว่า "คนเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์การไปสู่จุดหมายปลายทางได้" ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปนี้  

1.1 การจัดองค์การแบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ ( Max Weber) ได้
เน้นให้เห็นถึงการจัดโครงการที่เป็นระเบียบ สาระสำคัญที่ แมค วีเบอร์ ได้เน้นก็คือ องค์การแบบราชการ
ในอุดมคตินั้นจะต้องประกอบด้วย  
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         1.1.1 จะต้อมีการแบ่งงานกันทำโดยให้แต่ละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมีความ
ชำนาญ  

         1.1.2 การยึดถืองานให้ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เพ่ือที่จะให้ได้  
มาตรฐานของงานเท่าเทียมกัน การยึดถือกฎเกณฑ์นี้จะช่วยขจัดพฤติกรรมที่บุคคลแตกต่างกัน สามารถมา
ประสานงานกันได ้ 

         1.1.3 สายการบังคับบัญชาต้องชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายอำนาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบลดหลั่นกันลงไป  

         1.1.4 บุคคลในองค์การต้องไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยพยายามทำงาน
ให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายขององค์การ  

         1.1.5 การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง ให้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และการเลื่อน 
ตำแหน่งให้คำนึงถึงการประสบความสำเร็จในการงานและอาวุโสด้วย   

1.2 การจัดองค์การแบบวิทยาศาสตร์ ( Scientific Management) ของเฟรดเดอริค  
เทย์เล่อร์ ( Frederic Taylor) เป็นการจัดองค์การแบบนำเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา เพ่ือปรังปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีขึ้น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เริ่มจากการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและคนงาน โดยการใช้การทดลองเป็นเกณฑ์เพ่ือหามาตรการท ำงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่คนงานจะถูกพิจารณาว่าต้องการทำงานเพ่ือเศรษฐกิจด้านเดียว โดยละเลย 
การศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ์ และความต้องการในสังคมของกลุ่มคนงาน เพราะเชื่อว่าเงินตัวเดียวจะล่อ
ใจให้คนทำงานได้ดีที่สุด 

2. ทฤษฎีสมัยใหม่ เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากดั้งเดิม ทฤษฎีนี้มีหลักการว่า "คนเป็นปัจจัย
สำคัญ และมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมผลผลิตขององค์การ" โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของคนที่ทำหน้า
ร่วมกัน ในองค์การ ถือว่าองค์การประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน และกลุ่มคนงาน
จะ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดผลผลิตด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพล
ต่อการ    กำหนดการผลิต กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีนี้ได้เน้นเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ โดยได้มีการศึ กษาและ
ค้นพบว่าบุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ขวัญในการทำงานเป็นสิ่วสำคัญ การเข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและการตัดสินใจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายคนงานย่อมจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายโดย
ได้สร้างผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ ทฤษฎีที่มีส่วนสำคัญมากต่อขบวนการมนุษย์สัมพันธ์ได้แก่ 
Elton Mayo ซึ่งได้การทดลองวิจัยและค้นพบว่า ขวัญของคนงานมีความสำคัญต่อการเพ่ิมการผลิต กลุ่ม
คนงานจะพยายามสร้างปทัสถานของกลุ่มตน และคนงานจะทำงานเป็นทีม โดยมีการกำหนดมาตรฐาน
ของกลุ่มขึ้นเอง 
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3. ทฤษฎีสมัยใหม่ปัจจุบัน ทฤษฎีนี้กล่าวว่าเป็นการศึกษารูปแบบขององค์การในปัจจุบัน 
โดยเน้นที่การวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ (Systems Analysis of Organization) กล่าวคือ นักทฤษฎี
ได้พิจารณาองค์กรในลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่อยู่
ภายในองค์กร การศึกษาว่าองค์การในระบบหนึ่ง ๆ นั้นได้คำนึงถึงองค์ประกอบภายในองค์กรทุกส่วน 
ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม ( Input Process Output Feedback 
and Environment ) การศึกษาองค์การในรูประบบนั้นได้พยายามที่จะมององค์การในลักษณะการ
เคลื่อนไหว (Dynamic) และปรับเข้ากับรูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เพราะนักทฤษฏี
ปัจจุบันได้มององค์การในลักษณะกระบวนการทางด้านโครงสร้างที่บุคคลต่างๆ จะต้องเก่ียวพันซึ่งกัน และ
กันเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองค์การในลักษณะใหม่ ๆ เช่น  พฤติกรรม
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์การ คิว.ซี . และการบริหารแบบอนาคต
นิยม เป็นต้น 

2.2.2.2 แนวคิดด้านการบริหารจัดการ  
โชติ บดีรัฐ (2558) ได้นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการ ออกเป็น 3 ส่วนย่อย ประกอบด้วย 

แนวคิดการบริหารจัดการที่มีหลักเกณฑ์ (scientific management) แนวคิดการบริหารจัดการแบบ
มนุษยสัมพันธ์ (human relations) และแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวคิดการบริหารจัดการที่มีหลักเกณฑ์ (scientific management) 
 แนวคิดทางการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ของ Taylor มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการที่สำคัญ           

4 ประการ ได้แก่ 1) การคิดค้นและกำหนดสิ่งที่ดีที่สุด 2) การคัดเลือกและพัฒนาคนงาน 3) การพิจารณา
อย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีทำงานควบคู่กับการพิจารณาคนงาน และ 4) การประสานงานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างผู้บริหารและคนงาน ผู้บริหารตามแนวคิดของ Taylor จะมีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ต้อง
รับภาระหนักกว่าคนงาน ต้องใช้สมองคิด วิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม จัดเตรียมและกำหนดวิธีการทำงานที่
ดีกว่า ง่ายกว่า และได้ผลมากกว่าให้กับกลุ่ม 

สำหรับ Fayol ได้เขียนหลักการบริหารจากประสบการณ์การเป็นนักบริหารมาเป็น 
เวลานาน สรุปได้เป็น 3 ส่วน คือ (1) หน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร (management functions) หน้าที่ 
ทางการบริหารแบ่งได้  5 ประการ ได้แก่  การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่ งก าร                
การประสานงาน และการควบคุม  (2) ลักษณะของผู้บริหาร ต้องมีความพร้อมด้วยความสามารถ                 
ทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู้ เทคนิคในการทำงาน และประสบการณ์ต่าง ๆ และ            
(3) หลักการบริหาร  (management principles) สำหรับใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร                    
14 ประการ ได้แก่ หลักอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หลักของการมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
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หลักการมีเอกภาพในการสั่งการ หลักการธำรงไว้ซึ่งสายการบังคับบัญชา หลักการแบ่งงานกันทำ                
หลักเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยำ หลักการถือผลประโยชน์ของบุคคลเป็นรองจากผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน หลักการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง หลักของการมีระเบียบข้อบังคับ 
หลักของความเสมอภาค หลักของความมีเสถียรภาพในการว่าจ้างงาน หลักของความคิดริเริ่ม และ               
หลักของความสามัคคี  

จากบทสรุปข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทั้ง Taylor และ Fayol ต่างก็มีความเชื่อตรงกันว่า 
หากใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาจัดการเกี่ยวกับบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างถูกต้องแล้ว จะนำไปสู่
ความสำเร็จในการบริหาร สำหรับความแตกต่างนั้น Taylor มุ่งเน้นการบริหารในระดับโรงงาน เน้นกลไก
การทำงานระหว่างหัวหน้าคนงานและคนงาน ในขณะที่ Fayol ได้แยกแยะหน้าที่ของการบริหาร ลักษณะ
ของผู้บริหาร และหลักการบริหารไว้อย่างชัดเจน 

2. แนวคิดการบริหารจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์  
George Elton Mayo and Fritz Rothisberger ที่พบว่า ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลต่อ

การทำงานของคนงานท้ังทางด้านกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น ชั่วโมงการทำงาน ระยะเวลา
ของการหยุดพัก ฯลฯ และ ทางด้านความรู้สึกที่เป็นเรื่องราวทางจิตใจของคนงาน รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคนงานด้วยกัน จากข้อค้นพบของ Mayo สรุปได้ 4 ประการคือ 1) พฤติกรรมของบุคคลในหน้าที่
งานที่จัดไว้ให้นั้นไม่ได้เกิดจากการตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่มีความต้องการทางด้านจิตใจ
ที่ต้องการการตอบสนองอยู่ด้วย 2) กลไกของคนไม่สามารถเทียบให้เป็นหน่วยมาตรฐานเหมือนเครื่องจักร
หรือวัตถุดิบได้ แต่คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจ เมื่อทำงานไประยะหนึ่งก็ต้องการการพักผ่อน ควบคู่กับความ
ต้องการที่จะได้เงินมาตอบสนองตามต้องการทางด้านร่างกายในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  
และอ่ืน ๆ 3) เพ่ือให้คนงานได้รับความพึงพอใจ มีขวัญกำลังใจสูง มีความเต็มใจในการทำงานให้ได้ผลผลิต
สูง นักพฤติกรรมศาสตร์จึงสนใจศึกษาเรื่องราวของบทบาทหน้าที่ ฐานะ สัญลักษณ์ที่แสดง ถึงฐานะต่าง ๆ 
และลักษณะความเป็นไปได้ของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มีผลกระทบต่อองค์การในทรรศนะที่กว้างกว่า และ 
4) เรื่องที่ ได้รับความสนใจในการศึกษาต่อมา ได้แก่ ลักษณะของผู้น ำการพัฒนาพนักงาน และ                     
การติดต่อสื่อสาร  

จากบทสรุปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แนวคิดการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์เป็นการ
พยายามเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการศึกษา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการบริหารคนในองค์การได้อย่างทั่วถึง 
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3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่แบ่งออกได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) แนวคิดการ

บริหารจัดการตามทฤษฎี Z ของ William Ouchi  2) แนวคิดในเชิงระบบ 3) วิธีการบริหารแบบการ
ตัดสินใจ 4) วิธีการบริหารแบบระบบเพ่ือการปรับตัว และ 5) วิธีการบริหารตามสถานการณ์ 

3.1 แนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎี Z ของ William Ouchi สาระสำคัญของ 
แนวคิดนี้คือ การเปรียบเทียบองค์การแบบอเมริกัน และองค์การแบบญี่ปุ่น ที่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ 
องค์การแบบอเมริกัน จะมีการจ้างงานในระยะสั้น เน้นการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญ เฉพาะด้าน
การเลื่อนตำแหน่งในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลในองค์การ 
และการดูแลพนักงานเป็นการดูแลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในขณะที่องค์การแบบญี่ปุ่น จะมีการจ้าง
งานแบบตลอดชีพ ทำงานเป็นทีม เลื่อนตำแหน่งช้า การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจโดยใช้มติเอกฉันท์ และ
การดูแลพนักงานเป็นการดูแลทั้งคนหรือดูแลทุกส่วนของบุคคล 

3.2 แนวคิดในเชิงระบบ มีแนวคิดที่สำคัญของทฤษฎีประกอบด้วย องค์การจะ
ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ทำงานร่วมกัน ระบบจะปรับปัจจัยนำเข้า (input) จากสภาพแวดล้อม ระบบ
จะทำหน้าที่ในการแปรสภาพ (process) ปัจจัยน ข้ามาเป็นปัจจัยนำออกขององค์การ องค์การ จะสร้าง
ผลผลิต (output) ขององค์การและส่งมอบผลผลิตนั้นเข้าสู่สภาพแวดล้อม และสุดท้าย  องค์การจะ                   
รับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อมนำไปสู่การปรับตัวขององค์การ 

3.3 วิธีการบริหารแบบการตัดสินใจ แนวคิดนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การวิเคราะห์เชิง  
ปริมาณ” ข้อดีของแนวคิดนี้ คือ มีเครื่องมือสำหรับการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ แต่มีข้อจำกัดคือ ปัจจัยที่ไม่
สามารถวัดได้แน่นอนถูกมองข้ามไป 

3.4 วิธีการบริหารแบบระบบเพ่ือการปรับตัว แนวคิดนี้นำวิธีการเชิงระบบมาใช้และหา
วิธีการที่จะทำให้องค์การสามารถปรับตัวให้สมดุลกับการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการกระทำต่าง ๆ 
ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกองค์การ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารตามแนวคิดนี้ องค์การต้องมี
ความเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมที่จะรับความกดดันทั้งจากภายในและภายนอก วิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีการ            
ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยสามารถรวมเอาทุกวิธีเข้าด้วยกัน มีความคล่องตัว สามารถปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆ                 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

3.5 วิธีการบริหารตามสถานการณ์ วิธีการนี้ช่วยให้มีการเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารที่เป็น
วิชาการ ให้มีโอกาสได้นำไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยตรง เพราะจุดมุ่งหมายของวิธีการตาม 
สถานการณ์ก็คือ “ตัวสถานการณ์” หรือชุดของเหตุการณ์ซึ่งมีอิทธิพลต่อองค์การมากที่สุดในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง และด้วยการมุ่งเน้นตามสถานการณ์นี้เอง จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจได้ว่า ภายใต้  
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สถานการณ์เฉพาะนั้น ๆ ผู้บริหารควรใช้เทคนิคการบริหารอะไร จึงจะทำให้องค์การสามารถบรรลุผล
สำเร็จมากที่สดุ 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิดและและทฤษฎีการบริหารจัดการ ตั้งแต่ความหมาย 
กระบวนการบริหาร ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนวิวัฒนาการการบริหารแต่ละระยะที่นักวิชาการได้
กล่าวไว้นั้น สรุปได้ว่า การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ซึ่งผู้บริหารองค์การจะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการนำทรัพยากรสำคัญทางการบริหาร              
(4 M’s )  ประกอบด้วย ด้านบุคลากร  ด้านการเงินและงบประมาณ  ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ               
สิ่งอำนวยความสะดวก มาใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า และด้านการบริหารจัดการทีต่้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติ ตามลำดับขั้นตอน เป็นระบบที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 

2.2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวคิดที่จะพยายามสร้างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อันมี

ประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในการจัดการและการดำเนินงานขององค์กร โดยมีความมุ่งหวังที่จะต้องการให้ผล
ของการใช้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เหล่านั้นประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง และสามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมทั้ งในระดับผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์  (Outcomes) และผลลัพธ์สุดท้ าย  (Ultimate 
Outcomes) ซึ่งเป็นวิธีการในการปรับปรุงการบริหารให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) โดยที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 
ประเมินความเสี่ยง ติดตามกระบวนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็น
นวัตกรรมทางด้านการบริหาร เป็นระบบการบริหารที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1. ลักษณะของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
กิตติ บุญนาค (2549) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการบริหารที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก การปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการ
เปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงตามเป้าหมายที่กำหนด การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เกิดมา
จากแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ให้ความสำคัญต่อความประหยัด คือ การใช้ต้นทุน
หรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่า มีการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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หรือการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยนำเข้า และยังมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดความมี
ประสิทธิผล คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ที่ประยุกต์แนวคิดหรือเทคนิคที่เป็นจุดเด่นของการบริหารรูปแบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
เพ่ือนำมาปรับใช้กับการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการบริหารที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการ
บริหารราชการจากเดิมที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า  

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือแบบมุ่งเน้นผลงาน มักจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป 
เช่น การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ การบริหารแบบเน้นผลสำเร็จ การบริหารที่ เน้นผลหรือ                 
การบริหารผลการดำเนินงาน หรือการมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะช่วยให้หลักประกันและ
สามารถตอบคำถามแก่ประชาชนได้ว่าการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานราชการ เป็นไปอย่างมี
คุณภาพหรือเกิดความคุ้มค่าเงินภาษีอากรของประชาชนหรือไม่เพียงใด โดยต้องการที่จะปรับปรุง ระบบ
การบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร กำหนด
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และ เป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งต้องสร้างตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ                   
การดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  

2. องค์ประกอบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543)  การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ

อย่างแรก คือ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (Strategic and Operational Plan) องค์กรจะต้อง
ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ โดยทำการวิเคราะห์  สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ (SWOT 
Analysis) เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าประสงค์สุดท้ายที่ต้องการและวิสัยทัศน์ (Vision) จะนำไปสู่การกำหนดพันธ
กิจ (Mission) และถ่ายโอนลงมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การ
ดำเนินงาน (Strategy) ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors  : CSF) และตัวชี้วัดผล
การดำเนินงานหลัก  (Key Performance  Indicators  : KPI) ที่สามารถวัดผลของการดำเนินงานได้   

องค์ประกอบที่สำคัญอย่างที่สอง คือ การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งประกอบด้วย 
  2.1 การกำหนด รายละเอียดของตัวชี้วัดผลดำเนินงานหลัก ตัวชี้วัดต้องชัดเจนทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพการบริหารองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2.2 การวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดตาม เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี 
เพ่ือแสดงความก้าวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ 
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นอกจากนี้ ในบางกรณี อาจจะจัด ให้ มีคณ ะบุ คคล เพ่ื อทำการตรวจสอบผล                 
การดำเนินงานเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ การประเมินผลจำเป็นต้องมีจำนวนของข้อมูลที่มากเพียง พอที่จะใช้
ประกอบการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งการทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก  

3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2556) ได้สรุปปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ประสบผลสำเร็จมีดังนี้  
3.1 การมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งและมุ่งเน้น ผู้บริหารถือว่าเป็นผู้นำที่สำคัญในการที่จะ

สื่อสารถึง วัตถุประสงค์สำคัญของหน่วยงานที่จะมุ่งไปว่าต้องการให้บรรลุอะไรบ้าง เพ่ือให้ทุกคนมุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายดังกล่าว  มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในด้านค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมองค์กรเพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมใหม่  

3.2 การออกแบบให้เหมาะกับบริบท โดยหลักแล้วการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
แบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์จะใช้กับองค์กรโดยทั่วไป หรือแผนงานและโครงการแต่ก็ควรมีการกำหนดบา ง
องค์ประกอบที่เป็นการเฉพาะที่ต่างกันไปได้  

3.3 การทำอะไรให้ง่ายเข้าไว้ เป็นหลักง่ายๆ ว่าอย่าทำอะไรที่ซับซ้อนเกินไปหรือทำ
อะไรมากๆ  ในเวลาอันสั้น การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ต้องการทำอะไรแบบคาดหวังได้จริง และการ
ใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นการดีที่อาจเริ่มต้นด้วยการกำหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดในขนาดเล็กๆก่อนแล้วค่อย
พัฒนาไปสู่ระบบที่ปฏิบัติได้  

3.4 การสร้างให้เกิดความเป็นเจ้าของผ่านการมีส่วนร่วม การดำเนินการควรมีทั้ง
ลักษณะของ บนลงล่างและล่างขึ้นบน ในขณะเดียวกันมีความสำคัญที่ว่าการพิจารณาถึงมาตรวัดข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือสนับสนุนต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ต้องให้ความสำคัญแก่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
กระบวนการมีส่วนร่วมต้องผนวกเข้ากับการออกแบบการมุ่งผลสัมฤทธิ์เสมอ เพ่ือรับฟังรับรู้ข้อจำกัดและ 
ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 การทำให้ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เนื่องจากองค์กรนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาและต้องปรับตัวให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม ซึ่งถ้าปรับตัวให้ดีก็จะทำให้
ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้ดี   

ดังนั้น เพ่ือการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นต้องมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องเอ้ือต่อความสำเร็จ ดังนี้  
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1. ด้านปัจจัยนำเข้า (input) 4 ด้าน ประกอบด้วย  
 1.1 นโยบาย คือ มีแนวทาง ระเบียบข้อบังคับการดำเนินการที่ชัดเจนและเหมาะสม  
 1.2 บุคลากร คือ การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม พัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1.3 งบประมาณ คือ การวางแผนกำหนดงบประมาณไว้ล่วงหน้า  มีการจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะกับปริมาณงานและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 

1.4 วัสดุอุปกรณ์ คือ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน แสวงหา
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร  

2. ด้านกระบวนการ (process) 4 ด้าน ประกอบด้วย  
2.1 การวางแผนดำเนินงาน คือ กำหนดทิศทางการดำเนินงานทั้งวิสัยทัศน์              

พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายให้ชัดเจน และมีการกำหนดขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์และ                
แผนการปฏิบัติงาน 

2.2 การบริหารจัดการ คือ การวางกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณ
งาน ภายในองค์กรมีระบบแบบแผนชัดเจน มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การกระจาย อำนาจการตัดสินใจในการพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

2.3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ผู้บริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์ มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์และมีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการปฏิบัติงานมีการวางระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผล                
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและครบวงจร  

2.4 การติดตามประเมินผล คือ การวัดผลประเมินผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัย
หลักแห่งความสำเร็จและตัวชี้วัด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร                
มีเครื่องมือ และการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์และ ภารกิจของเทศบาล การประเมินผลมีความโปร่งใส ตรวจสอบ ชี้แจงได้  

3. ด้านผลผลิต (output) ประกอบด้วย ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงาน คือ มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลจากการทบทวนและรายงานผล ครอบคลุมปัจจัยแห่งความสำเร็จและ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  การวัดผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อการตัดสินใจ
ในการทำงานประจำวัน พนักงานมี ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการวิเคราะห์
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

4. ด้านข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ การรับข้อมูลทั้งที่ดีหรือไม่ดีของผลผลิตที่องค์กร 
ผลิตออกไปแล้วและนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาของผลผลิตที่ได้ และนำไปแก้ไข ซึ่งผลตอบรับจะถือได้ว่าเป็น
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ข้อมูลที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กรให้เจริญไปข้างหน้า ตลอดจนสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลสถิติ
เพ่ือการพัฒนาต่อไปขององค์กร  

5. ด้านสิ่งแวดล้อม (context) คือ ภาวะที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย ภาวะ 
เศรษฐกิจตกต่ำหรือสูงขึ้น เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การปกครองมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล 
การเมืองมีการเลือกตั้งเปลี่ยนระบบการพัฒนาบ้านเมืองใหม่และสังคมการอยู่ร่วมกัน  

ดังนั้น การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจเข้าถึงและสนับสนุนใน 
ปัจจัยของความสำเร็จอย่างลึกซึ่งอย่างรอบด้านทั้ งการบริหารตน บริหารคนและการบริหารงานเพ่ือ
ความสำเร็จขององค์กร  

4. การวัดผลการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2549)  การวัดผลการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงต้องมีการ

กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้นการสร้างกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยมีแผนกลยุทธ์ขององค์กรมา
กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือช่วยให้มีการ
พิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน และป้องกันความเบี่ยงเบน ซึ่งกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรสามารถพิจารณาจากมุมมอง จำนวน 4 ด้าน คือ 

4.1 ด้านประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรทางการ
บริหาร ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่ใช้ความสามารถของการให้บริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา รวมถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.2 ด้านประสิทธิผล เป็นการพิจารณาย้อนกลับไปที่โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน 
ทรัพยากรบุคคล ความสามารถหลักขององค์กร วัฒนธรรม และค่านิยม ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ทักษะ จริยธรรม ขวัญกำลังใจ 

4.3 ด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นการพิจารณาองค์กรในมุมมองของผู้รับบริการและ
สาธารณชนทั่วไปที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐบาล หน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

4.4 ด้านการพัฒนาองค์กร เป็นการพิจารณาความสามารถขององค์กรต่ อความ
เปลี่ยนแปลง โดยเป็นการมองไปในอนาคตว่าองค์กรควรริเริมสร้างสรรค์อย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งกว่าเดิม เช่น การพัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบการ
ตรวจค้นข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เป็นต้น 
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นอกจากนี้การวัดผลการปฏิบัติงานอาจจะใช้วิธีการวัดแบบที่ใช้ตัวชี้วัดอย่างง่ายหรือใช้ระบบ
การวัดที่ซับซ้อนสามารถวัดได้หลายแง่มุม ตัวบ่งชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่สำคัญดังต่อไปนี้  

1. ตัวบ่งชี้วัดปัจจัยนำเข้า ได้แก่ จำนวนทรัพยากรโดยรวมที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือ 
บริการ เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ เช่น จำนวนเงินที่ใช้ จำนวนบุคลากรที่จำเป็นในการให้บริการ 
จำนวน วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เป็นต้น  

2. ตัวบ่งชี้วัดผลผลิต เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปริมาณ จำนวนสิ่งของที่ผลิตได้จากการดำเนิน 
กิจกรรม 

3. ตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์ หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เช่น จำนวนผู้จบ 
การศึกษาที่มีงานทำ เป็นต้น 

4. ตัวบ่งชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพของการบริการ เช่น จำนวนสินค้าที่บกพร่อง จำนวนใบแจ้งหนี้
ทีผ่ิดพลาด จำนวนหนี้ค้างชำระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทำงานขององค์กร เป็นต้น 

5. ตัวบ่งชี้วัดประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้วัดผลงานที่แสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของผลผลิต 
หรือระยะเวลาในการให้บริการต่อรายการ  
 จากที่กล่าวมาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารต้องมีความ
เข้าใจและสนับสนุนการบริหารงานทั้งในการจัดสรรงบประมาณ การสร้างสิ่งจูงใจเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมอบอำนาจในการตัดสินใจเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
การจัดระบบข้อมูลการปฏิบัติงานที่สามารถแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์สู่เป้าหมายของ
องค์การ ตลอดจนการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ โดย
ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจ และความชำนาญในงานที่รับผิดชอบที่หลากหลายมิติมากขึ้น รวมทั้งมี
ศักยภาพที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการวัดผล
การปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้ผู้บริหารทราบผล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทวงทีเป็นการควบคุม                  
ทิศทางการดำเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศนของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร 
 2.3.1 ความหมายของกลยุทธ์  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของนักวิชาการ
สถาบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่านักวิชาการได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ไว้หลากหลาย ดังนี้ 

Morrison, Renfro and Boucher. (1987)  นักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับกลยุทธ์ว่า 
กลยุทธ์เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ  ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในความหมายของศิลป์และศาสตร์ 
เกี่ยวกับยุทธการทางทหารซึ่งคำศัพท์ “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” นั้นมาจากคำสองคำรวมกันคือ 
“Stratos” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” และ “legei” ซึ่งหมายถึง “การนำหรือผู้นำ” จึงกล่าวได้ว่า กลยุทธ์ 
หมายถึง เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์บัญชาการรบเพ่ือนำกองทัพเข้ารุกศัตรูเพ่ือชัยชนะ โดยการใช้  
สรรพกำลังและเทคนิควิธีอันชาญฉลาด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อมาคำว่า กลยุทธ์ถูก
นำมาใช้ในการวางแผนบริหารองค์กร โดยหมายถึง วิธีการที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมี              
ผู้เปรียบการวางแผนกลยุทธ์ว่ามีความหมายไม่แตกต่างจากตำราพิชัยสงครามที่ถูกสร้างขึ้น เพ่ือให้ได้มา     
ซึ่งยุทธวิธีสำหรับรุกไปข้างหน้าเพ่ือชัยชนะ 

 Mintzberg. H (1994) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 1) กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy 
is a plan) กิจการทั้งหลายกำหนดกลยุทธ์ขึ้น เพ่ือใช้เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทาง (Direction) หรือเป็น 
แนวทางการดำเนินงานในอนาคต (A guide or course of action into the future) หรือวิถีทางในการ
ที่จะก้าวเดินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือให้ไปถึงที่หมายได้รวดเร็ว 2) กลยุทธ์ คือแบบแผนหรือรูปแบบ 
(Strategy is a pattern) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนหรือรูปแบบด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นไปอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา (Consistency in behavior overtime) ที่สะท้อนว่าในการ
วางแผนในอนาคตจำเป็นต้องคำนึงถึงวิวัฒนาการขององค์กรที่สืบเนื่องจากอดีต และขณะเดียวกันกับ                
การใช้บทบาทของ นักบริหารในการางแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถหรือ             
ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติด้วย เพราะในหลายกรณีปรากฏว่าเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์หรือสิ่งที่ผู้บริหาร
ตั้งใจจะทำ (Intended Strategies) อาจเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอาจใช้ความชำนาญด้านต่าง ๆ ปรับ     
กลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติ (Emergent Strategies) จนแปรเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Realized 
Strategies) ได้ 3) กลยุทธ์ คือการกำหนดฐานะหรือตำแหน่ง (Strategy is a position) กลยุทธ์เน้น
ความสำคัญของฐานะหรือตำแหน่งของกิจการในสนามการแข่งขัน ดังนั้น สินค้าหรือบริการที่เสนอออกไป
จำเป็น ต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท 4) กลยุทธ์ คือทัศนภาพ (Strategy is a 
perspective) เป็นความสำคัญของการพิจารณาสภาพที่แท้จริงภายในองค์กรหรือคุณลักษณะ 
(Character) ที่น่าจะเป็นขององค์กรหรือวิธีการดำเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน  
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5) กลยุทธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a pot) ในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้หรือมีการแข่งขัน  
สิ่งที่ทุกคนต้องการคือการเอาชนะ เพราะนั่นคือเดิมพันที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องวางแผนกลยุทธ์โดยคำนึงถึง
การใช้อุบายในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นกุศโลบายหรือเล่ห์เหลี่ยม หรือกลวิธี (Tactics) ในการเดินหมาก 
เดินเกม เพ่ือเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ 

 Campton Lilly (2010) ได้ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินหรือปฏิบัติตาม
ทางเลือกที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวจากกิจกรรมขององค์กร และรวมไปถึงการนำไปสู่
ปฏิบัติ การให้คุณค่าและความสำคัญของลูกค้าและผู้ร่วมหุ้น ตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากการแข่งขันด้วย 
และนอกจากนี้กลยุทธ์ยังหมายถึงสิ่งที่มีความหมาย 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) กลยุทธ์ คือ แผน 2) กลยุทธ์ คือ 
อุบาย 3) กลยุทธ์ คือ แบบแผน 4) กลยุทธ์ คือ ตำแหน่งหรือสภาพที่เหมาะสม และ 5) กลยุทธ์ คือ 
ทรรศนะหรือการรับรู้  

Longman Dictionary of English Language and Culture Dictionary. (2005). ได้ให้
ความหมายของกลยุทธ์ว่า เป็นแผนเฉพาะเพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จในการทำกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ (2553: 21) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่ไม่ใช่วิธีการตาม
ธรรมดา มีการใช้ความคิดเพ่ือกลั่นกรองแนวทางที่ดีที่สุดและสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกประเภท
ให้กลับเป็นประโยชน์ต่องค์กรหรือต่อหน่วยงานไม่ว่าในขณะนั้นองค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบคู่แข่งขันก็ตาม 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556 : 54) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนอย่าง
กว้าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว ผลสุดท้ายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์แม้ว่าองค์กรใหญ่ ๆ 
มีการพัฒนากลยุทธ์มากกว่าองค์กรเล็ก ๆ แต่ทุก ๆ  องค์กรต่างก็มีกลยุทธ์ของตนเองที่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาเอกสารของนักวิชาการที่ให้ความหมายของกลยุทธ์มานั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่ากลยุทธ์ 
หมายถึง วิธีการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการซึ่งเกิดจากการวางแผนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น           
ที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจ เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย         
ที่ต้องการ 

2.3.2 ความสำคัญของกลยุทธ์ 
กลยุทธ์มีความสำคัญหรือมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ (อนิวัช แก้วจำนง. 2551) 
1. การกำหนดทิศทางที่มีความชัดเจนขององค์กร (Direction setting) ได้แก่ การกำหนด

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กำหนดพันธกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการวางแผนเป้าหมายความสำเร็จและ
กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือบรรลุผล 
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2. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้แก่ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น ลูกค้ารายใหญ่และราย
ย่อย คนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลาดและคู่แข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังต่อ
องค์กรทั้งในระดับมาก และน้อยแตกต่างกันไป และคาดหวังให้องค์กรเจริญก้าวหน้า เพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนกลับคืน และให้การสนับสนุนต่อไป 
                 3. องค์กรควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว (Short – term 
and Long term Advantage) องค์กรจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 4 . การมุ่ ง เน้ นผลสำเร็จอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผล  (Efficiency and 
Effectiveness) องค์กรควรใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร โดยประสิทธิภาพสามารถบ่งบอกถึง
คุณภาพในการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าในการดำเนินงาน ส่วนประสิทธิผล คือ การวัดผลที่ได้รับ
จากการดำเนินงานว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยสามารถเปรียบเทียบผลที่ได้จาก                   
การคาดการณ์ตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้ากับผลในปัจจุบันได้ และควรให้ผลที่วางแผนไว้กับผลที่เป็นจริง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

2.3.3 องค์ประกอบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
จากการศึกษาแนวคิดของ Kaplan และ Norton (1996) (อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์ 2549) 

การบริหารเชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องมีกระบวนการ และขั้นตอนในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะอย่างมีศักยภาพ ดังนั้นการบริหารกลยุทธ์จะมีองค์ประกอบ 3 ประการที่สำคัญ คือ 

1. กำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน (Strategic Formulation) 
2. การนำกลยุทธ์มาพัฒนาเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation to 

Execution) 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่นำมาจากกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น (Strategic 

measurement and Evaluation) 
การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง จำเป็นต้องเริ่มจากการกระบวนการกำหนด                

กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนขององค์กร และต้องเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
นำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลสัมฤทธิ์ผลในการทำงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการ
ประเมินผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือชี้วัดต่าง ๆ ที่เป็นการประเมินผลการดำเนินงาน
เพ่ือเป็นการตรวจสอบกลยุทธ์ขององค์กรอีกทางหนึ่ง ซึ่งกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ จะมีความเหมาะสมต่อ
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ช่วงเวลา และสถานการณ์นั้น ๆ และต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

Wheelen and Hunger (2012) กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้อง
ประกอบด้วยพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กร 

2. การกำหนดกลยุทธ์ 

3. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

4. การประเมินผลและควบคุม 
 

องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
 

 
  

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบพ้ืนฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ที่มา : Wheelen and Hunger (2012) Strategic Management and Business Policy. 13th ed. 

Upper Saddle River, NJ: Pearson 
 

 จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานที่จำเป็นของกระบวนการบริหารกลยุทธ์ของ 
Wheelen และ Hunger ที่ได้อธิบายถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กรมีความสำคัญเนื่องจาก
เป็นการตรวจตราข้อมูล ประเมินองค์กร และการเผยแพร่สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กรทั้งภายในองค์กร 
และภายนอกองค์กรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานที่สำคัญภายในองค์กรเพ่ือกำหนด
องค์ประกอบที่สำคัญทางกลยุทธ์  การกำหนดอนาคตขององค์กรจำเป็นจะต้องทราบถึงสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นตัวสำคัญขององค์กร นั่นคือการ SWOT Analysis ซึ่งเป็นองค์ประกอบทาง กลยุทธ์สำหรับ
องค์กร ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกคือสิ่งที่อยู่ภายนอกองค์กร และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีรูปแบบ
เหมือนกับการบริหารจัดการภายในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะมีอิทธิพลต่อองค์กรไม่มากก็น้อยที่
จะส่งผลต่อบริบทองค์กรทำให้สภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเรียกว่าสภาพ
ทั่วไปขององค์กร 

Environmental 
Scanning 

Strategy 
Formulation 

Strategy 
Implementation 

Evaluation and 
Control 
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 2.3.4 การวิเคราะห์สภาพองค์การ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพองค์การ (SWOT Analysis) เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือ 

สิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อของข้อความท่ีมี
ความหมายดังนี้ Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อ
เสียเปรียบ Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะดำเนินการได้ Threats หมายถึง อุปสรรคข้อจำกัด หรือ
ปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ  

2.3.4.1. หลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือให้รู้
ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ทั้งภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ              
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ จะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมี
อยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรม
ดำเนินการขององค์กรที่เหมาะสม ต่อไป 

2.3.4.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์  SWOT จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการ
วิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิด                
การพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม  

2.3.4.3 ขั้นตอนวิธีการดำเนินการทำ SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรทำให้มีข้อมูล  
ในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือ                  
ลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากร และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่
ครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้าน โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน และ
ทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) ค่านิยมองค์กร รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ
องค์กร เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลของวิธีการดำเนินการก่อนหน้านี้ด้วย  

(1.1) จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่
องค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร  

(1.2) จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่
ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

(1.3) กรอบการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งองค์กร โดย 7 S McKenzie ได้แก่ 
1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการ

อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคำถามที่สำคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่
ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริการของเรา การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ องค์กรกำหนดและพัฒนาข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปใน
ทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ  

2. โครงสร้างองค์การ (Structure) คือโครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ 
หรือหน้าที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาทำงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กับบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพ่ือนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
เนื่ องจากองค์กรในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ ดีจะมีส่ วนช่วยให้ เกิดค วามคล่องตัว                         
ในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่  ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน                      
ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหาร                         
จัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม และมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการ
ทำงาน (Working System) ก็มีความสำคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี /การเงิน (Accounting/Financial 
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System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology 
System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

4. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์
ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของกลยุทธ์องค์การที่ เป็นสิ่งกำหนดทิศทางที่องค์การจะดำเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้
กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากร
บุคคลในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้าน งานอาชีพ (Occupational 
Skills) เป็นทักษะที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่
รับผิดชอบเช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพ้ืนฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรมเพ่ิมเติม 
ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้น อาจเป็น
ความสามารถที่ทำให้พนักงานนั้น ๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้า                   
ในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน  

6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม ภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นำ
ขององค์กรจะมีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้อง
วางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้
เกิดข้ึน  

7. ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน 
โดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และ วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ 
ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้ง หรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะกำหนด 
บรรทัดฐานเป็นพฤติกรรมประจำวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้ง  
องค์กรและบุคลากรกระทำตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ดำเนินงาน ขององค์กรที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่  
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(2.1) โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O - Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการของ
องค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้  

(2.2) อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร จำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะ
เผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้  

(2.3) กรอบการวิเคราะห ์โอกาส  และอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้ งในและระหว่างประเทศที่ เกี่ยวกับ 

การดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ  
2. สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดับการศึกษา อัตรา

รู้หนังสือ การตั้งถิ่นฐาน การอพยพและการย้ายถิ่น ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม 
ความเชื่อและวัฒนธรรม  

3. สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี  

4. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่  ๆ และพัฒนาการ
ทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ สถานะสุขภาพ อัตราการ
ป่วย/ตายด้วยโรค และภัยสุขภาพของประชากร พฤติกรรมทางสุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพ  

5. สภาพแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น  
 2.3.5 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 Koontz and Weihrich (1990) ได้กล่าวว่าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดย
วิเคราะห์ให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร เพ่ือนำไปกำหนดกลยุทธ์นั้น มีวิธีการ
ที่สำคัญคือการใช้ TOWS Matrix ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในการกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวคิดที่
สำคัญดังต่อไปนี้ 
 การใช้ TOWS Matrix โดยหลักการแล้วเป็นการจับคู่ระหว่างโอกาสและอุปสรรคภายนอก
กับจุดอ่อนและจุดแข็งที่อยู่ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เห็นถึงประเด็นการบริการ หรือการกำหนด 
กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเห็นถึงมุมมองที่มีความต่างออกไปจากเดิม โดยปกติทุกองค์กรจะมี
การระบุถึงจุดอ่อน และจุดแข็งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และระบุถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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และมีผลต่อองค์กรที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กร แต่เนื่องจากไม่มีการนำมาเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องจึง
ทำให้กลยุทธ์ที่ได้มานั้นไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างตรงจุดแบบองค์รวม การเชื่อมโยงจะทำให้
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้มีรูปแบบกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างแต่มีความชัดเจนในการกำหนด            
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
 กลยุทธ์ที่จะกำหนดขึ้นจากการจับคู่ที่ได้จากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ อุปสรรคและโอกาส
และสภาพแวดล้อมภายในคือ จุดอ่อน และจุดแข็ง โดยการจับคู่ดังนี้ 

1. กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เป็นกลยุทธ์ที่ดึงเอาจุดอ่อน และอุปสรรคขององค์กรมาจัดทำกลยุทธ์

เพ่ือให้ได้ กลยุทธ์ที่มีรูปแบบและเป้าหมายในการลดจุดอ่อน และลดการเกิดอุปสรรค โดยองค์กร

จำเป็นต้องดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้เพ่ือขจัดปัญหาอย่างเร่งด่วนที่เกิดข้ึนจากท้ังภายในและภายนอก  

2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นกลยุทธ์ที่ดึงเอาจุดอ่อนและโอกาสขององค์กรมาจัดทำกลยุทธ์ 

เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่มีรูปแบบและเป้าหมายในการพยายามที่จะลดจุดอ่อนและเพ่ิมโอกาสจากภายนอกที่

เกี่ยวข้องกับองค์กร ที่สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุวามสำเร็จจากโอกาสสภาพแวดล้อมภายนอกและ

สามารถนำมาจัดทำกลยุทธ์ให้กับองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) เป็นกลยุทธ์ที่ดึงเอาจุดแข็งขององค์กร และอุปสรรคจากภายนอก 
มาจัดทำกลยุทธ์เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่มีรูปแบบและเป้าหมายบนพ้ืนฐานที่สำคัญของจุดแข็งขององค์กรที่จะ
ช่วยในการจัดการกับอุปสรรคภายนอก โดยการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรก่อนจึงลดอุปสรรคขององค์กร        
ในภายหลัง 

4. กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นกลยุทธ์ที่ดึงเอาจุดแข็งขององค์กร และการนำโอกาสจากภายนอก
มาสร้างโอกาสร่วมกัน โดยองค์กรสามารถใช้เป็นจุดแข็งภายในเพ่ือสร้างประโยชน์จากภายนอก เพ่ือสร้าง
เป้าหมายขององค์กร โดยสรุปเป็นภาพ ดังภาพที่ 2.2 
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ปัจจัยภายใน 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็งภายใน (S) 
เช่น การดำเนินงานในองค์กร
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
การจัดทำบัญชี งบดุลต่างๆ 
การค้า เป็นต้น 

จุดอ่อนภายใน (W) 
เช่น การดำเนินงานในองค์กร
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
การจัดทำบัญชี งบดุลต่างๆ 
การค้า เป็นต้น 

โอกาสภายนอก (O) 
เช่น นโยบายรัฐบาล ภาคธุรกจิ 
ภาคประชาชน สังคมโดยรวม 
ค่านิยมต่างๆ สินค้าที่ตลาด
ต้องการ ธุรกิจภาคบริการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

SO 
Maxi-Maxi คือกลยุทธ์ที่มี
ศักยภาพในการประสบ
ความสำเร็จสูงสุดโดยการใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งของ
องค์กรเพ่ือให้ได้ประโยชน์จาก
โอกาสภายนอกมากที่สุด 

WO 
Mini-Maxi คือกลยุทธ์เพ่ือ
เอาชนะจุดอ่อนให้ได้รับ
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก 

อุปสรรคภายนอก (T)  
เช่น การขาดแคลนพลังงาน 
การแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ให้บริการและเทคโนโลยี 

ST 
Mini-Maxi คือกลยุทธ์ที่ ใช้จุด
แข็งเพ่ือจัดการกับอุปสรรคหรือ
หลีกเลี่ยงปัญหา 

WT 
Mini- Mini คือกลยุทธ์เพ่ือลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
เช่น การสะสางหนี้สิน หรือการ
รวมธุรกิจ 

 

ภาพที่ 2.2 TOWS Matrix เพ่ือสร้างกลยุทธ์ 

ที่มา : Koontz and Weihrich (1990) The TOWS MATRIX FOR STRATEGY FORMULATION 
ESSENTIALS OF MANAGEMENT 5th ed. P.94 Singapore: McGraw-Hill. 

 
 การสร้างกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมต่อองค์กร Wheelen และ Hunger ได้กำหนดไว้ว่า
จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงทั้ง 4 ด้าน ให้เชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ SO เป็นวิธีการพิจารณาบริบทขององค์กร โดยการนำจุดแข็งภายนอกในองค์กร              
ในการสร้างประโยชน์จากโอกาสที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 กลยุทธ์ ST เป็นวิธีการพิจารณาบริบทขององค์กร โดยพิจารณาจุดแข็งภายในองค์กร เพ่ือควบคุม
หรือหาวิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
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 กลยุทธ์ WO เป็นวิธีการพิจารณาบริบทขององค์กร โดยพยายามนำเอาประโยชน์ที่ได้จากโอกาส 
และหาทางเพ่ือเอาชนะจุดอ่อน 
 กลยุทธ์ WT เป็นวิธีการพิจารณาบริบทขององค์กร โดยพิจารณาเพ่ือตั้งรับ หรือการลดจุดอ่อน
ขององค์กร เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
 TOWS Matrix สามารถนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
องค์กร ผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจสามารถนำกลยุทธ์ไปใช้ในภาพรวม หรืออาจนำไปใช้ใน
หน่วยงานย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร วิธีการกำหนดกลยุทธ์โดยการใช้ TOWS Matrix เป็น
กระบวนการจัดทำกลยุทธ์วิธีการหนึ่ง ซึ่งยังมีการจัดทำกลยุทธ์ในอีกหลายวิธีการ 

2.3.6 การประเมินกลยุทธ์ 
 การประเมินกลยุทธ์เป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้จัดทำที่จัดทำกลยุทธ์จะต้องให้ผู้ประจะนำกลยุทธ์ไปใช้และผู้เกี่ยวข้อง
ประเมินคุณภาพของกลยุทธ์ หรือผู้ที่นำกลยุทธ์ไปใช้แล้วประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์ (Empirical) หรือ
องค์การที่จัดทำกลยุทธ์จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้น ๆ 
ได้มีส่วนร่วมประเมินเพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการประเมินกลยุทธ์นี้มีนักวิชาการ ได้นำเสนอ 
เกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553 : 198-200) ได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินกลยุทธ์ไว้                   
3 ประเด็นดังนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักความเหมาะสม (Suitability) ซึ่งเป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์ หรือทางเลือกเชิง 
กลยุทธ์ที่ใช้นั้นหมาะสมเพียงใด พิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพภายนอกเหมาสมเพียงใดในกรณี
นี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นภยันตราย (Threat) เป็นกลยุทธ์ที่อาศัยช่องว่างที่ เปิดกว้างในแง่ของ
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Opportunity) หรือเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง
จุดแข็ง ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการ หรืออาจจะหมายถึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแง่ที่
หลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นผลมาจากจุดอ่อน (Weakness) เป็นกลยุทธ์ ที่พยายามแก้ไขจุดที่เป็นปัญหา กล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือเกณฑ์ในการที่จะดูความเหมาะสมนั้นก็คือ พิจารณากลยุทธ์คู่ไปกับเรื่องของ SWOT Analysis 
เมื่อมาพิจารณาถึงรายละเอียดในการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์                
ทั้งสามประการนั้นจะพบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยความเหมาะสม (Suitability) นั้น                
กลยุทธ์ที่นำมาใช้จะต้องตอบคำถามประเภทดังนี้ เช่น กลยุทธ์ที่ใช้นั้นสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่ เป็น
ข้อจำกัดอันเป็นผลจากจุดอ่อน (Weakness) ของบริษัท หรือเป็นผลจากปัจจัยที่เป็นภยันตราย (Threat) 
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ของสภาพแวดล้อม กล่าวคือ กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะสามารถทำให้บริษัทหรือองค์กรสามารถที่จะต่อสู่กับ
คู่แข่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญได้แค่ไหน กลยุทธ์ที่ใช้นั้นภายใต้ข้อจำกัดของสภาพคล่อง ซึ่งเป็นจุดอ่อนจะ
เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนได้แค่ไหน นอกจากนี้การพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้
กลยุทธ์อาจจะเป็นการพิจารณา กลยุทธ์โดยเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ เช่น วัตถุประสงค์ในแง่
เป้าหมายของกำไร วัตถุประสงค์ในแง่ของเป้าหมายของการขยายตัว หรือวัตถุประสงค์ในแง่เป้าหมายของ
การควบคุม การดูถึงทางเลือกกลยุทธ์ที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์    
ในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ 

2. หลักความเป็นไปได้ (Feasibility) กล่าวคือ เป็นลักษณะของการประเมินกลยุทธ์ที่
นำมาใช้นั้นมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหน สามารถดำเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่เป็นกลยุทธ์ที่
เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภายในกรอบขององค์กรมองถึงความเป็นไปได้ว่ากลยุทธ์นั้นมี
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรและพ้ืนฐานของสภาพแวดล้อม
ระดับใด ในส่วนรายละเอียดที่จะมาพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในแง่รายละเอียด
นั้นอาจจะหมายความว่า ต้องมาคำนึงว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะหาเงินที่ไหนมาดำเนินการได้กลยุทธ์นั้น              
ถ้ามองจากโครงสร้างองค์กรจะมีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุข้อจำกัดหรือเป้าหมายดังกล่าวได้แค่ไหน 
ตลอดจนพิจารณาถึงระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ว่าจะสามารถใช้กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือไม่ 
มีความเป็นไปได้แค่ไหนภายใต้ข้อจำกัดในแง่ทรัพยากรที่จะดำเนินมาตรการดังกล่าวนี้ให้เป็นผลสำเร็จ 

3. หลักการยอมรับ (Acceptability) กล่าวคือ เป็นการพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้น แม้ว่าจะ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรนั้นจะเห็นด้วยและ
จะยอมรับหรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของการยอมรับ (Acceptability) แง่รายละเอียดย่อม
หมายถึง การพิจารณาว่าการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ การดำเนินการที่สอดกับกับค่านิยมของ
องค์กรตลอดจนการยอมรับของชุมชนหรือของสังคม 

อนิวัช แก้วจำนง (2551: 197 - 198) กล่าวถึงการประเมินกลยุทธ์ว่า การประเมินกลยุทธ์
ต้องคำนึ งถึ งหลัก พ้ืนฐานในการประเมิน  (Strategy Evaluation Principles) 3 ประการ ได้แก่  
หลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมหลักเกณฑ์ ที่เป็นไปได้และหลักเกณฑ์ของการยอมรับได้ 
ทั้งนี้อาจกล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักความเหมาะสม (Suitability) เป็นหลักการในการประเมินดูว่ากลยุทธ์หรือทางเลือก 
เชิงกลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสมเพียงไรโดยพิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
หรืออาจเป็นการตรวจสอบดูว่ากลยุทธ์ที่นำมาใช้กลยุทธ์ใดสามารถนำมาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นภัยอันตรายต่อองค์การหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ที่อาศัย
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ช่องว่างที่เปิดกว้างในแง่ของโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเป็นกลยุทธ์เหมาะสมโดย
คำนึงถึงจุดแข็งนั่นคือการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานหรืออาจหมายถึงกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในแง่ที่หาทางหลีกเสี่ยงส่วนที่เป็นผลจากจุดอ่อนเป็นกลยุทธ์ที่พยายามแก้ไขจุดอุดตันที่จะเป็นปัญหา
สำหรับองค์การ หลักการความเหมาะสมจำเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์ควบคู่กับการวิเคราะห์ SWOT ด้วย 

2. หลักเกณฑ์ที่เป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินในลักษณะการประเมินกลยุทธ์ ที่
นำมาใช้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสามารถดำเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่องค์การมีอยู่หรือไม่
หรืออาจเป็นกลยุทธ์ที่ เหมาะสมโดยคำนึงความเป็นไปได้ของการกำหนดทิศทางว่าองค์การมีโอกาส                      
ในการบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันรวมถึงทรัพยากร                 
ที่มีในองค์การ 

3. หลักเกณฑ์ของการยอมรับได้ (Acceptability) เป็นการพิจารณาว่าถึงแม้กลยุทธ์ที่ใช้มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจะเห็นด้วยและ
ยอมรับได้มากน้อยเพียงใด การประเมินกลยุทธ์สามารถใช้หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้ใน
แต่ละองค์การทั้งนี้ในการประเมินกลยุทธ์ ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ 
ได้แก่1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการถ่วงน้ำหนัก 2) ข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากร (Resource 
Utilization) และ 3) วัฒนธรรมองค์การ (Cooperate Culture) เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็น ส่วนสำคัญ
ต่อการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับเป็นแนวทางในการประเมินความเหมาะสมของแต่ละกลยุทธ์  
 สตัสเฟิลบีม (Stufflebeam, 2003) ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสำหรับการตัดสินคุณภาพ
ของประเมินทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) 
ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) หรือความเป็นประโยชน์ของผลการ
ประเมิน 

1.1 การระบุผู้ที่เก่ียวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ 
1.2 ความเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ประเมิน 
1.3 การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ 
1.4 การแปลความหมายและการตัดสินคุณค่ามีความชัดเจน 
1.5 รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกข้ันตอน 
1.6 การเผยแพร่ผลการประเมินไปยังผู้ที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง 
1.7 รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ 
1.8 การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการดำเนินการประเมินอย่าง 
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2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง ความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบัติ ยอมรับได้ ประหยัด และคุ้มค่า 

2.1 วิธีการประเมินสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
2.2 การเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมือง 
2.3 ผลที่ได้มีความคุ้มค่า 

3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ประเมินได้อย่างเหมาะสม 
3.1 การกำหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ 
3.2 การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและ 
3.3 รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยและคำนึงถึงข้อจำกัด 
3.4 การให้ความสำคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 
3.5 การคำนึงถึงสิทธิส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
3.6 การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.7 รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอท้ังจุดเด่น 
3.8 ผู้ประเมินทำการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 

4. มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards) มีการใช้เทคนิคที่เหมาะสม 
4.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน 
4.2 การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอย่างพอเพียง 
4.3 การบรรยายจุดประสงค์และกระบวนการการประเมินอย่างชัดเจน 
4.4 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง 
4.5 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นได้ 
4.6 การจัดระบบควบคุมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.7 วิเคราะห์และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4.9 การลงข้อสรุปที่มีผลสนับสนุน 
4.10 การเขียนรายงานมีความเป็นปรนัย 
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างตัน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สู งของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  นั้น ประกอบไปด้วยกระบวนการทางกลยุทธ์ 3 ขั้นตอน ได้แก่             
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (SWOT Analysis)     
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การจัดทำกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง โดยใช้ TOWS Matrix และการพัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีความความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ 
 
2.4. ข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Prachuap Khirikhan Technical College 
 ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่  302  หมู่ที่ – ถนน  สละชีพ  ตำบลประจวบฯ 
    อำเภอ/เขต  เมืองประจวบ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
                                          รหัสไปรษณีย์ 77000 
 โทรศัพท์  โทร.  032-611130 
 โทรสาร  โทร.  032-601588 
 เว็บไซต์  www.pktc.ac.th 
 อีเมล ์  Prachuap.pktc@gmail.com 

2.4.2 ข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
1. สาขาวิชาช่างยนต์   1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะ  3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  4. สาขาวิชาไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

      7. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต – สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
 
 
 

http://www.pktc.ac.th/
mailto:Prachuap.pktc@gmail.com
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 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1. สาขาวิชาการบัญชี   1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาการตลาด   2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
4. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

- สาขาวิชาการโรงแรม   - สาขาวิชาการโรงแรม 
2.4.3 ข้อมูลด้านผู้เรียน 

 ปีการศึกษา 2562 จำนวนผู้เรียนรวม 2,586 คน จำแนกตามระดับชั้น ปวช. ปวส.และ  
ป.ตรี. ดังนี ้
ตารางท่ี 2.1 จำนวนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 625 56 0 681 
ปวช.2 465 34 0 499 
ปวช.3 467 44 54 565 

รวม ปวช. 1557 134 54 1745 
ปวส.1 274 168 - 442 
ปวส.2 194 165 - 359 

รวม ปวส. 468 333 - 801 
ทล.บ. 1 - 20 - 20 
ทล.บ. 2 - 20 - 20 

รวม ป. ตรี - 40 - 40 
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2.4.4 ข้อมูลด้านบุคลากร จำนวนบุคลากรรวม 132 คน จำแนกตามสถานะ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2 จำนวนข้อมูลด้านบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
สถานะ จำนวน(คน) 

1. ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ 5 
2. ข้าราชการครู 71 
3. ข้าราชการพลเรือน 3 
4. พนักงานราชการ 4 
5. ครูพิเศษสอน 22 
7. เจ้าหน้าทีธุ่รการ นักการภารโรง พนักงานขับรถ 27 
 

2.4.5 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา ทักษะก้าวหน้า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำสามัคคี 
   อัตลักษณ์ ทักษะเหมาะสม สังคมยอมรับ 
   เอกลักษณ์ บริการสังคมด้วยความรู้และทักษะวิชาชีพ 

2.4.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ “สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่มีสมรรถนะอาชีพ  

สู่มาตรฐานสากล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา 

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นทรัพยากรมืออาชีพ 
 3. จัดหาอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
 6. เสริมสร้างสมรรถนะอาชีพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 7. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
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 เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพ 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที ่
  3. สร้างองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ในการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 
  4. เพิ่มปริมาณ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  5. นำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
  6. ผู้เรียน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานสากล เป็นคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
   ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาหลักสู ตรและพัฒนากำลั งคนอาชี วศึกษาให้มี
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศ 
และความก้าวหน้าในอาชีพ    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้
เพียงพอและ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพ่ือบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย และอัตลักษณ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร และจัดการ
ศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย และระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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    กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบดิจิทั ล เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการและการเรียน 
การสอน ของวิทยาลัย 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนา
บุคลากร ของสถาบันทางด้านวิชาการและวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ 
  3. ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมาตรฐานอาชีวศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์
สังคมไทยและ สิ่งแวดล้อม 
  5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแก่ผู้ เรียน ครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  6. ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความสำนึกและความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหาร จากนักวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

อรุณกมล ศุขเอนก  พรชัย เทพปัญญา  (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการของ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็นองค์การสมรรถนะ
สูง 2) เพ่ือสร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง และ 3) เพ่ือจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการและข้อแนะนำการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ธนาคารพาณิชย์เอกชนชั้นนำ 2 แห่ง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนากลุ่ม และศึกษาสภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT Analysis วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหาและการพรรณนาผลวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการธนาคารพาณิชย์
เอกชนอยู่ภายใต้ความกดดันจากกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ และด้วยบริบทของธนาคารพาณิชย์
เอกชน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการออม การลงทุน จึงให้ความสำคัญต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบกับสภาพแวดล้อมองค์การที่เป็น              
จุดแข็งของธนาคารพาณิชย์คือ มีศักยภาพด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร พนักงานที่มีขีดความสามารถ มีความ
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พร้อมต่อการพัฒนาในทุกมิติ สอดรับโอกาสจากนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการชำระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ สู่ระบบสังคมไร้เงินสด เกิดการขยาย  ตลาดการลงทุนไปยังประเทศภูมิภาคอาเซียน 
แม้ว่ามีจุดอ่อนคือ ประสบการณ์ผู้นำในการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งอุปสรรคจากจำนวน
คู่แข่งที่เพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นการสร้าง
กลยุทธ์จึงเน้นสนองตอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารจัดการธนาคารพาณิชย์ และผ่านการเสวนาผู้กำหนดนโยบายเพ่ือประเมินคุณภาพกลยุทธ์                
การบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง  ได้ 5 กลยุทธ์หลัก คือ กล
ยุทธ์ที่ 1 มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการด้วยระบบการเงินการธนาคารอัจฉริยะสู่
สังคมไร้เงินสด โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์ที่ 2 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี            
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้รับรองสังคมศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ การจัดทำ
กลยุทธ์ได้ตัวแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการสำหรับธนาคารพาณิชย์เอกชน คือ Banking Strategy 
Model และจัดทำข้อแนะนำการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่องค์การสมรรถนะสู ง
ได้ 14 แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงปฏิบัติการและเชิ ง
วิชาการสามารถใช้เป็นทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการสำหรับธนาคารพาณิชย์เอกชนทุกแห่ง  ในการ
พัฒนาสู่การเป็นองค์การสมรรถสูง 

ภูมิภัทร กลางโคตร์ และคณะ (2561) ทำการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้แบบมืออาชีพ 2) ตรวจสอบ ความเหมาะสมในการนำ ไปใช้ของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ และ 3) พัฒนาคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยแบ่งออกเป็น        
4 ระยะ คือระยะที่ 1 การสร้างกลยุทธ์ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ ส่วนที่ 3 การศึกษาพหุกรณีโรงเรียนต้นแบบ 
จำนวน 3 โรงเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จำนวน 3 รอบ 
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้ของกลยุทธ์ 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 480 คน ระยะที่ 4 การพัฒนาคู่มือการใช้   
กลยุทธ์โดยร่างคู่มือการใช้กลยุทธ์แล้วนำเสนอผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม                
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ในการนำไปใช้ด้วยแบบสัมภาษณ์ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แก้ไขและปรับปรุงคู่มือการใช้         
กลยุทธ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้แบบมืออาชีพ (2) พันธกิจ มีจำนวน 10 ข้อ (3) เป้าประสงค์ มีจำนวน 10 ข้อ (4) ประเด็น          
กลยุทธ์ มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การทำงานเป็นทีมแบบรวมพลัง
ร่วมมือ และประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การมีภาวะผู้นำแบบสนับสนุนและการจัดการความรู้ 2) กลยุทธ์              
การบริหาร โรงเรียนเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในการ
นำไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59)  3) คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ ประกอบด้วย คำชี้แจง วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทนำ                      
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ การดำเนินงานตามกลยุทธ์ และ
บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าคู่มือการใช้กลยุทธ์มีความเหมาะสมมาก 

ปรีชา ดาวเรือง และคณะ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและสร้างกลยุทธ์การจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และ เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย           
4 ระยะ ดังนี้ระยะที่  1 การศึกษา สภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน                 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยศึกษากรณีศึกษาสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการปฏิบัติ
ที่ดีโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สถานศึกษาเอกชน จำนวน 2 คน และศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาสู่ความเป็น เลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัย ผู้อำนวยการ สถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู จำนวน 378 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมการจัดการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การนำองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากรครู 6) การมุ่งเน้น         
การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การสร้างกลยุทธ์       
การจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 
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ประเมินความ  เหมาะสมของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขอ งสถานศึกษาเอกชน                
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง โดยจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน ใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของกลยุทธ์  การจัดการศึกษาสู่ความเป็น เลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 4 
ประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความเป็นไปได้จากผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน 
จำนวน 1 คน  และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชนหรือหัวหน้างานที่ทำหน้าที่ฝ่ายแผน จำนวน 1 คน 
สถานศึกษาเอกชน 15 แห่ง รวมเป็นจำนวน 30 คน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความเป็นไปได้ของ         
กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนล่างในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยหมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหมวดผลลัพธ์ และหมวดการนำองค์กร รองลงมาคือ
หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือหมวดการวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ และหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  2. กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชนในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การ
วางแผน 2) กลยุทธ์การจัดการองค์การ 3) กลยุทธ์การนำ และ 4) กลยุทธ์การกำกับ ติดตาม และ 19       
กลยุ ท ธ์ ย่ อย  3. กลยุ ท ธ์ ก ารจั ดการศึ กษ าสู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศของสถาน ศึ กษ าเอกชน ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2560) กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและหัวหน้างานวิชาการ จำนวน 339 คน โดยวิธีการสุ่มกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเทียบ
จำนวนจากตารางของเครซี่และมอร์แกน และวิธีการสุ่มแบบแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random 
sampling) ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพแวดล้อมจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม-อุปสรรคของการ
บริหารวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานวิชาการ จำนวน 16 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์บริหารวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1 ร่างและประเมินกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพ่ือพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 12 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยวิธีการ Focus Group กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างแบบประเมินและแบบบันทึกสถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีลำดับ             
ความต้องการจำเป็น PNI ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดเล็กเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.07) สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =4.29) 
ในภาพรวมค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ( X =4.29)                
สูงกว่าสภาพปัจจุบัน ( X =3.07) และมีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
PNI. 0.39  2) กลยุทธ์ของการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 35 กลยุทธ์รอง และ 56 วิธีดำเนินงาน ได้แก ่กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์การพัฒนาสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์ 2 
กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์การนิเทศ
การศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง และกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์การวัดผลและประเมินผลและดำเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนประกอบด้วย 7 กลยุทธ์รอง สำหรับผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้
ของกลยุทธ์ฯอยู่ในระดับมาก 

ปนิดา เนื่องพนอม (2559) ทำการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูงจากเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิศาสตร์โดยเจาะจงเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ก่อตั้งเคียงคู่ท้องถิ่นมา
ยาวนาน จำนวน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ความถี่ และร้อยละ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
อธิการบดี 1 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องดูแล จำนวน               



 

103 

 

1 คน คณบดีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 คน 
ผู้แทนสภาคณาจารย์ และข้าราชการในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 
38 แห่ง จำนวน 266 คน เครื่องมือ คือแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า PNImodified  และวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน 
ดำเนินการสนทนากลุ่มเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน   จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบไปด้วย (1)                   
การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต (2) การบริหารงานวิจัย (3) การบริหารงานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม (4) การบริหารด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การบริหารงานด้านการผลิตครูและการ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู และ (6) การบริหารด้านการปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2) ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
พบว่าค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์การบริหารบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สูงกว่าสภาพปัจจุบันการบริหารบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทุกด้าน                
3) กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีขั้นตอน ดังนี้ (1) กลยุทธ์ที่
ยั่งยืนโดยการบริหารโดยการใช้แผนเป็นฐาน (2) การนำแผนไปใช้ การติดตามและประเมินผล (3) กลยุทธ์
การดำเนินงานตามพันธกิจ โดยการผลิตบัณฑิต การส่งเสริมการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ             
แก่ท้องถิ่น 

ธาดา อักษรชื่น. (2557)  ทำการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษา
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า และ 3) ข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์การ
บริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย โรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 20 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน หัวหน้างานแต่ละงานในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงสำรวจ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงอนาคต ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียน โสตศึกษาของประเทศ
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ไทยในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร                   
2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) กลยุทธ์ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) กลยุทธ์
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 5) กลยุทธ์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 6) กลยุทธ์
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 7) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ 2. ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พบว่ามีความ
เหมาะสมกับบริบท เป็นไปได้ในการนำไปใช้ มีความถูกต้องเชิงทฤษฎีและเป็นประโยชน์ต่อการนำไป
พัฒนาสถานศึกษา 3. ข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสต
ศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ควรมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร พัฒนาหลักสูตรและ                 
การสอน ระบบดูแลช่วยเหลือ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาด้านการมีส่วนร่วม การจัดการ                  
ด้านงบประมาณ และพัฒนาวิชาการเพ่ือการ เรียนรู้ จำนวน 25 แนวทาง 

ทิวัตถ์ ศรีดำรงค์ (2556) การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ: การศึกษาทฤษฎีฐาน
ราก มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำความเข้าใจถึง ลักษณะ เงื่อนไข กระบวนการการเกิดขึ้น การดำรงอยู่ และผลที่
ตามมาจากปรากฏการณ์ การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพเป็นการศึกษาเพ่ือหาข้อสรุป
เชิง ทฤษฎี เพ่ือการสร้างทฤษฎีฐานราก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่  ที่ทำการศึกษาโดย
วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัด
สนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต และจดบันทึก ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้บริหารโรงเรียน ครู 
นักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคนในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้วิธีแปลความหมาย ตีความหมาย 
แล้วสร้างผังมโนทัศน์โดยอาศัยความไวเชิงทฤษฎี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ในการจัดระบบ
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการร่วมมือกันระหว่างบ้านโรงเรียนและผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) เงื่อนไขการเกิดเป็นโรงเรียน
คุณภาพ แยกเป็นเงื่อนไขจากภายในโรงเรียนประกอบด้วย (1) เงื่อนไขท่ีเกิดจากผู้บริหาร ได้แก่ การทำตัว
เป็นแบบอย่าง การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ และมีภาวะผู้นําทางวิชาการ                    
(2) เงื่อนไขที่เกิดจากครูได้แก่ ครูมีความสามัคคี ครูมีความตระหนักในหน้าที่  3) กระบวนการเกิดเป็น
โรงเรียนคุณภาพเกิดจากกระบวนการบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน           
การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความสำเร็จ และการทำงานเป็นทีม  4) การดำรงอยู่
ของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ เกิดจาก (1) ความชัดเจนในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ความเข้าใจและ
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ตระหนักในหน้าที่ของบุคลากร ความเป็นผู้นำทางวิชาการ และ 2) ความผูกพันกับโรงเรียน ประกอบด้วย 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ และการตรวจสอบและพัฒนากระบวนการ
ทำงาน 5) ผลที่ตามมาจากการเป็นโรงเรียนคุณภาพ คือ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน นักเรียนได้รับการพัฒนา
บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกป ี

 
โชติ แย้มแสง (2556) กลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัด

ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการดำเนินงาน ศึกษาการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศ และพัฒนา
กลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงาน โดยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ 2) ศึกษาการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาปฐมวัยที่มีความเป็นเลิศ โดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต และ 3) พัฒนากลยุทธ์ โดย
การจัดทำ SWOT Analysis TOWS Matrix จัด Focus group ประเมินกลยุทธ์โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ควบคุมดูแลสถานศึกษา ผู้บริหา ร
สถานศึกษา และครูปฐมวัย ในแต่ละสังกัดเกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ไปใช้ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
ดำเนินงานด้านวิชาการส่วนมากใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตารางสอนเป็นการจัดตาราง
กิจกรรมพัฒนาเด็ก 4 ด้าน ด้านกิจการนักเรียน เน้นกิจกรรมฝึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม ด้านบริหารงานบุคคล เน้นครูมีคุณวุฒิด้านปฐมวัย ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ จัดตามระเบียบ
ราชการ เงินรายได้ส่วนใหญ่จากเงินอุดหนุนรายหัวและเงินจากต้นสังกัด ด้านอาคารสถานที่ มีเพียงพอ 
เน้นให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่อง
การพัฒนาเด็ก ด้านบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี เมื่อได้สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาปฐมวัย
แล้ว ได้นำไปเป็นแนวในการสัมภาษณ์ และการสังเกตสถานศึกษาปฐมวัยที่มีความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียน/ศูนย์ระดับดี /ระดับดีมาก จาก
การรับรองมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และโรงเรียน /
ศูนย์ระดับดี/ระดับดีมาก ตามเกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด ได้ข้อมูลสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือนำไปพัฒนากลยุทธ์ตามขั้นตอนการวิจัย และได้กลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ                 
8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมความ
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การด้านปฐมวัย 3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมและทันสมัยกับกลุ่มเป้าหมาย 4) ปรับระบบ
กฎเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 5) สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                  
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แก่ผู้เกี่ยวข้อง 6) ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญการศึกษาปฐมวัย และระดมสรรพกำลังมาพัฒนา
การศึกษา 7) ยกเครื่องด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง              
8) สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประกันคุณภาพภายในองค์กร และจากการประเมินพบว่า กลยุทธ์การ
ดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับสถานศึกษาปฐมวัยทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของ              
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นอกจากนักการศึกษา นักวิชาการภายในประเทศที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร
องค์กรด้านต่าง ๆ แล้วยังมีนักบริหาร นักวิชาการต่างประเทศได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร
องค์กร และสรุปข้อค้นพบไว้ ได้แก่ 

อาปีร์  (Arpie, 2007 อ้างถึงใน พรรณนภา อิงพงษ์ พันธ์ , 2554 : 103) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรที่เน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินขอบข่าย
และการดำเนินการขององค์กร เพ่ือให้ เกิดความโปร่งใสในการทำงาน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
ในการปฏิ บั ติ งานการวิ จั ยยั งได้ ท ำการศึ กษ าการบริห ารจั ดการของ Federal Student Aid 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานไปสู่การ
บริหารจัดการที่เน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการบริหารงาน งานวิจัยนี้มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากรัฐบาลกำลังให้ความสนใจในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์มาก เนื่องจากในช่วง
ปลายทศวรรษ 1990 มีองค์กรที่บริหารงานโดยมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการบริหารองค์กรที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้องค์กรเกิดการยอมรับ
ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การเปลี่ยนแนวการบริหารงานนี้ทำให้การปฏิบัติงานเป็นลักษณะของ                    
การดำเนินธุรกิจมากขึ้น เน้นลูกค้าและผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เมื่อ FSA ได้นำระบบการบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานนี้มาใช้ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการทำงานอีกด้วย  

ทวีวรรณ อินดา, (2552:127-130) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำ               
กลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้นำเสนอผลการศึกษา แนวคิด และข้อสรุปของ  
นักบริหาร นักวิชาการต่างประเทศเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรไว้ ได้แก่ 

เดวิส คอลลิส (David Collis) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวเกี่ยวกับ  กลยุทธ์
องค์การว่า “เป็นระบบที่อาศัยการพ่ึงพากัน ความสำเร็จของกลยุทธ์องค์กรไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับ คุณภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบ ยังต้องอาศัยแรงเสริมซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นด้วย ลองใช้เวลา
สักครู่ เพ่ือคิดทบทวนถึงกลยุทธ์ในองค์การของคุณดูบ้าง แล้วลองถามตัวเองดูว่า กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่นั้น



 

107 

 

ได้รับการสนับสนุนด้วยกิจกรรมหลัก ๆ อันใดบ้างหรือไม่ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าการตอบสนองต่อคำสั่งซื้อ
ของลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ถือเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ของคุณนั่นย่อมหมายความว่า 
คุณจะต้องประสานกิจกรรมด้านการขาย การประมวลผล คำสั่งซื้อ การผลิตสินค้า และกิจกรรมการจัดส่ง
สินค้าเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ เกิดความถูกต้องและตรงต่อ เวลาตามต้องการ ซึ่ งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว 
กระบวนการว่าจ้าง การฝึกอบรม การขนส่งสินค้า การกำหนดราคา รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ จะเป็นตัว
อุปสรรคต่อการสนับสนุนกลยุทธ์นี้หรือไม่ ? ถ้าไม่เป็น อุปสรรคแต่อย่างใด แล้วเราจะเชื่อมโยง                
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่นี้กับกิจกรรมสนับสนุนทั้งหมดนั้นให้มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนได้อย่างไร 

เฟร็ด อาร์ เดวิด (Fred R. David 2548 : 201-240) กล่าวว่า นโยบายการเปลี่ยนแปลงทิศทาง              
กลยุทธ์ของบริษัทไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ ในการทำงานวันต่อวัน  นโยบายมีความจําเป็นที่จะทำให้ 
กลยุทธ์ถูกปฏิบัติ นโยบายมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซ้ำ และเป็นแนวทางในการนํา 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ ความหมายอย่างกว้าง ๆ นั้น นโยบายจะหมายถึง แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน บทบาท 
รูปแบบ และการบริหารงานที่ถูกกำหนดไว้เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นให้การทำงานสามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ นโยบายเป็นเครื่องมือในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ นโยบายจะกำหนดขอบเขต 
ข้อบังคับ และข้อจํากัดในรูปแบบต่าง ๆ ของการบริหารงานซึ่งถูกนําไปใช้ในการให้รางวัลและลงโทษ 
นโยบายจะบอกรายละเอียด ว่าอะไรสามารถ หรือไม่สามารถที่จะทำตามที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์ของ
องค์กร นโยบายทำให้ทั้งพนักงานและผู้จัดการทราบว่าอะไรที่บริษัทคาดหวังจากพวกเขา ดังนั้น                        
ดูเหมือนว่าจะช่วยให้กลยุทธ์นั้นสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ นโยบายจะช่วยกำหนด
พ้ืนฐานในการควบคุมการจัดการที่อนุญาตให้มีการประสานงานข้ามในแต่ละหน่วยขององค์กร และ                  
ลดเวลาของผู้จัดการในการตัดสินใจ นโยบายยังให้รายละเอียดว่างานอะไรควรทำโดยใคร มีการกำหนด 
ตัวแทนในการตัดสินใจตามลำดับการจัดการที่เหมาะสมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หลายองค์กรมี
คู่มือนโยบายเพ่ือที่จะกำหนดแนวทางและทิศทางของการปฏิบัติ และกล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดสรร
ทรัพยากร เป็นกิจกรรมทางด้านการจัดการที่สำคัญที่ทำให้กลยุทธ์มีการปฏิบัติ ในองค์กรที่ไม่ได้ใช้              
แนวทางการจัดการกลยุทธ์ในการตัดสินใจนั้น การจัดสรรทรัพยากรมักจะอยู่บนพ้ืนฐานปัจจัยทาง
การเมือง หรือส่วนบุคคล การจัดการกลยุทธ์ทำให้ทรัพยากรสามารถถูกจัดสรรตามลำดับความสำคัญที่             
ตั้งไว้ตามจุดประสงค์ประจำปี ดังนั้นถ้าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างสอดคล้องกับลำดับความสำคัญตาม
จุดประสงค์ประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว จะไม่สร้างปัญหาหรือเป็นอันตรายต่อความสำเร็จในการจัดการ              
กลยุทธ์ และกับตัวองค์กร ทุกองค์กรจะมีทรัพยากรอย่างน้อย 4 ประเภท ที่ทำให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่
ต้องการ ประกอบด้วย ทรัพยากรทางด้านการเงิน ทรัพยากร ทางด้านกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และ
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรไปให้เฉพาะแผนกไม่ได้หมายความว่าจะสามารถ
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ประสบความสำเร็จเมื่อนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีองค์ประกอบมากมายที่ทำให้การจัดสรรทรัพยากรไม่มี
ประสิทธิผลที่ดี เช่น การป้องกันการใช้ทรัพยากรมากเกินไป เน้นมาตรการทางด้านการเงินในระยะสั้นมาก
ไป นโยบายขององค์กร เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจน ลังเลในการปฏิบัติกับความเสี่ยง และการขาด
ความรู้ ความชํานาญที่เพียงพอ  

แพร็ค และโรบินสัน (Fearce and Robinson 2548 : 335-387) ให้ข้อสรุปว่านโยบาย (policies) 
เป็นเครื่องมือในการมอบอำนาจสิทธิเด็ดขาด ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจของผู้จัดการปฏิบัติการที่ได้รับมอบ
อำนาจและลูกน้องของเขาทำได้ง่ายขึ้นนโยบายสามารถให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยช่วย              
ลดเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจและกระทำการใด ๆ การมอบอำนาจสิทธิ์เด็ดขาดอาจสร้างสรรค์ในหลาย
แนวทาง การฝึกอบรม การสร้างกลุ่มงานบริหารด้วยตนเอง เพ่ือลดระดับของการบริหารทั้งองค์กร จึงนํา
กระบวนการอัตโนมัติเข้ามาใช้อย่างเต็มที่ และการขยายการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานนี้เป็นหน้าที่หนึ่งใน
องค์กรธุรกิจ หัวใจสำคัญของความพยายามนี้ก็คือ ความต้องการความมั่นใจว่าการตัดสินใจ ดังกล่าว
สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ และกลวิธีของธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็ยอมให้พนักงานระดับปฏิบัติการ
มีอิสระในการทำงาน วิธีหนึ่งที่ผู้จัดการระดับปฏิบัติการใช้ในการมอบอำนาจสิทธิ์เด็ดขาดก็คือ การร่าง
ผ่านนโยบาย นโยบาย (policies) เป็นสิ่งที่ ได้มาจากการออกแบบเพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการคิด                     
การตัดสินใจ และการกระทำของผู้จัดการและลูกน้องของเขาในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติขององค์กร            
ไปปฏิบัติ คือ วิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (standard operating procedures) นโยบายจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผลของการบริหาร โดยการสร้างมาตรฐานให้กับการตัดสินใจที่กระทำเป็นประจำและสร้างความ
ชัดเจนให้ผู้จัดการมีอิสระในการคิด และลูกน้องของเขาสามารถปฏิบัติงานตามกลวิธีระดับหน้าที่ได้ โดย
ปกตินโยบายควรจะได้รับมาจากกลวิธีระดับหน้าที่ ด้วยจุดประสงค์ท่ีสำคัญของการช่วยงานบริหารกลยุทธ์ 
และแปลความหมาย กลยุทธ์ของธุรกิจออกมาให้อยู่ในรูปของกิจกรรมที่ต้องกระทำในแต่ละวัน ผู้จัดการ
ระดับหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนากลวิธีดังกล่าว และการมีส่วนร่วมของพวกเขายังช่วยให้ทราบ               
อย่างชัดเจนว่า หน่วยธุรกิจของเขาคาดหวังจะปฏิบัติเช่นไรในการนํากลยุทธ์ระดับธุรกิจไปใช้ กลวิธีระดับ
หน้าที่ คือ หน้าที่หลักหรือกิจกรรมที่กระทำเป็นกิจวัตร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น
งานด้านการตลาด การเงิน การผลิต การวิจัยและพัฒนา และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ ในความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นกลวิธีตามหน้าที่จะเป็นการ ถ่ายทอด
ความคิด (กลยุทธ์หลัก) ไปสู่การกระทำซึ่งถูกออกแบบเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ระยะสั้นที่ เฉพาะเจาะจง 
ทุก ๆ กิจกรรมในสายโซ่คุณค่า (value chain) จะบริหารกลวิธีตามหน้าที่ซึ่งสนับสนุน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
และช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ของกลยุทธ์  
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ทอมสัน และสตริคแลน (Thompson and Strickland 2004 : 391) กล่าวว่า การสร้างนโยบาย
สนับสนุนกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์โดยทั่วไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติการภายใน และมักก่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในของสิ่งต่าง ๆ มันเป็นเรื่องปกติที่คนจะแสดง
ความรู้สึกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา และอาจมีคําถามว่าต้องทำกิจกรรมใด 
การกำหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบัติการช่วยให้การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติในหลายทาง คือ                       
1) นโยบายและกระบวนการใหม่และ ที่ถูกทบทวนชี้แนะแนวทางให้ผู้จัดการและพนักงานทราบเกี่ยวกับ
ว่าควรทำบางสิ่งบางอย่างอย่างไร และสร้างเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งในลักษณะ                
การตัดสินใจของผู้บริหารที่พยายามบริหารกลยุทธ์และปฏิบัติการธุรกิจ 2) นโยบายและกระบวนการช่วย
ทำให้การกระทำและพฤติกรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งองค์กร และทำให้ความพยายามของแต่ละบุคคล
และของกลุ่ม ไปในทางเดียวกัน 3) นโยบายและกระบวนการปฏิบัติการมาตรฐานช่วยทำให้เกิดความ
สม่ำเสมอ ในการทำกิจกรรมที่สำคัญต่อกลยุทธ์โดยเฉพาะ และให้ข้อสรุปเพ่ิมเติมอีกว่า  การนํากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติและการบริหารกลยุทธ์ทำให้ผู้จัดการต้องพิจารณาว่าทรัพยากรของบริษัทถูกจัดสรรอย่างไร          
หน่วยย่อยขององค์กรจำเป็นต้องมีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอเพ่ือ บรรลุแผนของกลยุทธ์ได้ 
ผู้จัดการที่ดูแลงบประมาณต้องตรวจดูคําขอของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเรื่องคนงบประมาณในการ
ปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ นอกจากนี้ผู้ที่ นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติต้องนําเอกสารให้ผู้ที่            
อยู่เหนือกว่าดูเพื่อพิจารณาคําขอเกี่ยวกับทรัพยากรที่ จําเป็นสำหรับการทำตามกลยุทธ์ของบริษัท  

เดส และ คณะฯ (Dess and other 2007 : 13-18) กล่าวว่า สถานการณ์ที่บริษัทหนึ่งเผชิญ
มากมายต่างมีลักษณะคล้าย ๆ กัน โดยปรกติผู้นําจัดการกับสิ่งที่เกิดเป็นกิจวัตรเช่นนี้โดยการสร้าง
นโยบายและกระบวนการที่สามารถนําไปใช้ในหลายสถานการณ์ นโยบายและกระบวนการเป็นเครื่องมือ
ชี้แนะแนวทางการประพฤติที่ทำให้พนักงานทุกคนมีความประพฤติถูกจริยธรรม อย่างไรก็ตามต้องมี                   
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบังคับใช้และการตรวจตราการใช้นโยบายและกระบวนการด้วย  

 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษามาเป็นลำดับ สรุปได้ว่า กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีลักษณะเป็นวิธีการที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหารหลักที่สำคัญ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ  
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและ
อุปกรณ ์ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนผลงาน 
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ผู้วิจัยจึงนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ได้ดังภาพที่ 2.3   

 
                                           
                                                                            
                                                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 

1.  กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 
2.  กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 
3.  กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 
4.  กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 

1.ผลงานเชิงปริมาณด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
2. ผลงานเชิงคุณภาพด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
3. ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
      การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) ทั ้งการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) และการว ิจัย            
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั ้งนี้  ผู ้ว ิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 5 ขั ้นตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 2) สร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์               
3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 4) สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 5) ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

3.1.1 ขั ้นตอนที ่ 1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  มีวิธีการ 
ดังนี้ วิเคราะห์เนื้อหาโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง   ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561-2580  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจัดการ  และแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์  
การบริหาร เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการ
บริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาเพื ่อกำหนดกลยุทธ์
หลักการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และกำหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย  
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3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  มีวิธีการดังนี้ 

     3.1.2.1 สนทนากลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน เพื่อวิเคราะห์
สภาพสถานศึกษาในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ตามกลยุทธ์หลักการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis และใช้
เทคนิค TOWS Matrix วิเคราะห์กลยุทธ์รองที่สอดคล้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ตามผังสภาพ 

    3.1.2.2 สอบถามผู ้เชี ่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ์ ด้านผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จำนวน 35 คน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 3.1.3 ขั ้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  โดยการ       
สอบถามผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน ในการตรวจสอบ 
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์เพื ่อรับรองกลยุทธ์ 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   
มีวิธีการดังนี้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีการสร้างคู่มือนำข้อมูลมาสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์ และ
สอบถามผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของ
กลยุทธ์ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์  ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์  ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ ลักษณะ
ของกลยุทธ์  บทบาทของผู้บริหารในการใช้กลยุทธ์ และปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

3.1.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม  ส ิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการดังนี้ 
  3.1.5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562  
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 3.1.5.2 ศึกษาความพึงพอใจ โดยการสอบถามครูและผู้เรียน จำนวน 130 คน ที่มีต่อ
การใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อ าชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 
การดำเนินการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น แสดงไดด้ังภาพที่ 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



171 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 3 
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 4 
การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 5  
การประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
วิเคราะห์เนื้อหาโดยการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และความเชื่อมโยงหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการ
บริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับ

ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์
หลักการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และ

กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12  
   (พ.ศ.2560-2564) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 
5. ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
6. หลักการ แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจัดการ 
7. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธก์ารบริหาร 
8. ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วิเคราะห์ และพิจารณาความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ตรวจสอบความสอดคล้อง   ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้กลยุทธ์ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระหว่าง 

ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 และ
ศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้เรียน 

สนทนากลุ่มคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 27 คน เพื่อวิเคราะห์
สภาพของสถานศึกษาในการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
ตามกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis และ 
ใช้เทคนิค TOWS Matrix วิเคราะห์และ

กำหนดกลยุทธ์รองตามผังสภาพ 

สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการศึกษารูปแบบของ       

คู่มือการใช้จากเอกสาร และงานวิจัย 
ท่ีมีการสร้างคู่มือการใช้  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน  
 

สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ศึกษาความพึงพอใจ โดยการสอบถามครู และ
ผู้เรียน จำนวน 130 คน ท่ีมีต่อการใช้กลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

สอบถามผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบ 

ความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
1.ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์  
2.กรอบแนวคิดของกลยุทธ์  
3.ข้ันตอนการสร้างกลยุทธ์  
4.ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์  
5.ลักษณะของกลยุทธ์  
6.บทบาทของผู้บริหารในการใช้กลยุทธ์  
7.ปฏิทินการใช้กลยุทธ์ 

สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ด้านผลงาน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จำนวน 
35 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์
หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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3.2 แหล่งข้อมูล ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
      แหล่งข้อมูล ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 3.2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 3.2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 3.2.1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 3.2.1.4 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 
 3.2.1.5 ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
                3.2.1.6 หลักการ แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจัดการ 
 3.2.1.7 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหาร 
 3.2.1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
  3.2.2.1 การสนทนากลุ ่ม ผ ู ้ว ิจ ัยกำหนดกลุ ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 คน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 
  3.2.2.2 การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการเลือกแบบเจาะจง คือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาครัฐที่มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ได้รับรางวัล Honor Awards รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการ
ประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ในปี
การศึกษา 2561 ทั้ง 9 ประเภทผลงาน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู ้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน 35 คน 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 
 3.2.3 การพัฒนากลยุทธ ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยกำหนด 
กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู ้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มี
ประสบการณ์การบริหารในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 
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  3.2.4 การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยกำหนด 
กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู ้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มี
ประสบการณ์บริหารในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 

3.2.5 การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
แหล่งข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

      3.2.5.1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน โดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 แหล่งข้อมูล ได้แก่ รายงานสรุปผลการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562  
ของงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

         3.2.5.2 การศึกษาความพึงพอใจของครูและผู ้เรียนที ่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที ่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครูที่ทำ
หน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 10 แผนกวิชา จำนวน 10 คน ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์โครงการ
ละ 2 คน จำนวน 48 คน และ ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ 24 โครงการ ๆ ละ 3 คน 
จำนวน 72 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน  

 
3.3 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้  
 3.3.1 การศ ึกษากลยุทธ ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  มีดังนี้  

3.3.1.1 แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยสร้างขึ้น  
มีลักษณะเป็นรูปแบบของการบันทึกข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง  
ตามหัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ของหนังสือ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่
พิมพ์ และสำนักพิมพ์  
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3.3.1.2 แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงของหลักการ ทฤษฎี แนวคิด 
การบริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดกลยุทธ์
หลักการบริหารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีวิธีการสร้างดังนี้  

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
ความเชื่อมโยงของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับปัจจัย
การบริหารที่สำคัญของสถานศึกษา 

2) วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบและวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความ
เชื ่อมโยงของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับปัจจัย 
การบริหารที่สำคัญของสถานศึกษา 

3) นำข้อมูลที่ได้จากศึกษาและวิเคราะห์ มาสร้างเป็นแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และความเชื่อมโยงของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับ
ปัจจัยการบริหารที่สำคัญของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา มีลักษณะเป็นตาราง  
 3.3.2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี ้
 3.3.2.1 แบบสนทนากล ุ ่ม สำหร ับใช้ในการสนทนากล ุ ่มคณะกรรมการบร ิหาร
สถานศึกษาเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของแต่ละกลยุทธ์หลัก โดยใช้ SWOT Analysis ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
มีวิธีการสร้าง ดังนี้  

 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพองค์การ 
(SWOT Analysis) ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพ
การดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   2) วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบและวิธีการสร้างแบบสนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์สภาพ
การดำเนินงาน โดยใช้ SWOT Analysis จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

    3) นำข้อมูลที่ได้จากศึกษาและวิเคราะห์ มาออกแบบและร่างเป็นแบบสนทนา
กลุ่มเพ่ือวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์แต่ละกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา ซึ่งแบบสนทนากลุ่มเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพ มีลักษณะเป็นตาราง ประกอบด้วย สภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) และสภาพภายนอกวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treats)  
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    4) นำแบบสนทนากลุ ่มเพื ่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงาน ที ่สร้างขึ ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จำนวน 5 คน พิจารณาประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข)  

     5) นำผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสนทนากลุ่ม ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้มี
ความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจัดพิมพ์ตามจำนวนของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

  3.2.2.2 แบบสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหาร ตามผังสภาพการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของกลยุทธ์หลักการบริหารแต่ละด้าน โดยใช้เทคนิค 
TOWS Matrix เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหารให้มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม 
และมีความเป็นไปได้ กับผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์หลักการบริหารแต่ละด้าน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง มีวิธีการสร้างดังนี้ 

 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิค TOWS Matrix เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลและแนวทางในการสร้างแบบสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์รอง 

  2) วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบและสร้างเป็นแบบฟอร์มการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์
กลยุทธ์รองการบริหารตามผังสภาพ  

3) เมื่อสนทนากลุ่ม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่วิเคราะห์ได้จากการใช้ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค มาจัดเป็นผังสภาพ TOWS ของกลยุทธ์หลักการบริหารแต่ละด้าน เพ่ือใช้สนทนากลุ่ม
วิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหารต่อไป 
     3.3.2.3 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา
ทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา พิจารณาความ
สอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา มีวิธีการสร้างดังนี้  

 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามตามแนวคิดทฤษฎี 
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาวิเคราะห์ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

   2) ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได ้
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     3) นำผลที่ได้จากการศึกษา มาเป็นข้อมูลร่างแบบสอบถามความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

    4) นำแบบสอบถามที ่สร้างขึ ้นให้ผู้ เช ี ่ยวชาญด้านการวิจัย จำนวน 5 คน 
พิจารณาประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบสอบถามมาคำนวณหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) และเลือกรายการการ
บริหารที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ซึ่งรายการบริหารทุกรายการ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 

    5) นำแบบสอบถามกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา จำนวน 35 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้  

   6) วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็น             
ไปได ้โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   7) ปรับปรุง และแก้ไขกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา 
 3.3.3 การพัฒนากลยุทธ ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

โดยใช้แบบสอบถาม สำหรับให้ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตรวจสอบ 
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ เพื่อรับรองกลยุทธ์ ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนเอง มีวิธีการพัฒนา ดังนี้   

 3.3.3.1 นำแบบสอบถามกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่
ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา จำนวน 11 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ โดยจัดส่งให้แต่ละท่านได้ตรวจสอบเป็นรายบุคคล   
      3.3.3.2 ว ิเคราะห์ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็น             
ไปได ้และความเป็นประโยชน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     3.3.3.3 ปรับปรุง และแก้ไขกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค
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ประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนำไปจัดพิมพ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   

3.3.4 การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ผู้วิจัยสร้างคู่มือ 
การใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ขึ้นเอง โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่มีการ
สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์ และดำเนินการตามการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที ่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์มาเป็นลำดับ และสอบถามผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน 
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อรับรองคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ คู่มือการ
ใช้กลยุทธ์ประกอบด้วย ส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  

1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า คำนำ และสารบัญ 
2. ส่วนเนื้อหา ประกอด้วย 
 2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์  
  2.2 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์  
  2.3 ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์  
  2.4 ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์  
  2.5 ลักษณะของกลยุทธ์  
  2.6 บทบาทของผู้บริหารของการใช้กลยุทธ์  
  2.7 ปฏิทินการใช้กลยุทธ์ 
3. ส่วนหลัง ประกอบด้วย ประวัติย่อของผู้วิจัย และปกหลัง 

3.3.5 การประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้ 

 3.3.5.1 แบบรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้าน
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็น
แบบรายงานข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือให้หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รายงาน
ข้อมูล มีลักษณะเป็นตารางสำหรับบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน จำนวน
ผลงาน รางวัลที ่ได้รับจากการประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  และการนำไปใช้
ประโยชน์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์                    
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 3.3.5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู ้เร ียนที ่มีต่อกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีวิธีการดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามความพึงพอใจตาม
แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียน 
   2) นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและ
ผู้เรียนที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
   3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
จำนวน 5 คน พิจารณาประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (รายละเอียดดัง                 
ภาคผนวก ข)  
   4) นำผลการประเมินความตรงเชิงเนื ้อหาของแบบสอบถามมาคำนวณ 
หาค่า IOC (Index of Objective Congruence) และเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 
ซึ่งรายการข้อคำถามทุกข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00  

   5) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู ้เร ียนที ่มีต่อการใช้กลยุทธ์ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

   6) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความตรง         
เชิงเนื้อหาของผู้เชี ่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาชีพ จำนวน          
5 คน ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 10 คน และผู้เรียนที่เป็นเจ้าของโครงการสิ่งประดษิฐ์ 
จำนวน 15 คน ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
รวมทั้งสิ ้น 30 คน เพื ่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู ้เรียนที่มีต่อการใช้กลยุทธ์ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง          
และนำข้อมูลมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เทา่กับ 0.944 (รายละเอียดดัง ภาคผนวก ข) 
  7) นำแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
3.4.1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
     3.4.1.1 กำหนดประเด็นหัวข้อของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาและที่สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดของการวิจัย 
     3.4.1.2 ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อที่

ต้องการศึกษา 
    3.4.1.3 จัดหมวดหมู่ของเนื ้อหาสาระในแต่ละประเด็น และวิเคราะห์เนื ้อหาแต่ละ

ประเด็นทีม่ีความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยงกัน 
    3.4.1.4 นำผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยงกันมา

จัดระบบอย่างมีเหตุผล และวิเคราะห์กลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

  3.4.1.5 นำผลการวิเคราะห์กลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

3.4.2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 

    3.4.2.1 การจัดสนทนากลุ ่ม ผู ้ว ิจ ัยทำบันทึกข้อความ เชิญคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ในว ันศุกร ์ท ี ่  7 มิถ ุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น . ณ ห้องประช ุมเก ียรต ิยศ 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

        1) เมื่อถึงวันเวลาที่นัดหมาย ผู้วิจัยให้กรรมการและเลขานุการแจกแบบสนทนา
กลุ่มเพื่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์แต่ละกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา ให้กลุ่มตัวอย่างคนละ 1 ชุด 
และดำเนินการสนทนากลุ่ม ตามลำดับ ดังนี้ 

      2) กล่าวเปิดการสนทนากลุ่ม และแจ้งถึงวัตถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม 
    3) ชี ้แจงประเด็นการสนทนากลุ ่ม เกี ่ยวกับการวิเคราะห์สภาพภายใน คือ 

จุดแข็ง และจุดอ่อน ในการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และสภาพภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินงานการ
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พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และตอบข้อ
ซักถามเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน 

   4) อธิบายถึงแบบสนทนากลุ่มเพื ่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ ์อาชีวศ ึกษาของว ิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ์ แต ่ละ 
กลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 65 นิ้ว 
เพ่ือขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น และตอบข้อซักถามเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน 

   5) มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ลงในแบบสนทนากลุ่มที่แจกให้ โดยให้เวลาในการวิเคราะห์ 30 นาท ี

   6) เมื่อครบตามกำหนดเวลา ผู้วิจัยให้กรรมการและเลขานุการนำเสนอแบบ
สนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการสถานศึกษา 
แล้วสอบถามกรรมการบริหารสถานศึกษาคนหนึ่งว่า “ผลการวิเคราะห์สภาพภายในตามกลยุทธ์
หลักการบริหารสถานศึกษาด้านการจัดการของท่าน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีจุดแข็งอย่างไร
บ้าง” และให้กรรมการและเลขานุการบันทึกลงในไฟล์ข้อมูลแบบวิเคราะห์ แล้วสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
คนอื่น ๆ ว่าท่านใดที่มีผลการวิเคราะห์จุดแข็งแตกต่างจากที่นำเสนอนี้บ้าง ให้นำเสนอจนครบทุกคน 
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างร่วมกันพิจารณา จุดแข็งทั้งหมดอีกครั้ง และร่วมกันปรับปรุงข้อความให้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน  

   7) ผู้วิจัยดำเนินการสนทนากลุ่มต่อโดยสอบถามถึงผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน โดย
ดำเนินการเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการวิเคราะห์จุดแข็งดังกล่าวข้างต้น และดำเนินการสนทนากลุ่มเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ตามลำดับ   

  8) ผู ้วิจัยดำเนินการสนทนากลุ ่มตามขั ้นตอนดังกล่าวข้างต้น ด้านบุคลากร               
ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุและอุปกรณ์ จนครบสภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลักการบริหาร
สถานศึกษาทุกด้าน 

      9) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มร่วมกันทบทวนผลการวิเคราะห์ทุก
ด้านอีกครั้ง และสรุปผลการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ SWOT Analysis ตาม
กลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง และกล่าวปิดการ
สนทนากลุ่ม 

  3.4.2.2 การสนทนากลุ่ม โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix วิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหาร
ตามผังสภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของแต่ละกลยุทธ์
หลักการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน โดยดำเนินการ ดังนี้ 
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1) ผู้วิจัยให้เลขานุการกล่มนำข้อมูลสภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มาจัดผังสภาพ TOWS 
วิเคราะห์กลยุทธ์รอง ตามเทคนิค TOWS Matrix โดยการจัดผังสภาพ SWOT ของกลยุทธ์หลักการ
บริหารสถานศึกษาแต่ละด้าน เป็น 4 สภาพ ได้แก่  

(1.1) W+O คือ ผังสภาพที ่สภาพภายในมีจ ุดอ่อนกับสภาพภายนอก                 
ที่เป็นโอกาส  

(1.2) S+O คือ ผ ังสภาพที่สภาพภายในมีจ ุดแข็งก ับสภาพภายนอก               
ที่เป็นโอกาส 

(1.3) W+T คือ ผังสภาพที่สภาพภายในมีจุดอ่อนกับสภาพภายนอก             
ที่เป็นอุปสรรค 

(1.4) S+T คือ ผังสภาพที่สภาพภายในมีจุดอ่อน กับสภาพภายนอก                  
ที่เป็นอุปสรรค 
    2) ทำการสนทนากลุ่มวิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหารที่สอดคล้อง เหมาะสม
และเป็นไปได้ตามผังสภาพแต่ละผังสภาพ ดังนี้  
  (2.1) ผังสภาพ W+O กลยุทธ์รองการบริหารที่สอดคล้องเหมาะสม และ
เป็นไปได้ตามผังสภาพ คือ กลยุทธ์ “ทดแทน” เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์การ เป็น
กลยุทธ์เชิงพัฒนา 
  (2.2) ผังสภาพ S+O กลยุทธ์รองการบริหารที่สอดคล้อง เหมาะสม และ
เป็นไปได้ตามผังสภาพ คือ กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพื่อใช้จุดแข็งเปิดโอกาสใหม่ทางการแข่งขัน เป็น               
กลยุทธ์เชิงรุก 
  (2.3) ผังสภาพ W+T กลยุทธ์รองการบริหารที่สอดคล้อง เหมาะสม และ
เป็นไปได้ตามผังสภาพ คือ กลยุทธ์ “บรรเทา” เพ่ือหาทางแก้ไขจุดอ่อน และเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบัง
วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นกลยุทธ์เชิงพลิกแพลง 
  (2.4) ผังสภาพ S+T กลยุทธ์รองการบริหารที่สอดคล้อง เหมาะสม และ
เป็นไปได้ตามผังสภาพ คือ กลยุทธ์ “โอบล้อม” การอาศัยจุดแข็ง ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นกลยุทธ์เชิงรับ 
 3) โดยให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแต่ละคนนำเสนอพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ และ
ผู้วิจัยสอบถามผู้ร่วมสนทนากลุ่มว่าเห็นด้วยหรือไม่หากผู้วิจัยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะกำหนดเป็น
กลยุทธ์รองการบริหารของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านนั้น โดยดำเนินการเช่นนี้จนครบทุกผังสภาพ 
ของกลยุทธ์หลัการบริหารทุกด้าน 
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 4) ผู ้วิจัยนำเสนอสรุปกลยุทธ์รองการบริหารตามผังสภาพของกลยุทธ์หลัก 
การบริหารสถานศึกษาแต่ละด้าน จากการสนทนากลุ่ม สอบถามผู้ร่วมสนทนากลุ่มอีกครั้งว่าจะ
ปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นใดบ้างเพื่อให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้น จนกระทั่งไม่มีผู้เสนอขอแก้ไข
หรือปรับปรุง ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนทนากลุ่ม และกล่าวปิดการสนทนากลุ่ม 

 3.4.2.3 การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ผู้วิจัยดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  

   1) ทำหนังสือวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นำส่งแบบสอบถามถึงผู้อำนวยการ
วิทยาลัย กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน เพื ่อขอความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี ่ยวชาญด้านการบริหาร
สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง   
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการสร้างเป็นกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ
ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการวิทยาลัย ทั้ง 35 วิทยาลัย เป็นอย่างดี 
ได้รับแบบสอบถามคืนกลับครบถ้วนทั้ง 35 ชุด  

   2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ปรากฏว่ามีความสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้ง 35 ชุด 

3.4.3 การพัฒนากลยุทธ ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
   3.4.3.1 คัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในการตรวจสอบ                   
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 11 คน 

3.4.3.2 ทำหนังสือวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นำส่งแบบสอบถาม ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 ท่านเป็นอย่างดี และได้รับแบบสอบถามคืนกลับครบทั้ง          
11 ชุด  
   3.4.3.3 ตรวจสอบแบบสอบถามทั้ง 11 ชุด พบว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกชุด 
  3.4.3.4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยนำผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ์ส ูงของ
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วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที ่ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบว่ามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ในการนำไปใช้บริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
 3.4.3.5 ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้น 

3.4.4 การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยดำเนินการ 
ดังนี้ 
   3.4.4.1 คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพ่ือ
สอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
  3.4.4.2 ทำหนังสือวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นำส่งคู ่มือการใช้กลยุทธ์และ
แบบสอบถาม ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ                
ทั้ง 11 ท่านเป็นอย่างดี ได้รับแบบสอบถามคืนกลับครบทั้ง 11 ชุด  
   3.4.4.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ง 11 ชุด ปรากฏว่ามีความสมบูรณ์
ครบถ้วนทุกชุด 
   3.4.4.4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยนำผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่มือ
การใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วรับรองว่ามีความ
สมบูรณ์ ในการใช้เป็นคู ่มือการใช้กลยุทธ์บริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

3.4.4.5 ปรับปรุงสาระสำคัญ ภาษา และข้อความของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีความชัดเจนและสมบูรณม์ากข้ึน 

3.4.5 การประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ผู้วิจัย
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.4.5.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา2561 กับ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
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 1) ผู้วิจัยมอบหมายหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รายงาน
ข้อมูลผลสัมฤทธิ ์การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ตามแบบรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 2) นำข้อมูลผลสัมฤทธิ์การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จากแบบรายงาน
ข้อมูลมาบันทึกลงในตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน 

3.4.5.2 การสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

1) ดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
ที่สร้างและพัฒนาขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นตามขอบเขตของระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

2) มอบหมายหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ไปมอบให้ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียน
เจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  

3) มอบหมายหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เก็บรวบรวม
แบบสอบถามความพึงพอใจคืนกลับในวันถัดมา แล้วส่งมอบให้ผู้วิจัย ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนกลับ
ครบถ้วน จำนวน 130 ชุด  

4) จัดหมวดหมู่แบบสอบถามเป็นชุดของครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่
ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของแบบสอบถาม ปรากฏว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกชุด 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
3.5.1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการดังนี้ 
   3.5.1.1 ศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับหลักการ
บริหาร ทฤษฎีการบริหาร แนวคิดกลยุทธ์การบริหาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษา และเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หลักการบริหาร ทฤษฎีการบริหาร แนวคิดการบริหาร
จัดการ และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
 3.5.1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกับปัจจัยการบริหารที่สำคัญของ
สถานศึกษา 4 ด้าน โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์หลักการบริหารเป็นด้าน ๆ และกำหนดเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 3.5.2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการดังนี้ 
 3.5.2.1 การสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงาน และกลยุทธ์รองการบริหาร
ตามผังสภาพการดำเนินงาน โดยการใช้เทคนิค ดังนี้ 
       1) ใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ตามกลยุทธ์หลักการบริหาร 
แต่ละด้าน ทั ้งจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Treats)  
 2) ใช้เทคนิค TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์รองตามผังสภาพของกลยุทธ์
หลักการบริหารสถานศึกษาแต่ละด้าน ใช้ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์รองที่มีความสอดคล้อง มีความ
เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ กับผังสภาพของกลยุทธ์หลัก ได้แก่ W+O = กลยุทธ์รองเชิงพัฒนา 
S+O = กลยุทธ์รองเชิงรุก S+T = กลยุทธ์รองเชิงพลิกแพลง และ W+T = กลยุทธ์รองเชิงรับ  

3.5.2.3 สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา จำนวน 35 คน เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัยมีลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ผล ดังต่อไปนี้ 
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    1) วิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของผู้เชี ่ยวชาญที่ตรวจสอบระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของ           
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์
สูงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตรวจสอบ ให้คะแนน ดังนี้ 
 5 คะแนน เมื ่อเห็นว่ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้          
มากที่สุด 
 4 คะแนน เมื ่อเห็นว่ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้มาก 
 3 คะแนน เมื ่อเห็นว่ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้       
ปานกลาง 
 2 คะแนน เมื ่อเห็นว่ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้น้อย 
 1 คะแนน เมื ่อเห็นว่ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้         
น้อยที่สุด 

2) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535 
: 23-24) ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

3.51-4.50 หมายถงึ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 

 1.51-2.50 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
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 1.00-1.50 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3) กำหนดเกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ ์สูง โดยเลือกใช้เฉพาะกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป หรือมีระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุดเท่านั้น ปรากฏว่ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย        
ตั้งแต่ 3.51- 5.00 ทุกกลยุทธ์  
  3.5.2.4 ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี ่ยวชาญ             
ด้านการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้มีความชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้น 

3.5.3 การพัฒนากลยุทธ ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการดังนี้ 

 3.5.3.1 สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11  คน 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดย
นำผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 
  +1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยว่า กลยุทธ์มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็น 
ไปได้ และความเป็นประโยชน์กับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
  0 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่แน่ใจว่า กลยุทธ์มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็น            
ไปได้ และความเป็นประโยชน์กับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
  -1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เห็นด้วยว่า กลยุทธ์มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์กับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

  แล้ววิเคราะห์โดยใช้สูตร IOC =    R 
                       N  
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  โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณากลยุทธ์ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไป และความเป็นประโยชน์ได้ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2554 : 71) 
ซึ่งพบว่า ทุกกลยุทธ์รองมีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.70 - 1.00 (รายละเอียด แสดงในภาคผนวก ข) 

  3.5.3.2 ปรับปรุงรายการกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้น  
 3.5.4 การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการดังนี้ 
 3.5.4.1 การตรวจสอบคู่มือการใช้กลยุทธ์ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
จำนวน 11 คน เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยนำข้อมูลผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ความตรงของเนื้อหา
สาระสำคัญของคู ่ม ือการใช้กลยุทธ์ (Content Validity) และใช้เทคนิค IOC (Item Objective 
Congruence Index) หรือดัชนีความสอดคล้องของเนื ้อหาสาระสำคัญคู ่ม ือการใช้กลยุทธ์กับ
วัตถุประสงค์ และตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ มาคำนวณหาค่า IOC โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ในการคัดเลือกเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์ ดังนี้  
  +1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยว่า เนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสมบูรณ์เหมาะสม ในการนำกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา 
  0 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่แน่ใจว่า เนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสมบูรณ์เหมาะสม ในการนำกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา   
  -1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เห็นด้วยว่า เนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสมบูรณ์เหมาะสม ในการนำกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา 
  แล้วเลือกเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.60 ขึ้นไป ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 71) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 (รายละเอียด แสดงในภาคผนวก ข)  
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   3.5.4.2 ปรับปรุงเนื ้อหาสาระสำคัญของคู ่มือการใช้กลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้มีความชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้น 
 3.5.5 การประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการ
ดังนี้ 

  3.5.5.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

   1) เปรียบเทียบจำนวนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 โดยการคำนวณหา
ผลต่างของจำนวนผลงาน จำแนกตามประเภทผลงาน 

   2) เปรียบเทียบคุณภาพผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยการคำนวณหาผลต่างจำนวนรางวัลของผลงานที่ได้รับจาก             
การประกวด ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 
2562 จำแนกตามประเภทผลงาน 

   3) เปรียบเทียบผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยคำนวณหาผลต่างของจำนวนผลงานที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์จริง ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทผลงาน 

 3.5.5.2 การศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา      
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 
 1) รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนจากหัวหน้างานวิจัย 
พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละฉบับ และ
นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ กำหนดรหัสและลงรหัส นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  
    2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ           
โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
    3) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน
วิเคราะห์หาค่าเฉลี ่ย ( X ) และ ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน  
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว.  2535 : 23-24) ดังนี้ 
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  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 

    1. การหาค่าร้อยละ (P) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด 2553: 104)  
 

             𝑃 =
𝑓 × 100

𝑛
 

 

   เมื่อ  P  แทน ค่าร้อยละ 
      f  แทน ค่าความถ่ีที่ต้องการแปลงเป็นค่าร้อยละ 
      n  แทน ค่าจำนวนความถี่ทั้งหมด 

     2. การหาค่าเฉลี่ย (Χ ) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541: 40) 
   

N

X
X


=   

เมื่อ   แทน   ค่าเฉลี่ย 

                X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N  แทน จำนวนประชากรทั้งหมด 
 
     3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541: 65)    
 
  
 
  เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       N  แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

       X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

             (X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 
 
 

1)N(N

X)(XN
S.D.

22

−

−
=
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 3.6.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
     1. การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
      หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยการคำนวณหาค่า IOC (Index of Objective 
Congruence) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญ 
อนันตพงษ.์  2548: 1)   
 

             IOC =    R 
                       N  
     เมื่อ   IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
          R     แทน ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้คะแนน ดังนี้ 
            ถ้าแน่ใจว่าสอดคล้องกันให้ค่า    +1 
            ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกันให้ค่า  0 
            ถ้าแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกันให้ค่า -1 

        R  แทน ค่าผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
          N    แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2. การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้าน
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  

(-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541: 200) 
 
        
     
      

     เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
        n  แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม 

      Si
2   แทน ผลรวมคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

         St
2   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 บทนี้จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัย
จะนำเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 

4.1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิดกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

หลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด 
การ

บริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ 
การ

บริหาร 
สถานศึกษา 

1. นโยบายและยุทธ์ศาสตร์ 
    1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  
         (พ.ศ. 2560 - 2564) 
    1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     1.4 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 

 
√ 
√ 
 
√ 
√ 

  
 
 
 
√ 
√ 

 
 
 
 
√ 
√ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

หลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด 
การ

บริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ 
การ 

บริหาร 
สถานศึกษา 

   1.5 ผลงานด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
        อาชีวศึกษา 

√   √ 

2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ √ √ √  
3. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหาร √ √ √ √ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 อรุณกมล ศุขเอนก และคณะ  
4.2 ภูมิภัทร กลางโคตร์ และคณะ  
4.3 ปรีชา ดาวเรือง และคณะ  
4.4 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์  
4.5 ปนิดา เนื่องพนอม  
4.6 ธาดา อักษรชื่น  
4.7 ทิวัตถ ์ศรีดำรงค์  
4.8 โชติ แย้มแสง  
4.9 อาปีร์  
4.10 ลุกซ์ ริชาร์ด และเดวิด คอลลิส 
4.11 เดวิส คอลลิส 
4.12 ทอมสัน และสตริคแลน 
4.13 เฟร็ด อาร์ เดวิด 
4.14  แพร็ค และโรบินสัน 
4.15 เดส และ คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

รวม 12 3 19 18 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง พบว่า หลักการ 
ทฤษฎี  แนวคิดกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหาร เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกรายการ เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายการเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริหารจัดการ จำนวน 19 รายการ รองลงมาเกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา จำนวน 18 รายการ เกี่ยวข้องกับหลักการบริหาร จำนวน 12 รายการ และ
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการบริหาร จำนวน 3 รายการ ตามลำดับ 
 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม
สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 
กับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา เพ่ือกำหนดกลยุทธ์หลักการบริหารเป็นด้าน ๆ  ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2  หลักการ ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ที่มคีวามสัมพันธ์ 
                และความเชื่อมโยงกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม และจำแนกเป็นรายด้าน 
 

ที ่
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกับ             
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 

ด้า
นก

าร
จัด

กา
ร 

ด้า
นบ

ุคล
าก

ร 

ด้า
นง

บป
ระ

มา
ณ

 

ด้า
นว

ัสดุ
 ป

กร
ณ์

 
1. หลักการบริหาร 

1.1 ความหมายของการบริหาร 
    

     1) ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน  √ √   
     2) กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกัน   

       ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างร่วมกัน 

√ √ √ √ 

     3) กระบวนการทำงานอย่างมีข้ันตอนโดยอาศัย 
       บุคคลอื่นทำงานให้สำเร็จ 

√ √  
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกับ 
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 

ด้า
นก

าร
จัด

กา
ร 

ด้า
นบ

ุคล
าก

ร 

ด้า
นง

บป
ระ

มา
ณ

 

ด้า
นว

ัสดุ
 ป

กร
ณ์

 

1     4) การบริหารจัดการทรัพยากร และสารสนเทศ 
        อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 
        ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.2 กระบวนการบริหาร 
     1) กระบวนการบริหารแบบ POLC 
     2) กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB 
1.3 วิธีการจัดการทรัพยากรการบริหาร (4 M’s)  
     ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย   
     ของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

√ 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
 

2 แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ     
 2.1 เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor)  √ √ √ √ 

 2.2 อังรี ฟาโยล (Henri Fayol)  √ √ √  

 2.3 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber)  √ √ √  
 2.4 การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon   

     Experiment) เมโย (Mayo) กับคณะ  
 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 2.5 ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) Follette √ √   
 2.6 เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard)  √ √ √  
 2.7 ทฤษฎีของมาสโลว์  √ √ √ √ 
 2.8 ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC  

     Gregor Theory X, Theory Y)  
 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 2.9 ทฤษฎี Z (Z Theory)  
2.10 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ที ่
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกับ 
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 

ด้า
นก

าร
จัด

กา
ร 

ด้า
นบ

ุคล
าก

ร 

ด้า
นง

บป
ระ

มา
ณ

 

ด้า
นว

ัสดุ
 ป

กร
ณ์

 

3 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร     
 3.1 Morrison, Renfro and Boucher (1987)  √    
 3.2 Mintzberg. H (1994)  √    

 3.3 Longman Dictionary of English Language and  
     Culture Dictionary (2005) 

√    

 3.4 Campton Lilly (2010) 
3.5 Wheelen and Hunger (2012) 
3.6 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) 
3.7 เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ (2553) 

√ 
√ 
√ 
√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 3.8 อนิวัช แก้วจำนง (2551)  
3.9 พสุ เดชะรินทร์ (2549)  

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 อรุณกมล ศุขเอนก และคณะ  
4.2 ภูมิภัทร กลางโคตร์ และคณะ  
4.3 ปรีชา ดาวเรือง และคณะ  
4.4 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์  
4.5 ปนิดา เนื่องพนอม  

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 4.6 ธาดา อักษรชื่น  
4.7 ทิวัตถ ์ศรีดำรงค์ 
4.8 โชติ แย้มแสง 

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 

    √ 

√ 
√ 
√ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ที ่
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกับ 
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 

ด้า
นก

าร
จัด

กา
ร 

ด้า
นบ

ุคล
าก

ร 

ด้า
นง

บป
ระ

มา
ณ

 

ด้า
นว

ัสดุ
 ป

กร
ณ์

 

4  4.9 อาปีร์ 
4.10. ริชาร์ด และเดวิด คอลลิส 
4.11. เดวิส คอลลิส 
4.12. ทอมสัน และสตริคแลน 
4.13. เฟร็ด อาร์ เดวิด 
4.14. แพร็ค และโรบินสัน 
4.15. เดส และ คณะ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 รวม 41 35 32 26 

 
จากตารางที ่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ และมีความเชื่อมโยงกับ
ปัจจัยการบริหารที่สำคัญของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า หลักการ 
ทฤษฎี แนวคิดกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ มีความเกี่ยวข้อง และมีความ
เชื่อมโยงกับปัจจัยการบริหารที่สำคัญของสถานศึกษา ด้านการจัดการเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 41 รายการ 
รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร จำนวน 35 รายการ ด้านงบประมาณ จำนวน 32 รายการ และด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ จำนวน 26 รายการ ตามลำดับ 
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4.2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสนทนากลุ่ม (Focus Group) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โดยนำกลยุทธ์หลักการบริหารแต่ละด้านตามปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา มาวิเคราะห์สภาพของ
สถานศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength) จ ุดอ ่อน  (Weakness) และสภาพแวดล ้อมภายนอกของสถานศ ึกษา ได ้แก ่  โอกาส 
(Opportunity)  อุปสรรค (Treat) ในการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาตามกลยุทธ์
หลักการบริหารแต่ละด้าน ดังนี้ 

4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของกลยุทธ์
หลักการบริหารด้านการจัดการ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก วิทยาลัยเทคนิค 
                ประจวบคีรีขันธ์ ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ 
 

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษามีฝ่ายและ
งานที่รับผิดชอบชัดเจน 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ชัดเจน 

2. มีการจัดเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา
ครอบคลุมการพัฒนาผลงานหลายประเภท 

2. แผนงานโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ไม่มีเป้าหมาย และตัวชี้วัด 

สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 

1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ให้
การส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 

1. มีโครงการนโยบายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นจำนวนมาก 
2. ระเบียบราชการไม่เอื ้อต่อการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 2. มีเวทีการประกวดผลงานในระดับจังหวัด          

ระดับภาค และระดับชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. มีเวทีเข้าร่วมประกวดจากหน่วยงานภายนอก  
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จากตารางที่ 4.3 สภาพแวดล้อมการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ พบว่า  

สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีจุดแข็ง คือ 1) โครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษามีฝ่ายและงานที่รับผิดชอบชัดเจน และ 2) มีการจัดเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา
ครอบคลุมการพัฒนาผลงานหลายประเภท และมีจุดอ่อน คือ 1) แผนพัฒนาสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ชัดเจน และ 2) แผนงานโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ไม่มีเป้าหมายและตัวชี้วัด  

สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีโอกาส คือ 1) นโยบายของ
รัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ให้การส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 2) มีเวทีการประกวด
ผลงานในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด 3) มีเวทีเข้าร่วมประกวดจาก
หน่วยงานภายนอก และมีอุปสรรค คือ1) มีโครงการนโยบายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นจำนวนมาก และ 2) ระเบียบราชการไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

 
4.2.1 .2  ผลการว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมภายใน และสภาพแวดล ้อมภายนอก

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ด้วยกลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร ปรากฏผลดังตารางที่ 4.4  
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก วิทยาลัยเทคนิค 
                ประจวบคีรีขันธ์ ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร 
 

สภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการ
ดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีมาตรการในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

2. ครูมีความรู้มีความสามารถและมีหลากหลาย
สาขาวิชาชีพครอบคลุมการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

2. ครูไม่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. ผู้เรียนไม่มีความตั้งใจพัฒนาผลงาน 

3. ผู้เรียนจำนวนมาก และสถานศึกษาเปิดสอน
หลากหลายสาขาวิชา 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

สภาพภายนอกวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน     

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้าย หรือ
เปลี่ยนแปลงบ่อย     

2. มีวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ        
ที่ยินดีให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

2. ครูต้องดำเนินการตามกฎ และระเบียบอ่ืน ๆ 
ของทางราชการ 
3. ผู้เรียน ต้องเดินทางไป - กลับ ระหว่าง 

3. หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เชิญชวนบุคลากร
เสนอโครงการเข้าร่วมประกวด และมีรางวัล 

สถานศึกษากับบ้านพัก ทำให้ไม่สามารถพัฒนา
ผลงานได้ต่อเนื่อง    

 

 จากตารางที่ 4.4 สภาพการดำเนินงานในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร พบว่า 

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีจุดแข็ง คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสำคัญในการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 2) ครูมีความรู้มีความสามารถ
และมีหลากหลายสาขาวิชาชีพครอบคลุมการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และ 3) ผู้เรียน
จำนวนมาก และสถานศึกษาเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และมีจุดอ่อน คอื 1) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มี
มาตรการในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  2) ครูไม่ให้ความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ  3) ผู้เรียนไม่มีความตั้งใจพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีโอกาส คือ 1) มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับบุคลากรภายนอกหน่วยงาน  2) มีวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถที่ยินดีให้คำปรึกษาในการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และ 3) หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เชิญชวนบุคลากรเสนอ
โครงการเข้าร่วมประกวด และมีรางวัล และมีอุปสรรค คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้าย หรือ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 2) ครูต้องดำเนินการตามกฎ และระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการ 3) ผู้เรียนต้องเดินทาง
ไป - กลับ ระหว่างสถานศึกษากับบ้านพัก ทำให้ไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ต่อเนื่อง 
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4.2.1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของกลยุทธ์
หลักการบริหารด้านงบประมาณ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.5  

 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก วิทยาลัยเทคนิค 
                ประจวบคีรีขันธ์ ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ 
 

สภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. สถานศึกษามีเงินรายได้เพียงพอในการ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 

1. ไม่มีการจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุน
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แก่
ผู้เรียน 

2. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน    

2. การระดมทรัพยากรไม่ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

สภาพภายนอกวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 

1. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน
โครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ตามคุณภาพผลงาน จากหน่วยงานต้นสังกัด  

1. การจัดสรร เงินงบประมาณอุดหนุนโครงการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จาก
หน่วยงานต้นสังกัดมีความล่าช้า 

2. มีหน่วยงานภายนอกเชิญชวนและให้เงินทุน
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์    

2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายของ
ทางราชการ ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 3. เงินทุนหน่วยงานอื่น อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ  

 
จากตารางที่ 4.5 สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ พบว่า 
 สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีจุดแข็ง คือ 1) สถานศึกษามีเงินรายได้

เพียงพอในการสนับสนุนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แก่ผู้เรียน  และ 2) มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  และมีจุดอ่อน คือ 1) ไม่มีการจัดสรรเงินรายได้



145 
 

สถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 2) การระดมทรัพยากรไม่
ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์       

สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีโอกาส คือ 1) ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณอุดหนุนโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตามคุณภาพผลงาน จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และ 2) มีหน่วยงานภายนอกเชิญชวนและให้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์   และมีอุปสรรค คือ 1) การจัดสรร เงินงบประมาณอุดหนุนโครงการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากหน่วยงานต้นสังกัดมีความล่าช้า 2) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย
ของทางราชการ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ 3) เงินทุนหน่วยงานอ่ืน              
อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

 
4.2.1.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก วิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของกลยุทธ์
หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์  ปรากฏผลดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก วิทยาลัยเทคนิค 
                ประจวบคีรีขันธ์ ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
 

สภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. แผนกวิชามีเครื่องมือ และอุปกรณ์การพัฒนา
ผลงานฯ ที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน 

1. การเบิกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของแผนก
วิชาไม่สะดวก 

2. มีบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือช่วยเหลือในการหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยฯ 

2. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ระหว่างแผนกวิชา 

 3. สถานศึกษาไม่มีพ้ืนที่ เพื่ออำนวยความสะดวก
การจัดทำโครงการในวันหยุดราชการ 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

สภาพภายนอกวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สมัยใหม่หลากหลายชนิดที่
จำหน่ายในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1. ร้านค้าในท้องถิ่นไม่มีจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
จำเป็นบางชนิด 
2. ระเบียบการจัดซื้อวัสดุไม่เอ้ือในการพัฒนา 

2. มีแหล่งในการสืบค้นหาข้อมูลในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่หลากหลาย 

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. วัสดุอุปกรณ์บางชนิดราคาสูงและไม่แบ่งขาย 

  
 

จากตารางที่ 4.6 สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ พบว่า  

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีจุดแข็ง คือ 1) แผนกวิชามีเครื่องมือ และ
อุปกรณ์การพัฒนาผลงานฯ ที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน และ 2) มีบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ช่วยเหลือในการหาข้อมูลเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัยฯ  และมีจุดอ่อน คือ 1) การเบิกใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของแผนกวิชาไม่สะดวก 2) ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือระหว่างแผนก
วิชา และ 3) สถานศึกษาไม่มีพ้ืนที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกการจัดทำโครงการในวันหยุดราชการ  

สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีโอกาส คือ 1) มีวัสดุ อุปกรณ์สมัยใหม่
หลากหลายชนิดที่จำหน่ายในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  2) มีแหล่งใน
การสืบค้นหาข้อมูลในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ที่หลากหลาย  และมีอุปสรรค คือ               
1) ร้านค้าในท้องถิ่นไม่มีจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์จำเป็นบางชนิด 2) ระเบียบการจัดซื้อวัสดุไม่เอื้อในการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ3) วัสดุอุปกรณ์บางชนิดราคาสูงและไม่แบ่งขาย 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์รองการบริหารแต่ละ
ด้าน ด้วยการนำสภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จากข้ันตอนที่ 4.2.1 คือ สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย จุดแข็งและ
จุดอ่อน กับสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย โอกาสและอุปสรรค มาจัดผังสภาพเป็น 4 ผังสภาพ 
ได้แก่ จุดอ่อนกับโอกาส (W+O), จุดแข็งกับโอกาส (S+O), จุดอ่อนกับอุปสรรค (W+T), และจุดแข็งกับ
อุปสรรค (S+T) และนำมากำหนดกลยุทธ์รองการบริหารแต่ละด้านได้ดังนี้ 

 
4.2.2.1 ผังสภาพการดำเนินงาน (SWOT) ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ และ

ผลการกำหนดกลยุทธ์รองการบริหารด้านการจัดการ (TOWS) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 ผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ และการกำหนด     
                กลยุทธ์รองการบริหารตามผังสภาพการดำเนินงาน  
 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+O = Off-set approach            

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+O = Matching approach           

จุดอ่อน (W) 
1. แผนพัฒนาสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ชัดเจน
2. แผนงานโครงการพัฒนาผลงานไม่มีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
โอกาส (O) 
1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ให้
การส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 
2. มีเวทีการประกวดผลงานในระดับจังหวัด          
ระดับภาค และระดับชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. มีเวทีเข้าร่วมประกวดจากหน่วยงานภายนอก 
 

จุดแข็ง (S) 
1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษามีฝ่ายและ
งานที่รับผิดชอบในการวิจัย พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
2. มีการจัดเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา
ครอบคลุมการพัฒนาผลงานหลายประเภท 
โอกาส (O) 
1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ให้
การส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 
2. มีเวทีการประกวดผลงานในระดับจังหวัด          
ระดับภาค และระดับชาติ จากหน่วยงานต้น
สังกัด 
3. มีเวทีเข้าร่วมประกวดจากหน่วยงานภายนอก 

  
กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพื่อใช้โอกาส                        
ที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงแก้ไข) 

ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ

บรรจุโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณของสถานศึกษา 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพื่อใช้จุดแข็งเปิด 

โอกาสใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 
ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 2 กลยุทธ์ คือ 

1. ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่ง
นวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย 
2. จัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม และการรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+T = Mitigation approach          

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+T = Covering approach           

จุดอ่อน (W) 
1. แผนพัฒนาสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ชัดเจน
2. แผนงานโครงการพัฒนาผลงานไม่มีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
อุปสรรค (T) 
1. มีโครงการนโยบายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นจำนวนมาก 
2. ระเบียบราชการไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

จุดแข็ง (S) 
1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษามีฝ่ายและ
งานที่รับผิดชอบในการวิจัย พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
2. มีการจัดเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา
ครอบคลุมการพัฒนาผลงานหลายประเภท 
อุปสรรค (T) 
1. มีโครงการนโยบายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นจำนวนมาก 
2. ระเบียบราชการไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

  
กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน 
และเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์ 

ขององค์การ (เชิงรับ) 
ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 

อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ประเมินเพ่ือเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้ 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์ “โอบล้อม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์
ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา

ผลงานกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

  
จากตารางที่ 4.7 ผลการกำหนดกลยุทธ์รองการบริหาร ตามผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์

หลักการบริหารด้านการจัดการ โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix พบว่า มีกลยุทธ์รองการบริหาร 5 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 1) กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และบรรจุโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา 2) สถานศึกษาประกาศใช้
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นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย 3) จัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม 
และการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน 4) อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมิน
เพ่ือเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้ และ 5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การพัฒนาผลงานกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

 
4.2.2.2 ผังสภาพการดำเนินงาน (SWOT) ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร และผล

การกำหนดกลยุทธ์รองการบริหารด้านบุคลากร (TOWS) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที ่ 4.8 ผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร และผลการกำหนด 
กลยุทธ์รองการบริหารตามผังสภาพการดำเนินงาน 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+O = Off-set approach            

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+O = Matching approach           

จุดอ่อน (W) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีมาตรการในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
2. ครูไม่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. ผู้เรียนไม่มีความตั้งใจพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 
โอกาส (O) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน     
2. มีวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ        
ที่ยินดีให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เชิญชวนบุคลากร
เสนอโครงการเข้าร่วมประกวด และมีรางวัล 

จุดแข็ง (S) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการ

ดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
2. ครูมีความรู้มีความสามารถและมีหลากหลาย
สาขาวิชาชีพครอบคลุมการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. ผู้เรียนจำนวนมาก และสถานศึกษาเปิดสอน
หลากหลายสาขาวิชา 
โอกาส (O) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน     
2. มีวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ        
ที่ยินดีให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เชิญชวนบุคลากร
เสนอโครงการเข้าร่วมประกวด และมีรางวัล 

  
กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพื่อใช้โอกาส                        
ที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงแก้ไข) 

ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
สร้างความตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนให้

เกิดความพยายาม โดยส่งเข้ารับการพัฒนา อบรม 
และศึกษาดูงาน 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพื่อใช้จุดแข็งเปิด 

โอกาสใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 
ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 

ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใน
การพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+T = Mitigation approach          

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+T = Covering approach           

จุดอ่อน (W) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีมาตรการในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
2. ครูไม่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. ผู้เรียนไม่มีความตั้งใจพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
อุปสรรค (T) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้าย หรือ
เปลี่ยนแปลงบ่อย     
2. ครูต้องดำเนินการตามกฎ และระเบียบอ่ืน ๆ 
ของทางราชการ 
3. ผู้เรียน ต้องเดินทางไป - กลับ ระหว่าง
สถานศึกษากับบ้านพัก ทำให้ไม่สามารถพัฒนา
ผลงานได้ต่อเนื่อง    

จุดแข็ง (S) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการ
ดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
2. ครูมีความรู้มีความสามารถและมีความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 
3. ผู้เรียนจำนวนมาก และสถานศึกษาเปิดสอน
หลากหลายสาขาวิชา 
อุปสรรค (T) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้าย หรือ
เปลี่ยนแปลงบ่อย     
2. ครูต้องดำเนินการตามกฎ และระเบียบอ่ืน ๆ 
ของทางราชการ 
3. ผู้เรียน ต้องเดินทางไป - กลับ ระหว่าง
สถานศึกษากับบ้านพัก ทำให้ไม่สามารถพัฒนา
ผลงานได้ต่อเนื่อง 

  
กลยุทธ์รองการบริหาร  

“บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน และเลี่ยง
ภาวะคุกคามท่ีบดบังวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(เชิงรับ) 
ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 2 กลยุทธ์ คือ 

1. จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
พัฒนาผลงานที่เหมาะสม 
2. ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่พัฒนา
ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์ “โอบล้อม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์
ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนกวิชา

เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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จากตารางที่ 4.8 ผลการกำหนดกลยุทธ์รองการบริหาร ตามผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์
หลักการบริหารด้านบุคลากร โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix พบว่า มีกลยุทธ์รองการบริหาร 5 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 1) สร้างความตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพยายาม โดยส่งเข้ารับการพัฒนา อบรม และ
ศึกษาดูงาน 2) ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้ งเชิงปริมาณและ            
เชิงคุณภาพ 3) จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานที่เหมาะสม 4) ประชาสัมพันธ์       
ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และ 5) จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนกวิชา
เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
4.2.2.3 ผังสภาพการดำเนินงาน (SWOT) ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ และ

ผลการกำหนดกลยุทธ์รองการบริหารด้านงบประมาณ (TOWS) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ และผลการกำหนด 
กลยุทธ์รองการบริหารตามผังสภาพการดำเนินงาน 

 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+O = Off-set approach            

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+O = Matching approach           

จุดอ่อน (W) 
1. ไม่มีการจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุน
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แก่
ผู้เรียน 
2. การระดมทรัพยากรไม่ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โอกาส (O) 
1. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน
โครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ตามคุณภาพผลงาน จากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. มีหน่วยงานภายนอกเชิญชวนและให้เงินทุน
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์    

จุดแข็ง (S) 
1. มีเงินรายได้สถานศึกษาเพียงพอในการ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 
2. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน    
โอกาส (O) 
1. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน
โครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ตามคุณภาพผลงาน จากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. มีหน่วยงานภายนอกเชิญชวนและให้เงินทุน
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์    

  
กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพื่อใช้โอกาส                        
ที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงแก้ไข) 

ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุนการ

พัฒนาผลงานให้เพียงพอกับความต้องการ 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์“ผนึกพลัง”เพื่อใช้จุดแข็งเปิดโอกาส

ใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 
ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 

กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินให้เอื้อ
และสะดวกต่อการพัฒนาผลงาน 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+T = Mitigation approach          

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+T = Covering approach           

จุดอ่อน (W) 
1. ไม่มีการจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุน
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แก่
ผู้เรียน 
2. การระดมทรัพยากรไม่ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
อุปสรรค (T) 
1. การจัดสรร เงินงบประมาณอุดหนุนโครงการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จาก
หน่วยงานต้นสังกัดมีความล่าช้า 
2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายของ
ทางราชการ ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. เงินทุนหน่วยงานอื่น อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

จุดแข็ง (S) 
1. มีเงินรายได้สถานศึกษาเพียงพอในการ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 
2. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน    
อุปสรรค (T) 
1. การจัดสรร เงินงบประมาณอุดหนุนโครงการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จาก
หน่วยงานต้นสังกัดมีความล่าช้า 
2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายของ
ทางราชการ ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. เงินทุนหน่วยงานอื่น อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

  
กลยุทธ์รองการบริหาร 

“บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน และเลี่ยง
ภาวะคุกคามท่ีบดบังวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(เชิงรับ) 
ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 

จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืมทดรอง
จ่ายเพื่อพัฒนาผลงานก่อน 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์ “โอบล้อม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์
ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

ผลการวิกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนา

ผลงานเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 
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จากตารางที่ 4.9 ผลการกำหนดกลยุทธ์รองการบริหาร ตามผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์
หลักการบริหารด้านงบประมาณ โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix พบว่า มีกลยุทธ์รองการบริหาร 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 1) จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผลงานให้เพียงพอกับความต้องการ 2) กำหนด
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินให้เอื้อและสะดวกต่อการพัฒนาผลงาน  3) จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืม
ทดรองจ่ายเพื่อพัฒนาผลงานก่อน และ 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงานเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

 
4.2.2.4 ผังสภาพการดำเนินงาน (SWOT) ของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

และผลการกำหนดกลยุทธ์รองการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ (TOWS) ปรากฏผลดัง ตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 ผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ และผลการ
กำหนดกลยุทธ์รองการบริหารตามผังสภาพการดำเนินงาน 

 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+O = Off-set approach            

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+O = Matching approach           

จุดอ่อน (W) 
1. การเบิกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของแผนก
วิชาไม่สะดวก 
2. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ระหว่างแผนกวิชา 
3. สถานศึกษาไม่มีพ้ืนที่ เพ่ืออำนวยความสะดวก
การจัดทำโครงการในวันหยุดราชการ 
โอกาส (O) 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สมัยใหม่หลากหลายชนิดที่
จำหน่ายในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
2. มีแหล่งในการสืบค้นหาข้อมูลในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่หลากหลาย 

จุดแข็ง (S) 
1. แผนกวิชามีเครื่องมือ และอุปกรณ์การพัฒนา
ผลงานฯ ที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
2. มีบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือช่วยเหลือในการหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยฯ 
 
 
โอกาส (O) 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สมัยใหม่หลากหลายชนิดที่
จำหน่ายในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
2. มีแหล่งในการสืบค้นหาข้อมูลในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่หลากหลาย 

  
กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพื่อใช้โอกาส                        
ที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงแก้ไข) 

ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็น

สถานที่ในการพัฒนาผลงานฯ และจัดเตรียมวัสดุ
เครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐานอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินการแก่ผู้เรียน 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์“ผนึกพลัง”เพื่อใช้จุดแข็งเปิดโอกาส

ใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 
 ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 

มอบหัวหน้าแผนกวิชาสนับสนุน อนุญาตให้
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกวิชา และจัด
ครูหรือผู้เรียนอำนวยความสะดวกในการจัดทำ
ชิ้นงาน และนับเป็นคะแนนความดีความชอบแก่
หัวหน้าแผนกวิชา 

 



158 
 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

ผังสภาพการดำเนินงาน 
W+T = Mitigation approach          

ผังสภาพการดำเนินงาน 
S+T = Covering approach           

จุดอ่อน (W) 
1. การเบิกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของแผนก
วิชาไม่สะดวก 
2. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ระหว่างแผนกวิชา 
3. สถานศึกษาไม่มีพ้ืนที่ เพื่ออำนวยความสะดวก
การจัดทำโครงการในวันหยุดราชการ 
อุปสรรค (T) 
1. ร้านค้าในท้องถิ่นไม่มีจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
จำเป็นบางชนิด 
2. ระเบียบการจัดซื้อวัสดุไม่เอ้ือในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. วัสดุอุปกรณ์บางชนิดราคาสูงและไม่แบ่งขาย 

จุดแข็ง (S) 
1. แผนกวิชามีเครื่องมือ และอุปกรณ์การพัฒนา
ผลงานฯ ที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
2. มีบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือช่วยเหลือในการหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยฯ 
 
 
อุปสรรค (T) 
1. ร้านค้าในท้องถิ่นไม่มีจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
จำเป็นบางชนิด 
2. ระเบียบการจัดซื้อวัสดุไม่เอ้ือในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3. วัสดุอุปกรณ์บางชนิดราคาสูงและไม่แบ่งขาย 

  
กลยุทธ์รองการบริหาร 

“บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน และเลี่ยง
ภาวะคุกคามท่ีบดบังวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(เชิงรับ) 
ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 

  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ทุกคน
เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว 

กลยุทธ์รองการบริหาร 
กลยุทธ์ “โอบล้อม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์
ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

ผลการกำหนดกลยุทธ์รอง ได้ 1 กลยุทธ์ คือ 
จัดวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาผลงานไว้บริการ

มีระบบการเบิกจ่ายตามต้องการ 

  
จากตารางที่ 4.10 ผลการกำหนดกลยุทธ์รองการบริหาร ตามผังสภาพการดำเนินงานของกลยุทธ์

หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix พบว่า มีกลยุทธ์รองการบริหาร              
4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็นสถานที่ในการพัฒนาผลงานฯ และจัดเตรียมวัสดุ
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เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแก่ผู ้เรียน  2) มอบหัวหน้าแผนกวิชา
สนับสนุน อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกวิชา และจัดครูหรือผู้เรียนอำนวยความสะดวกใน
การจัดทำชิ้นงาน และนับเป็นคะแนนความดีความชอบแก่หัวหน้าแผนกวิชา 3) แต่งตั้งครูที ่ปรึกษา
โครงการสิ่งประดิษฐ์ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั ่วคราว และ 4) จัดวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาผลงานไว้
บริการมีระบบการเบิกจ่ายตามต้องการ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ SWOT Analysis และผล
การใช้เทคนิค TOWS Matrix กำหนดกลยุทธ์รองการบริหารแต่ละด้าน ในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผล 
ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 กลยุทธ์หลักการบริหาร และกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
จำแนกเป็นรายด้านตามกลยุทธ์หลักการบริหาร 

  

กลยุทธ์หลักการบริหาร กลยุทธ์รองการบริหาร 

1. ด้านการจัดการ 1.1 กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และบรรจุโครงการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา  
1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ
มาตรการขับเคลื่อนนโยบาย  
1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาผลงาน  
1.4 อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมิน เพ่ือ     
เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้  
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานกับชุมชน     
และหน่วยงานภายนอก 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลักการบริหาร กลยุทธ์รองการบริหาร 

2. ด้านบุคลากร  
 

2.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพยายาม 
โดยส่งเข้ารับการพัฒนา อบรม และศึกษาดูงาน  
2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
2.3 จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงาน          
ที่เหมาะสม  
2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่พัฒนาผลงาน     
อย่างต่อเนื่อง 
2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3. ด้านงบประมาณ  3.1 จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผลงาน     
ให้เพียงพอกับความต้องการ  
 3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินให้เอ้ือและสะดวก          
ต่อการพัฒนาผลงาน  
3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืมทดรองจ่ายเพ่ือพัฒนา
ผลงานก่อน  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงาน          
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลักการบริหาร กลยุทธ์รองการบริหาร 

4. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.1 กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็นสถานที่ในการพัฒนา
ผลงานฯ และจัดเตรียมวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐานอำนวย 
ความสะดวกในการดำเนินการแก่ผู้เรียน  
4.2 มอบหัวหน้าแผนกวิชาสนับสนุน อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือของแผนกวิชา และจัดครูหรือผู้เรียนอำนวยความสะดวก
ในการจัดทำชิ้นงาน และนับเป็นคะแนนความดีความชอบแก่
หัวหน้าแผนกวิชา  
4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุชั่วคราว  
4.4 จัดวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาผลงานไว้บริการมีระบบการ
เบิกจ่ายตามต้องการ  

 
จากตารางที่ 4.11 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 
การบริหาร 4 ด้าน และกลยุทธ์รองการบริหาร 18 กลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้าน พบว่า 1) กลยุทธ์
หลักด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง จำนวน 5 กลยุทธ์ 2) กลยุทธ์หลักด้านการบุคลากร 
ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง จำนวน 5 กลยุทธ์ 3) กลยุทธ์หลักด้านงบประมาณ ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 
จำนวน 4 กลยุทธ์ และ 4) กลยุทธ์หลักด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง จำนวน 4 กลยุทธ์ 
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 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา โดยการสอบถาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จำนวน 35 คน ปรากฏผลดังนี้ 

4.2.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารแต่ละด้าน ในการนำไปใช้บริหารสถานศึกษา           
เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.12 ถึงตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็น  

ไปได้ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของผู ้เช ี ่ยวชาญ                  
โดยภาพรวม และจำแนกเป็นกลยุทธ์หลักการบริหารรายด้าน 

 

กลยุทธ์หลักการบริหาร X  
 

S.D. 

ระดับความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ 

     ด้านการจัดการ 4.64 .30 มากที่สุด 
     ด้านบุคลากร 4.52 .29 มากที่สุด 
     ด้านงบประมาณ 4.44 .42 มาก 
     ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.51 .41 มากที่สุด 

รวม 4.56 .26 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่ 4.12 ผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยภาพรวม การบริหารสถานศึกษาตาม           
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.56) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นกลยุทธ์หลักการบริหารรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จำนวน 3 กลยุทธ์ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการ ( X = 4.64)                  
ด้านบุคลากร( X = 4.52) และด้านวัสดุและอุปกรณ์ ( X  = 4.51)  ส่วนด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.44) 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็น   
ไปได้ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ  
กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารด้านการจัดการ 

 
กลยุทธ์หลัก  
การบริหาร 

 
 

กลยุทธ์รองการบริหาร X  
 

S.D. 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ 

1. ด้านการจัดการ  1.1 กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน  
 และบรรจุโครงการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา  

4.65 .53 มากที่สุด 

1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่ง
นวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย  

4.62 .64 มากที่สุด 

1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม และการ
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน  

4.57 .60 มากที่สุด 

1.4 อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้ประเมินเพ่ือเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้  

4.68 .52 มากที่สุด 

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา
ผลงานกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

4.65 .53 มากที่สุด 

รวม 4.64 .30 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.13 การบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู ้เชี ่ยวชาญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นกลยุทธ์รองการบริหารด้านการจัดการ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์รองการบริหารด้านการจัดการ ทุกกลยุทธ์รองอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียง             
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมินเพ่ือเทียบโอน
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ผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้ ( X = 4.68) รองลงมา กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และบรรจุโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณของสถานศึกษา ( X = 4.65) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานกับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก ( X = 4.65) ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อน
นโยบาย ( X = 4.62) และจัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน              
( X = 4.57)  ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมีให้ปรับปรุงข้อความของกลยุทธ์รองการบริหารด้านการจัดการ ดังนี้ 
กลยุทธ์รองข้อ1.1 กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และบรรจุโครงการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ไว ้ในแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ปรับเป็น  
ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด            
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 กลยุทธ์รองข้อ 1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน 
ปรับเป็น จัดทำปฏิทิน นิเทศ  กำกับ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

กลยุทธ์รองข้อ 1.4 อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมินเพื่อเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้ ปรับเป็น กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์รองข้อ 1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก
ปรับเป็น  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ            
กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารด้านบุคลากร 

กลยุทธ์หลัก  
การบริหาร 

 
กลยุทธ์รองการบริหาร 

X  
 

S.D. 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ 

2. ด้านบุคลากร 2.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความพยายาม โดยส่งเข้ารับการพัฒนา 
อบรม และศึกษาดูงาน  

4.60 .60 มากที่สุด 

2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  

4.68 .52 มากที่สุด 

2.3 จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การพัฒนาผลงานที่เหมาะสม  

4.57 .60 มากที่สุด 

2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชยบุคลากร
ที่พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 

4.54 .56 มากที่สุด 

2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนก
วิชาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

4.65 .48 มากที่สุด 

รวม 4.52 .29 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.14 การบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู ้เชี ่ยวชาญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า กลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นกลยุทธ์รองการบริหารด้านบุคลากร
พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์รองการบริหารด้านบุคลากร ทุกกลยุทธ์รองอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียง             
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา
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ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ( X = 4.68) จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั ้งครูทุกแผนกวิชาเป็น
คณะกรรมการขับเคลื ่อนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ ( X = 4.65) สร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพยายาม โดยส่งเข้ารับการพัฒนา อบรม และศึกษาดูงาน   ( X = 4.60) จัด
สวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานที่เหมาะสม ( X = 4.57)  และประชาสัมพันธ์ ยกย่อง 
ชมเชยบุคลากรที่พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.54) ตามลำดับ 

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความของกลยุทธ์รองการบริหารด้านบุคลากร ดังนี้ 
กลยุทธ์รองข้อ 2.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพยายาม โดยส่งเข้ารับการ

พัฒนา อบรม และศึกษาดูงาน ปรับเป็น สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

กลยุทธ์รองข้อ 2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ปรับเป็น 
ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ        
กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารด้านงบประมาณ 

กลยุทธ์หลัก  
การบริหาร 

 
กลยุทธ์รองการบริหาร 

X  
 

S.D. 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ 

3. ด้านงบประมาณ 3.1 จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุน 
 การพัฒนาผลงานให้เพียงพอกับความต้องการ  

4.40 .69 มาก 

3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
ให้เอ้ือและสะดวกต่อการพัฒนาผลงาน  

4.45 .65 มาก 

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืม 
ทดรองจ่ายเพ่ือพัฒนาผลงานก่อน  

4.34 .72 มาก 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการ
พัฒนาผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

4.57 .55 มากที่สุด 

รวม 4.44 .42 มาก 

 
จากตารางที่ 4.15 การบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า กลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นกลยุทธ์รองการบริหารด้านงบประมาณ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์รองการบริหารด้านงบประมาณ ประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอ
โครงการพัฒนาผลงานเพื ่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ อยู ่ในระดับมากที ่สุด                      
( X = 4.57) ส่วนกลยุทธ์รองอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินให้เอื้อและสะดวกต่อการพัฒนาผลงาน ( X = 4.45) จัดสรรเงิน
รายได้สถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผลงานให้เพียงพอกับความต้องการ ( X = 4.40) และจัดสรรเงิน
สำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืมทดรองจ่ายเพื่อพัฒนาผลงานก่อน ( X = 4.34) ตามลำดับ 
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ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความของกลยุทธ์รองด้านงบประมาณ ดังนี้ 
กลยุทธ์รองข้อ 3.1 จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาผลงานให้เพียงพอกับความ

ต้องการ ปรับเป็น จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 

กลยุทธ์รองข้อ 3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินให้เอื ้อและสะดวกต่อการพัฒนาผลงาน 
ปรับเป็น กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิด
ความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

กลยุทธ์รองข้อ 3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืมทดรองจ่ายเพื่อพัฒนาผลงานก่อน ปรับเป็น 
จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรกึษายืมทดรองจ่ายเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

กลยุทธ์รองข้อ 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปรับเป็น ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ          
กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

กลยุทธ์หลัก  
การบริหาร 

 
กลยุทธ์รองการบริหาร 

X  
 

S.D. 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ 

4. ด้านวัสดุและ  
    อุปกรณ์ 

 4.1 กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็น
สถานที่ในการพัฒนาผลงานฯ และจัดเตรียม
วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐานอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินการแก่ผู้เรียน  

4.62 .54 มากที่สุด 

4.2 จัดวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาผลงานไว้
บริการมีระบบการเบิกจ่ายตามต้องการ  

4.45 .65 มาก 

4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์
ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว  

4.40 .73 มาก 

4.4 มอบหัวหน้าแผนกวิชาสนับสนุน 
อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของ
แผนกวิชา และจัดครูหรือผู้เรียนอำนวย
ความสะดวกในการจัดทำชิ้นงาน และ
นับเป็นคะแนนความดีความชอบแก่หัวหน้า
แผนกวิชา 

4.57 .69 มากที่สุด 

รวม 4.51 .41 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.16 การบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า กลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นกลยุทธ์รองการบริหารด้านวสัดุ
และอุปกรณ์ พบว่า ค่าเฉลี ่ยของกลยุทธ์รองการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ อยู ่ในระดับมากที่สุด               
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2 กลยุทธ์ ได้แก่ กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็นสถานที่ในการพัฒนาผลงานฯ และจัดเตรียมวัสดุ
เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแก่ผู้เรียน ( X = 4.62) และมอบหัวหน้า
แผนกวิชาสนับสนุน อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกวิชา และจัดครูหรือผู้เรียนอำนวย
ความสะดวกในการจัดทำชิ้นงาน และนับเป็นคะแนนความดีความชอบแก่หัวหน้าแผนกวิชา ( X = 4.57) 
ส่วนกลยุทธ์รองการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีค่าเฉลี่ยของอยู่ในระดับมาก 2 กลยุทธ์ ได้แก่ จัดวัสดุ
พ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานไว้บริการมีระบบการเบิกจ่ายตามต้องการ ( X = 4.45) และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
โครงการสิ่งประดิษฐ์ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ( X = 4.40) 

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความของกลยุทธ์รองด้านวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์รองข้อ 4.1กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็นสถานที่ในการพัฒนาผลงานฯ และ

จัดเตรียมวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐานอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแก่ผู้เรียน ปรับเป็น อำนวย
ความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื ่องมือพื ้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู 

กลยุทธ์รองข้อ 4.2 จัดวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาผลงานไว้บริการมีระบบการเบิกจ่ายตามต้องการ  
ปรับเป็น จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

กลยุทธ์รองข้อ 4.3 แต่งตั้งครูที ่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว            
ปรับเป็น แต่งตั้งครูที ่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุ
เร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

กลยุทธ์รองข้อ 4.4 มอบหัวหน้าแผนกวิชาสนับสนุน อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนก
วิชา และจัดครูหรือผู้เรียนอำนวยความสะดวกในการจัดทำชิ้นงาน และนับเป็นคะแนนความดีความชอบ
แก่หัวหน้าแผนกวิชา ปรับเป็น มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของ
แผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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4.2.2.2 ผลการปรับปรุงกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษา เพื ่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา 

 ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา คือ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา มาปรับปรุงข้อความ
ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารให้มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย ปรากฏผลดังตารางที่ 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 ผลการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะของ  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์หลักการบริหาร กลยุทธ์รองการบริหาร 

1. ด้านการจัดการ 1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
เพ่ิมพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ
มาตรการขับเคลื่อนนโยบาย  
1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน ในการประเมินเพ่ือเทียบเป็นระดับผลการเรียน
รายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  
1.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงาน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

2. ด้านบุคลากร  
 

2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งม่ันในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลักการบริหาร กลยุทธ์รองการบริหาร 

2. ด้านบุคลากร 2.3 จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานที่
เหมาะสม  
2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจ
บุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3. ด้านงบประมาณ  3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืน เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสม
กับคุณภาพของผลงาน 
 3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และ
เป็นไปตามระเบียบราชการ 
3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรองจ่าย      
เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงาน         
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก 

4. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพ้ืนฐาน 
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน
และครู 
4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน สนับสนุนการ
พัฒนาผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวก
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน  
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลักการบริหาร กลยุทธ์รองการบริหาร 

4. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงาน         
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือของแผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
จากตารางที่ 4.17 ผลการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา พบว่า ประกอบด้วยกลยุทธ์หลักการบริหาร 4 ด้าน และกลยุทธ์
รองการบริหาร รวมทั้งสิ้น 18 กลยุทธ์ 
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4.3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.3.1 ผลการตรวจสอบเพื่อรับรองกลยุทธ์ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
จำนวน 11 คน เกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในการ
นำกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นไปใช้บริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง ปรากฏผลดังตารางที่ 4.18 – ตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.18 ผลรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการ 

 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ผลรวม
คะแนน 

IOC 

1. ด้านการจัดการ 
 

1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการเพ่ิมพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่ง
นวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย  
1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ  กำกับ ติดตาม และการ
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 
1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมินเพ่ือเทียบเป็น
ระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  
1.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
พัฒนาผลงานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

11 
 
 
 

11 
 

11 
 
 

11 
 
 
 

11 

1.00 
 
 
 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 
 

1.00 
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จากตารางที่ 4.18 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เห็นด้วยว่ากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ใน
การนำไปใช้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00  

ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ปรับข้อความของ             
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการ ดังนี้ 

ข้อ1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ ่งแผนกหนึ ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื ่อนนโยบาย          
ปรับเป็น  กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรม 

ข้อ1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ  กำกับ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปรับเป็น พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการ
พัฒนาผลงาน 

ข้อ1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก ปรับเป็น ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานร่วมกบัชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก 
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ตารางที่ 4.19 ผลรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร 

ยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ผลรวม
คะแนน 

IOC 

2. ด้านบุคลากร  2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งม่ัน
ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใน
การพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
2.3 จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
พัฒนาผลงานที่เหมาะสม  
2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญ
กำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนกวิชาเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

11 
 

 
11 
 

11 
 

11 
 
 

11 

1.00 
 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 

 

จากตารางที่ 4.19 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เห็นด้วยว่ากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ใน
การนำไปใช้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00 
 

ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ปรับข้อความของ             
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร ดังนี้ 
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ข้อ 2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและ            
เชิงคุณภาพ ปรับเป็น กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

ข้อ 2.3 จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานที่เหมาะสม ปรับเป็น จัดระบบ
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

ข้อ 2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนกวิชา เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปรับเป็น สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 
 
ตารางที่ 4.20 ผลรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านงบประมาณ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ผลรวม
คะแนน 

IOC 

3. ด้านงบประมาณ 
 

3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลงาน 
 3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิด
ความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบ
ราชการ 
3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืม
ทดรองจ่าย เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

11 
 

 
 

11 
 
 

11 
 
 

11 
 
 
 

1.00 
 

 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
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จากตารางที่ 4.20 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เห็นด้วยว่ากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านงบประมาณ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ใน
การนำไปใช้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00 

ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ปรับข้อความของ             
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านงบประมาณ ดังนี้ 

ข้อที่ 3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ให้เกิด ความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ ปรับเป็น กำหนดแนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกคล่องตัว 
และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

ข้อที ่3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ปรับเป็น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน คร ูเสนอโครงการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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ตารางที่ 4.21 ผลรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ผลรวม
คะแนน 

IOC 

4. ด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ 

4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และ
เครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู 
4.2  จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน 
สนับสนุนการพัฒนาผลงาน ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ทันต่อ          
การใช้งาน  
4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุ
เร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและให้บริการ
ผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

11 
 

 
11 
 
 

 
11 

 
 
 

11 
 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 

 
 

1.00 
 
 
 

1.00 
 

 

 
จากตารางที่ 4.21 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เห็นด้วยว่ากลยุทธ์การบรหิาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์
ในการนำไปใช้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00 
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4.3.2 ผลการพัฒนากลยุทธ์ โดยนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

มาปรับปรุงข้อความให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและพัฒนาเป็น “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์” 
ปรากฏผล ดังตารางที่ 4.22 

 
ตารางท่ี 4.22 ผลการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะของ             
ผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา                    
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

1. ด้านการจัดการ 1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
เพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  
1.3 พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาผลงาน  
1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของผู ้เร ียน ในการประเมินเพื ่อเทียบเป็นระดับผลการเรียน
รายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

2. ด้านบุคลากร  
 

2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  
2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา                    
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2. ด้านบุคลากร  2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม 
2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจ
บุคลากรที ่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ในโอกาส 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

3. ด้านงบประมาณ  3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสม
กับคุณภาพของผลงาน 
3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวก
คล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 
3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที ่ปรึกษายืมทดรองจ่าย 
เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ เพื ่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

4. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพ้ืนฐาน 
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน
และครู  
4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที ่สะดวก
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา                    
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

4. ด้านวัสดุและอุปกรณ์  4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชั่วคราวในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือของแผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 

 
จากตารางที่ 4.22 ผลการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
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4.4 การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้  

ผู ้ว ิจ ัยได้สร้างคู ่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และนำมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาและสาระสำคัญของคู่มือ 
นำผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.23  
 

ตารางที่ 4.23 ผลรวมคะแนน และค่า IOC ของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระสำคัญ 

 

ที ่
รายการตรวจสอบ 

ส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์ 
ผลรวม
คะแนน 

IOC 

1 ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านอาชีวศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

11 1.00 

2 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านอาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

11 1.00 

3 กระบวนการดำเนินการวิจัย กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ด ้านอาชีวศึกษาที ่มี
ผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

11 1.00 

4 ประโยชน์และผลที่ได้รับจากการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้าน
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

11 1.00 

5 ลักษณะของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

11 1.00 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

ที ่ สาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์ 
ผลรวม
คะแนน 

IOC 

6 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้าน
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

11 1.00 

7 ปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

11 1.00 

 
จากตารางที่ 4.23 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอาชีวศึกษา ตรวจสอบแล้วรับรองว่า ส่วนประกอบ 

เนื้อหา และสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ที่สร้างขึ้น ทุกส่วนของคู่มือ  
มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ในการนำไปใช้เป็นคู่มือการใช้กลยุทธ์ได ้ 

 
4.5 การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

4.5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยข้อมูล ประเภท
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวนผลงาน รางวัลที่ได้รับจาก  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และการนำไปใช้ประโยชน์ 

 
4.5.1.1 ข ้อมูลผลการพัฒนาผลงานด ้านนว ัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ์อาช ีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2561 ปรากฏดังตารางที่ 4.24 
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ตารางท่ี 4.24 ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ปีการศึกษา 2561 
 

ประเภทผลงาน 
ด้านนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

จำ
นว

นผ
ลง

าน
 

รางวัลที่ได้รับจากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์               

ของคนรุ่นใหม่ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช้ป
ระ

โย
ชน

์ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ       
ภาค 

ระดับ         
ชาติ 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1. รถเข็นสับปะรด 
2. อุปกรณ์ช่วยให้อาหาร
ลิง 

1 
1 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

2. ด้านการประกอบ
อาชีพ 

1. อุปกรณ์ช่วยติดตั้งประตู 1 - - - - 

3. เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 

4. ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 
5. ด้านหัตศิลป์ ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 
6. ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว 

1. อุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะ 
สู่อนาคต 

1 - - - - 

7. ด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 

8. ด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 

9. ประเภทกำหนดโจทย์ ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 

รวม 4 1   2 
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จากตารางที่  4.24 ผลงานด ้านนว ัตกรรม ส ิ ่ งประด ิษฐ ์อาช ีวศ ึกษาของว ิทยาล ัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 4 ผลงาน เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นประเภทผลงาน พบว่า  
มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 2 ผลงาน 
คือ 1) รถเข็นสับปะรด ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด และ  
2) อุปกรณ์ช่วยให้อาหารลิง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ จำนวน 1 ผลงาน คือ อุปกรณ์ช่วยติดตั้ง
ประตู และ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 1 ผลงาน คือ อุปกรณ์
เกษตรอัจฉริยะสู่อนาคต และมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่สถานศึกษาและ
ชุมชน จำนวน 2 ผลงาน  
 

4.5.1.2 ข ้อมูลผลการพัฒนาผลงานด ้านนว ัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ์อาช ีวศ ึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2562 ปรากฏดังตารางที่ 4.25  
 
ตารางท่ี 4.25 ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ปีการศึกษา 2562 

ประเภทผลงาน 
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

จำ
นว

นผ
ลง

าน
 

รางวัลที่ได้รับจากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์               

ของคนรุ่นใหม่ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช้ป
ระ

โย
ชน

์ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ       
ภาค 

ระดับ         
ชาติ 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1. แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล๊อคสำเร็จรูป 
2. อุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่ง 
แบบถ้วย 
3. เตาแก๊สปิ้งย่างควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ 
4. เครื่องปิ้งจับหลักสามอ่าว 
5. รถเข็นช่วยยกของขึ้น
บันไดแบบกลไก 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

1 
 
- 
 
- 
 
- 
1 
 

1 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

1 
 
1 
 
- 
 
1 
1 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

ประเภทผลงาน 
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

จำ
นว

นผ
ลง

าน
 

รางวัลที่ได้รับจากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์               

ของคนรุ่นใหม่ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช้ป
ระ

โย
ชน

์ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ       
ภาค 

ระดับ         
ชาติ 

2. ด้านการประกอบ
อาชีพ 

1. เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้ง 

2. เครื่องวัดไนเตรทและ
ความสุกของสับปะรด 

3. เครื่องตัดใบสับปะรด
แบบใบตัดคู่ 
4. หัวสว่านแบบผูกลวด 
5. เครื่องย่อยเนื้อสับปะรด 
6. รถยอดปุ๋ยมันเทศ 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

1 
 
1 
 
1 
 
- 
- 
1 

1 
 
1 
 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
1 
 
- 
 
- 
- 
- 

1 
 
1 
 
1 
 
- 
1 
1 

3. เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

1. เตาเผาข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงาน 
2. ชุดอุ่นข้าวนึ่งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
3. ตู้อบผลิตภัณฑ์อาหาร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
- 

1 
 
- 
 
- 

1 
 
- 
 
- 

1 
 
- 
 
- 

4. ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

1. เมี่ยงคำสาวอ่าว 
2. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วง
แช่อิ่ม 

1 
1 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 

1 
1 

5. ด้านหัตศิลป์ ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 
6. ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว 

1. ระบบการคัดเลือก
นักเรียนนักศึกษาใหม่
สำหรับเจ้าที่ทะเบียน 

1 1 1 - 1 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

ประเภทผลงาน 
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

จำ
นว

นผ
ลง

าน
 

รางวัลที่ได้รับจากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์               

ของคนรุ่นใหม่ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช้ป
ระ

โย
ชน

์ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ       
ภาค 

ระดับ         
ชาติ 

7. ด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. รถเข็นช่วยยืนอัตโนมัติ
สำหรับผู้ป่วยกายภาพบำบัด 
2. รถเข็นคนพิการ
กึ่งอัตโนมัติ 
3. อุปกรณ์นิรภัยในรถตู้
โดยสารนักเรียน 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

8. ด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

 1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม 
2. ผลิตภัณฑ์แชมพูมันม่วง 
3. คอนกรีตบล๊อคผสมเส้นใย
ธรรมชาติ 
4. น้ำยาเฉพาะสูตรลับคมมีด
ในครัวเรือน 

1 
1 
1 
 
1 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
1 

 9. ประเภทกำหนดโจทย์ ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 

รวม 24 12 7 2 14 

 
จากตารางที ่  4.25 ผลงานด้านนว ัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ ์อาช ีวศ ึกษาของว ิทยาล ัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งสิ ้น 24 ผลงาน เมื่อพิจารณาตามจำแนกเป็นประเภท
ผลงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดทั้งสิ ้น 9 ประเภท พบว่า วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 
1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 5 ผลงาน  ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ จำนวน 6 ผลงาน 
ประเภทที่ 3 ด้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 3 ผลงาน ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 
ผลงาน ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 1 ผลงาน ประเภทที่ 7 
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ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย จำนวน  3 ผลงาน ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 4 
ผลงาน  และรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย 
รางวัลระดับจังหวัด จำนวน 12 ผลงาน รางวัลระดับภาค จำนวน 7 รางวัลระดับประเทศ จำนวน 2 
ผลงาน และมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์นำไปใช้ประโยชน์แก่สถานศึกษา และชุมชน จำนวน 14 
ผลงาน 
 

ผลการการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภท
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4.26 
 
ตารางที ่  4.26 ผลการเปร ียบเทียบจำนวนผลงานด้านนว ัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ ์อาช ีวศ ึกษาของ  

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตาม
ประเภทผลงาน 

ประเภทผลงาน
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 
ปีการศึกษา 2561 

ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการ
เปรียบ 
เทียบ

จำนวน 

ชื่อผลงาน 

จำ
นว

น 

ชื่อผลงาน 
จำ

นว
น 

ลด
ลง

 

เพ
ิ่มขึ้

น 
1. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. รถเข็นสับปะรด 
2. อุปกรณ์ช่วยให้อาหารลิง 

1 
1 

1. แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล๊อคสำเร็จรูป 
2. อุปกรณ์ช่วยเคาะ      
ข้าวนึ่งแบบถ้วย 
3. เตาแก๊สปิ้งย่างควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ 

 4. เครื่องปิ้งจับหลักสามอ่าว 
5. รถเข็นช่วยยกของขึ้น
บันไดแบบกลไก 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

  
 
 
 
3 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ) 
 

ประเภทผลงาน
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 
ปีการศึกษา 2561 

ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการ
เปรียบ 
เทียบ

จำนวน 

ชื่อผลงาน 

จำ
นว

น 

ชื่อผลงาน 

จำ
นว

น 

ลด
ลง

 

เพ
ิ่มขึ้

น 

2. ด้านการ
ประกอบอาชีพ 

1. อุปกรณ์ช่วยติดตั้งประตู 1 
 

1. เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้ง 
2. เครื่องวัดไนเตรทและ
ความสุกของสับปะรด 
3. เครื่องตัดใบสับปะรด
แบบใบตัดคู่ 
4. หัวสว่านแบบผูกลวด 
5. เครื่องย่อยเนื้อสับปะรด 
6. รถยอดปุ๋ยมันเทศ 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

  
 
 
 
5 

3. เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 
 

0 

1. เตาเผาข้าวหลาม
อนุรักษ์พลังงาน 
2. ชุดอุ่นข้าวนึ่งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
3. ตู้อบผลิตภัณฑ์อาหาร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

1 
 
1 
 
1 

  
 

 

3 

 4. ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 

0 

1. เมี่ยงคำสาวอ่าว 
2. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
มะม่วงแช่อ่ิม 

1 
1 

  
2 

5. ด้านหัตศิลป์ ไม่มีการพัฒนาผลงาน 0 ไม่มีการพัฒนาผลงาน 0  0 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ) 

ประเภทผลงาน
ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 

ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 
ปีการศึกษา 2561 

ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการ
เปรียบ 
เทียบ

จำนวน 

ชื่อผลงาน 

จำ
นว

น 

ชื่อผลงาน 

จำ
นว

น 

ลด
ลง

 

เพ
ิ่มขึ้

น 

6. ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกล      
ฝังตัว 

1. อุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะ
สู่อนาคต 

1 1. ระบบการคัดเลือก
นักเรียนนักศึกษาใหม่
สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน 

1  0 

 7. ด้านการแพทย์
หรือบรรเทาสา
ธารณภัย 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 
 

 
0 

 1. รถเข็นช่วยยืนอัตโนมัติ
สำหรับผู้ป่วย
กายภาพบำบัด 

 2. รถเข็นคนพิการ
กึ่งอัตโนมัติ 

 3. อุปกรณ์นิรภัยในรถตู้
โดยสารนักเรียน 

1 
 
 
1 
 
1 

  
 
 
3 

8. ด้าน
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 
 
 
0 

1.ผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม 
 2. ผลิตภัณฑ์แชมพูมันม่วง 
 3. คอนกรีตบล๊อคผสม            
เส้นใยธรรมชาติ 

4. น้ำยาเฉพาะสูตรลับคมมีด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ลับคมของมีดในครัวเรือน 

1 
1 
1 

 
1 

  
 
 
4 

9. ประเภท
กำหนดโจทย์ 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 0 ไม่มีการพัฒนาผลงาน 0  0 

รวม 4  24  20 
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จากตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบจำนวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภท
ผลงาน พบว่า ผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ผลงาน และเมื่อพิจารณา
จำแนกตามประเภทผลงาน พบว่า ทุกประเภทก็มีผลงานเพิ ่มขึ ้นจากปีการศึกษา 2561 โดยผลงาน
ประเภทที ่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ เพิ ่มขึ ้นสูงสุด 5 ผลงาน รองลงมา ได้แก่ประเภทที ่ 8 ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มขึ้น 4 ผลงาน ส่วนผลงานประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทที่ 3 เพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน และประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย เพิ ่มขึ ้นประเภทละ           
3 ผลงาน และ ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ่มขึ้น 2 ผลงาน สำหรับประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว มีผลงานปีละ 1 ผลงานเท่ากัน 

 

4.5.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 โดยการเปรียบเทียบจำนวนรางวัล 
ที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  จำแนกตาม
ประเภทผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4.27 
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ตารางท่ี 4.27 ผลการเปรียบเทียบจำนวนรางวัลของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่ได้รับ 
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 
จำแนกตามประเภทผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 

ประเภท
ผลงาน

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

 ปีการศึกษา  
2561 

รางวัลที่
ได้รับ 

ปีการศึกษา  
2562 

รางวัลที่
ได้รับ คุณ

ภา
พ 

ชื่อผลงาน 

จัง
หวั

ด 
ภา

ค 
ชา

ติ ชื่อผลงาน 

จัง
หวั

ด 
ภา

ค 
ชา

ติ 
ลด

 
เพ

ิ่ม 

1. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. รถเข็นสับปะรด 
2. อุปกรณ์ช่วยให้
อาหารลิง 

 
 

- 
- 
- 

- 
- 

1. แผ่นมุ้งปิดช่องลม
อิฐบล๊อคสำเร็จรูป 
2. อุปกรณ์ช่วยเคาะ
ข้าวนึ่งแบบถ้วย 
3. เตาแก๊สปิ้งย่าง
ควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติ 
4. เครื่องปิ้งจับหลัก
สามอ่าว 
5. รถเข็นช่วยยกของ
ขึ้นบันไดแบบกลไก 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

- 

- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. ด้าน    
การประกอบ
อาชีพ 

1. อุปกรณ์ช่วยติดตั้ง
ประตู 

- 
 

 

- 
 

- 
 

1. เครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง 
2. เครื่องวัดไนเตรท
และความสุกของ
สับปะรด 
3. เครื่องตัดใบ
สับปะรดแบบใบตัดคู่ 

 4.หัวสว่านแบบผูกลวด 

 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 
 

ประเภท
ผลงาน

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

 ปีการศึกษา  
2561 

รางวัลที่
ได้รับ 

ปีการศึกษา  
2562 

รางวัลที่
ได้รับ คุณ

ภา
พ 

ชื่อผลงาน 

จัง
หวั

ด 
ภา

ค 
ชา

ติ ชื่อผลงาน 

จัง
หวั

ด 
ภา

ค 
ชา

ติ 
ลด

 
เพ

ิ่ม 

2. ด้านการ
ประกอบ
อาชีพ (ต่อ) 

    5. เครื่องย่อยเนื้อ
สับปะรด 
6. รถยอดปุ๋ยมันเทศ 

- 

 
 

- 

 
- 

- 

 
- 

  

3. เพ่ือการ
อนุรักษ์
พลังงาน 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 
 
 
- 

 

 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

1. เตาเผาข้าวหลาม
อนุรักษ์พลังงาน 
2. ชุดอุ่นข้าวนึ่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
3. ตู้อบผลิตภัณฑ์
อาหารด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 4. ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 
อาหาร 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 
- 

 

 

 
- 
 

 
- 
 

1. เมี่ยงคำสาวอ่าว 
2. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
มะม่วงแช่อ่ิม 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 

 
 

 
- 
 

 5.ด้านหัตศิลป์ ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - -  ไม่มีการพัฒนาผลงาน - - - - - 
6.ด้านวัตกรรม 
 ซอฟต์แวร์และ 
 ระบบสมอง    
 กลฝังตัว 

1. อุปกรณ์เกษตร
อัจฉริยะสู่อนาคต 

- 
 

 

- 
 

- 
 

 1. ระบบการคัดเลือก
นักเรียนนักศึกษา
ใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่
ทะเบียน 

 
 
 
 

-   
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 
 

ประเภท
ผลงาน

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

 ปีการศึกษา  
2561 

รางวัลที่
ได้รับ 

ปีการศึกษา  
2562 

รางวัลที่
ได้รับ คุณ

ภา
พ 

ชื่อผลงาน 

จัง
หวั

ด 
ภา

ค 
ชา

ติ ชื่อผลงาน 

จัง
หวั

ด 
ภา

ค 
ชา

ติ 
ลด

 
เพ

ิ่ม 

7. ด้าน
การแพทย์
หรือบรรเทา
สาธารณภัย ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 
- 

 

 

 
- 
 

 
- 
 

1. รถเข็นช่วยยืน
อัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย
กายภาพบำบัด 

 2. รถเข็นคนพิการ
กึ่งอัตโนมัติ 

 3. อุปกรณ์นิรภัยใน
รถตู้โดยสารนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
- 

  
 
 
 
 

8. ด้าน
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

 
 
 
 
ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

- 
 

 1.ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
โรงแรม 

 2. ผลิตภัณฑ์แชมพู  
 มันม่วง 
 3. คอนกรีตบล๊อคผสม            
เส้นใยธรรมชาติ 

 4. น้ำยาเฉพาะสูตรลับ
คมมีดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลับ
คมของมีดในครัวเรือน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

9. ประเภท
กำหนด
โจทย์ 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 
- 

 

 

 
- 
 

 
- 
 

ไม่มีการพัฒนาผลงาน 

 
- 

 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

รวม 1 - -  12 7 2 -  20 
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จากตารางที ่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบจำนวนรางวัลของผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภท
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และระดับของการประกวด โดยภาพรวม ผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561 รวม 20 รางวัล เมื่อพิจารณาจำแนกแต่ละระดับ พบว่า ได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด 12 รางวัล ระดับภาคกลาง 7 รางวัล และระดับชาติ 2 รางวัล  

 
4.5.3 ผลสะท้อนของผลงานนว ัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ์ด ้านอาช ีวศ ึกษาของว ิทยาล ัยเทคนิค

ประจวบคีร ีข ันธ ์ ระหว่าง ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 โดยนำเสนอข้อมูลผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่สถานศึกษาหรือชุมชน ปรากฏผลดัง           
ตารางที่ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28 ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ที่นำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาหรือชุมชน ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ประเภทผลงาน 
ด้านนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 

 
ปีการศึกษา 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

 การนำไปใช้ 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ชุม
ชน

 
1. ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2561 
 

1. รถเข็นสับปะรด 
2. อุปกรณ์ช่วยให้อาหารลิง 

 

 

 

 
 

2562 1. แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล๊อคสำเร็จรูป 
2. อุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่งแบบถ้วย 
3. เตาแก๊สปิ้งย่างควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
4. เครื่องปิ้งจับหลักสามอ่าว 
5. รถเข็นช่วยยกของขึ้นบันไดแบบกลไก 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

- 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

ประเภทผลงาน 
ด้านนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 

 
ปีการศึกษา 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

การนำไปใช ้

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ชุม
ชน

 

2. ด้านการประกอบ
อาชีพ 

2561 1. อุปกรณ์ช่วยติดตั้งประตู  
 

- 
2562 1. เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 

2. เครื่องวัดไนเตรทและความสุกของสับปะรด 
3. เครื่องตัดใบสับปะรดแบบใบตัดคู่ 
4. หัวสว่านแบบผูกลวด 
5. เครื่องย่อยเนื้อสับปะรด 
6. รถยอดปุ๋ยมันเทศ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
- 

 

 
 

 

3. เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

2561 -  
 

- 
2562 1. เตาเผาข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 

2. ชุดอุ่นข้าวนึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. ตู้อบผลิตภัณฑ์อาหารด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

 

 

 
 

- 
- 

4. ด้านผลิตภัณฑ์ 
อาหาร 

2561 -  
 

- 
2562 1. เมี่ยงคำสาวอ่าว 

2. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงแช่อ่ิม 
 

 

 
 

 
 

 5.ด้านหัตศิลป์ 2561 -  
 

- 
2562 -  

 

- 
 6.ด้านวัตกรรมซอฟต์แวร์
และระบบสมองกลฝังตัว 

2561 1. อุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะสู่อนาคต  - 

2562 1. ระบบการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาใหม่
สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

ประเภทผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา 

 

 
ปีการศึกษา ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

  การนำไปใช้ 

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ชุม
ชน

 

7. ด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย 

2561 -  
 

- 
2562 1. รถเข็นช่วยยืนอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย

กายภาพบำบัด 
 2. รถเข็นคนพิการก่ึงอัตโนมัติ 
 3. อุปกรณ์นิรภัยในรถตู้โดยสารนักเรียน 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

8. ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ 2561 -  
 

- 
2562 1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม 

 2. ผลิตภัณฑ์แชมพู มันม่วง 
 3. คอนกรีตบล็อกผสมเส้นใยธรรมชาติ 
 4. น้ำยาเฉพาะสูตรลับคมมีดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลับคมของมีดใน
ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

- 
- 
- 
 

 

9. ประเภทกำหนดโจทย์ 2561 -  -- 

2562 -  -- 

รวม 1 18 

   
 จากตารางที ่  4.28 ผลงานนว ัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ์ด ้านอาช ีวศ ึกษาของว ิทยาล ัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่สถานศึกษา
หรือชุมชน มีจำนวน ทั้งสิ้น 19 ผลงาน โดยเป็นผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 
ในสถานศึกษา จำนวน 1 ผลงาน และนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน จำนวน 18 ผลงาน 
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4.5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา
โครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.29 ถึง ตารางที ่4.37 

 
ตารางที่ 4.29 จำนวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม และจำแนกตาม

สถานะภาพ 
 

สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 

1. ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา 10 7.70 
2. ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ 48 36.92 
3. ผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ 72 55.38 

รวม 130 100 

 
 จากตารางที่ 4.29 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยภาพรวม มีจำนวน 130 คน 
เมื่อพิจารณาจำแนกตามสถานะ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.38 รองลงมา เป็นครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.92 และครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามลำดับ 
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ตารางที ่ 4.30 ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูที ่ทำหน้าที่หัวหน้า 
แผนกวิชา ครทูี่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม 
และจำแนกตามสถานะ 

 

รายการประเมิน X  
 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ครูทีท่ำหน้าทีห่ัวหน้าแผนกวิชา 4.42 .35 มาก 
2. ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ 4.39 .36 มาก 
3. ผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ 4.44 .27 มาก 

รวม 4.42 .31 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.30 ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์  และผู้เรียน
เจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจต่อการบริหารตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาจำแนกตามสถานะ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกสถานะ ได้แก่ ผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.44) 
รองลงมา คือ ครูที ่ทำหน้าที ่หัวหน้าแผนกวิชา ( X = 4.42) และครูที ่ปรึกษาโครงการสิ ่งประดิษฐ์                       
( X = 4.39) ตามลำดับ  
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ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนก
วิชา ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อ 
การบริหารสถานศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม และจำแนกเป็นกลยุทธ์การบริหารรายด้าน  

 

รายการประเมิน X  
 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 4.53 .39 มากที่สุด 
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 4.55 .45 มากที่สุด 
กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 4.32 .49 มาก 
กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.27 .47 มาก 

รวม 4.42 .31 มาก 
 

จากตารางที่ 4.31 ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียน
เจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื ่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ( X = 4.55) และ 
กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ( X = 4.53) ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ และกลยุทธ์  
การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X  = 4.32) และ ( X = 4.27) 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.32 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนก
วิชาต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
โดยภาพรวม และจำแนกเป็นรายด้าน  

 

รายการประเมิน X  
 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 4.58 .39 มากที่สุด 
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 4.56 .42 มากที่สุด 
กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 4.35 .45 มาก 
กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.22 .49 มาก 

โดยภาพรวม 4.42 .35 มาก 

 
จากตารางที่ 4.32 หัวหน้าแผนกวิชา มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่ทำ
หน้าที่หัวหน้าแผนกวิชามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านการ
จัดการ ( X = 4.58) และกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ( X = 4.56) ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้าน
งบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  
( X  = 4.35) และ ( X = 4.22) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.33 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนก
วิชาต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
โดยภาพรวมรายด้าน และจำแนกเป็นรายกลยุทธ์  

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ  
1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย

การเพ่ิมพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ
มาตรการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน 

1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมินเพ่ือเทียบเป็นระดับผลการ
เรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

 
4.80 

 
 

4.90 
 

4.80 
 
4.30 

 
 

4.50 

 
.42 

 
 

.31 
 

.42 
 
.67 

 
 

.52 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ภาพรวม 4.58 .39 มากที่สุด 

2.  กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร  
2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งม่ันในการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 
 

 
4.40 

 
 

4.60 
 

 
.51 

 
 

.51 
 

 
มาก 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจ 
บุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

4.60 
 
 

4.50 
 
 
4.50 

.51 
 
 

.52 
 
 
.70 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.56 .42 มากที่สุด 

3.  กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ  
3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืน เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ 
เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 

3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรองจ่าย 
เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
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4.40 
 
 

4.10 
 
4.50 
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.73 
 
.70 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.35 .45 มาก 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4.  กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์  
     4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือ
พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เรียนและครู  
  4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุน
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวก
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
     4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื ่องมือของแผนกและให้บริการผู ้เรียนและครูในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
4.50 

 
 

3.90 
 

 
3.90 

 
 

4.60 

 
.70 

 
 

.56 
 
 

.87 
 
 

.69 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มากที่สุด 

ภาพรวม 4.22 .49 มาก 

ภาพรวมทุกด้าน 4.42 .35 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4.33 ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ             
( X = 4.58) และกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ( X = 4.56) ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ               
( X = 4.35) และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์( X = 4.22) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 
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ตารางที ่ 4.34 ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูที ่ปรึกษาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม จำแนกเป็นรายด้าน 

  

รายการประเมิน X  
 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 4.57 .39 มากที่สุด 
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 4.61 .41 มากที่สุด 
กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 4.21 .52 มาก 
กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.19 .53 มาก 

โดยภาพรวม 4.39 .36 มาก 

 
จากตารางที่ 4.34 ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาตาม

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู ่ระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร              
( X = 4.61) และกลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ( X = 4.57) ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ             
( X = 4.21) และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ( X = 4.19) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ตามลำดับ 
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ตารางที ่ 4.35 ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูที ่ปรึกษาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมรายด้าน และจำแนกเป็นรายกลยุทธ์รอง  

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.  กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ  
1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย

การเพ่ิมพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ
มาตรการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน 

1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมินเพ่ือเทียบเป็นระดับผล
การเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็น
รูปธรรม 

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

 
4.68 

 
 

4.83 
 

4.58 
 
4.60 

 
 

4.62 

 
.51 

 
 

.37 
 

.64 
 
.67 

 
 

.56 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

ภาพรวม 4.57 .39 มากที่สุด 

2.  กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร  
2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งม่ันในการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา
ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

 
4.56 

 
 

4.66 

 
.64 

 
 

.47 
 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจ 
บุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

 4.68 
 
 

4.52 
 
 
4.60 

 .55 
 
 

.50 
 
 
.57 

   มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

ภาพรวม 4.61 .41 มากที่สุด 

3.  กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ  
3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาผลงานด้านนว ัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ 
เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 

3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวก
คล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรองจ่าย 
เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
3.97 

 
 

4.33 
 
 

4.37 
 

4.16 

 
.91 

 
 

.75 
 
 

.73 
 

.66 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.21 .52 มาก 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.  กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์  
4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือ

พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เรียนและครู  
 4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุน
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวก
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
 4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

4.4 มอบหมายให้ห ัวหน้าแผนกว ิชาช ีพสนับสนุน ว ัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
4.16 

 
 

4.25 
 
 

4.27 
 
 

4.10 

 
.80 

 
 

.69 
 
 

.84 
 
 

.85 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.19 .53 มาก 

ภาพรวมทุกด้าน 4.39 .36 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.35 ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้าน
บุคลากร ( X = 4.61) และกลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ( X = 4.57) ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้าน
งบประมาณ ( X = 4.21) และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์( X = 4.19) มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.36 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนเจ้าของโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงาน
ด ้านนว ัตกรรม ส ิ ่ งประด ิษฐ ์อาช ีวศ ึกษาท ี ่ม ีผลส ัมฤทธ ิ ์ส ูงของว ิทยาล ัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม จำแนกเป็นรายด้าน 

  
รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 4.50 .39 มาก 
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 4.51 .46 มากที่สุด 
กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 4.40 .47 มาก 
กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.33 .41 มาก 

รวม 4.44 .27 มาก 

 
จากตารางที่ 4.36 ผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา

ตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51)               
ส่วนกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ( X = 4.50) กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ (X  = 4.40) และ              
กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ( X = 4.33) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.37 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนเจ้าของโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงาน
ด ้านนว ัตกรรม ส ิ ่ งประด ิษฐ ์อาช ีวศ ึกษาท ี ่ม ีผลส ัมฤทธ ิ ์ส ูงของว ิทยาล ัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมรายด้าน และจำแนกเป็นรายกลยุทธ์รอง 

  

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.  กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ  
1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย

การเพ่ิมพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ
มาตรการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน 

1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียน
รายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

 
4.50 

 
 

4.58 
 

4.69 
 
4.61 

 
 
 

4.48 

 
.57 

 
 

.49 
 

.64 
 

.71 
 
 
 

.60 

 
มาก 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.50 .39 มาก 

2.  กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร  
2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งม่ันในการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการ
พัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลสะท้อน
ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์สูง 

 
4.48 

 
 

4.59 

 
.71 

 
 

.54 

 
มาก 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.37 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจ 
บุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาส   
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

4.50 
 
 

4.44 
 
 

4.54 

.67 
 
 

.50 
 
 

.57 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มากที่สุด 

ภาพรวม 4.51 .46 มากที่สุด 

3.  กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ  
3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ 
เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 

3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรอง
จ่าย เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เร ียน ครู เสนอโครงการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุน
จากหน่วยงานภายนอก 

 
4.51 

 
 

4.44 
 
 

4.41 
 
4.23 

 
.75 

 
 

.72 
 
 

.59 
 
.68 

 
มากที่สุด 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

ภาพรวม 4.40 .47 มาก 
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ตารางท่ี 4.37 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4.  กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์  
4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือ

พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เรียนและครู  
 4.2 จ ัดระบบการเบ ิกจ ่ายว ัสด ุ  และอ ุปกรณ์พ ื ้นฐาน 
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ 
ที่สะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
 4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุชั ่วคราว ในกรณีการจัดซื ้อวัสดุเร ่งด่วน ในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

4.4 มอบหมายให้ห ัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน ว ัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 
4.22 

 
 

4.31 
 
 

4.45 
 
 

4.34 

 
.79 

 
 

.64 
 
 

.74 
 
 

.71 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.33 .41 มาก 

ภาพรวมทุกด้าน 4.44 .27 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.37 ผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด              
( X = 4.51) ส่วนกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ( X = 4.50) กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ ( X = 4.40) 
และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ( X = 4.33) ตามลำดับ  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย เรื ่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ

มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  

5.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
        5.1.1.1 ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

        5.1.1.2 สร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

        5.1.1.3 พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

        5.1.1.4 สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

        5.1.1.5 ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

5.1.2 วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

       ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา หลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ  และแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 



215 
 

ความเกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหาร

กับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา ในการกำหนดกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน                     

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  มีวิธีการดังนี้  1) สนทนา

กลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน เพื่อวิเคราะห์สภาพสถานศึกษาในการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ตามกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis และเทคนิค TOWS Matrix  และ  

2) สอบถามผู้เชี ่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา จำนวน 35 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์

หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   โดยการสอบถาม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ขั ้นตอนที ่ 4 การสร้างคู ่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน                     

ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีขันธ์  

โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีการสร้างคู่มือแล้วนำข้อมูลมาสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์ และสอบถาม

ผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์ กรอบแนวคิด

ของกลยุทธ์  ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์  ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ ลักษณะของกลยุทธ์  บทบาทของ

ผู ้บริหารในการใช้กลยุทธ์ และปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีการดังนี้         

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 

กับ ปีการศึกษา 2562  และ 2) ศึกษาความพึงพอใจ โดยการสอบถามครู และผู้เรียน จำนวน 130 คน  

ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 

5.2 ผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
5.2.1 ผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และตัวแปร จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า หลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการ และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

มีความสัมพันธ์ และมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยการบริหารที่สำคัญของสถานศึกษา 4 ด้าน โดยส่วนใหญ่ 

มีความสัมพันธ์ และมีความเชื่อมโยงกับด้านการจัดการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และ

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ตามลำดับ จึงกำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี ้

  5.2.2 ผลการสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

5.1.2.1 ผลการสนทนากลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis และ

เทคนิค TOWS Matrix พบว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักการบริหาร 

4 ด้าน และกลยุทธ์รอง 18 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ ประกอบด้วย  

กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ 2) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ 

3) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ และ 4) กลยุทธ์หลัก 

การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์  

5.1.2.2 ผลการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์

หลักการบริหาร พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าโดยภาพรวม การบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบริหาร
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สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา

จำแนกเป็นกลยุทธ์หลักการบริหารรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการ ด้านบุคลากรและด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านงบประมาณ มีความ

สอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 

เมื่อปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ์ส ูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักการบริหาร 4 ด้าน และกลยุทธ์รองจำนวน 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

 1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย  

1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมิน

เพ่ือเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

1.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน

ภายนอก 

2. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ 

2.3 จัดสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานที่เหมาะสม 
2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที ่พัฒนาผลงาน                 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนา

ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 

3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

4. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู 

4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน  

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อ

วัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือของแผนก              

และให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

5.1.3 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

ผลการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในการนำไปใช้เป็นกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ โดยทุกกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกกลยุทธ์ 
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เมื ่อปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิแล้ว พบว่า “กลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์” ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหาร 4 ด้าน และกลยุทธ์รองการบริหาร 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และตัวชี้วัดการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรม  

1.3 พัฒนาระบบการกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน  
1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมิน                 

เพ่ือเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน และ

หน่วยงานภายนอก 

 2. กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั ้งเช ิงปริมาณ           

และเชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื ่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

3. กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 
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3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที ่เอื ้อต่อการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที ่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื ่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เร ียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

4. กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู  

4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื ้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน ด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

4.3 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อ

วัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและ

ให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

5.1.4 ผลการสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

 5.1.4.1 ผลการสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระที่
สำคัญ ดังต่อไปนี้ 1) ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า คำนำ และสารบัญ 2) ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย  
(2.1) ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์ (2.2) กรอบแนวคิดของกลยุทธ์ (2.3) ขั้นตอนการสร้าง 
กลยุทธ์ (2.4) ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ (2.5) ลักษณะของกลยุทธ์ (2.6) บทบาทของผู้บริหารของการ
ใช้กลยุทธ์ และ (2.7) ปฏิทินการใช้กลยุทธ์ และ 3) ส่วนหลัง ประกอบด้วย ประวัติย่อผู้วิจัย และปกหลัง 

5.1.4.2 ผลการตรวจสอบคู่มือการใช้กลยุทธ์ ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วรับรองว่า คู่มือ 

การใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทั้งส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระสำคัญของคู ่มือ 

มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในการนำไปใช้เป็นคู่มือการใช้กลยุทธ์ได้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 

ทุกรายการ 
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5.1.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 5.1.5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 ทั้งเชิงปริมาณ  

เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน พบว่า 

 1) ปริมาณผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามประเภทผลงาน โดยภาพรวม ผลงานในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

จากปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ผลงาน เมื่อพิจารณาเป็นประเภทผลงาน พบว่า ทุกประเภทมีจำนวน

ผลงานเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 โดยผลงานประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้นสูงสุด           

5 ผลงาน รองลงมา ได้แก่ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มขึ้น 4 ผลงาน ส่วนผลงานประเภทที่ 1 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือ

บรรเทาสาธารณภัย เพิ ่มขึ ้นประเภทละ 3 ผลงาน และประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ ่มขึ้น              

2 ผลงาน สำหรับประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว มีผลงานปีละ 1 ผลงาน

เท่ากัน 

2) คุณภาพผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ จากการเปรียบเทียบจำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จำแนกตามประเภทผลงาน โดยภาพรวม ผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา2562 ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นจาก 

ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละระดับ พบว่า เป็นรางวัลระดับจังหวัด             

12 รางวัล เป็นรางวัลระดับภาค ภาคกลาง 7 รางวัล และเป็นรางวัลระดับชาติ 2 รางวัล 

3) ผลสะท้อนของผลงานด ้านนว ัตกรรม ส ิ ่ งประด ิษฐ์ด ้านอาช ีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือชุมชน มีจำนวน ทั้งสิ้น             

19ผลงาน เป็นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา จำนวน 1 ผลงาน และนำไปใช้ประโยชน์                  

แก่ชุมชน จำนวน 18 ผลงาน 
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 5.1.5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที ่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที ่ปรึกษา

โครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์

การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พบว่า  

1) ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา มีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ 

การบริหารด้านการจัดการ และกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 

และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

2) ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การ

บริหารด้านบุคลากร และกลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ส่วนกลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ และ

กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

3) ผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 
กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ตามลำดับ 
 
5.3 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย อภิปรายผลได้ดังนี้ 
5.3.1 ผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พบว่า หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี และตัวแปร จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ มีความเก่ียวข้อง และมี

ความเชื่อมโยงกับปัจจัยการบริหารที่สำคัญของสถานศึกษา 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมี

ความสัมพันธ์ มีความเกี่ยวข้อง และมีความเชื ่อมโยงกับด้านการจัดการเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ  

ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุและอุปกรณ์ ตามลำดับ  เนื่องจากการบริหารสถานศึกษา 

หรือองค์กรให้ประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น คือการบริหารปัจจัยที่สำคัญ ของ

องค์กร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ และการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับปัจจัย

การบริหารนั้น การจัดการเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าหากการจัดการมีประสิทธิภาพแล้วจะส่งผลให้ปัจจัย
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ด้านอื ่น ๆ มีประสิทธิภาพด้วย ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Dobrin & Ireland (1993) ที่กล่าวว่า  

การบริหารจัดการเป็นการประสานการใช้ทรัพยากรทั ้งภายในและภายนอกองค์การที ่มีอิทธิพลต่อ

ความสำเร็จหรือความล้มเหลว รวมทั้งความสามารถทางการบริหาร ได้แก่ มนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน 

ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในองค์การอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับ 

จันทรานี  สงวนนาม (2551) ซึ่งกล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทำกิจกรรมโดยผู้บริหารและบุคลากร

ในองค์การ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากร

ต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่นเดียวกับ สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542) ให้ความหมายว่า การบริหาร 

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบ และใช้

ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2553) ที่กล่าวว่า  

การบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการจัดการ โดยทั่วไป 

ถือว่าทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญของการจัดการมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ ด้านบุคลากร  ด้านการเงินและ

งบประมาณ ด้านสถานที่ อุปกรณ ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการจัดการ (4 M’s)  

5.3.2 ผลการสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้าน

อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จากการสนทนากลุ่มคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา ผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ พร้อมทั้งดำเนินการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่า กลยุทธ์หลักการบริหารมี 4 ด้าน และมีกลยุทธ์รอง 

18 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5    

กลยุทธ์ ได้แก่ (1.1) ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (1.2) ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนก

หนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย (1.3) จัดทำปฏิทิน นิเทศ กำกับ ติดตาม และการ

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (1.4) กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงาน

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม (1.5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงาน

ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 2) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 

5 กลยุทธ์ ได้แก่ (2.1) สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย (2.2) ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
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บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (2.3) จัดสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกใน

การพัฒนาผลงานที่เหมาะสม (2.4) ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (2.5) จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้ง

ครูทุกแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 3) กลยุทธ์หลักการ

บริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (3.1) จัดสรรเงินงบประมาณและเงิน

รายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพ

ของผลงาน (3.2) กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ (3.3) จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่

ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  (3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอ

โครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 4) กลยุทธ์

หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (4.1) อำนวยความ

สะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ของผู้เรียนและครู (4.2) จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน ด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว  ทันต่อการใช้งาน (4.3) แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ

สิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ (4.4) มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและ

ให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาที่ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้าน จึงทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ SWOT Analysis 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างดี และเมื่อใช้เทคนิค TOWS Matrix ในการ

กำหนดกลยุทธ์รองจึงทำให้ได้กลยุทธ์รองการบริหารที่มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม และมีความ

เป็นไปได้ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา สอดคล้องกับ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ทีไ่ด้ให้ความหมายการจัดการ คือ กระบวนการนำทรัพยากรการบริหารมาใช้

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการบริหาร และสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟาโย (Henri Fayol) ที่เห็นว่า

หน้าที่การจัดการ ประกอบด้วย POCCC ได้แก่ การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), 

การส ั ่ งการ (Commanding), การประสานงาน (Coordinating), การควบคุม (Controlling) และ
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สอดคล้องครอบคลุมกับแนวคิดของ กูลิก และ เออร์วิก (Gulick และ Urwick) ที่เห็นว่ากระบวนการ

จัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดคนเข้าทำงาน 

(Staffing), การอำนวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงานผล (Reporting) 

และ การงบประมาณ (Budgeting) ที่เรียกย่อว่า POCDCORB สอดคล้องกับ ธาดา อักษรชื่น (2557) ทำ

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พบว่าองค์ประกอบ

ของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร 2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน       

3) กลยุทธ์ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 5) กลยุทธ์การ

พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 6) กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 7) กลยุทธ์การ

พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ โชติ แย้มแสง (2556) ที่ศึกษาวิจัยกลยุทธ์การดำเนินงาน

สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี  ได้กลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ          

8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมความ

เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา

การด้านปฐมวัย 3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) ปรับระบกฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อ

การบริหารจัดการ 5) สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 6) ปลุกเร้าให้

ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญการศึกษาปฐมวัย และระดมสรรพกำลังมาพัฒนาการศึกษา 7) ยกเครื่องด้าน

อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8) สร้างวัฒนธรรมที่ดีใน

การประกันคุณภาพภายในองค์กร และยังสอดคล้องกับเฟร็ด อาร์ เดวิด (Fred R. David 2548 : 201-

240) ทีก่ล่าวว่า การจัดสรรทรัพยากร เป็นกิจกรรมทางด้านการจัดการที่สำคัญที่ทำให้กลยุทธ์มีการปฏิบัติ 

ในองค์กรที่ไม่ได้ใช้แนวทางการจัดการกลยุทธ์ในการตัดสินใจนั้น การจัดสรรทรัพยากรมักจะอยู่บนพื้นฐาน

ปัจจัยทางการเมือง หรือส่วนบุคคล การจัดการกลยุทธ์ทำให้ทรัพยากรสามารถถูกจัดสรรตามลำดับ

ความสำคัญที่ตั ้งไว้ตามจุดประสงค์ประจำปี ดังนั้นถ้าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างสอดคล้องกับลำดับ

ความสำคัญตามจุดประสงค์ประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว จะไม่สร้างปัญหาหรือเป็นอันตรายต่อความสำเร็จ 

ในการจัดการกลยุทธ์และกับตัวองค์กร ทุกองค์กรจะมีทรัพยากรอย่างน้อย 4 ประเภท ที่ทำให้บรรลุ

จุดประสงค์ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

และทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรไปให้เฉพาะแผนกไม่ได้หมายความว่าจะสามารถ

ประสบความสำเร็จเมื่อนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีองค์ประกอบมากมายที่ทำให้การจัดสรรทรัพยากรไม่มี
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ประสิทธิผลที่ดี เช่น การป้องกันการใช้ทรัพยากรมากเกินไป เน้นมาตรการทางด้านการเงินในระยะสั้นมาก

ไป นโยบายขององค์กร เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจน ลังเลในการปฏิบัติกับความเสี่ยง และการขาด

ความรู้ความชํานาญที่เพียงพอ  

5.3.3 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาตรวจสอบแล้วรับรองว่า “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ที่มผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์” มีความสอดคล้อง มีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ ในการนำไปใช้บริหารเพื่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง และเมื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

แล้ว พบว่า ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักการบริหาร 4 ด้าน และกลยุทธ์รอง 18 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์

หลักการบริหารด้านการจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1.1) ปรับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (1.2) ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ

มาตรการขับเคลื่อนนโยบาย (1.3) จัดทำปฏิทิน นิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าการ

พัฒนาผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (1.4) กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ของผู้เรียน ในการประเมินเพ่ือเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่าง

เป็นรูปธรรม และ (1.5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานร่วมกับชุมชน และ

หน่วยงานภายนอก 2) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

(2.1) สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้

เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย (2.2) ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา

ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (2.3) จัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานที่

เหมาะสม (2.4) ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ (2.5) จัดสร้างทีมงานโดยแต่งตั้งครูทุกแผนก

วิชาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 3) กลยุทธ์หลักการบริหารด้าน

งบประมาณ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (3.1) จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืน 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน  

(3.2) กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดความ
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สะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ (3.3) จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืม               

ทดรองจ่าย เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ (3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก และ 4) กลยุทธ์

หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (4.1) อำนวยความ

สะดวกด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ของผู้เรียนและครู (4.2) จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน ด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว  ทันต่อการใช้งาน (4.3) แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ

สิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และ (4.4) มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนก

และให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากกลยุทธ์นี้ได้ผ่านการ

พิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่

มีผลสัมฤทธิ์สูงของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษามาขั้นตอนหนึ่งแล้ว ทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เมื่อตรวจสอบแล้วจึงให้การรับรองว่า มีความสอดคล้อง มีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ ในการนำไปบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

เพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงซึ่งสอดคล้องกับ วีระยุทธ ชาตะ

กาญจน์ (2556) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้อง

ดำเนินการบริหารจัดการด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผลผลิต ด้วยการติดตามและ

ประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ที่ได้ให้ความหมายว่า             

การจัดการ คือ กระบวนการนำทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร  

สอดคล้องกับ ธาดา อักษรชื่น (2557) ที่ทำการวิจัย เรื ่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของ

ประเทศไทยในทศวรรษหน้า ที่พบว่าองค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศ

ไทยในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร              

2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) กลยุทธ์ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) กลยุทธ์

การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 5) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 6) กลยุทธ์การบริหาร

จัดการด้านงบประมาณ 7) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ โชติ แย้มแสง (2556) 

ที่ศึกษาวิจัยกลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี  ได้กลยุทธ์

การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามหลัก            
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ธรรมาภิบาลและส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และ

จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านปฐมวัย 3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมและทันสมัยกับ

กลุ ่มเป้าหมาย 4) ปรับระบบกฎเกณฑ์ที่ไม่เอื ้อต่อการบริหารจัดการ 5) สร้างความมั ่นใจและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานแกผู้เกี่ยวข้อง 6) ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญการศึกษาปฐมวัย และ

ระดมสรรพกำลังมาพัฒนาการศึกษา 7) ยกเครื่องด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8) สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประกันคุณภาพภายในองค์กร และยังสอดคล้อง

กับเฟร็ด อาร์ เดวิด (Fred R. David 2548 : 201-240) ที่กล่าวว่า การจัดสรรทรัพยากร เป็นกิจกรรม

ทางด้านการจัดการที่สำคัญที่ทำให้กลยุทธ์มีการปฏิบัติในองค์กรที่ไม่ได้ใช้แนวทางการจัดการกลยุทธ์ใน

การตัดสินใจนั้น การจัดสรรทรัพยากรมักจะอยู่บนพื้นฐานปัจจัยทางการเมืองหรือส่วนบุคคล การจัดการ

กลยุทธ์ทำให้ทรัพยากรสามารถถูกจัดสรรตามลำดับความสำคัญที่ตั้งไว้ตามจุดประสงค์ประจำปี ดังนั้นถ้า

ทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างสอดคล้องกับลำดับความสำคัญตามจุดประสงค์ประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว จะไม่

สร้างปัญหาหรือเป็นอันตรายต่อความสำเร็จในการจัดการกลยุทธ์และกับตัวองค์กร ทุกองค์กรจะมี

ทรพัยากรอย่างน้อย 4 ประเภท ทีท่ำให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย ทรัพยากรทางด้าน

การเงิน ทรัพยากรทางด้านกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี  

5.3.4 ผลการสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

ผลการตรวจสอบคู่มือการใช้กลยุทธ์ ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วรับรองว่า คู่มือการใช้ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระสำคัญของคู่มือมีความสมบูรณ์ 

ครบถ้วนในการนำไปใช้เป็นคู่มือการใช้กลยุทธ์ได้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีการสร้าง

คู่มือการใช้ โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ส่วนประกอบ เนื้อหา และสาระสำคัญ แล้วนำมาประยุกต์ให้

สอดคล้อง เหมาะสม กับคู่มือการใช้กลยุทธ์จึงทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจยอบแล้วให้การรับรอง 

5.3.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพ “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์”  

5.3.4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2561 ที่พบว่า 
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1) ปริมาณผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามประเภทผลงาน โดยภาพรวม จำนวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษา 2561 จำนวน 

20 ผลงาน เมื่อพิจารณาเป็นประเภทผลงาน พบว่า ทุกประเภทมีผลงานเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 

โดยผลงานประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ เพ่ิมข้ึนสูงสุด 5 ผลงาน รองลงมา ได้แก่ประเภทที่ 8 ด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มขึ้น 4 ผลงาน ส่วนผลงานประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทที่ 3 เพ่ือ

การอนุรักษ์พลังงาน และประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย เพิ ่มขึ ้นประเภทละ          

3 ผลงาน และ ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ่มขึ้น 2 ผลงาน สำหรับประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรม

ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว มีผลงาน 1 ผลงานเท่ากัน เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 แผนกวิชา 

รองลงมาเป็นประเภทพาณิชยกรรม 3 แผนกวิชา และประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม              

1 แผนกวิชา และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 แผนกวิชา จึงทำให้ครูและผู้เรียนส่วนใหญ่มีความถนัดมี

ความสนใจ ในการพัฒนาผลงานทางด้านการประกอบอาชีพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนด้านด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ

สมองกลฝังตัว มีครูและผู ้เรียนน้อยจึงทำให้มีการพัฒนาผลน้อย อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ก็สามารถส่งเสริม สนับสนุน และ

สร้างแรงจูงใจใหครูและผู้เรียนสามารถพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทุกด้านปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานไม่ว่าจะเป็ นระบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่มีความคล่องตัวระเบียบกฎเกณฑ์ยืดหยุ่นเหมาะสมในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาตลอดเวลาของการพัฒนาผลงาน กลยุทธ์การบริหาร

ด้านบุคลากรที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมานะพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาผลงาน 

และการทำงานเป็นทีม การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์จากแผนกวิชาทำให้เกิดความสัมพันธ์ช่วยเหลือ        

ซึ่งกันและกัน การประชาสัมพันธ์ ยกย่องชมเชยช่วยให้เกิดการเสริมแรงมากขึ้น กลยุทธ์การบริหารด้าน

งบประมาณที่คล่องตัวไม่ติดขัดทำให้สามารถพัฒนาผลงานได้ต่อเนื่องไม่หยุดชงัก กลยุทธ์การบริหารดา้น

วัสดุและอุปกรณ์สถานที่พื้นฐานที่พร้อมช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลงาน จึงทำให้ครูและผู้เรียนมีการ

พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาได้ครอบคลุมทุกประเภทผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ เฟร็ด อาร์ เดวิด (Fred R. David 2548 : 201-240) (อ้างถึงใน ทวีวรรณ อินดา,2552:                    



230 
 

127-130) ทีว่่านโยบายการเปลี่ยนแปลงทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติในการทำงาน

วันต่อวัน นโยบายมีความจําเป็นที่จะทำให้กลยุทธ์ถูกปฏิบัติ นโยบายมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นซ้ำซ้ำ และเป็นแนวทางในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ความหมายอย่างกว้าง ๆ นั้น นโยบายจะ

หมายถึง แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน บทบาท รูปแบบ และการบริหารงานที่ถูกกำหนดไว้เพื่อส่งเสริม และ

กระตุ้นให้การทำงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้ นโยบายเป็น เครื่องมือในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

นโยบายจะกำหนดขอบเขต ข้อบังคับ และข้อจํากัดในรูปแบบต่าง ๆ ของการบริหารงานซึ่งถูกนําไปใช้ใน

การให้รางวัลและลงโทษ นโยบายจะบอกรายละเอียด ว่าอะไรสามารถ หรือไม่สามารถที่จะทำตามที่

กำหนดไว้ในจุดประสงค์ขององค์กร นโยบายทำให้ทั้งพนักงานและผู้จัดการทราบว่าอะไรที่บริษัทคาดหวัง

จากพวกเขา ดังนั้น ดูเหมือนว่าจะช่วยให้กลยุทธ์นั้นสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ 

นโยบายจะช่วยกำหนดพื้นฐานในการควบคุมการจัดการ ที่อนุญาตให้มีการประสานงานข้ามในแต่ละ

หน่วยขององค์กร และลดเวลาของผู้จัดการในการตัดสินใจ นโยบายยังให้รายละเอียดว่างานอะไรควรทำ

โดยใคร มีการกำาหนดตัวแทนในการตัดสินใจตามลำดับ การจัดการที่เหมาะสมสำหรับปัญหาที่เกิดข้ึนเป็น

ประจำ หลายองค์กรมีคู่มือนโยบายเพ่ือที่จะกำหนดแนวทาง และทิศทางของการปฏิบัติ และยังสอดคล้อง

กับแนวคิดของ เฟร็ด อาร์ เดวิด (Fred R. David 2548 : 201-240) ทีก่ล่าวว่า การจัดสรรทรัพยากร เป็น

กิจกรรมทางด้านการจัดการที่สำคัญที่ทำให้กลยุทธ์มีการปฏิบัติ ในองค์กรที่ไม่ได้ใช้แนวทางการจัดการ             

กลยุทธ์ในการตัดสินใจนั้น การจัดสรรทรัพยากรมักจะอยู่บนพื้นฐานปัจจัยทางการเมือง หรือส่วนบุคคล 

การจัดการกลยุทธ์ทำให้ทรัพยากรสามารถถูกจัดสรรตามลำดับความสำคัญท่ีตั้งไว้ตามจุดประสงค์ประจำปี 

ดังนั้นถ้าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างสอดคล้องกับลำดับความสำคัญตามจุดประสงค์ประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว 

จะไม่สร้างปัญหาหรือเป็นอันตรายต่อความสำเร็จในการจัดการกลยุทธ์ และกับตัวองค์กร ทุกองค์กรจะมี

ทรัพยากรอย่างน้อย 4 ประเภท ทีท่ำให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย ทรัพยากรทางด้าน

การเงิน ทรัพยากร ทางด้านกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี การจัดสรร

ทรัพยากรไปให้ เฉพาะแผนกไม่ได้หมายความว่าจะสามารถประสบความสำเร็จเมื่อนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ            

มีองค์ประกอบมากมายที่ทำให้การจัดสรรทรัพยากรไม่มีประสิทธิผลที่ดี เช่น การป้องกันการใช้ทรัพยากร

มากเกินไป เน้นมาตรการทางด้านการเงินในระยะสั้นมากไป นโยบายขององค์กร เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ที่ไม่ชัดเจน ลังเลในการปฏิบัติกับความเสี่ยง และการขาดความรู้ความชํานาญที่เพียงพอ  

2) คุณภาพผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ จากการเปรียบเทียบจำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จำแนกตามประเภทผลงาน โดยภาพรวม ผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของปีการศึกษา2562 ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 รวม 20 รางวัล เมื่อพิจารณาจำแนกแต่ละระดับ พบว่า ได้รับรางวัลระดับ

จังหวัด 12 รางวัล ได้รับรางวัลระดับภาคกลาง 7 รางวัล และได้รับรางวัลระดับชาติ 2 รางวัล เนื่องจาก 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สามารถส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจใหครูและผู้เรียน

สามารถพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยใช้กลยุทธ์  

การบริหารปัจจัยการบริหารที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาที่มีความคล่องตัว ระเบียบกฎเกณฑ์ยืดหยุ่นเหมาะสมในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาตลอดเวลาของการพัฒนาผลงาน กลยุทธ์การบริหาร

ด้านบุคลากรที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมานะพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาผลงาน 

และการทำงานเป็นทีมการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์จากแผนกวิชาทำให้เกิดความสัมพันธ์ช่วยเหลือ            

ซึ่งกันและกัน การประชาสัมพันธ์ ยกย่องชมเชยช่วยให้เกิดการเสริมแรงมากขึ้น กลยุทธ์การบริหารด้าน

งบประมาณที่คล่องตัวไม่ติดขัดทำให้สามารถพัฒนาผลงานได้ต่อเนื่องไม่หยุดชงัก กลยุทธ์การบริหารดา้น

วัสดุและอุปกรณ์สถานที่พื ้นฐานที่พร้อมช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลงานจึงทำให้ผลงานมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับ ทอป์มสัน และสตริคแลน (Thompson and Strickland 2004 : 390) ที่กล่าวว่าการนํา 

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบริหารกลยุทธ์ผู้จัดการต้องพิจารณาว่าทรัพยากรของ บริษัทถูกจัดสรรอย่างไร 

หน่วยย่อยขององค์กรจำเป็นต้องมีงบประมาณ และทรัพยากรเพียงพอเพื่อ บรรลุแผนของกลยุทธ์ได้ 

ผู้จัดการที่ดูแลงบประมาณต้องตรวจดูคําขอของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเรื่องคน งบประมาณในการ

ปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ นอกจากนี้ผู้ที่นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติต้องนําเอกสารให้ผู้ที่อยู่

เหนือกว่าดูเพ่ือพิจารณาคําขอเกี่ยวกับทรัพยากรที่จําเป็นสำหรับการทำตามกลยุทธ์ของบริษัท  

3) ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาหรือชุมชน มีจำนวน ทั้งสิ้น 19 ผลงาน เป็นผลงาน 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา จำนวน 1 ผลงาน และนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน จำนวน 18 ผลงาน 
เนื่องจาก การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาผลงาน คือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการทำงานหรือ
การประกอบอาชีพในชุมชน จึงทำให้ครูและผู้เรียนที่พัฒนาผลงานส่วนใหญ่ ศึกษาและนำปัญหาจากการ
ประกอบอาชีพของชุมชนมากำหนดหัวข้อโครงการสิ่งประดิษฐ์ ดังนั้นจึงทำให้ผลงานด้านนวัตกรรม 
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สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จึงนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนเป็นใหญ่  
ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 3 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่กำหนดให้สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน 2 ประเด็น คือ 1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระบุให้สถานศึกษา 
มีการสร้างร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนและคนในชุมชนสู ่สังคมแห่งการเรียนรู ้ และ 2) ด้านนวัตกรรม และสิ ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระบุให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชนเจตนารมณ์ของ
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาช ีวศ ึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 รวมทั้ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2557 และร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช  2563 ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ให้ผู ้เรียนทุกหลักสูตร                  
ต้องเรียนวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จำนวน 4 หน่วยกิต  โดยมีหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร                
ในการเรียนวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ว่าเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อ หรือเรื่องที่จะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยการ
วางแผน กำหนดขั้นตอนกระบวนการ หรือดำเนินการประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ               
ซึ่งอาจจะทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ 

5.3.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที ่ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที ่ปรึกษา

โครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.42) เมื ่อจำแนกตามสถานะ พบว่าผู ้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.44) รองลงมาคือ ครูทีทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา และครูที่ปรึกษาโครงการ

สิ่งประดิษฐ์ ตามลำดับ เนื่องจาก กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและกลยุทธ์ทางเลือกแต่ละด้านของ  

“กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ ์” เป็นว ิธ ีการบริหารจัดการที่ ได ้จากการสนทนากลุ ่มของ 
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ผู้มีส่วนร่วมในการการบริหารสถานศึกษา คือคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ 

กลยุทธ์การบริหาร กลยุทธ์ทางเลือกการบริหารที ่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ อำนวยความสะดวก แก้ปัญหา 

อุปสรรค ต่าง ๆ ให้ครูหัวหน้าแผนกวิชาไปขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ครูในแผนกวิชา 

ตามกลยุทธ์ทางเลือก คือกลยุทธ์เชิงรุก คือการประกาศนโยบาย “หนี่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ

มาตรการขับเคลื่อนนโยบาย และการจัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม การรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา

ผลงาน จึงทำให้ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งมีภาระงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว

เกิดความกังวลส่งผลต่อความพึงพอใจบ้าง ส่วนผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ เกิดแรงจูงใจจาก  

กลยุทธ์รองเชิงพลิกแพลง คือกำหนดให้ผู้เรียนนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมินเพื่อเทียบโอนผลการ

เรียนรายวิชาโครงการได้ ทำให้มีความพึงพอใจในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อีกทั้งระบบการบริหารด้านการจัดการสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ

พัฒนาผลงาน กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ที่สร้างขวัญกำลังใจ การทำงานเป็นทีม หรือการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ ระบบการเบิกจ่ายที่คล่องตัว

สะดวกรวดเร็ว และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีความพร้อม พอเพียง สอดคล้องกับ ส่งผล

ให้แม้ครูหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ และผู้เรียนเจ้าของโครงการสิ่งประดิษฐ์ จะมี

ภาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามภาระกิจหลักอยู่แล้วแต่ก็มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารเพ่ือ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ ์ด ้านอาช ีวศ ึกษาที ่ม ีผลสัมฤทธ ิ ์ของว ิทยาล ัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธาดา อักษรชื่น. (2557).  ที่ทำการวิจัยเรื่อง 1) กลยุทธ์

การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ผลการวิจัย  พบว่า องค์ประกอบของ               

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน โสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

ได้แก่ (1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร (2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

(3) กลยุทธ์ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (5) กลยุทธ์

การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (6) กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านงบประมาณ (7) กลยุทธ์

การพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสต

ศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พบว่ามีความเหมาะสมกับบริบท  เป็นไปได้ในการนำไปใช้              

มีความถูกต้องเชิงทฤษฎีและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาสถานศึกษา 3) ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

โรงเรียนโสตศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ควรมีการ



234 
 

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร พัฒนาหลักสูตรและการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือ  พัฒนาการบริหารจัด

การศึกษา พัฒนาด้านการมีส่วนร่วม การจัดการด้านงบประมาณ และพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และ

สอดล้องกับ โชติ แย้มแสง (2556) ทีท่ำการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี ด้านบริหารงานบุคคล ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ด้านอาคารสถานที่            

มีเพียงพอ เน้นให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย มีการส่งเสริมให้ผู ้ปกครองช่วยเหลือ

โรงเรียนในเรื่องการพัฒนาเด็ก ด้านบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีได้กลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 

8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมความ

เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา

การด้านปฐมวัย 3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมและทันสมัยกับกลุ ่มเป้าหมาย 4) ปรับระบบ

กฎเกณฑ์ที่ไม่เอื ้อต่อการบริหารจัดการ 5) สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่

ผู้เกี่ยวข้อง 6) ปลุกเร้าให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญการศึกษาปฐมวัย และระดมสรรพกำลังมาพัฒนา

การศึกษา 7) ยกเครื่องด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัยและบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง                  

8) สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประกันคุณภาพภายในองค์กร รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของทอป์มสัน 

และสตริคแลน (Thompson and Strickland 2004 : 390) ที่สรุปว่าการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการ

บริหารกลยุทธ์ผู้จัดการต้องพิจารณาว่าทรัพยากรของ บริษัทถูกจัดสรรอย่างไร หน่วยย่อยขององค์กร

จำเป็นต้องมีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอ เพื่อบรรลุแผนของกลยุทธ์ได้ ผู้จัดการที่ดูแลงบประมาณ

ต้องตรวจดู  คําขอของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเรื่องคน งบประมาณในการปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความ

สะดวก และอุปกรณ์ นอกจากนี้ผู้ที่นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติต้องนําเอกสารให้ผู้ที่อยู่เหนือกว่าดูเพื่อพิจารณา  

คําขอเกี่ยวกับทรัพยากรที่จําเป็นสำหรับการทำตามกลยุทธ์ของบริษัท 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

ผลการวิจ ัย เร ื ่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือสร้าง
และพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่
เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ทำให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ได้กลยุทธ์การบริหาร 
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ที่มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ ์สูงในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย ดังนี้ 

5.4.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความตระหนัก มีความพยายาม และกำหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของผลงานให้ชัดเจน 

5.4.1.2 คณะกรรมการบร ิหารสถานศ ึกษาต ้องให ้ความร ่วมม ือในการว ิ เคราะ ห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานอย่างแท้จริง 

5.4.1.3 มีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ครู และผู ้เรียนมีความตระหนัก  
มีความพยายาม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

5.4.1.4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ในการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

5.1.4.5 การจัดสรรปัจจัยการบริหารแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน 

5.4.2 ข้อเสนอแนะเพี่อการวิจัยต่อไป 

การวิจ ัยครั ้งนี ้  เป็นการวิจ ัยภายใต้สภาพแวดล้อมของวิทยาล ัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ์  

หากผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ จะนำแนวทางของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ไปใช้ จะต้องมีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ผังสภาพแวดล้อม

ที่ตรงกับสภาพของสถานศึกษา จึงจะวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ รองการบริหารที่เหมาะสมกับผังสภาพ 

(TOWS) ของสถานศึกษาซึ่งจะทำให้ได้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน อันจะทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และยังสามารถนำ

ขั้นตอนการวิจัยนี้ไปประยุกใช้สร้างและพัฒนากลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลงานด้านอื่น ๆ ของสถานศึกษาได้ 
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ภาคผนวก ก 

 

รายช่ือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย 

 

1. รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย     

2. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

3. บันทึกข้อความเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus  Group) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

4. รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus  Group) เพื่อวิเคราะห์สภาพสถานศึกษาในการพัฒนา

ผลงานด้านนวตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ตามกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

5. รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ด้านผลงานนวตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา   

6. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญพิจารณาร่างกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

7. รายช่ือผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

8. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

9. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย 

    ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 ดร.สุราษฎร์  พรหมจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 ดร.ผดุงชัย  ภู่พลับ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3 ดร.สมพร  ชูทอง ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 

4 ดร.อภิชาติ  เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

5 ดร. จริยา  เอียบสกุล ครูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วม 
 

การสนทนากลุ ่ม(Focus Group Discussion) เพ ื ่อวิเคราะห์สภาพสถานศึกษาใน       
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ตามกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายบรรยงค์         วงศ์สกุล            ประธาน 

2 นางสุนารี             ขุนณรงค์ รองประธาน 
3 นายเทวฤทธิ์          อ่อนทอง รองประธาน 
4 นายอลงกต           ใหม่น้อย รองประธาน 
5 นางสาวเบญจมาศ   รัตนโนภาส รองประธาน 
6 นางวันดี               นิตย์โชติ           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายสัมฤทธิ์           จินา                ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายวันชาติ           พร้อมพันธ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายประวิทย์         ดุษฎี                ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายสมหมาย         จุเรศ                ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายแสนศักดิ์         พรหมมา           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายพิสุทธิ์            ขวัญสุวรรณ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นางวรรณา           พ่วงเจริญ           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายสมชาย           พรมกุล             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นางสาวกัลยา        คำยอด  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 นางพรรทิพา         ศิริพงษ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
17 นายพิชยะ            เกียรติมาลา        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
18 นางสุกัญญา          ตันบริภัณฑ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
19 นายศักดิ์สกุล         คลังชะนัง           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
20 นางสุวรรณา          นาคน้อย            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
21 นายปัญญา            เทียมปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
22 นายสามารถ          สมบุตร              ผู้ทรงคุณวุฒิ 
23 นายธำรงศักดิ์         หมินก้าหรีม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) (ต่อ) 
          

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง 
24 นางกรรณิการ์         อมรวาทิน           ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

25 นายมนตรี             เชิญทอง              ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
26 นางสดใส             ชูวงศ์              ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
27 นางสาวศศิมา         บุญช่วยวงศ์         ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านผลงานนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  จำนวน 35 คน 

 

ท่ี ตำแหน่ง รายชื่อสถานศึกษา 

1 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

2 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

3 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 

4 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

5 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

6 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    

7 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน    

8 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     

9 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

10 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

11 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

12 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 

13 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

14 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

15 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

16 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

17 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

18 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 

19 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

20 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

21 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

22 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านผลงานนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  (ต่อ) 

 
ท่ี ตำแหน่ง รายชื่อสถานศึกษา 

23 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

24 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 

25 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

26 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  

27 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 

28 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

29 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

30 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

31 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

32 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 

33 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

34 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

35 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสบการณ์บริหารในตำแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการเชี่ยวชาญของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จำนวน 11 คน 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 ดร.ประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2 นายวณิชย์  อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3 ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพาณิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4 นายอรรถพล  สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5 ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเต๋ียว ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 

6 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

7 ดร.สมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 

8 ดร.อินดา  แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4 

9 ดร.สุนทร  พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 

10 ดร.นิติ นาชิต รักษากาอำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

11 ดร.ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือวิจัย และการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่วิจัย ประกอบด้วย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวิเคราะห์สภาพ         

(SWOT Analysis) การดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 4 ด้าน (4 M’s)  

1.1 แบบวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) การดำเนินงานการพฒันาผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 

4 ด้าน (4 M’s) 

1.2 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) 

การดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 4 ด้าน (4 M’s) 

(โดยผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย) 

1.3 แบบวิเคราะห์กลยุทธ์รองตามผังสภาพการดำเนินงาน SWOT การพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

ส ิ ่ งประด ิษฐ ์ด ้านอาช ีวศ ึกษาของว ิทยาล ัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ ์  โดยใช ้ เทคนิค            

TOWS Matrix  

2. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบพิจารณากลยุทธ์หลักและ
กลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2.1  ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบพิจารณากลยุทธ์หลักและ 
      กลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
      (โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 
2.2  แบบพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน                    
      ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

          (สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์) 
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3. ผลการวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบตรวจสอบกลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

3.1 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ (โดยผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย) 

3.2 แบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

3.3 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา) 

4.  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบตรวจสอบสาระสำคัญ
ของคู่มือการใชก้ลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

4.1 แบบตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

4.2 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

5. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของครู
และผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 
5.1 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความความพึงพอใจของครู

และผู้เรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

5.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์        
  การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 
  ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา  
        ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค 
        ประจวบคีรีขันธ์ 
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1. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวิเคราะห์สภาพ         

(SWOT Analysis) การดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 4 ด้าน (4 M’s)  

1.1 แบบวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) การดำเนินงานการพฒันาผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 

4 ด้าน (4 M’s) 

1.2 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis) 

การดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 4 ด้าน (4 M’s) 

(โดยผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย) 

1.3 แบบวิเคราะห์กลยุทธ์รองตามผังสภาพการดำเนินงาน SWOT การพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

ส ิ ่ งประด ิษฐ ์ด ้านอาช ีวศ ึกษาของว ิทยาล ัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ ์  โดยใช ้ เท คนิค            

TOWS Matrix  
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แบบวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis)  

การดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 4 ด้าน (4 M’s) 

(สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 

............................................................................................................................. ...................... 

 1. การบริหารด้านการจัดการ (Managements) คือ วิธีการท่ีสถานศึกษาใช้บริหารจัดการใน
การกำหนดภารกิจ เป้าหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ในการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การปรับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการ
ประเมิน  เพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก 
 2. การบริหารด้านบุคลากร (Mans) คือ วิธีการที่สถานศึกษาบริหารจัดการ  เพือส่งเสริม
สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ สร้างการรับรู ้ ความตระหนักและความมุ่งมั ่นในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย กำหนดมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง จัดระบบสวัสดิการและ ส่ิงอำนวยความสะดวก 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง 
ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาส ต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง  

3. การบริหารด้านงบประมาณ (Moneys) คือ วิธ ีการที ่สถานศึกษาบริหารจัดการเงิน

งบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจในการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง  ได้แก่ การจัดสรรเงิน

งบประมาณและเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ 
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เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

จัดสรรเง ินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที ่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เร ียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

4. การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Materials) คือ วิธีการที่สถานศึกษาจัดการวัสดุและ

อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจในการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การอำนวยความสะดวก           

ด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์             

ของผู้เรียนและครู จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน                 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไว้บริการ ที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้งาน แต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ

สิ ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที ่พ ัสดุชั ่วคราว ในกรณีการจัดซื ้อวัสดุเร ่งด่วน ในการพัฒนาผลงาน                   

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของ

แผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

ความหมาย SWOT 

S จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง จุดเด่น หรือข้อได้เปรียบ เป็นข้อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายในสถานศึกษา ท่ีทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาให้

มีผลมีผลสัมฤทธิ์ได้ ตามเป้าหมายท่ีต้องการได้  

W จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง จุดด้อย หรือจุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบ ที ่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น เป็น

สถานการณ์ภายในสถานศึกษาท่ีที่ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ด้านอาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ได้น้อยกว่าเป้าหมายท่ีต้องการ 

O โอกาส (Opportunity) หมายถึง การที ่สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษาเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้สามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

ด้านอาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
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T อุปสรรค (Treats) หมายถึง ข้อจำกัด ท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา ที่ทำ

ให้สถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาให้มีผลมีผลสัมฤทธิ์ได้ 

ตามเป้าหมายท่ีต้องการได้ 

จากความหมาย ของ SWOT ให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปรดวิเคราะห์ว่า สภาพการ

พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันมี

สภาพการดำเนินงานเป็นอย่างไร และบันทึกความคิดเห็นของท่านลงในช่องตารางด้านล่างนี้ และ

โปรดนำเสนอในการสนทนากลุ่มด้วย 

1. สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

จุดอ่อน (Weakness) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

โอกาส (Opportunity) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

อุปสรรค (Treats) 

1………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

ผลการพิจารณา ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
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2. สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร 

จุดแข็ง (Strengths) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

จุดอ่อน (Weakness) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

โอกาส (Opportunity) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

อุปสรรค (Treats) 

1………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

ผลการพิจารณา ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
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3. สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านงบประมาณ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

จุดอ่อน (Weakness) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

โอกาส (Opportunity) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

อุปสรรค (Treats) 

1………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

ผลการพิจารณา ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
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4. สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

จุดอ่อน (Weakness) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

โอกาส (Opportunity) 

1………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

อุปสรรค (Treats) 

1………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

ผลการพิจารณา ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวิเคราะห์สภาพ (SWOT Analysis)  

การดำเนินงานการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ตามปัจจัยสำคัญการบริหาร 4 ด้าน (4 M’s) 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC 
1 2 3 4 5 

1 สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2 สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลาก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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แบบวิเคราะห์กลยุทธ์รองตามผังสภาพการดำเนินงาน SWOT การพัฒนาผลงาน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

โดยใช้ เทคนิค TOWS Matrix  
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1. กลยุทธ์รองตามผังสภาพการดำเนินงาน SWOT การพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์        

ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการ 

 

สภาพการดำเนินงาน 

W+O = Off-set approach                           

จุดอ่อน (W) 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ี

ชัดเจน 

2. แผนงานโครงการพัฒนาผลงานไม่มี

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โอกาส (O) 

1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 

ให้การส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

2. มีเวทีการประกวดผลงานในระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

3. มีเวทีเข้าร่วมประกวดจากหน่วยงานภายนอก 

สภาพการดำเนินงาน 

S+O = Matching approach                                 

จุดแข็ง (S) 

1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษามีฝ่ายและ

งานท่ีรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

2. มีการจัดเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา

ครอบคลุมการพัฒนาผลงานหลายประเภท 

โอกาส (O) 

1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 

ให้การส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

2. มีเวทีการประกวดผลงานในระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

3. มีเวทีเข้าร่วมประกวดจากหน่วยงานภายนอก 

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพือ่ใช้

โอกาสที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงพัฒนา) 

1...................................................................... 

…………............................................................. 

2...................................................................... 

…………............................................................. 

3...................................................................... 

…………............................................................. 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพือ่ใช้จุดแข็ง                             

เปิดโอกาสใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 

1...................................................................... 

…………............................................................. 

2...................................................................... 

…………............................................................. 

3...................................................................... 

…………............................................................. 
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แบบวิเคราะห์กลยุทธ์รอง ด้านการจัดการ (ต่อ) 

 

สภาพการดำเนินงาน 

W+T = Mitigation approach                     

จุดอ่อน (W) 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ี

ชัดเจน 

2. แผนงานโครงการพัฒนาผลงานไม่มี

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

อุปสรรค (T) 

1. มีโครงการนโยบายอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นจำนวนมาก 

2. ระเบียบราชการไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

สภาพการดำเนินงาน 

S+T = Covering approach                                    

จุดแข็ง (S) 

1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษามีฝ่ายและ

งานท่ีรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

2. มีการจัดเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา

ครอบคลุมการพัฒนาผลงานหลายประเภท 

อุปสรรค (T) 

1. มีโครงการนโยบายอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานต้นสังกัดเป็นจำนวนมาก 

2. ระเบียบราชการไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน 

และเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์

ขององค์การ (เชิงรับ) 

1...................................................................... 

…………............................................................. 

2...................................................................... 

…………............................................................. 

3...................................................................... 

…………............................................................. 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “โอบลอ้ม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ 

ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

1...................................................................... 

…………............................................................. 

2...................................................................... 

…………............................................................. 

3...................................................................... 

…………............................................................. 
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2. กลยุทธ์รองตามผังสภาพการดำเนินงาน SWOT การพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์          

ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร 

สภาพการดำเนินงาน 

W+O = Off-set approach                           

จุดอ่อน (W) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีมาตรการในการ

ขับเคล่ือนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

2. ครูไม่ให้ความสำคัญในการขับเคล่ือนและ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. ผู้เรียนไม่มีความต้ังใจพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

 

โอกาส (O) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอก

หน่วยงาน     

2. มีวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ความสามาถท่ี

ยินดีให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. หน่วยงานภายนอกอืน่ ๆ เชิญชวนบุคลากร

เสนอโครงการเข้าร่วมประกวด และมีรางวัล 

สภาพการดำเนินงาน 

S+O = Matching approach                                 

จุดแข็ง (S) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการ

ดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

2. ครูมีความรู้มีความสามารถและมีหลากหลาย

สาขาวิชาชีพครอบคลุมการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. ผู้เรียนมีจำนวนมาก และสถานศึกษาเปิดสอน

หลากหลายสาขาวิชา 

โอกาส (O) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอก

หน่วยงาน     

2. มีวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ความสามาถท่ี

ยินดีให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. หน่วยงานภายนอกอืน่ ๆ เชิญชวนบุคลากร

เสนอโครงการเข้าร่วมประกวด และมีรางวัล 

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพือ่ใช้

โอกาสที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงแก้ไข) 

1...................................................................... 

2………............................................................ 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพือ่ใช้จุดแข็ง                             

เปิดโอกาสใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 

1...................................................................... 

2………............................................................. 
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แบบวิเคราะห์กลยุทธ์รอง ด้านบุคลากร (ต่อ) 

สภาพการดำเนินงาน 

W+T = Mitigation approach                     

จุดอ่อน (W) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีมาตรการในการ

ขับเคล่ือนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

2. ครูไม่ให้ความสำคัญในการขับเคล่ือนและ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. ผู้เรียนไม่มีความต้ังใจพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

อุปสรรค (T) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้าย หรือ

เปล่ียนแปลงบ่อย 

2. ครูต้องดำเนินการตามกฎ และระเบียบอื่น ๆ 

ของทางราชการ 

3. ผู้เรียน ต้องเดินทางไป-กลับ ระหว่าง

สถานศึกษากับบ้านพัก ทำให้ไม่สามารถพัฒนา

ผลงานได้ต่อเนื่อง 

สภาพการดำเนินงาน 

S+T = Covering approach                                    

จุดแข็ง (S) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการ

ดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

2. ครูมีความรู้มีความสามารถและมีหลากหลาย

สาขาวิชาชีพครอบคลุมการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. ผู้เรียนมีจำนวนมาก และสถานศึกษาเปิดสอน

หลากหลายสาขาวิชา 

อุปสรรค (T) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้าย หรือ

เปล่ียนแปลงบ่อย 

2. ครูต้องดำเนินการตามกฎ และระเบียบอื่น ๆ 

ของทางราชการ 

3. ผู้เรียน ต้องเดินทางไป-กลับ ระหว่าง

สถานศึกษากับบ้านพัก ทำให้ไม่สามารถพัฒนา

ผลงานได้ต่อเนื่อง 

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน 

และเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์

ขององค์การ (เชิงรับ) 

1...................................................................... 

2………............................................................. 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “โอบลอ้ม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ 

ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

1...................................................................... 

2………............................................................. 
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3. กลยุทธ์รองตามผังสภาพการดำเนินงาน SWOT การพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์    

ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านงบประมาณ 

 

สภาพการดำเนินงาน 

W+O = Off-set approach                           

จุดอ่อน (W) 

1. ไม่มีการจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา

สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 

2. การระดมทรัพยากรไม่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

โอกาส (O) 

1. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน

โครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ ตามคุณภาพผลงาน จากหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

2. มีหน่วยงานภายนอกเชิญชวนและให้เงินทุน

สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์    

สภาพการดำเนินงาน 

S+O = Matching approach                                 

จุดแข็ง (S) 

1. มีเงินรายได้สถานศึกษาเพียงพอในการ

สนับสนุนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 

2. มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผู้เรียน    

โอกาส (O) 

1. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน

โครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ ตามคุณภาพผลงาน จากหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

2. มีหน่วยงานภายนอกเชิญชวนและให้เงินทุน

สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์    

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพือ่ใช้

โอกาสที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงแก้ไข) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................ 

....................................................................... 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพือ่ใช้จุดแข็ง                             

เปิดโอกาสใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................. 

........................................................................ 
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แบบวิเคราะห์กลยุทธ์รอง ด้านงบประมาณ (ต่อ) 

 

สภาพการดำเนินงาน 

W+T = Mitigation approach                     

จุดอ่อน (W) 

1. ไม่มีการจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา

สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 

2. การระดมทรัพยากรไม่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

อุปสรรค (T) 

1. การจัดสรร เงินงบประมาณอุดหนุนโครงการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ จาก

หน่วยงานต้นสังกัดมีความล่าช้า 

2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย

ของทางราชการ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. เงินทุนหน่วยงานอื่น อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

สภาพการดำเนินงาน 

S+T = Covering approach                                    

จุดแข็ง (S) 

1. มีเงินรายได้สถานศึกษาเพียงพอในการ

สนับสนุนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์แก่ผู้เรียน 

2. มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผู้เรียน    

อุปสรรค (T) 

1. การจัดสรร เงินงบประมาณอุดหนุนโครงการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ จาก

หน่วยงานต้นสังกัดมีความล่าช้า 

2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย

ของทางราชการ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. เงินทุนหน่วยงานอื่น อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน 

และเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์

ขององค์การ (เชิงรับ) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................. 

........................................................................ 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “โอบลอ้ม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ 

ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................. 

........................................................................ 
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4. กลยุทธ์รองตามผังสภาพการดำเนินงาน SWOT การพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   

ด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

 

สภาพการดำเนินงาน 

W+O = Off-set approach                           

จุดอ่อน (W) 

1. การเบิกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของแผนก

วิชาไม่สะดวก 

2. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

ระหว่างแผนกวิชา 

3. สถานศึกษาไม่มีพื้นท่ี เพื่ออำนวยความ

สะดวกการจัดทำโครงการในวันหยุดราชการ 

โอกาส (O) 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สมัยใหม่หลากหลายชนิดท่ี

จำหน่ายในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

2. มีแหล่งในการสืบค้นหาข้อมูลในการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ี

หลากหลาย 

สภาพการดำเนินงาน 

S+O = Matching approach                                 

จุดแข็ง (S) 

1. แผนกวิชามีเครื่องมือ และอุปกรณ์การพัฒนา

ผลงานฯ ท่ีหลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน 

2. มีบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือในการหา

ข้อมูลเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในวิทยาลัยฯ 

 

 

โอกาส (O) 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สมัยใหม่หลากหลายชนิดท่ี

จำหน่ายในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

2. มีแหล่งในการสืบค้นหาข้อมูลในการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีหลากหลาย 

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพือ่ใช้

โอกาสที่มีอยู่ขององค์การ (เชิงแก้ไข) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................ 

....................................................................... 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพือ่ใช้จุดแข็ง                             

เปิดโอกาสใหม่ทางการแข่งขัน (เชิงรุก) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................. 

........................................................................ 
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แบบวิเคราะห์กลยุทธ์รอง ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 

สภาพการดำเนินงาน 

W+T = Mitigation approach                     

จุดอ่อน (W) 

1. การเบิกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของแผนก

วิชาไม่สะดวก 

2. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

ระหว่างแผนกวิชา 

3. สถานศึกษาไม่มีพื้นท่ี เพื่ออำนวยความ

สะดวกการจัดทำโครงการในวันหยุดราชการ 

อุปสรรค (T) 

1. ร้านค้าในท้องถิ่นไม่มีจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์

จำเป็นบางชนิด 

2. ระเบียบการจัดซื้อวัสดุไม่เอื้อในการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. วัสดุอุปกรณ์บางชนิดราคาสูงและไม่แบ่งขาย 

สภาพการดำเนินงาน 

S+T = Covering approach                                    

จุดแข็ง (S) 

1. แผนกวิชามีเครื่องมือ และอุปกรณ์การพัฒนา

ผลงานฯ ท่ีหลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน 

2. มีบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือในการหา

ข้อมูลเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในวิทยาลัยฯ 

 

 

อุปสรรค (T) 

1. ร้านค้าในท้องถิ่นไม่มีจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์

จำเป็นบางชนิด 

2. ระเบียบการจัดซื้อวัสดุไม่เอื้อในการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

3. วัสดุอุปกรณ์บางชนิดราคาสูงและไม่แบ่งขาย 

  

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน 

และเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์

ขององค์การ (เชิงรับ) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................. 

........................................................................ 

กลยุทธ์รองการบริหาร 

กลยุทธ์ “โอบลอ้ม” การอาศัยจุดแข็ง  

ต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ 

ขององค์การ (เชิงป้องกัน) 

1...................................................................... 

………………………………………………………………. 

2………............................................................. 

........................................................................ 
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2. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบพิจารณากลยุทธ์หลักและ

กลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2.1  ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบพิจารณากลยุทธ์หลักและ 
      กลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
      (โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 
2.2  แบบพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน                    
      ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

          (สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์) 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการ

บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 

ข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่  
 

R 

 
IOC 1 2 3 4 5 

1.กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ        

1.1  กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน  

และบรรจุโครงการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนก

หนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการ

ขับเคล่ือนนโยบาย 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม และ

การรายงานความก้าวหน้าการ

พัฒนาผลงาน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

1.4 อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานท่ี

พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมินเพื่อเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาโครงงาน

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ

พัฒนาผลงานกับชุมชน และ

หน่วยงานภายนอก 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 

ข้อที่ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่  
 

R 

 
IOC 1 2 3 4 5 

2. กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร        

2.1  สร้างความตระหนัก ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความพยายาม     
โดยส่งเข้ารับการพัฒนา อบรม     
และศึกษาดูงาน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรในการพัฒนาผลงานท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

2.3 จัดสวัสดิการส่ิงอำนวยความสะดวก
ในการพัฒนาผลงานท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย
บุคลากรท่ีพัฒนาผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งต้ังครูทุก
แผนกวิชาเป็นคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

3. กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ        
3.1  จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา 

 สนับสนุนการพัฒนาผลงานให้
เพียงพอกับความต้องการ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
 ให้เอื้อและสะดวกต่อการพัฒนา 
 ผลงาน  

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 

ข้อที่ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่  
 

R 

 
IOC 1 2 3 4 5 

3. กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ        

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืม 
ทดรองจ่ายเพื่อพัฒนาผลงานก่อน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอ
โครงการพัฒนาผลงานเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

4. กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ 

       

4.1  กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็น
สถานท่ีในการพัฒนาผลงานฯ และ
จัดเตรียมวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์
พื้นฐานอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการแก่ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

4.2  จัดวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาผลงานไว้
บริการมีระบบการเบิกจ่ายตาม
ต้องการ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

4.3  แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์ทุกคนเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ช่ัวคราว 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

4.4  มอบหัวหน้าแผนกวิชาสนับสนุน 
อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ของแผนกวิชา และจัดครูหรือผู้เรียน
อำนวยความสะดวกในการจัดทำ
ช้ินงาน และนับเป็นคะแนนความดี
ความชอบแก่หัวหน้าแผนกวิชา 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

 

 



280 
 

แบบพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

(สำหรับผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์) 

คำช้ีแจง 

1. แบบพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการวิจัยเพื่อ

สร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2. ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์

ได้รับรางวัลระดับชาติ 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลได้รับรางวัล Honor Awards รางวัลชนะเลิศ รางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวด “สุด

ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 

ทั้ง 9 ประเภทผลงาน จึงขอความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยโปรดพิจารณาความสอดคล้อง 

ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็น

ข้อมูลการวิจัยสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบพิจารณานี้ 

3. แบบพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นี้ มี 3 ตอน ได้แก ่

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้พิจารณา 

ตอนที่ 2 การพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการนำ     

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้พิจารณา 

 โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน       หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ               

       ชาย     หญิง 

2. ระดับการศึกษา           

        ปริญญาตรี          ปริญญาโท           ปริญญาเอก 

3. ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา     

        น้อยกว่า 5 ปี        5 – 10 ปี            10 – 15 ปี             15 ปี ขึ้นไป 
 

ตอนที่ 2 การพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักและ          

กลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

โปรดพิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองฯ แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามผลการพิจารณา

ของท่าน ดังนี้  

 5 เมื่อเห็นว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในระดับมากท่ีสุด 

 4 เมื่อเห็นว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในระดับมาก 

 3 เมื่อเห็นว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในระดับปานกลาง 

 2 เมื่อเห็นว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในระดับน้อย 

 1 เมื่อเห็นว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในระดับน้อยที่สุด 
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กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพือ่พัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 

ระดับความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

1.  กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ  
ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์  ได้แก่ 
1.1 กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และบรรจุโครงการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ………………………………..…… 
1.2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และ
มาตรการขับเคล่ือนนโยบาย ………………………………………..…….… 
1.3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาผลงาน …………............................................................. 
1.4 อนุมัติให้ผู้เรียนนำผลงานท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ประเมินเพื่อเทียบ
โอนผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้....... 
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานกับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก…………………..………………………………….......... 

 
 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

2.  กลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร  
ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์  ได้แก่ 
2.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพยายาม  
โดยส่งเข้ารับการพัฒนา อบรม และศึกษาดูงาน …………………….. 
2.2 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนา  
ผลงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ………………………………….. 
 2.3 จัดสวัสดิการส่ิงอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงาน    
 ท่ีเหมาะสม…………………………………………..…………………………… 
2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชยบุคลากรท่ีพัฒนาผลงาน       
อย่างต่อเนื่อง …………………………………………………….……………… 
2.5 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งต้ังครูทุกแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์…………………. 

 
 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
…… 
 
…… 
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พิจารณากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพือ่พัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 

ระดับความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

3. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ            
    ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

3.1 จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาสนับสนุน การพัฒนาผลงานให้ 
เพียงพอกับควาต้องการ………………………………………………………. 
3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินให้เอื้อและสะดวกต่อ        

         การพัฒนาผลงาน………………………………………………..…………. 
3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ยืมทดรองจ่ายเพื่อพัฒนา         
 ผลงานก่อน………………………………………………………………….……. 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงานเพื่อ 
ขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานเจ้โครงการ……………………………. 

 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

4. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์                   
ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
4.1 กำหนดให้ใช้ศูนย์ซ่อมสร้างถาวร เป็นสถานท่ีในการพัฒนา
ผลงานฯ และจัดเตรียมวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินการแก่ผู้เรียน………………………………. 
4.2 จัดวัสดุพื้นฐานในการพัฒนาผลงานไว้บริการมีระบบการ
เบิกจ่ายตามต้องการ………………………………………………………….. 
4.3 แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการส่ิงประดิษฐ์ทุกคนเป็นเจ้าหน้าท่ี
พัสดุช่ัวคราว…………………………………………………………………….. 
4.4 มอบหัวหน้าแผนกวิชาสนับสนุน อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือของแผนกวิชา และจัดครูหรือผู้เรียนอำนวยความ
สะดวกในการจัดทำช้ินงาน และนับเป็นคะแนนความดี
ความชอบแก่หัวหน้าแผนกวิชา…………………………………………… 

 
 
 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
...... 
 
...... 
 
...... 
 
 
 
…… 
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ตอนที่ 3 โปรดพิจารณาให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านการจัดการ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ............................ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

2. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านบุคลากร ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ............................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

3. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

4. กลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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3. ผลการวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบตรวจสอบกลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

3.1 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง      
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 

3.2 แบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สำหรับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

3.3 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง      
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา) 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ (โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 
กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ        

1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด 
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนก
หนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการ
ขับเคล่ือนนโยบาย 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ  กำกับ ติดตาม 
และการรายงานความก้าวหน้าการ
พัฒนาผลงานนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน ในการประเมินเพื่อเทียบ
เป็นระดับผลการเรียนรายวิชา
โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนาผลงานร่วมกับ
ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร        

6 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

7 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรในการพัฒนาผลงานท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

8 จัดสวัสดิการส่ิงอำนวยความสะดวก
ในการพัฒนาผลงานท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

9 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และ
สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรท่ีพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

10 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งต้ังครูทุก
แผนกวิชาเป็นคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 
กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ        

11 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้
อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้
เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลงาน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

12 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดความ
สะดวกคล่องตัว และเป็นไปตาม
ระเบียบราชการ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

13 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูท่ี
ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

14 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอ
โครงการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
 
ข้อที่ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 
กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์        

15  อำนวยความสะดวกด้านอาคาร 
สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียน
และครู 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

16 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และ
อุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

17 แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ช่ัวคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุ
เร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

18  จัดสร้างทีมงานโดยแต่งต้ังครูทุก
แผนกวิชาเป็นคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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แบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพือ่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

(ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา) 

1. แบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บรวมรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ เพื่อนำข้อมูลไป

วิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ในการนำไปใช้เพื ่อบริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงต่อไป 

2. ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้ทรงวุฒิด้านการบริหาร

การศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 11 ท่าน และท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบ

เจาะจงในการวิจัยครั้งนี้ จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา 

โปรดพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ของ     

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์

สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ต่อไป ตามแบบตรวจสอบนี้ 

3. แบบตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นี้ มี 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตรวจสอบ 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี

ประโยชน์ในการนำไปกลยุทธ์การบร ิหารสถานศึกษาไปใช้เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบ 

 โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน     หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ            

                      ชาย     หญิง 

2. ระดับการศึกษา          

         ปริญญาตรี          ปริญญาโท            ปริญญาเอก 
 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ของ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์

สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

โปรดตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามผลการ

ตรวจสอบของท่าน ดังนี้  

1. ทำเครื่องหมาย √ ในช่องเห็นด้วย เมื่อท่านตรวจสอบแล้วเห็นด้วยว่ากลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษานี้ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยขน์ในการนำไป

พัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2. ทำเครื่องหมาย √ ในช่องไม่แน่ใจ เมื่อท่านตรวจสอบแล้วไม่แน่ใจว่าร่างกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษานี้มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์

การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ของ

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

3. ทำเครื่องหมาย √ ในช่องไม่เห็นด้วย เมื่อท่านตรวจสอบแล้วไม่เห็นด้วยว่าร่างกลยุทธ์การ

บริหารสถานศึกษานี้มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาเป็น

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ    

1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

   

2 ประกาศใช้นโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการ

ขับเคล่ือนนโยบาย 

   

3 จัดทำปฏิทิน นิเทศ  กำกับ ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้า

การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

   

4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของ

ผู้เรียน ในการประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชา

โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

   

5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานร่วมกับ

ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

   

กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร    

6 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการ        

ท่ีหลากหลาย 

   

7 ประกาศมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงาน     

ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   

8 จัดสวัสดิการส่ิงอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลงานท่ีเหมาะสม    

9 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร        

ท่ีพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ        

อย่างต่อเนื่อง 
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ต่อ 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร    

10 จัดสร้างทีมงานโดยแต่งต้ังครูทุกแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนและพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

   

กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ    

11 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับ   

คุณภาพของผลงาน 

   

12 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และ   

เป็นไปตามระเบียบราชการ 

   

13 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูท่ีปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

   

14 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

   

กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร    

15  อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน 

 สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียน 

 และครู 

   

16 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว         

ทันต่อการใช้งาน 
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ต่อ 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร    

17  แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการส่ิงประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุช่ัวคราว 

ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

   

18  จัดสร้างทีมงานโดยแต่งต้ังครูทุกแผนกวิชาเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือน

และพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

   

 

 

ตอนที่ 3 โปรดพิจารณาให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ……………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม……………… 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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4.  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบตรวจสอบสาระสำคัญ
ของคู่มือการใชก้ลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

4.1 แบบตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

4.2 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบสาระสำคัญของ        
คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
(โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา) 
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แบบตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

(สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา) 

 

คำช้ีแจง 

1. แบบตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นี้ ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์เนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือ 

2. แบบตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นี้มี        

3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตรวจสอบ 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ไปใช้เพื่อ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบ 

 โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน     หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ            

                      ชาย     หญิง 

2. ระดับการศึกษา          

         ปริญญาตรี          ปริญญาโท            ปริญญาเอก 
 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบสาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

            โปรดตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามผลการ

ตรวจสอบของท่าน ดังนี้  

1. ทำเครื่องหมาย √ ในช่องเห็นด้วย เมื่อท่านตรวจสอบแล้วเห็นด้วยว่าสาระสำคัญของคู่มือ

การใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษานี้ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมี

ประโยขน์ในการนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2. ทำเครื่องหมาย √ ในช่องไม่แน่ใจ เมื่อท่านตรวจสอบแล้วไม่แน่ใจว่าสาระสำคัญของคู่มือ

การใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษานี้ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมี

ประโยขน์ในการนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

3. ทำเครื่องหมาย √ ในช่องไม่เห็นด้วย เมื่อท่านตรวจสอบแล้วไม่เห็นด้วยว่าสาระสำคญัของ

คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษานี้ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และ

มีประโยขน์ในการนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ข้อที่ สาระสำคัญของคู่มือการใช้กลยุทธ์ 
ผลการพิจารณา 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมี 

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   

2 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   

3 กระบวนการดำเนินการวิจัย กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   

4 ประโยชน์และผลท่ีได้รับจากการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   

5 ลักษณะของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ 

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   

6 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้กลยุทธ์การบริหาร 

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   

7 ปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

   

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ผลการวิเคราะหค์วามตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูและผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย) 
 

5.1 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความความพึงพอใจของครูและ
ผู้เรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

5.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์     
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา  
     ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค 
     ประจวบคีรีขันธ์ 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความความพึงพอใจของครูและ
ผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 
กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ        

1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด   

การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่ง

นวัตกรรม” และมาตรการ

ขับเคล่ือนนโยบายอย่างเป็น

รูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

3 พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม 

และรายงานความก้าวหน้า      

การพัฒนาผลงาน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของ

ผู้เรียน ในการประเมินเพื่อเทียบ

เป็นระดับผลการเรียนรายวิชา

โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ

อย่างเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ      

การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์กับชุมชน และ

หน่วยงานภายนอก 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 
กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร        

6 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และ

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

7 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรในการพัฒนาผลงาน          

ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

และผลสะท้อนของผลงาน 

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

8 จัดระบบสวัสดิการและส่ิงอำนวย  

ความสะดวก เพื่อสนับสนุน              

การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

9 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และ

สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรท่ีพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

10 สร้างความเข้มแข็งของทีมงาน 

ในการขับเคล่ือนและพัฒนาผลงาน    

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้

เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
ข้อ

ท่ี 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 

กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ        

11 จัดสรรเงินงบประมาณและ 

เงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับ

คุณภาพของผลงาน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

12 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว 

และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

13 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครู 

ท่ีปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 0 +1 1+ 5 1.00 

14 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน  

ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงาน        

ด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ เพื่อ

ขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ต่อ) 
ข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

R 
 

IOC 1 2 3 4 5 

กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์        

15 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร 

สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน 

สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียน

และครู  

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

16 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และ

อุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการ

พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการ ท่ีสะดวก

รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

17 แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการ

ส่ิงประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

ช่ัวคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุ

เร่งด่วน ในการพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 

18 มอบหมายใหห้ัวหน้าแผนกวิชาชีพ

สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ของแผนกและให้บริการผู้เรียนและ

ครูในการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 1+ 5 1.00 
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การทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
.944 .949 18 

 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

ข้อ 1 4.8000 .40684 30 
ข้อ 2 4.4000 .81368 30 
ข้อ 3 4.1333 .89955 30 
ข้อ 4 4.3667 .80872 30 
ข้อ 5 4.4667 .62881 30 
ข้อ 6 4.4000 .81368 30 
ข้อ 7 4.3667 .76489 30 
ข้อ 8 4.3333 .80230 30 
ข้อ 9 4.4000 .49827 30 
ข้อ 10 4.3333 .75810 30 
ข้อ 11 4.7667 .43018 30 
ข้อ 12 4.5000 .77682 30 
ข้อ 13 4.2333 .89763 30 
ข้อ 14 4.5000 .77682 30 
ข้อ 15 4.5667 .50401 30 
ข้อ 16 4.5000 .77682 30 
ข้อ 17 4.5667 .67891 30 
ข้อ 18 4.4333 .77385 30 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้เรียนทีมี่ต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา              

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

............................................................................................................................. .................. 
คำช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเปน็ 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 การตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ขอให้ท่านพิจารณาข้อความท่ีกำหนดให้ ว่าท่านมีความ 
พึงพอใจกับแต่ละข้อความในระดับใด โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจ
ของท่าน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

............................................................................................................................. ....... 
คำช้ีแจง  โปรดทำเคร่ีองหมาย ✓ ลงในช่อง   ที่กำหนดตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
   หัวหน้าแผนกวิชา 
   ครูท่ีปรึกษาโครงการส่ิงประดิษฐ์ 
   ผู้เรียนเจ้าของโครงการส่ิงประดิษฐ์ 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ       

 
1. 

ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่ม 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงาน     

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

     

2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการ

ขับเคล่ือนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

     

3 พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า            

การพัฒนาผลงาน 

     

4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของ

ผู้เรียน ในการประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชา

โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

     

5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร       

6 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้าน

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

7 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงาน          

ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

     

8 จัดระบบสวัสดิการและส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุน              

การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม 

     

9 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจ  บุคลากรท่ีพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

     

10 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคล่ือนและพัฒนาผลงาน    

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

     

กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ       

11 จัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 

     

12 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไป

ตามระเบียบราชการ 

     

13 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูท่ีปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

     

14 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน คร ูเสนอโครงการพัฒนาผลงาน        

ด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์      

15 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุน

การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู  

     

16 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา

ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการ ท่ีสะดวกรวดเร็ว  

ทันต่อการใช้งาน 

     

17 แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการส่ิงประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุช่ัวคราว  

ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 

     

18 มอบหมายใหห้ัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ของแผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ 
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ภาคผนวก ค 
 

คู่มือการใชก้ลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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โดย 
 

นายบรรยงค์  วงศ์สกุล 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์และคู่มือการใช้ 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิส์ูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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คำนำ 
 
 กลยุทธ์และคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นผลจากการวิจัย
เรื ่อง “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการวจัิย
มาเป็นลำดับคือ ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารสถานศึกษา และแนวคิดกลยุทธ์การบริหาร  
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เนื ้อหาที่เกี ่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
และดำเนินการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการสนทนา
กลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ SWOT Analysis และใช้เทคนิค TOWS Matrix ในการ
วิเคราะห์กลยุทธ์รองที่เหมาะสมกับผังสภาพของกลยุทธ์หลัก แล้วสอบถามผู้เชี ่ยวชาญด้านการ
บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล
ระดับชาติ พิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ และทำการตรวจสอบความ
สอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อีกครั้งโดยการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา และนำมาใช้ในการบริหารเพื่อพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2562  
ซึ ่งม ีผลการประเมินประสิทธ ิภาพ พบว่า ผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์สูง ครูและผู้เรียนที ่เกี ่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก บัดนี้การวิจัยดังกล่าวได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว 
 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถท่ีจะนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป 
 

บรรยงค์  วงศ์สกุล 
2563 
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บทนำ 

 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ คือ วิธีการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีร ีขันธ์เพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ  กลยุทธ์การ
บริหารด้านบุคลากร กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ ดังนี้ 

 1. กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ คือ วิธีการบริหารจัดการในการกำหนด
ภารกิจ เป้าหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การปรับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อน
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา
ผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมินเพื่อ
เทียบเป็นระดับผลการเร ียนรายว ิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม                 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก 

2. กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร คือ วิธีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และ
สร้างแรงแรงจูงใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ สร้างการรับรู ้ ความตระหนัก และความมุ ่งมั ่นในการพัฒนาผลงาน               
ด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย กำหนดมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ 
ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาส
ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื ่อง สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื ่อนและพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ์
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3. กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ คือ วิธีการบริหารจัดการเงินงบประมาณ  
เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การจัดสรรเงินงบประมาณ
และเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสม
กับคุณภาพของผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ จัดสรร
เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์  
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

4. กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ คือ วิธีการบริหารจัดการวัสดุและ
อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การอำนวยความสะดวก
ด้านอาคาร สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เรียนและครู จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน             
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที ่พ ัสดุชั ่วคราว ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงาน                
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ มอบหมายใหห้ัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของ
แผนกและให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
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คู่มือการใชก้ลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ             
7 ประการ ดังนี้ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของสถานศึกษา เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสามารถจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการกำลังคน
ในการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ด้วยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และกำหนดให้มีการจัดประกวดผลงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
ในการประกวดผลงานระดับชาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติ 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง  

การประกวดผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศ เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน 
การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกเป็น 9 ประเภทผลงาน ได้แก่  1)  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 2) ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 3) ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 4) ส่ิงประดิษฐ์
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 5) ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ 6) ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 7) ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือ
บรรเทาสาธารณภัย 8) สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 9) สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 
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ชุดควบคุมเครือข่ายอินเตอร ์เพื ่อชุมชน Internet of Things (IoT) การประกวดองค์ความรู้   
การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้
ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที ่บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของการจัดการอาชีวศึกษาและความต้องการของภาคผู ้ใช้มาเป็นลำดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
จึงได้ศึกษารายงานข้อมูลของการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
ว ิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ ์ ต ั ้งแต่ป ีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบว่า  
ในปีการศึกษา 2560 มีการพัฒนาผลงาน จำนวน 6 ผลงาน และปีการศึกษา 2561  มีการพัฒนา
ผลงาน จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งเป็นจำนวนผลงานท่ีน้อยมาก จึงศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2561 -  2564) พบว่า ไม่ปรากฏ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ท้ังท่ีเป็นนโยบายท่ีสำคัญของ
ประเทศและหน่วยงานต้นสังกัด อีกทั้งสถานศึกษายังได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม จากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการดำเนินงานทุกปี กอปรกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดการเรียน
การสอนหลากหลายสาขาวิชา มีครูผู ้สอนและผู ้ เร ียนจำนวนมาก แต่ด้วยสาเหตุใดผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ถึงมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ผู้วิจัย
จึงม ีความสนใจเป็นอย่างย ิ ่งท่ีจะศึกษา กลยุทธ ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัย เทคนิคประจวบคีรีข ันธ์  
เพื ่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



324 
 

2. กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  คือ วิธีการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 
การบริหาร 4 ด้าน ท่ีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน ตลอดจนความพึงพอใจของครูและผู้เรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แสดงดังภาพท่ี 1 

 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

1. กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ 
2. กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร 
3. กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ 
4. กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
 

 1.ผลงานเชิงปริมาณด้านนวัตกรรม  
   ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
2. ผลงานเชิงคุณภาพด้านนวัตกรรม  
   ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
3. ผลสะท้อนของผลงานด้าน 
   นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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3. ขั้นตอนการศึกษากลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์ การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์   
    และการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน 
    นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์                     
    มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความเช่ือมโยง
ของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการบริหารสถานศึกษา และกลยุทธ์การบริหารกับปัจจัยการบริหาร
สถานศึกษาที่สำคัญ เพื่อกำหนดกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เอกสารที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจัดการ แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  มีวิธีการดังนี้ 

 1. สนทนากลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน เพื่อวิเคราะห์สภาพ
สถานศึกษาในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ตามกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis และใช้เทคนิค 
TOWS Matrix วิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหารท่ีสอดคล้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ตามผังสภาพ 

 2. สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จำนวน 35 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ขั ้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  โดยการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง  
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา                 
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 
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ขั ้นตอนที ่ 4 การสร้างคู ่มือการใช้กลยุทธ ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน                     
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีการสร้างคู่มือแล้วดำเนินการสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มาเป็นลำดับ และนำไปสอบถามผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา จำนวน 11 คน เพื ่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู ่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของ
ว ิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีข ันธ์ ประกอบด้วย  ความเป็นมาและความสำคัญของกลยุทธ์  
กรอบแนวคิดของกลยุทธ์ ขั ้นตอนการสร้างกลยุทธ์ ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์  ลักษณะของ 
กลยุทธ์ บทบาทของผู้บริหารในการใช้กลยุทธ์ และปฏิทินการใช้กลยุทธ์ 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน            
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์                  
มีวิธีการดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีร ีข ันธ์  ในเชิงปร ิมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน  ระหว่างปีการศึกษา 2561  
กับปีการศึกษา 2562 
 2. ศึกษาความพึงพอใจ โดยการสอบถามครู และผู้เรียนที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 130 คน  
ท่ีมีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 

 กระบวนการดำเน ินการว ิจ ัย กลยุทธ ์การบร ิหารสถานศึกษาเพื ่อพ ัฒนาผลงาน  
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีข ันธ์ 
ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา           
ที่มีผลสมัฤทธ์ิสูงของ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 3 
การพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 4 
การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

 ขั้นตอนที่ 5 
การประเมินประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา      
ที่มีผลสมัฤทธ์ิสูงของ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

วิเคราะห์เนื้อหาโดยการศึกษา 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
ความเก่ียวข้อง ความเช่ือมโยง
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด 
การบริหารสถานศึกษา และ 
กลยุทธ์การบริหารกับปัจจัยการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนด  
กลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา และ
กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

วิเคราะห์ ความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

ตรวจสอบความสอดคล้อง              
ความเหมาะสม ความเป็น 
ไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่มือ
การใช้กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ของผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 
กับ ปีการศึกษา 2562  
และศึกษาความพึงพอใจ
ของครูและผู้เรียน 
 

สนทนากลุ่มคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
จำนวน 27 คน เพื่อวิเคราะห์
สภาพสถานศึกษา ในการ 
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ตามกลยุทธ์
หลักการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา โดยใช้ SWOT 
Analysis และเทคนิค  
TOWS Matrix  

ผู้วิจัยสร้างคู่มือการใช้ 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
ของวิทยาลัยเทคนิค 
ประจวบคีรีขันธ์  
โดยดำเนินการตามการสร้าง
และพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์
อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์มาเป็นลำดับ 
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ของ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 
ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และผลสะท้อน  

สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชน์ 
ของกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 

1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
    พ.ศ. 2561 - 2580 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
   ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ            
   พ.ศ. 2560 - 2579 
4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา        
   พ.ศ. 2560 - 2579 
5. ผลงานด้านนวัตกรรม    
   ส่ิงประดษิฐ์อาชีวศึกษา 
6. หลักการ แนวคิดและทฤษฏี   
    การบริหารจดัการ 
7. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ 
   การบริหาร 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาความพึงพอใจ  
โดยการสอบถามครู และ
ผู้เรียน จำนวน 130 คน  
ท่ีมีต่อการใช้กลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สอบถามผู้ทรงวุฒิด้านการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของคู่มือการใช้
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
ของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
1.ความเป็นมาและความสำคัญ  
   ของกลยุทธ์  
2.กรอบแนวคิดของกลยุทธ์  
3.ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์  
4.ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์  
5.ลักษณะของกลยุทธ์  
6.บทบาทของผู้บริหารในการ 
   ใช้กลยุทธ์  
7.ปฏิทินการใช้กลยุทธ์ 

 
 

สอบถามผู้เช่ียวชาญด้านการ
บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิด้านผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา จำนวน 35 คน 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของกลยุทธ์หลัก
และกลยุทธ์รองการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์
อาชีวศึกษา 

  

ภาพท่ี 2 กระบวนการดำเนินการวิจัย กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

  



328 
 

4. ประโยชน์และผลที ่ได้รับจากการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน 
    ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 ประโยชน์และผลที ่ได้ร ับจากการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้ 
 4.1 ผู ้เรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีแรงจูงใจ 
ทำให้สามารถพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เกิดผลงานทั้งเชิงปริมาณ               
เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนที ่ดี ผู ้เร ียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ 
 4.2 ครูว ิทยาลัยเทคนิคประจวบคีร ีขันธ์ได้ร ับการส่งเสริม สนับสนุน และมีแรงจูงใจ 
ในการพัฒนาผลงาน หรือการให้คำปรึกษาแกผู้่เรียนในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ทำใหไ้ด้ผลงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนท่ีดี 
 4.3  ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้กลยทุธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 4.4 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ได้รับ
รางวัลจากการประกวด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากผู้เรียน 
ผู ้ปกครอง ชุมชน และสังคม ส่งผลต่อการเพิ ่มปริมาณผู ้เรียนด้านอาชีวศึกษา ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
 4.5  ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได้ 
 4.6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ ์สูง ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา จากกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
 4.7 ชุมชน สังคม และประเทศได้ผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที ่มีสมรรถนะอาชีพ              
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาท่ีมี
คุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0  
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5. ลักษณะของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขั้นตอนต่าง  ๆท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันต้ังแต่กระบวนการแรกจนถึง
กระบวนการสุดท้าย ประกอบด้วยกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน โดยกลยุทธ์แต่ละด้าน 
มีลักษณะดังนี้ 

5.1 กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการในการกำหนดภารกิจ 
เป้าหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การปรับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อน
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา
ผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการประเมิน                 
เพื ่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม                 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

5.2 กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และ
สร้างแรงแรงจูงใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั ่นในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย กำหนดมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ 
ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในโอกาส
ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

5.3 กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ หมายถึง การบริหารจัดการเงินงบประมาณ  
เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การจัดสรรเงินงบประมาณ
และเงินรายได้อื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสม
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กับคุณภาพของผลงาน กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ จัดสรร
เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์  
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

5.4 กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ หมายถึง การบริหารจัดการวัสดุและอุปกรณ์
ส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านอาคาร 
สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน
และครู จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการส่ิงประดิษฐ์เป็น
เจ้าหน้าที ่พ ัสดุชั ่วคราว ในกรณีการจัดซื ้อวัสดุเร ่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนกและ
ให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

 
6. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน             
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
บทบาทในการบริหารจัดการกลยุทธ์แต่ละด้าน ดังนี้ 

6.1. กลยุทธ์การบริหารด้านการจัดการ คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อวางแผน กำกับ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง มีบทบาท ดังนี้ 

    6.1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และตัวชี้วัด การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

    6.1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนกหนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเป็นรูปธรรม  
              6.1.3 พัฒนาระบบการกำกับ นิเทศ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน  
              6.1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในการ
ประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผลการเรียนรายวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  
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    6.1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์กับชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก 

6.2 กลยุทธ์การบริหารด้านบุคลากร คือ การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียน และครู พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง มีบทบาท ดังนี้ 

6.2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

6.2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

6.2.3 จัดระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6.2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่พัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

6.2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 
 6.3 กลยุทธ์การบริหารด้านงบประมาณ คือ การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินอื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง มีบทบาท ดังนี้ 

6.3.1 จัดสรรเง ินงบประมาณและเงินรายได้อื ่น เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 

6.3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เอื ้อต่อการพัฒนาผลงาน                 
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบราชการ 

6.3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครูที่ปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

6.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

6.4 กลยุทธ์การบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ คือ การที่ผู ้บริหารสถานศึกษาดำเนินการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เกี ่ยวกับการจัดวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

6.4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานท่ี และเครื ่องมือพื้นฐาน สนับสนุน              
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียนและครู  
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6.4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาผลงาน  
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ไว้บริการ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

6.4.3 แต่งตั ้งครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั ่วคราว ในกรณี  
การจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

6.4.4 มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของแผนก
และให้บริการผู้เรียนและครูในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

 
7. ปฏิทินการขับเคลื ่อนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 การบริหารและการจัดการเรียนสอนของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เกี ่ยวข้องกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี  
30 กันยายน พ.ศ. 2562 และปีการศึกษา 2562 เริ่มต้น วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสิ้นสุด
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการเลื่อมกันระหว่างปีปฏิทิน ปีงบประมาณ และปีการศึกษา              
อีกทั้งกำหนดการประกวดผลงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ 
คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในแต่ละปีก็มี 
การปรับเปลี ่ยนไปตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  ดังนั ้น ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องกำหนดปฏิทินการบริหารกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   
ให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ปีการศึกษา และกำหนดการจัดการประกวดผลงานในแต่ละระดับ 
ดังนี้ 
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ปฏิทินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพือ่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะเวลา      
ที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน 
การจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1.1 ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา โดยการเพิ่มพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัด    
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 
 

1.2 กำหนดนโยบาย “หนึ่งแผนก
หนึ่งนวัตกรรม” และมาตรการ
ขับเคล่ือนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  

 

  1.3 พัฒนาระบบกำกับ นิเทศ 
ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า 
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  
 

  1.4 กำหนดแนวปฏิบัติการนำผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
ในการประเมินเพื่อเทียบเป็นระดับผล
การเรียนรายวิชาโครงงานพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  
 

  1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ          
การพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์กับชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก 

เดือน
มกราคม  

 

 
 
 

เดือน
มกราคม  

 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 
 

เดือน
มกราคม  

 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรม 
การบริหาร
สถานศึกษา 

 

 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
 
 

รองฯ 
ฝ่ายแผนงาน 

และความ
ร่วมมือ 

 

รองฯ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
 
 



334 
 

ปฏิทิน (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะเวลา 
ที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก    
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงาน     
ด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 

2.2 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ  
ให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานท้ัง  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ       
ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์สูง 
 

2.3 จัดระบบสวัสดิการและส่ิงอำนวย
ความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

2.4 ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ชมเชย 
และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรท่ี
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ในโอกาสต่าง ๆ        
อย่างต่อเนื่อง 
 

2.5 สร้างความเข้มแข็งของทีมงาน   
ในการขับเคล่ือนและพัฒนาผลงาน       
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์สูง 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 

เดือน
มกราคม  

 

 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

 
 
 
 

รองฯ           
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 

 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 

 
 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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ปฏิทิน (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะเวลา 
ที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

 
ด้าน

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1 จัดสรรเงินงบประมาณและเงิน
รายได้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ให้เพียงพอ 
เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน 
 

3.2 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกคล่องตัว และเป็นไปตาม
ระเบียบราชการ 
 

3.3 จัดสรรเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินให้ครู
ท่ีปรึกษายืมทดรองจ่าย เพื่อพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน  
ครู เสนอโครงการพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

เดือน
กุมภาพันธ ์

 

 
 

เดือน
กุมภาพันธ ์

 

 
 
 

เดือน
กุมภาพันธ ์

 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

รองฯ 
ฝ่ายแผนงาน
และความ
ร่วมมือ 

 

รองฯ 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
 
 
 
 

รองฯ 
ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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ปฏิทิน (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงของวิทยาลัยเทคนิค

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะเวลา 
ที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ด้าน 
วัสดุและ
อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 อำนวยความสะดวกด้านอาคาร 
สถานท่ี และเครื่องมือพื้นฐาน 
สนับสนุน การพัฒนาผลงาน        
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เรียน
และครู 
 

4.2 จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ และ
อุปกรณ์พื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา
ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ไว้
บริการ ท่ีสะดวกรวดเร็ว ทันต่อ         
การใช้งาน 
 

4.3 แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุช่ัวคราว 
ในกรณีการจัดซื้อวัสดุเร่งด่วน             
ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 
 

4.4 มอบหมายใหห้ัวหน้าแผนกวิชาชีพ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือของ
แผนกและให้บริการผู้เรียนและครู     
ในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 

เดือน
กุมภาพันธ ์

 

 
 
 

เดือน
กุมภาพันธ ์

 

 
 

 
เดือน

พฤษภาคม 
 

 
 
 

พฤษภาคม 
2562 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

 
 
 

รองฯ 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 

 
 

รองฯ 
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 

 
 

รองฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 

 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ www.pktc.ac.th  
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังสถานศึกษา 
   ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปยังสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 
4. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปยังสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 
5. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปยังสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 
6. บทคัดย่อ ผลการวิจัย 
7. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงาน 
8. ภาพประกอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานต่าง ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pktc.ac.th/
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เผยแพร่ผลงานการวิจัย ในเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

WWW.PKTC.AC.TH 
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ชื่อเร่ือง  กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
                 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัย นายบรรยงค์  วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อาชีวศึกษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
คำสำคัญ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / ผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 2) สร้างกลยุทธ์  
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมผีลสัมฤทธิ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมผีลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 4) สร้างคู่มือ
การใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ 5) ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ์ส ูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

วิธีดำเนินการวิจัย 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) สร้างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา โดยการสนทนากลุ่ม 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน วิเคราะห์สภาพสถานศึกษา โดยใช้ SWOT 
Analysis และเทคนิค TOWS Matrix วิเคราะห์กลยุทธ์รอง และสอบถามผู้เช่ียวชาญ จำนวน 35 คน  
เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง   
3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา โดยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 4) สร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์ 
การบริหารสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่ม ีการสร้างคู ่มือ และสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของคู่มือ 5) ประเมินประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ระหว่าง ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 และศึกษาความพึงพอใจ โดยการ
สอบถามครูและผู ้เร ียน จำนวน 130 คน ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามกลยุทธ์การบร ิหาร
สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) เนื ้อหาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ และมีความเช่ือมโยงกับปัจจัยการบริหารท่ีสำคัญของสถานศึกษา 4 ด้าน 

ได้แก่ (1.1) ด้านการบริหารจัดการ (1.2) ด้านบุคลากร (1.3) ด้านงบประมาณ และ (1.4) ด้านวัสดุ

และอุปกรณ์ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 2) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักการบริหาร  4 ด้าน และกลยุทธ์รอง 18 กลยุทธ์ ได้แก่ (2.1) กลยุทธ์

หลักการบริหารด้านการจัดการ ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ (2.2) กลยุทธ์หลักการบริหารด้าน

บุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 5 กลยุทธ์ (2.3) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านงบประมาณ 

ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ และ (2.4) กลยุทธ์หลักการบริหารด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ และผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยว่า โดยภาพรวมกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์

รองมีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รับรองว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา ท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไป

ได้ และมีความเป็นประโยชน์ทุกกลยุทธ์ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองว่าคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที ่มีผลสัมฤทธิ ์สูงของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน นำไปใช้เป็นคู่มือได้ และ 5) ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์ พบว่า (5.1) ปริมาณผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม เพิ่มขึ ้นจากปีการศึกษา 2561 

จำนวน 20 ผลงาน (5.2) คุณภาพผลงานด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ด ้านอาช ีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นจาก 

ปีการศึกษา 2561 รวม 20 รางวัล เป็นระดับจังหวัด 12 รางวัล ระดับภาคกลาง 7 รางวัล และ

ระดับชาติ 2 รางวัล (5.3) ผลสะท้อนของผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2562 นำไปใช้ประโยชน์จริง จำนวน 19 ผลงาน และ 

(5.4) คร ูและผู ้ เร ียนมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ ์การบร ิหารสถานศึกษา  เพ ื ่อพ ัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) 

 

บรรยงค์ วงศ์สกุล 

2562 
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นำเสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพือ่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ์

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสำหรบั 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้แก่คณะครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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นำเสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพือ่พัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ์

ในโอกาส ได้รับเชิญเปน็วิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ของครูในสังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง 
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นำเสนอผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับเชิญเปน็วิทยากรนำเสนอผลการดำเนนิงาน 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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นำผลเสนอผลงานวิจัย ให้แก่คณะครูและบุคคลทางการศึกษาในการสัมมนาทางวิชาการ  
การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

 
 
 



349 

 

นำผลเสนอผลงานวิจัย ให้แก่คณะบุคคลซ่ึงเป็นผู้ที่กำลังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ก่อนที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
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นำเสนอผลการวิจัย ในโอกาสได้รับเชิญจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

เป็นวิทยากร นำเสนอการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
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ภาคผนวก จ 

 

ภาพกิจกรรมการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาพกิจกรรม การสนทนากลุ่ม ครูที่เก่ียวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ SWOT Analysis  

และใช้เทคนิค TOWS Matrix วิเคราะห์กลยุทธ์รองการบริหารตามผังสภาพ 
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ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นายตติยะ อัครวานิชตระกูล 
บรรยายให้ความรู้แนวคิดเก่ียวกับ การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แก่หัวหน้าแผนกวิชา  

และครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
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ภาพกิจกรรม การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาชีพเพื่อนเิทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
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ประชุมแจ้งมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ประชุมเพื่อประกาศนโยบาย “หนึ่งนวัตกรรมหนึ่งแผนก” และมาตรการการขับเคลื่อนนโยบาย 
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ครูที่ปรึกษานำเสนอโครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้คณะกรรมการพิจารณา 
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ประชุมรองผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกวิชาชีพเพื่อนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลงาน 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
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