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การพัฒนารูปแบบการบริ หารสํานักวิ จยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาระหน้าที่ พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา เริม่ จากการศึกษาภาระหน้ าที่ของหน่ วยงานวิจยั และพัฒนาในสถานศึกษาต่าง ๆ จัดทําเป็ นรายการและ
แบบสอบถาม แล้วนํ าไปสอบถามผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา จํานวน 6 คน สรุปเป็ นภาระหน้ าที่ท่คี วรมีในสํานักวิจยั และ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษาได้ 22 ภาระหน้าที่ จึงทําการศึกษาโครงสร้างการบริหารของหน่ วยงานวิจยั ขนาดต่าง ๆ
รวมถึงขัน้ ตอนการดําเนินงานตามภาระหน้าที่ พัฒนาเป็ นรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษาซึง่
ประกอบด้วย รูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนา โครงสร้างผังองค์กร การแบ่งฝา่ ยการบริหาร บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบใน
ภาระหน้าทีต่ ่าง ๆ รูปแบบการดําเนินงานในแต่ละภาระหน้าที่ รวมถึงคู่มอื การดําเนินงาน จากนัน้ ได้จดั ทําแบบประเมินเพื่อ
ประเมินรูปแบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ นผู้บริหารสถานอาชีวศึกษาจํานวน 29 ท่านทําการประเมิน
รูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา ผลการประเมินพบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินให้รูปแบบการ
บริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษามีความสําคัญในระดับสูง ( X = 4.40)และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.60) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถนําไปดําเนินการได้ต่อไป
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนา, สถาบันการอาชีวศึกษา
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The Development of Management model of the Research and
Development Center
*
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Abstract
This research aims to study tasks of responsibility develop and evaluate a management model of the
research and development center for the Institute of Vocational Education. The methodologies of this
research consist of: investigation an administration of the research and development center. The 22
summary tasks of responsibility this center can obtain from questionnaires of the questions related to
educational research for 6 delegates. Subsequently, the management, organization structure, and this Job
Description were examining of the research units of various sizes as well. In this implementation method, the
summary of the investigation processes were utilize for implementing its obligations and develop a
management model framework. This research management framework consists of patterns of research and
development organization structure, responsibilities of the executive committee, agendas, Job Description of
personnel responsible for various duties, a format for each task, and a manual operation. After model center
was implementation, the study of 29 questionnaires from the Committee of the Administrative Office was
conducted to evaluate this developed model center.
In evaluation result, we found that the experts strongly agree with this developed model center ( = 4.40) and
the standard deviation (SD = 0.60), indicating that this management model of the research and development
center can be to operate it further.
Keywords: management model for the office of research and development, vocational education institutes
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศที่ พ ั ฒ นาแล้ ว ใช้ ก ารวิ จ ั ย และพัฒ นาเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศมาเป็ นเวลานาน ทําอย่าง
เป็ นระบบเกือบ 00 ปี จนเวลานี้ระบบการวิจยั และพัฒนา
ของประเทศพัฒนาแล้วมี “วุฒภิ าวะ” และฝงั รากลึกอยู่ใน
วัฒนธรรมทัง้ ในสาธารณชนทัวไป
่ การเมือง การบริหาร
การงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษา
การผลิตและอื่น ๆ รวมทัง้ สามารถสร้าง “นวัตกรรม” ของ
ระบบการวิจยั และพัฒนาของตนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ตาม
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและระบบสังคมเศรษฐกิจ []
ในป จั จุ บ ันประเทศที่พ ัฒนาแล้วลงทุ นด้านการวิจ ัยและ
พัฒนา ร้อยละ 2 -  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) และมีนกั วิจยั 50 - 70 คน ต่อประชากร 0,000 คน
ในขณะทีไ่ ทยมีบุคลากรวิจยั ประมาณ 4 หมื่นคนถ้าคิดแบบ
ทํางานเต็มเวลา หรือเท่ากับ 5.9 คนต่อประชากร 0,000
คน ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าญีป่ นุ่ 2 เท่า [2]
ตารางที่  แสดงอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย []
ปี พ.ศ.
ผ่าน

2547 2548 2549 2550 255 2552 255

โครงสร้างพืน้ ฐาน 45 45 48 48 4 6 48
ด้านเทคโนโลยี
โครงสร้างพืน้ ฐาน 55 56 5 49 7 40 40
ด้านวิทยาศาสตร์
จํานวนประเทศ 60 60 6 55 55 57 58
ทีม่ า: www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct.../
aw0.pdf

จากตารางแสดงให้เห็นว่าการที่ ประเทศไทยมีบุคลากร
ด้านวิจยั และพัฒนาน้ อย ขาดการลงทุนด้านการวิจยั และ
พัฒนา ส่งผลทําให้ประเทศไทยมีอนั ดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าํ
เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็ นหน่ วยทีจ่ ดั การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็ นหลัก แต่บุคลากรยังขาดความสามารถใน
การทําวิจยั จึงทําให้ประเทศขาดบุคลากรทางด้านวิจยั และ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ หมดนี้มา
จากขาดระบบการบริหารจัดการงานวิจยั การเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จะต้ อ งมี ร ะบบการพั ฒ นานั ก วิ จ ั ย ที่ ม ี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ มีการลงทุ นด้ านการวิจ ัยอย่ างคุ้ มค่ า มี
สถาบันหรือหน่ วยงานวิจยั เฉพาะทางกระจายตามจังหวัด
ต่าง ๆ ทัวประเทศ
่
ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าถ้าจะเพิม่ ขีดความ
สามารถทางการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะต้องมีการสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจยั ประกอบ
กับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็ นหน่ วยงาน
ทีจ่ ดั การเรียนการสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีสถานศึกษาในสังกัด
กระจายอยู่ทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตาม พ.ร.บ. การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 255 ในมาตรา  [4] ที่กําหนดให้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้องรวมกลุ่มกันเป็ นสถาบัน ปจั จุบนั มี
สถานศึกษาอาชีวะอยู่ทวประเทศทั
ั่
ง้ สิน้ 44 แห่ง โดยระบุ
ให้ ร วมเป็ นสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาทั ง้ หมด 9 แห่ ง
เชื่อมโยงกับกลุ่ มจังหวัดบูรณาการ ตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด โดย
มีเป้าหมายสําคัญ คือ
. เพื่อ ให้ ม ี ก ารใช้ ท รัพยากรร่ วมกั น ทัง้ บุ ค ลากร
งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และกลไกอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เดินไปสู่การเป็ นสถาบันที่ม ีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ในการดํ าเนิ นการสร้ างความเข้มแข็งให้ แก่
สถาบันการศึ กษาสายอาชี พเพื่ อให้ ก้ าวเข้ าสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี 205 และให้สถาบันเป็ นหลักสําคัญใน
การเรียนการสอนแบบทวิภาคีอย่างเต็มรูปแบบจากมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันการ
อาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั ให้สง่ เสริม
สนับสนุ นให้ม ีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานทีน่ ําไปใช้ในการพัฒนา [5]
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หาดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการพัฒนาการวิจยั ในสถาบันการอาชีวศึกษา
จะเป็ นการพัฒนาศักยภาพการสร้างนวัตกรรม งานวิจ ยั
นั กวิจ ัยได้อย่ างดี จึงสนใจจะพัฒนารูปแบบการบริหาร
สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2. เพื่อศึกษาภาระหน้ าที่สํานักวิจยั และพัฒนาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา
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2.2 เพื่อ พัฒ นารู ป แบบการบริห ารสํ า นั ก วิจ ัย และ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
2. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจ ยั และ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
3. กรอบแนวคิ ด
การพัฒนารูปแบบการบริหารหน่ วยงานวิจยั และพัฒนา
ใหม่ เริม่ จากการกําหนด เป้าหมายหลักหรือทิศทางของ
องค์กรให้ช ัดเจน โดยการกํ าหนดวิส ยั ทัศน์ และพันธกิจ
กํ าหนดหรือแต่ งตัง้ คณะกรรมการดํ าเนิ นการงานเพื่อ
รับผิดชอบงาน ซึ่งงานในขัน้ ตอนที่  คือศึกษา วิเคราะห์
ภาระหน้าทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานวิจยั เพื่อศึกษา
ขอบเขตของภาระหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับหน่ วยงานวิจยั และ
พัฒนา และกําหนดภาระหน้าที่หลักที่หน่ วยงานวิจยั และ
พัฒนานัน้ จะจัดทํา ซึ่งพิจารณาจากวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่
กําหนดไว้ รวมถึงองค์ประกอบของหน่ วยงาน เช่น สถาน
ที่ต ัง้ สภาพแวดล้อมทางภู ม ิศาสตร์และความพร้อมด้าน
บุคลากรเป็ นต้น ในขัน้ ตอนที่  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง
การบริหารของหน่ วยงานวิจยั และพัฒนาต่าง ๆ เพื่อศึกษา
รูปแบบการจัดการองค์กร และจัดวางภาระหน้าทีข่ องหน่วย
งานวิจยั อื่น ๆ ซึ่งมีวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจของแต่ละแห่งที่
แตกต่างกัน และกําหนดโครงสร้างการบริหารของหน่ วย
งานวิจยั และพัฒนาโดยพิจารณาจาก วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กรโครงสร้างการบริหารทีห่ น่วยงานวิจยั และพัฒนา
นัน้ สังกัดอยู่ รวมทัง้ ภาระหน้าทีท่ ก่ี ําหนดไว้จากขัน้ ตอนแรก
ดังรูปที่ 

4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
4.1 กลุ่มเป้ าหมายในการวิ จยั
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้จาํ แนก กลุม่
เป้าหมายเป็ น 2 กลุม่ ประกอบด้วย
. กลุ่มที่  เป็ นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการสํารวจความ
คิดเห็นเกีย่ วกับภาระหน้าทีข่ องสํานักวิจยั และพัฒนา ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มตี ําแหน่ งระดับผู้อํานวยการ และ
หรือ รองผูอ้ ํานวยการ ของสถานศึกษา และนักวิจยั สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 6 คน
2. กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการประเมิน
รูปแบบการบริหารสํานั กวิจ ัยและพัฒนาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาและคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหาร
สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบ
ด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ที่มตี ําแหน่ งระดับผู้อํานวยการ
และหรือ รองผู้อํานวยการ ของสถานศึกษา สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 29 คน
4.2 การศึกษาภาระหน้ าที่สาํ นักวิ จยั และพัฒนา
ในสถาบันการอาชีวศึกษา

สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

คณะกรรมการ
ซึ่งได้ รับมอบหมาย

ศึกษาขั้นที่ 1
วิเคราะห์ /
ภาระหน้ า
ที่ สวพ.

กําหนด
ภาระหน้ า
ที่สวพ.

ศึกษาขั้นที่ 2
วิเคราะห์ /
โครงสร้ าง
การบริหาร

กําหนด
โครงสร้ าง
การบริหาร

รูปที่  แสดงการพัฒนารูปแบบการบริหารหน่วย
งานวิจยั และพัฒนาใหม่
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รูปที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการศึกษาภาระหน้าทีข่ อง
สํานักวิจยั และพัฒนา
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การศึกษาภาระหน้าที่ สํานักวิจยั และพัฒนาผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการตามขัน้ ตอนดังในรูปที่ 2
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก เว็บไซต์ งานวิจ ัยของ
หน่วยงานวิจยั ในระดับสถาบันวิจยั สํานักวิจยั และศูนย์วจิ ยั
ต่าง ๆ จํานวน  แห่งตลอดจนไปเยีย่ มชมหน่ วยงานวิจยั
บางแห่ง รวมทัง้ สัมภาษณ์ผบู้ ริหารหน่วยงานบุคลากร และ
นักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับหน่ วยงานวิจยั เพื่อ
สอบถามถึง แนวความคิด ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และข้อมูลอื่น ๆ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์
สังเคราะห์ ข้ อมู ลที่ ได้ ศึกษามาได้ เป็ นร่ างรายการ
ภาระหน้ าที่ในหน่ วยงานวิจ ัยได้ 22 ภาระหน้ าที่ โดย
พิจารณาจากภาระหน้ าที่ของหน่ วยงานวิจยั และพัฒนา ใน
ระดับสถาบัน สํานักและศูนย์วจิ ยั และพัฒนา ทัง้ ทางด้าน
การศึกษาและหน่ วยงานอื่นที่จ ดั ทําสรุปเป็ นรูปเล่มเพื่อ
แสดงให้กลุม่ เป้าหมายได้ศกึ ษาก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดทําเป็ นแบบสอบถามจากรายการภาระหน้าทีใ่ น
หน่วยงานวิจยั 22 ภาระหน้าที่ และเสนอให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์
นํ า แบบสอบถามไปเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการ
สอบถามหรือ สัม ภาษณ์ ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมายทัง้ ในกลุ่ ม
ผูบ้ ริหารและกลุม่ นักวิชาการจํานวน 6 คน
สรุปผลการศึกษาภาระหน้ าที่สํานักวิจยั และพัฒนาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา พบว่าภาระหน้ าที่ท่จี ําเป็ นต้องมี
ในหน่ วยงานวิจ ัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
จํานวน 22 ภาระหน้าที่ ดังนี้
. โครงการพัฒนานักวิจยั
2. ดําเนินการวิจยั
. คลินิกวิจยั และนักวิจยั พีเ่ ลีย้ ง
4. ติดตาม งานวิจยั ประเมินผลงานวิจยั
5. ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั
6. Resource และห้องสมุด สนับสนุนงานวิจยั
7. ระบบกองทุน งานวิจยั การจัดหาแหล่งทุน
8. ระบบกลันกรอง
่
พิจารณาโครงการวิจยั
9. ระบบการจัดสรรทุนวิจยั
0. เครือข่ายการวิจยั
. การจัดประชุมวิชาการ
2. การจัดนิทรรศการ/ Open House
. การจัดทํา Website งานวิจยั
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4. จัดทําวารสารงานวิจยั (เผยแพร่และถ่ายทอด
งานวิจยั )
5. สิทธิบตั ร/ ลิขสิทธิ ์
6. ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ
7. งานประชาสัมพันธ์
8. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั งิ านของหน่ วยงาน
9. การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
20. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
2. งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
22. วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
4.3 การพัฒนารูปแบบการบริ หารสํานักวิ จยั และ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาใน
สถาบันการอาชีวศึกษาผู้วิจ ยั ได้ดําเนิ นการตามขัน้ ตอน
ดังในรูปที่ 

รูปที่  แสดงขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สํานักวิจยั และพัฒนา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานและผังองค์กรของหน่วย
งานวิจ ัยต่ าง ๆ 8 แห่ ง ตลอดจนศึ กษาหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของบุ คลากรในหน่ วยงานวิจ ัยจากเว็บไซต์
งานวิ จ ัย ของหน่ ว ยงานวิ จ ัย ในระดับ ต่ า ง ๆ โดยนํ า
ภาระหน้าทีท่ พ่ี งึ มีมาพิจารณา
ศึ ก ษารายละเอี ย ดขั น้ ตอนการดํ า เนิ น งานตาม
ภาระหน้าทีแ่ ต่ละหน้าที่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาในขัน้ ตอนแรก
สังเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อกําหนดทิศทางของสํานักงานวิจยั
แนวทางกํ า หนด โครงสร้ า งการบริ ห าร คณะทํ า งาน
ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบและขั น้ ตอนการดํ า เนิ น งานของแต่ ล ะ
ภาระหน้าทีใ่ นสํานักวิจยั และพัฒนา
ร่ า งรู ป แบบการบริ ห ารงานในหน่ ว ยโดยกํ า หนด
วิสยั ทัศน์และพันธะกิจ วัตถุประสงค์การวิจยั โครงสร้างการ
บริ ห าร คณะทํ า งาน ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบและขั น้ ตอนการ
ดําเนินงานของแต่ละภาระหน้ าที่ในสํานักวิจยั และพัฒนา
และพิ จ ารณาถึ ง สายงานการบริ ห ารของสถาบัน การ
อาชีวศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการบริหารให้เหมาะสมกับ
สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ร่ า งคู่ ม ื อ การดํ า เนิ น งานตามรู ป แบบการบริ ห าร
สํานักวิจ ยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยนํ า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาจัดทําเป็ นลักษณะไดอะแกรม
แสดงขัน้ ตอนที่เข้าใจได้ง่ายและมีคําอธิบายแต่ละขัน้ ตอน
ประกอบด้านหลัง และจัดทําเป็ นรูปเล่มอธิบายถึงทีม่ าของ
การจัดทําในข้อ 4.2
นําโครงสร้างการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบัน
การอาชีวศึกษาและร่างคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบการ
บริหารสํานักวิจยั และพัฒนา มา เพื่อพัฒนาร่วมกันเป็ นร่าง
รูปแบบการบริหารสํานักวิจ ัยและพัฒนาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา
เสนอร่างรูปแบบการบริหารงานในสํานักวิจยั และพัฒนา
ในสถาบันการอาชีวศึกษา ให้อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
4.4 การสร้ า งแบบประเมิ น รูป แบบการบริ ห าร
สํานักวิ จยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
แบบประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา มีขนั ้ ตอนการออกแบบและพัฒนา
ดังในรูปที่ 4
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เริ่ ม
สรุ ปประเด็นสําคัญของรู ปแบบการบริ หารสํานักวิจยั และพัฒนาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา
ร่ างแบบประเมินรู ปแบบการบริ หารสํานักวิจยั และพัฒนาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา

ปรับปรุ ง

ไม่ผา่ น

ตรวจสอบโดย
ที่ปรึ กษา
ผ่าน

ได้แบบประเมินรู ปแบบการบริ หารสํานักวิจยั และพัฒนาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา
จบ

รูปที่ 4 แสดงการสร้างแบบประเมินรูปแบบการบริหาร
สํานักวิจยั และพัฒนา
สรุปประเด็นสําคัญของโครงสร้างการบริหารและคู่มอื
การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนา
ในสถาบันการอาชีวศึกษามาจัดทําเป็ นรายการคําถาม
ร่ างแบบประเมินโครงสร้างการบริหารและคู่ ม ือการ
ดําเนิ นงานตามรูปแบบการบริหารสํานักวิจ ยั และพัฒนา
โดยแบบประเมิน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ก) ตอนที่  เป็ นแบบประเมินโครงสร้างการบริหาร
สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา เป็ นแบบ
ประเมินแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ (Rating
Scale) และมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด
ข) ตอนที่ 2 เป็ นแบบประเมินคู่มอื การดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารสํานักวิจ ัยและพัฒนาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา เป็ นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) และมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบ
ปลายเปิ ด [6]
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย
ในขัน้ ตอนนี้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับผู้อํ านวยการหรือรองผู้อํ านวยการวิทยาลัย และ
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ผู้บริหารในสถานศึกษา จํานวน 29 ท่าน ทําการประเมิน
รูปแบบการบริหารและคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบการ
บริหารสํานักวิจยั และพัฒนาตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
4.5. ผู้วจิ ยั กําหนดกลุ่มเป้าหมายจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาระดับผูอ้ ํานวยการหรือรองผูอ้ ํานวยการวิทยาลัย และ
ผูบ้ ริหารในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน
29 ท่ านและขอหนั งสือแต่ งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชา
บริ ห ารเทคนิ คศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.5.2 นัดวันเวลาและสถานทีก่ บั ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่าน
4.5. ผู้ว ิจ ยั นํ าเสนอรูปแบบการบริหารและคู่ม ือการ
ดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนา ให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณา
4.5.4 ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการบริหารและคู่มอื
การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนา
4.5.5 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล
5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 ความคิ ดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อภาระหน้ าที่
สํานักวิ จยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อ
ระดับความจําเป็ นของภาระหน้ าที่ท่พี งึ มีในสํานักวิจยั
และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นในระดับเห็นควรต้องจัดทํา ภาระหน้าที่
ทัง้ 22 ข้อ คือมีค่าเฉลี่ย ( X ) มากกว่า .50 และใน
ทัง้ 22 ภาระหน้าทีน่ ้ีผเู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นในระดับ
ควรต้องจัดทําอย่า งยิ่งถึง 9 ภาระหน้ า ที่คือมีค่าเฉลี่ย
( X ) มากกว่า 4.50 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโครงการ
พัฒนานักวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านเห็นว่าควรต้องจัดทํา
อย่า งยิ่ง ทุ ก ท่า นคือ มีค่ า เฉลี่ย ( X = 5.00) สรุ ป ได้ว่ า
ควรนํ า ภาระหน้ า ที่ท ัง้ 22 ภาระหน้ า ที่น้ี ไ ป ศึก ษา
รายละเอียดด้านโครงสร้าง การดําเนิ นงานและพัฒนา
เป็ นรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบัน
การอาชีวศึกษาต่อไป
5.2 ความความสําคัญของโครงสร้างการบริ หาร
สํานักวิ จยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
แบบประเมินระดับความสํา คัญของโครงสร้า งการ
บริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
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แบ่ง ออกเป็ น 4 ด้า น ทํา การประเมิน โดยผู้เชี่ย วชาญ
จํานวน 29 ท่าน มีผลการประเมินดังนี้
5.2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั
และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.4) และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.80) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินให้วตั ถุประสงค์
ของสํานักวิจยั มีความสําคัญในระดับมากทีส่ ดุ
5.2.2 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั
และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษาด้านโครงสร้างและ
รูปแบบการบริหาร พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.9) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.6)
5.2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และ
พั ฒ นาในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ด้ า นหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการและบุคลากร พบว่ามีความสําคัญในระดับ
มากมีค่าเฉลีย่ ( X = 4.4) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.
= 0.56) โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ หน้ าที่
คณะกรรมการบริหารสํานักวิจ ยั และพัฒนา และ หน้ าที่
ผูอ้ ํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนา มีความสําคัญในระดับ
มากทีส่ ดุ
5.2.4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั
และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษาด้านภาระหน้าทีข่ อง
ฝา่ ยต่าง ๆ พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( X = 4.46) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D. =
0.52)
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินให้ภาระหน้าที่ในฝ่าย
การเงินและทรัพย์สนิ มีความสําคัญในระดับ มากทีส่ ดุ
สรุ ป ค่ า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น ความสํ า คั ญ ของ
โครงสร้างการบริหารตามรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั
และพัฒ นาในสถาบัน การอาชีว ศึก ษา ทัง้ 4 ด้า น มี
ค่าเฉลีย่ รวมทัง้ หมดอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ( X =
4.42) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.60)
5.3 ความสําคัญของคู่มือการดําเนิ นงานตาม
รูปแบบการบริ หารสํานักวิ จยั และพัฒนาในสถาบัน
การอาชีวศึกษา
แบบประเมิน ความสํา คัญของคู่ม ือการดําเนิ น งาน
ตามรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบัน
การอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ทําการประเมิน
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ความสําคัญโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 29 ท่าน มีผลการ
ประเมินดังนี้
5.. ผลการประเมินคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษ
ด้านรายละเอียดรูปเล่ม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.27) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.9)
5..2 ผลการประเมินคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ฝ่ายวิชาการ/วิจยั พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.40) และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.6)
5.. ผลการประเมินคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ฝา่ ยสารสนเทศการวิจยั พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.4) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.5)
5..4 ผลการประเมินคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สนิ พบว่า มีความสําคัญในระดับ
มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ( X = 4.) และค่ า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.56)
5..5 ผลการประเมินคู่มอื การดําเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ฝา่ ยบริการงานวิจยั พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มี
ค่ าเฉลี่ย ( X = 4.4) และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.56)
สรุปค่าเฉลี่ยผลการประเมินคู่มอื การดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารสํานักวิจ ยั และพัฒนาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา ทัง้  ด้าน พบว่า มีค่าเฉลีย่ รวมทัง้ หมดอยูใ่ น
ระดับความสําคัญมาก ( X = 4.8) และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.60)
เมื่อนํ าผลการประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจ ยั
และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา ทุกด้าน มาจัดทํา
เป็ นค่าเฉลี่ยรวม พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินให้รูปแบบ
การบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.40)
และค่าความ
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เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าทุกด้านมีระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมากขึน้ ไป
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการพัฒนารูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนา
ในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาอย่ า งมี ร ะบบโดย ศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิสยั ทัศน์และพันธกิจของสํานักวิจยั และพัฒนา
เพือ่ กําหนดเป้าหมายหลักของสํานักวิจยั และพัฒนารวมทัง้
ศึกษาและวิเคราะห์ภาระหน้าที่ของสํานักวิจยั และพัฒนา
เพื่อศึกษาขอบเขตของภาระหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับงานของ
สํานักวิจยั และพัฒนา และสังเคราะห์ภาระหน้ าที่หลักที่
สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยการ
สํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ต่อมาได้
ศึก ษาและวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารของหน่ ว ย
งานวิจยั และพัฒนาต่าง ๆ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการ
องค์กร และจัดวางภาระหน้าทีข่ องหน่ วยงานวิจยั อื่น ๆ ซึง่
มีวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจของแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน และ
สังเคราะห์โครงสร้างการบริหารของหน่ วยงานวิจ ยั และ
พัฒนา จาก วิสยั ทัศน์ พนั ธกิจขององค์กร โครงสร้างการ
บริ ห ารของสํ า นั ก วิ จ ั ย และพั ฒ นาตามสายงานเช่ น
โครงสร้ า งสถาบัน การอาชีว ศึก ษาและสํ า นั ก งานการ
อาชีวศึกษา และภาระหน้าที่ท่กี ําหนดไว้จากขัน้ ตอนแรก
ทําให้รูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบัน
การอาชีวศึกษา ผ่ านการประเมินรู ปแบบการบริห าร
สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษาโดยรวมมี
ค่ าเฉลี่ย ( X = 4.40) และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.60) และไม่มหี วั ข้อใดมีค่าเฉลี่ยการประเมิน
ตํ่ า กว่ า .50 แสดงว่ า สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาสามารถ
ดําเนิ นการตามการพัฒนารูปแบบการบริหารสํานักวิจ ยั
และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา ดังรูปที่  ได้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ นี้
แม้ ว่ า รู ป แบบการบริ ห ารสํ า นั ก วิจ ัย และพัฒ นาใน
สถาบันการอาชีวศึกษานี้ได้ผา่ นการประเมินจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ในระดับความสําคัญมาก แต่สถาบันการอาชีวศึกษา ควรที่
จะพิจารณาถึงเป้ าหมาย วิส ยั ทัศน์ พันธกิจ ของแต่ ละ
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สถาบัน รวมถึงตัวแปรอื่น ๆ เช่น สถานทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม
ของสถาบัน ตามแนวทางการพัฒนาการพัฒนารูปแบบ
บริหารสํานั กวิจ ัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิ จ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ พ ัฒ นารู ป แบบบริ ห าร
สํานักวิจยั และพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยศึกษา
ภาระหน้าทีใ่ นงานวิจยั และศึกษาโครงสร้างการบริหารและ
จัดทําคู่มอื ดําเนินการตามรูปแบบบริหารสํานักวิจยั และ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา เอาไว้เท่านัน้ แต่ผวู้ จิ ยั
ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การต่ อ ได้ เนื่ อ งจากสถาบัน การ
อาชีวศึกษายังไม่ก่อตัง้ ขึน้ อย่างไรก็ตามเมื่อสถาบันการ
อาชีวศึกษาได้ก่อตัง้ ขึน้ แล้ว จะสามารถดําเนินการพัฒนา
รู ป แบบการบริ ห ารสํ า นั ก วิ จ ั ย และพั ฒ นาได้ ต าม
ข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการบริหารสํานักวิจยั และ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษาในอนาคต ซึ่งสถาบันการ
อาชีวศึกษาทีป่ ระกอบด้วยวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถร่วมกัน
จั ด เตรี ย มทรั พ ยากร ต่ า ง ๆ เพื่ อ รองรั บ การจั ด ตั ง้
สํานักวิจยั และพัฒนาและดําเนินการสํานักวิจยั และพัฒนา
ได้ต่อไป โดยการดําเนินงานของสํานักวิจยั และพัฒนานี้
จะต้องให้ความสําคัญในการพัฒนานักวิจยั เป็ นอันดับแรก
และจัดตัง้ กองทุนวิจยั เพื่อสนับสนุ นโครงการวิจยั ได้อย่าง
ทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม นอกจากนัน้ สํานักวิจยั และพัฒนาควร
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพทางการวิจยั [7] เพื่อ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยังยื
่ น ดังรูปที่ 5
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