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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเป้าหมายส าคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคน โดยมีความเช่ือว่า บุคคล
มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ดังท่ีได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดท่ี 4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 22 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหมวดท่ี 1 มาตรา 6 ได้ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ในหมวดท่ี 6 มาตรา 48 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มาตรา 47 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการศึกษาของชาติ การประกันคุณภาพภายใน 
เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณา และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555:1-2) 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2553:11) ก าหนดไว้ 1) จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษา
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากร
เสียหน้า โดยเป้าหมายส าคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) การท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการ
ด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมี
เป้าหมายชัดเจน ท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบท่ีมี
ความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดย
ในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด 
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ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 

จะเห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส าหรับการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถือว่าเป็น
เรื่องท่ีส าคัญมาก เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ  
การอาชีวศึกษาจึงเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศต้องเริ่มจากพื้นฐานการประกอบอาชีพ การสร้างผลผลิตและรายได้ของประชาชน การจัด
เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น โดยมีตัวช้ีวัดคุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพหรือสามารถท างานได้จริง นอกเหนือไปจากท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้าน
วิชาการ และมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานประกอบการต้องการ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 :3-4) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาได้ก าหนด
มาตรฐานและคุณภาพการอาชีวศึกษาไว้ในหมวด 4 โดยระบุถึงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพ และมีการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพไว้ในการ
ประกันคุณภาพภายใน ส่วนในหมวดท่ี 5 ได้ก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพโดยเน้นสมรรถนะหรือความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งก าหนดจากมาตรฐานอาชีพ ส าหรับการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดท า 
"รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ด้านการอาชีวศึกษา" (พ.ศ. 2549-2553) 
พบว่ามีสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพรอบสอง จ านวน 803 แห่ง แบ่งเป็นวิทยาลัยของรัฐ
จ านวน 416 แห่ง ซึ่งแยกเป็นประเภทวิทยาลัย ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ านวน 47 แห่ง วิทยาลัย 
เทคนิค จ านวน 113 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพจ านวน 114 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ านวน 
48 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง จ านวน 54 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จ านวน 10 แห่ง 
โดยแบ่งออกเป็นสถานศึกษาท่ีประเมินคุณภาพเพื่อการรองรับมาตรฐานมี จ านวน 777 แห่ง และ
สถานศึกษาท่ีประเมินเพื่อการพัฒนา จ านวน 26 แห่ง ผลการประเมินภายนอกส าหรับสถานศึกษาท่ี
ประเมินเพื่อการรองรับมาตรฐาน พบว่าได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ . จ านวน 620 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 77.20 สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินรอพินิจ จ านวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.48 และ
สถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ . จ านวน 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.07 
ส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับดี จ านวน 574 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.47 เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม
สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของรัฐ ส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับดี จ านวน 315 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 40.54 ส าหรับโรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับดี จ านวน 259 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2556) ส าหรับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 179 แห่ง พบว่า 
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ผ่านการรับรอง 106 แห่ง รับรองอย่างมีเงื่อนไข 53 แห่ง ไม่รับรอง 20 แห่ง ซึ่งในจ านวน 20 แห่ง เป็น
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 15 แห่ง  
 โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา โดยสรุปท้ังผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) คือ 
สถานศึกษาต้องทบทวนบทบาทหน้าท่ี และแนวการจัดการศึกษาแต่ละประเภทให้ชัดเจน พัฒนาครู
ให้สามารถสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาให้มากขึ้น 
และจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพราะภาคธุรกิจเอกชนยังต้องการ
แรงงานจากอาชีวศึกษาอีกมาก นอกจากนี้ยังพบว่าท่ีผ่านมาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาประสบกับ
ภาวะท่ีชะงักงันหลายประการ เช่น การขยายจ านวนสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐไม่ สามารถ
สนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและสถานศึกษาท่ีต้ังขึ้นใหม่ไม่สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามมาตรฐาน ปัญหาครูขาดแคลนในบางสาขาวิชา ในขณะท่ีครูบางสาขาวิชามีครูเกินจ านวน      
ท่ีต้องการ หรือปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการฝึกฝน
ทักษะของผู้เรียน ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาในด้านการด าเนินการในการประกัน
คุณภาพและการประกันคุณภาพภายใน สรุปส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวกับการ
ผลิตผลงานท่ีเป็นโครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
ได้เสนอให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ มากกว่า
การเน้นทักษะการให้บริการด้าน การซ่อมบ ารุงเพียงอย่างเดียว (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2560)  

ผลกระทบท่ีส าคัญท่ีท าให้การอาชีวศึกษาต้องเร่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
คือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาท่ีเรียกว่าการสอบ V-NET (Vocational 
Education Test ) ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งในระดับ ปวช.3 มีผลดังนี้ คือ ผลคะแนนรวมวิชา
สมรรถนะพื้นฐานและการเรียนรู้ ในระดับประเทศของนักเรียนท่ีเข้าสอบจ านวน 139,417 คน         
มีคะแนนสูงสุด 117 คะแนน คะแนนต่ าสุด 0 คะแนน มีค่าเฉล่ีย 56.23 คะแนน ค่ามัธยฐาน 56.00 
ค่าฐานนิยม 55.00 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.61 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนมีความแตกต่างกันมาก 
นอกจากนี้ยังพบว่าในรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกล และ
วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการก่อสร้าง มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ต่ ากว่าเกณฑ์ และการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันมาก ส่วนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จากผลคะแนนสอบรวมทุกสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยวิชาสมรรถนะพื้นฐาน
ประยุกต์ วิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ วิชาสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับต่ า และมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันมากเช่นกัน (สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ, 2555) 
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ "ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีมี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลเปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยท่ีดี   
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สู่สังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปัญหาด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้าน
การประกันคุณภาพภายในมีลักษณะคล้ายกับปัญหาโดยภาพรวมดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันปัญหาท่ี
วิทยาลัยต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ท่ีจะต้อง
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์มีปัญหาและจุดอ่อนท่ีต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาหลายประการท้ังด้านการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากรท่ีร่วมรับผิดชอบงาน และด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ พิสมัย นิติศักด์ิ (2557) ท่ีได้ศึกษาสภาพปัญหาการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้าน
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและด้านการบริหารจัดการศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง และผลการศึกษาของ จินตนา ยงทัศนีย์ (2557) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านการ
ใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
และด้านแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ในระดับปานกลาง  ซึ่ งสอดคล้องกับ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2560) จากกลยุทธ์ที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เช่น ด้าน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และด้านประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นต้น และท่ีได้
ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ สถานศึกษาสามารถร่วมกันด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว้ อยู่ในระดับน้อย รองลงมา สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA และมีการก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับน้อย  
ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะต้องเร่งด าเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาด้วยแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 



5 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 

ข้อ รายการ   ระดับ 
ความคิดเห็น 

1 สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

2.48 0.67 น้อย 

2 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.56 0.64 ปานกลาง 

3 สถานศึกษาสามารถร่วมกันด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

2.35 0.77 น้อย  

4 สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

2.47 0.58 น้อย 

5 สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA 

2.42 0.67 น้อย  

6 มีการก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 2.43 0.58 น้อย  
7 มีการน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
2.55 0.61 ปานกลาง 

  เฉลี่ยรวม 2.47 0.37 น้อย 
 

ท่ีมา: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์, 2560  
 

 จากความส าคัญและสภาพปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา จึงมีความตระหนักและต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องการจะพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการ
บริหารกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ มีการวางทิศทางการบริหารหรือ
ทิศทางกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายท่ีชัดเจน เป็นการวางแผนท่ีช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับ
สภาพการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม การมีกลยุทธ์ท าให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและบทบาทความ
เกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท าให้มีแนวทางท่ีชัดเจนในการวัดและประเมินผลส าเร็จ จากการศึกษา
การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้มีการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการ แต่ยังไม่มีการพัฒนา กลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อให้การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวทิยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 3. เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 4. เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งขอบเขตในการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค ์แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้   
 ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค ์โดยการสังเคราะห์เอกสาร 
    1.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
       1) การศึกษาสภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
และสังเคราะหห์ลักการ แนวคิด เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
(ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555: 12-14; 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555; เริงจิตร์ มีลาภสม, 2557: 3-5) 
      2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (สมชาย ภคภาสวิวัฒน์, 2553; วิเชียร 
วิทยอุดม, 2553; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552 ; เนตร์พัณณา ยาวิราช; 2556; Schemerhorn, 
2005)  
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    1.1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    1) รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

     2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
    3) นโยบาย แนวทาง วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
    4) มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
    5) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
   6) เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
   1) สภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 ขั้นที่ 1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค ์โดยการส ารวจ 
    1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   1) ศึกษาสภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใน 3 ด้าน คือ   
1) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3) ด้าน
การประเมินคุณภาพภายใน (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2555: 12-14; ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555: 4-8; เริงจิตร์ มีลาภสม, 
2557: 3-5) 
    2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุ/อุปกรณ์ และ 4) การ
บริหารจัดการ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม/
วัฒนธรรม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย และ 4) ด้านเทคโนโลยี (วิเชียร วิทยอุดม, 2553; สมชาย     
ภคภาสวิวัฒน์, 2553; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552; เนตร์พัณณา ยาวิราช; 2556; Schemerhorn, 
2005) 
  1.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
       1) ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน   
169 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 173 คน  
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    2) กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง ครูผู้สอน จ านวน 117 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 120 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของครูผู้สอนในแต่ละแผนก
วิชา 
   1.2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร  
    ตัวแปรท่ีศึกษานี้ ได้แก่  

       1) สภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

      2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลส าเร็จ โดยการ
สัมภาษณ์ 
  1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    ศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบผลส าเร็จในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน จ านวน 2 สถานศึกษา โดยเลือกสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกรอบ
สาม ผ่านในระดับดีมากจากการประเมินโดยต้นสังกัด ศึกษาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2) ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3) ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
  1.3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
     สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบผลส าเร็จ สถานศึกษาละ 3 คน จ านวน 2 สถานศึกษา รวมจ านวน   
6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการจ านวน 2 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน และหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
   1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

     ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบผลส าเร็จ 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

 ในการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อยดังนี้ 

 ขั้นที่ 2.1 การจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 
   2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหามีข้ันตอนดังนี้ 
      1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก โดย
ใช้เทคนิควิ เคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วย จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย โอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) (Albert Humphrey 1960, อ้างถึงใน เอกชัย บุญยาทิษฐาน 2553: 6) 
      2) ร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ 
  2.1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้าแผนกวิชา ครูท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ านวน 17 คน และ
ผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์ จ านวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 20 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  
   2.1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
    1) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

    2) (ร่าง) กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  
  2.2.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
   ผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็น
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์  
ด้านการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
จ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งมี คุณสมบัติอย่างน้อยข้อใด 
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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    1) เป็นนักวิ ชาการหรืออาจารย์ ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาหรือด้านการพัฒนากลยุทธ์อย่างน้อย 3 ปี 
  2) เป็นนักวิชาการหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษหรือเช่ียวชาญ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีประสบการณ์ 
การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี 
      3) เป็นนักวิชาการหรือเป็นครูผู้สอนท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือ
เช่ียวชาญและมีความรู้ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษาหรือด้านการพัฒนากลยุทธ์ 
อย่างน้อย 5 ปี 
    2.2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
           ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ ของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชก้ลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

 3.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลในการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 คน 2) ครูผู้สอน จ านวน 20 คน และ 3) ผู้แทนชุมชน จ านวน 20 คน รวมท้ังส้ิน    
43 คน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ท่ีร่วมทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และเป็นผู้แทนชุมชน จากบุคคล
ในชุมชนท่ีสมัครใจเข้าร่วมด าเนินงานภายใต้โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
   ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
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 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

 4.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
   4.1.1 แหล่งข้อมูลจาก 1) งานวัดผล และประเมินผล และ 2) งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  4.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

และผู้แทนชุมชน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย         
1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 2) ครูผู้สอน จ านวน 20 คน และ 3) ผู้แทนชุมชน จ านวน     
20 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 43 คน 

4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
     2. รางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังจากทดลอง

ใช้กลยุทธ์ 
  3. ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการในการประเมินกลยุทธ์ท่ี 1 และ    

กลยุทธ์ที่ 3 
     4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ

ในการประเมินกลยุทธ์ท่ี 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 
   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการศึกษาอย่างมี
ระบบ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาท้ังผู้รับบริการ
โดยตรง และผู้รับบริการทางอ้อม โดยมีระบบการพัฒนาคุณภาพท่ีเหมาะสม การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 2. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาท่ีมีแผนงาน กิจกรรม การประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพท่ีเป็น
ระบบและสะท้อนถึงความมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ คือ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนด
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับต้องประกอบด้วย 
  2.1 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา         
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยประเมินค่าระดับคุณภาพ
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ของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านต่างๆ ในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสภาพของการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อน าไปหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน การประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 2.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบและกลไกการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพของปัจจัยท่ีมีผลต่อการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น โดยการจัดท าเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีคุณภาพ และเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน  
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล   
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีใช้
ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานด้านท่ี 1 และมาตรฐานด้านท่ี 3 ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 4. คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
ท่ีมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานด้านท่ี 1 และมาตรฐานด้านท่ี 3 โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้     
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 2) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 3) ด้านความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านการคิดและแก้ปัญหา และ 5) ด้านเจตคติ/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 5. สภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง ลักษณะท่ีเป็นจริงของการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใน 3 ด้าน ดังนี้  
  5.1 ด้านการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง สภาพการด าเนินการประเมินสภาพการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  5.2 ด้านการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง สภาพการด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ สภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
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  5.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สภาพการด าเนินการพัฒนาสภาพการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 6. ปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง เงื่อนไขหรืออุปสรรคต่างๆ ของ
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใน 3 ด้าน ดังนี้  
  6.1 ด้านการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง สภาพการด าเนินการประเมินปัญหาการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  6.2 ด้านการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง สภาพการด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  6.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สภาพการด าเนินการพัฒนาปัญหาการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 7. ปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง ปัจจัยท่ีมีส่วนส่งเสริมสนับสนุน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
  7.1 ปัจจัยภายในประกอบด้วย 
     7.1.1 ด้านบุคลากร หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีส่วนร่วมในการท างาน มีความตระหนัก มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการประกันคุณภาพให้เกิด
ความส าเร็จ 
   7.1.2 ด้านงบประมาณ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการ
ด าเนินการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   7.1.3 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ครุภัณฑ์การศึกษา หรือส่ิงของท่ีน ามาใช้ผลิต และบริการ รวมถึงอาคารสถานท่ีภายใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์    
   7.1.4 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดขอบข่ายงาน 
(Job Description) อ านาจหน้าท่ี ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะการบริหารของผู้บริหาร 
การมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ การนิเทศติดตาม และการประเมินผลของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
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  7.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
   7.2.1 ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อองค์กร มีผลต่อ
รายได้ของครอบครัวของนักศึกษาท่ีเรียนในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการด้านการจัดการศึกษาซึ่งมีผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
   7.2.2 ด้านสังคม/วัฒนธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์กับชุมชน การให้ความ
ร่วมมือของบุคคลในชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติของชุมชน 
ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการศึกษา ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุนแหล่งทรัพยากรให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การให้
ความร่วมมือในด้านการพัฒนาอาคารสถานท่ี และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  
   7.2.3 ด้านการเมือง/กฎหมาย หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานต้นสังกัด และการปกครองของท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   7.2.4 ด้านเทคโนโลยี หมายถึง นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีผลิตและใช้เทคโนโลยีใหม่มาเกี่ยวข้อง รวมท้ังเทคโนโลยีในการ
ส่ือสารสมัยใหม่ 
 8. กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง แนวทางการด าเนินงานเชิงรุก
หรือเทคนิควิธีท่ีได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้ และเป็นวิธีการท่ีสอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ซึ่งจะท าให้การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีสร้างขึ้นนี้ ประกอบด้วย 
 8.1 วิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างภาพอนาคตหรือความคาดหวังท่ีจะเป็นในอนาคตของ
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งเป็นข้อความส าคัญในการก าหนดทิศทางของพันธกิจ  
 8.2 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของหน้าท่ีหรือขอบเขตในการด าเนินงานเพื่อการขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อให้ด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 
 8.3 เป้าประสงค์ หมายถึง เป้าหมายหรือส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตจากการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
   8.4 กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการเชิงรุกท่ีได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีท่ี
ดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดในการด าเนินการเพื่อการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้        
2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอื่น ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน  
4) ยกระดับการก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบและกลไกประกัน คุณภาพภายใน    
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ 5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 8.5 ตัวชี้วัด หมายถึง ส่ิงท่ีจะเป็นตัวบ่งช้ีว่า การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุตามโครงการ และเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
  8.6 โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม 
ในการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานกาอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการท่ี
สอดคล้องเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นท้ัง 5 กลยุทธ์ มีจ านวน 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2) โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 3) โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ร่วมกับสถาน
ประกอบการ  4) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรทางการ ศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน 5) โครงการสร้างเสริมจิตอาสา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน  
6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา       
7) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการก ากับติดตามตรวจสอบ 8) โครงการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการก ากับติดตามตรวจสอบ 9) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) โครงการน าผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  9. การตรวจสอบกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ก่อนน าไปทดลองใช้ 
หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ท้ัง 3 ด้านดังนี้ 

 9.1 ด้านความเหมาะสม หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ตามผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายใน  
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 9.2 ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติบนพื้นฐานสภาพแวดล้อม
ภายใน ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ท่ีเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน 
   9.3 ด้านความเป็นประโยชน์ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกัน คุณภาพภายในเพื่ อพัฒนา คุณภาพ ผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอา ชีว ศึกษา                
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยพิจารณาความเป็นประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายของ
องค์กรกับสถานศึกษา และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
 10. ผู้แทนชุมชน หมายถึง กลุ่มคนภายนอกสถานศึกษา ท่ีประกอบด้วยบุคคลในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือปราชญ์ในชุมชน ท่ีมาร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 11. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 12. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู และพนักงานราชการท าหน้าท่ีสอนในวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  1.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  1.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในชุมชนและสถานประกอบการ 
ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริง  
  1.3 ผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานด้านท่ี 1 และมาตรฐาน     
ด้านท่ี 3  
 2. ประโยชน์ที่เกิดแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์      
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้วิธีการท่ีหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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 3. ประโยชน์ที่เกิดแก่การจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการส่งเสริม ผลักดันให้ใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 4. ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงานการศึกษา 
  4.1 ได้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
  4.2 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน ากลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
  4.3 เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ ในประเด็นหรือเรื่องอื่นๆ เช่น กลยุทธ์การ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และกลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น 
 5. ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
  5.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
  5.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กับผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถานประกอบการ  
 


