
บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ มีรายละเอียดตามหัวข้อในการศึกษาดังนี้  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์  
 5. บริบทเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษาในปัจจุบันท้ังนี้
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
กําหนดความมุ่งหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

1. ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา   
การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของไทยในอดีตขาดรูปแบบและระบบท่ีชัดเจนในการ 

ดําเนินการ การตรวจสอบติดตาม และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา หลักการในการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 
บัญญัติไว้ว่า “ ...รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้อง...” จากรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวรัฐจึงได้จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ึนมา จึงเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา 47-51 โดยมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
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การศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษารองรับระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และในมาตรา 49 ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทําหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับต้ังแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน  
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมกรรมการ
การอาชีวศึกษามีการประเมินมาแล้วดังนี้ คือ  
 1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) 
   เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และต้องการให้ทุก
คนในชาติเห็นว่า “การศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกคนในประเทศ " จึงใช้
รูปแบบการประเมินเพื่อความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการยืนยันสภาพ
จริงไม่ตัดสินผลได้หรือตก ผลการประเมินจะบอกถึงจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
 2. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ในมาตรา 49 ระบุว่า กรณีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดให้ 
สมศ. จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนั้น 
สมศ. จึงต้องให้การรับรองว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพหรือไม่  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้น และแบบอิงสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินมีความ
สมดุลระหว่างเกณฑ์ท่ีกําหนดกับงานท่ีสถานศึกษาดําเนินการ 
 3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ และคํานึงถึงความแตกต่างของ
แต่ละสถานศึกษาซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ . ยังคงหลักการสําคัญของการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 3 ท่ีระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอกให้คํานึงถึงจุดมุ่งหมาย
และหลักการดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม
และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 3) สร้าง
ความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมาย และหลักการศึกษาของชาติโดยให้มี
เอกภาพทางนโยบายซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 4) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ 
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และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 6) คํานึงถึงความเป็น
อิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

2. แนวคิด หลักการ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
    นักวิชาการได้เสนอแนวคิด หลักการ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไว้ดังนี้ 

พงศ์เทพ จิระโร (2546:20-22) ได้นําเสนอความคิดรวบยอดของการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 
   1. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใดๆ  
ท่ีเมื่อได้ดําเนินการไปแล้ว จะทําให้เกิดการดํารงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ท้ังนี้
รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใดๆ ท่ีริเริ่มจากภายในโรงเรียนเอง หรือจากหน่วยงานภายนอกก็ได้ 
จากความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพดังกล่าว โรงเรียนต้องจัดระบบภายในโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยอาจมีหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาไปสู่มาตรฐานด้านคุณภาพ
เพื่อการประเมินในการประกาศมาตรฐานคุณภาพต่อสาธารณชน 
   2. คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลของการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด และเป็น
ผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญ คือ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามท่ีหลักสูตรท่ี
ต้นสังกัดและสังคมต้องการ คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จะเกิดมาจากคุณภาพการศึกษา
กลางของประเทศ โดยมีจังหวัด หรือต้นสังกัด นําคุณภาพมาดัดแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนตรวจสอบให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามคุณภาพการศึกษากลางท่ีกําหนดไว้ 
   3. เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือหลักการท่ีใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบ
กําหนดในการดําเนินการอันเป็นเครื่องบ่งช้ีโดยตรง หรือโดยอ้อมต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจกําหนด
ขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกหรือโดยสถานศึกษาเอง การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ สนองตอบ
ตามเกณฑ์ท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นมาตรฐานรวมของประเทศ 
   4. มาตรฐาน (Standards) ขอบเขตขั้นตํ่าของการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีกําหนด
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนนั้น โรงเรียนต้องดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเพื่อสนองตอบต่อขอบเขตขั้นตํ่าท่ีกําหนดตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษากลางของประเทศ อันเป็นการบ่งบอกว่าโรงเรียนสามารถดําเนินการจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐาน 
   5. ความพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบ (Accountability) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะให้
หน่วยงานภายนอกเข้าไปทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานได้ โดยถือเป็นการแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ท่ีจะแสดงให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เห็นว่าได้มีการดําเนินงานมา
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานศึกษาหรือโรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาจนได้มาตรฐาน
เมื่อมีความพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจะ
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เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนว่าสามารถจัดการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์กลางได้หรือไม่ ท้ังนี้
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกรณีท่ีจะจัดการศึกษาไม่ถึงมาตรฐาน ท้ังนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะนําข้อเสนอแนะมาร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานในระยะเวลาท่ีกําหนดต่อไป 
   6. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) เป็นกลไกภายในสถานศึกษาเองท่ีจะดูแล
และพัฒนาการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามท่ีกําหนดอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ความมีคุณภาพนี้จะต้องเกิดจากการยอมรับจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การท่ี
โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว จําเป็นท่ีต้องรักษามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยใช้กระบวนการภายในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการ
ควบคุมคุณภาพ 
   7. การตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ (Quality Audit or Academic Audit) เป็น
การตรวจสอบจากหน่วยงานประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อดูว่าโรงเรียนมีกลไกการควบคุม
คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนอย่างเหมาะสมเพียงพอ ท่ีจะรักษาคุณภาพมาตรฐานได้หรือไม่ การ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาท่ีได้รับการประกันในส่วนของระบบการ
บริหารงานภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานประกันคุณภาพ
เพื่อความมั่นใจว่า กระบวนการบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2556:8) ได้กล่าวถึงหลักการ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 
  1. การสร้างความมั่นใจและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพของการศึกษา 
  2. การป้องกันแก้ไขปัญหาต้องมีการวางแผนและเตรียมการ 
  3. การตั้งมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
  4. การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 
  5. การดําเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 
  6. การสร้างความรู้ ทักษะและความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  7. การประสานสัมพันธ์ในองค์กร บุคลากรในพื้นท่ี 
  8. การเน้นภาวะผู้นําในองค์กร 
  สําหรับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษามีนักวิชาการและสถาบันต่างๆ ได้ให้
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
   สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2548:4) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
   รุ่ง แก้วแดง (2549:96) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง
การทํางานตามปกติของครู เพียงแต่ปรับปรุงการทํางานให้เป็นกระบวนการ ขั้นตอนท่ีชัดเจน ครูต้อง
ทําการวิจัย มีการเก็บข้อมูล มีการวิเคราะห์ มีการนําไปใช้ โดยสรุปคือ นํากระบวนการ PDCA มาใช้
ในการทํางาน 
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 มหาวิทยาลัยพายัพ (2547) ได้นิยามการประกันคุณภาพการศึกษาว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการจัดกิจกรรม แนวปฏิบัติใดๆ หรือแผนงานท่ีหากได้ดําเนินการตามระบบหรือแผนท่ี
ได้วางไว้แล้ว จะทําให้เกิดความมั่นใจและแก่ผู้รับบริการว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
หรือบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีประสิทธิผล
ต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง
มีการทบทวนและติดตามกระบวนการดําเนินการโดยใกล้ชิด 
 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555 :7) ได้นิยามการประกันคุณภาพ
การศึกษาว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจว่า คุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา ได้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ตลอดจนตลาดแรงงานและสังคม โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ได้แก่ การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารเพื่อทําให้พันธกิจ
ของสถานศึกษาดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 สารานุกรมวิกิพีเดีย (2560) นิยามความหมายของคําว่าการประกันคุณภาพไว้ว่า หมายถึง 
กิจกรรมท่ีมีการวางแผนและจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อทําให้เกิดคุณภาพตามท่ีมุ่งหวังไว้ โดย
ประกอบด้วยการวัดและประเมินท่ีมีระบบ การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การติดตามการดําเนินงาน 
และระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด เปรียบได้กับการควบคุมคุณภาพ ท่ีมุ่งเน้นไปท่ี
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดจากกระบวนการ และมีหลักการสําคัญว่า จะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
และขจัดข้อผิดพลาดท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
 สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
ซึ่งเป็นการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาท้ังผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2556:6-7) กล่าวถึง 
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาว่ามีกลไกท่ีสําคัญอยู่ 3 กลไก คือ การควบคุม (Control) การ
ตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน (Assess) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ( Index)  
ท่ีกําหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนว่าสถานศึกษาแห่งนั้นมีคุณภาพและพร้อมท่ีจะได้รับ
การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจากภายนอกสามกลไกนั้น ได้แก่ 
  1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา ควบคุมเพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปตาม
ดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
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  2. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคแล้ว
นําไปหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมท้ังให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะในการท่ีจะปรับปรุงคุณภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น 
  3. การประเมินคุณภาพการศึกษา จะทําการเปรียบเทียบจากผลการดําเนิน งานของ
คณะวิชา/สถาบัน กับดัชนีบ่งช้ีคุณภาพของทุกองค์ประกอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ี
กําหนดมากน้อยเท่าใด 
 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555:9) กล่าวถึง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  
  1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกอบด้วย 1) การกําหนดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 2) การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน เป็นการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนต่างๆ เพื่อกํากับการดําเนินงานของ
สถานศึกษา   
  2. การตรวจสอบคุณภาพ (Internal Audit) เป็นการตรวจสอบ กํากับ และติดตามผล
การดําเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
  3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามข้อ 1 แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัดท่ีกํากับ ดูแล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายใน และส่วนท่ีสองเป็นการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ . เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ และเผยแพร่ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   กล่าวโดยสรุป ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบอยู่  3 ส่วนได้แก่ 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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 4. ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
    หน่วยงานและนักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 
      สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2547:3) กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษา ทําให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับประโยชน์ ดังนี้  
  1. ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะต่างๆ ครบตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร  
  2. ประชาชน จะเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ    
เพราะว่าแต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน  
  3. หน่วยงานต่างๆ สามารถรับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางานด้วยความมั่นใจ  
  4. สังคม มั่นใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา  
  5. สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนตามมาตรฐานกลางท่ีกําหนด  
มีระบบบริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทํางานท่ีเป็นมาตรฐาน ทํางานเป็นทีม และมีการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555:14) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
  1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  2. ประโยชน์ต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ทํางานอย่างมืออาชีพ มีการพัฒนา
งาน ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 
  3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ได้บริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
  4. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา สถานศึกษามีการทํางานท่ีมีมาตรฐานได้รับการพัฒนาเป็น
ท่ียอมรับของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนได้ 
  5. ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการได้บุคลากรท่ีมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอาชีพ 
  6. ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 กล่าวโดยสรุปประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา มีประโยชน์ท้ังต่อผู้เรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศได้เป็นอย่างดี 
รัฐบาลได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการ
ขับเคล่ือนให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
การประกันคุณภาพการทํางานในหน้าท่ีปกติของผู้ท่ีอยู่ในสถานศึกษานั้น สถานศึกษาท่ีมีการประกัน
คุณภาพจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและผู้รับบริการว่ามีกระบวนการดําเนินงาน มีการ
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ปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีกําหนดเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหาร และสถานศึกษา 

  1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นส่ิงสําคัญท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและดําเนินการ จน
บรรลุผลในท่ีสุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังกําหนด ให้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการนําสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (ชินภัทร ภูมิรัตน, 2555:71-74) 
 ผู้วิจัยพบว่าหลักสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มีหลักอยู่ 3 ประการคือ 
 1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
บริหาร และตัดสินใจดําเนินงานท้ังด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร 
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ความ
ต้องการของชุมชน และสังคมได้มากท่ีสุด 
 2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทํางาน (Participation) หน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท้ังในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทํางานใน
ส่วนอื่นๆ ของสถานศึกษา โดยมีการร่วมคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา 
 3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานสถานศึกษาเป็น
เป้าหมาย (Goals) ท่ีผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนต้องได้รับรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน  และเพื่อติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถนําพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานท่ีได้กําหนดร่วมกันไว้
หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าวสถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เลือกกลวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
และสามรถทําให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย 
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 1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความ 
ก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่คุณภาพท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผน การดําเนินการตามแผน รวมท้ังการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน (สํานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2555 :2-3 อ้างจาก กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553) 
 สรุปได้ว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับจะต้องมีกระบวนการท่ีสําคัญโดยเริ่มต้ังแต่ การประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน 
ดําเนินการโดย สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับ
สถานศึกษาและผู้ประเมินภายในของสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาท่ีมีแผนงาน กิจกรรม การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพโดย
บุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ชุมชนสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

การประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

การพฒันาคณุภาพ 
การศกึษา 

การตดิตามตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา 

การประเมนิคณุภาพ
ภายใน 
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สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการ คือ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากําหนด โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    การดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม พ .ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและเพื่อสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้ 
 1. สถานศึกษาจะต้องดําเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นประจําทุกปี 
 2. ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการกําหนด
เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความมุ่ งหมายและหลักการตามท่ีกําหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน และดําเนินงานตามแผน
ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ ไม่ใช่มุ่งเน้นการจับผิดหรือให้คุณให้โทษ
บุคลากรของสถานศึกษา 
 3. การดําเนินการประกันคุณภาพทุกข้ันตอนให้เน้นการประสานงานและการมีส่วนร่วมของ
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง 
บุคลากรของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในชุมชน เขตพื้นท่ีการศึกษาและภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการในการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ โดยสถานศึกษาควรช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าและ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. สถานศึกษาจะต้องจัดทํารายงานประจําปีการศึกษาให้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี โดยให้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป แล้วเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีกระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตลอดจน
สาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุป ปิดประกาศไว้ท่ีโรงเรียน แจ้งให้ผู้ปกครองและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ รวมท้ังมีรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีพร้อมจะให้ผู้ท่ีสนใจขอดูได้ตลอดเวลา 
 5. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
และแนวทางการจัดการศึกษา ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของ พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและ
เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยบุคลากรท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบห้าปี 
 ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้กําหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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 1. ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเปิดเผย
รายงานนั้นต่อสาธารณชน 
 3. สถานศึกษาต้องนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  สรุปได้ว่า หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักการสําคัญคือ ร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
บริหารจัดการตามปกติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง
หลายๆ ฝ่าย เริ่มจากผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 

  2. ภารกิจของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ภารกิจของสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ 
   1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    1.1 จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดําเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและ
มีการประสานงานสัมพันธ์กันทุกฝ่ายทุกคน 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทาง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและ
แต่งต้ังคณะบุคคลทําการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษา 
    1.3 จัดทําข้อมูลท่ีเพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนํามา
กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
   2. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษามุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานช่วงช้ันท่ีหลักสูตรกําหนด 
   3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนท่ีจัดทําอย่างเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาประกอบด้วย เป้าหมายยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนา
ทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเป็นท่ียอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
นําไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ีกําหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีกําหนดไว้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีท่ีชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 
   5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาประกอบด้วย การตรวจสอบและทบทวน
ภายใน โดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการ และตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   6. ประเมินคุณภาพการศึกษาเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับช้ันท่ีเป็น
ตัวประโยค ได้แก่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน ท่ีหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพื้นท่ี) ดําเนินการ 
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   7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษาเป็นการนําข้อมูลผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบ และทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพประจําปีการศึกษา ซึ่งจะนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 
   8. ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการส่งเสริมพัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังกล่าว สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เริ่มจากกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจนเหมาะสม วางแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
รวมท้ังตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลอย่างสม่ําเสมอ 

  3. ขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 
    ขั้นท่ี 1 ขั้นการเตรียมการ ซึ่งการเตรียมการมีความสําคัญ คือ (สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2555:2-3) 
     1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักในคุณค่าของการ
ประกันคุณภาพภายในและการทํางานเป็นทีม ซึ่งจะจัดทําการช้ีแจงทําความเข้าใจโดยใช้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาส
เข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทํางานอย่างมีความสุข จัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานท้ังระดับบุคลากร รายกลุ่ม รายหมวด และให้การนิเทศ 
  1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแลช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันและเช่ือมโยงเป็นทีม โดยการต้ังคณะกรรมการควรพิจารณาตาม
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารซึ่งฝ่ายท่ีรับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพงานนั้น 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
   2.1 การวางแผน (Plan) จะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีต้องใช้ สําหรับแผนต่างๆ ท่ีควรจัดทําคือ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี แผนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพ และแผนงบประมาณ 
เป็นต้น 
    2.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) ซึ่งในขณะดําเนินการต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเ ติม....
ตลอดเวลาและผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทํางานอย่างมีความสุข   
จัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานท้ังระดับ
บุคลากรและรายกลุ่ม และให้การนิเทศ 
    2.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) ซึ่งเป็นกลไกสําคัญท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาเพราะจะทําให้ได้ข้อมูลย้อนกลับท่ีแสดงว่า การดําเนินงานท่ีผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด โดย
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การประเมินต้องจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความข้อมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
    2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้ว 
จะส่งผลให้คณะกรรมการรับผิดชอบนําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผลแล้วนําเสนอผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะต่อไป 
และจัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศ หรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง  
     ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี เมื่อสถานศึกษาดําเนิน 
การประเมินผลภายในเสร็จแล้วจะจัดทํารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน  

 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551 หมวด 
6 มาตรา 48 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
สถานศึกษาทุกแห่งต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม มีระบบครบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาท่ีต้องทําอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประจําปีเพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนเป็นประจําทุกปีการศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษานั้นเอง 
หรือโดยหน่วยงาน ต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน คือ มีการวางระบบงานท่ีมีระบบและกลไกชัดเจนมีการดําเนินงานรวมท้ังมีการพัฒนา
ฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระทําโดย
สํานักงานภายนอกหรือผู้ประเมินภายนอกเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพภายใน จะเน้นการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ ของปัจจัยนําเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) 
ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกจะเน้นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการ
ประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

 4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
     จากจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพเมื่อปี พ .ศ. 2411 จนถึงการจัดการศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษายังคงความ 
สําคัญต่อสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันท่ี 2 เมษายน 2546 ท่ี
ประชุมได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
โอกาสศึกษาต่อในสถาบันท่ีเน้นวิชาชีพช้ันสูง มีเกียรติ มีค่าตอบแทนและศักด์ิศรีไม่น้อยไปกว่า
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านอื่น และเห็นควรให้มีการทบทวนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษา ด้าน
อาชีวศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับข้อสรุปภายหลังการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีมีความเห็น
ร่วมกันว่าการพัฒนาการศึกษาด้านการอาชีวศึกษานั้นจําเป็นต้องมีการปฏิรูปท้ังระบบท้ังทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ สร้างความเช่ือมโยงระหว่างด้านระบบการผลิตและการพัฒนากําลังคนให้เกิดขึ้น 
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ทักษะในด้านอาชีพให้กว้างขวางมากท่ีสุด อีกท้ังต้องสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันให้พร้อมเพรียงเพื่อให้การอาชีวศึกษาของไทยสามารถเป็นท่ียอมรับและ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติต่อไป  
 การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างความมั่นใจว่า คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ได้
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนตลาด 
แรงงานและสังคม โดยมีองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน   

ขอ้มลูปอ้นกลบั 

ขอ้มลูปอ้นกลบั 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกนัคุณภาพภายใน  
การประกนัคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติ 
งานของ 
สถาน 
ศึกษา 

 

การประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

รายงาน
การ

ประเมิน
ตนเอง 
( SAR ) 

การตรวจ
เย่ียมของผู้
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก 

รายงาน
ผลการ
ประเมิน 

การ
ติดตามผล 
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  กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 ในส่วนของหมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนท่ี 2 การอาชีวศึกษา  
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ข้อ 22 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังต่อไปนี้ 
    22.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    22.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
    22.3 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    22.4 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    22.5 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    22.6 จัดทํารายงานประจําปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
    22.7 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ในการดําเนินการ ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนและกํากับดูและของหน่วยงานต้นสังกัด  

ข้อ 23 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 22(1) ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด และต้องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมท้ังเหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี 

ข้อ 24 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   ข้อ 25 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 22(1) จะต้อง
สอดคล้องกับแนวทางท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
  25.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินการของสถานศึกษา 
  25.2 กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 
  25.3 การวิจัยและนวัตกรรม 
  25.4 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  25.5 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
  25.6 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
  25.7 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
  25.8 การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
 ข้อ 26 สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยให้มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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 ข้อ 27 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียนตามหลักสูตร  
ท่ีเปิดสอนครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 
 ข้อ 28 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการท่ีมีส่วน
ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 ข้อ 29 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมท้ัง
ให้เปิดเผยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

5. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน 
    เนื่องจากพัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ครั้งนี้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษา
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยศึกษาปัจจัยท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การ เพื่อต้องการทราบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความ
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์มากน้อยเพียงใด ซึ่งปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
การเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในสําคัญมากต่อการคาดการณ์อนาคต ดังนั้นในการพัฒนากลยุทธ์ของ
องค์การจึงต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การหรือสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยท่ีองค์การ
สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีแสดงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ สําหรับนํามาใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หากองค์การบริหารจุดแข็ง และจุดอ่อนได้
ถูกต้องเหมาะสม ปัจจัยภายในจะมีความสําคัญกว่าปัจจัยภายนอก ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่าจะละเลย
ความสําคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะความสําเร็จของการบริหาร
กลยุทธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกส่วนหนึ่งด้วย (เสนาะ ติเยาว์, 2546:58) ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายท่านอธิบายปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การไว้ดังนี้ 
 สมยศ นาวีการ (2551:118–122) กล่าวว่า ผู้บริหารไม่สามารถบรรลุความสําเร็จภายใน
การบริหารเชิงกลยุทธ์ได้เลย ถ้าปราศจากความเข้าใจปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์การอย่างลึกซึ้ง 
ปัจจัยกลยุทธ์เหล่านี้คือ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในท่ีอาจจะเป็นข้อจํากัด หรือสนับสนุนกลยุทธ์ของ
องค์การได้ ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายในขององค์การคือ ปัจจัยด้านโครงสร้าง 
(Structure) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) และปัจจัยด้านทรัพยากร (Resources) มีรายละเอียด
ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างขององค์การท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
ติดต่อส่ือสาร อํานาจหน้าท่ี และความสัมพันธ์ของพนักงานอย่างเป็นทางการ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ขององค์การ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการดําเนินกลยุทธ์ขององค์การ 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
(Culture) หมายถึง ความเช่ือ ความคาดหวัง และค่านิยมร่วมกันของบรรดาพนักงานภายในองค์การ
และจะถูกถ่ายทอดจากพนักงานยุคหนึ่งไปยังพนักงานอีกยุคหนึ่ง  วัฒนธรรมขององค์การเหล่านี้ได้
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สร้างบรรทัดฐาน (กฎ) ท่ีระบุพฤติกรรมท่ียอมรับได้ของพนักงาน 3) ปัจจัยด้านทรัพยากร โดยท่ัวไป
ทรัพยากรขององค์การจะถูกพิจารณาในแง่ของทรัพยากรการเงิน มนุษย์ ข้อมูล และเทคโนโลยีของ
องค์การ  
 อนิวัช แก้วจํานงค์ (2551:55-56) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นปัจจัยท่ีมีผล
หรือมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์การโดยอาจทําให้องค์การประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวใน
การดําเนินงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในปัจจุบันอาจเรียกว่า การวิเคราะห์องค์การ 
เนื่องจากเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การเพื่อประเมินทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินงานขององค์การว่าอยู่ในสภาพของจุดอ่อน
และจุดแข็งอย่างไรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ขีดความสามารถ 
ศักยภาพหรือลักษณะภายในท่ีองค์การมีแต่อาจด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  2) จุดแข็ง (Strength) 
หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพหรือลักษณะภายในท่ีองค์การมีและมีเหนือกว่าคู่แข่ง  
 สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553:69-71) กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในว่า การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) นั้นหมายถึงการพิจารณาองค์ประกอบท่ีอยู่
ภายในขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร ค่านิยม 
ส่วนแบ่งการตลาด แบรนด์เนม และอื่นๆ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้นั้น เมื่อเทียบกับ
คู่แข่งแล้วจะเหนือกว่าหรือด้อยกว่า ถ้าเหนือกว่าก็หมายความว่าเป็นจุดแข็ง (Strength) หรือถ้าด้อย
กว่าก็หมายความว่าเป็นจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งต้องหาทางแก้ไข 
 สมคิด บางโม (2557:63) อธิบายว่าการบริหารกิจการต่างๆ จําเป็นต้องมีทรัพยากร อันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานทางการจัดการ โดยท่ัวไปมี 4 ประการ ได้แก่ 1) คน (Men) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมของ
องค์การนั้นๆ 2) เงิน (Money) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 3) วัสดุ ส่ิงของ (Material) เป็น
อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือต่างๆ รวมท้ังสถานท่ีด้วย 4) ความรู้ด้านการจัดการ (Management) 
หมายถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
 ไพชยนต์ ศรีม่วง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านการเงิน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 ประไพ ติกะโกศล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสภาพ 
แวดล้อมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านงบประมาณ 
และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  
 ปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) มีอิทธิพลต่อการดําเนินงาน
ขององค์การเนื่องจากอาจก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคต่อการดําเนินงาน ผู้บริหารต้องพิจารณาและ
ระบุได้ว่าปัจจัยใดมีผลต่อองค์การในระดับใด เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีมากมายและ
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แต่ละปัจจัยมีผลต่อองค์การแตกต่างกันไป (อนิวัช แก้วจํานงค์, 2551:35) ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน
อธิบายปัจจัยในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การไว้ดังนี้ 
 อนิวัช แก้วจํานงค์ (2551:37-47) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอาจจําแนกได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การท่ัวไป สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ทางการแข่งขันและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดล้อมภายนอกก่อให้เกิดโอกาส (Opportunities) และข้อจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) ในการ
ดําเนินงานขององค์การได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึ้นและหาวิธีการในการ
หลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได้กับองค์การ สําหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ละประเภท
รายละเอียด ดังนี้ 
        สภาพแวดล้อมภายนอกท่ัวไป (General External Environment) เป็นสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่ภายนอกองค์การไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงแต่มีผลหรือมีอิทธิพลสูงต่อ
องค์การโดยเฉพาะในระยะยาว โดยท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ัวไป แบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง/กฎหมาย 
สภาพสังคมวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และโลก เป็นต้น   
 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเพื่อการแข่งขัน (Competitive External Environment) เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีองค์การอาจเผชิญในเวลาเดียวกันหรือต่างสถานการณ์กัน ซึ่งเป็นพลัง 5 ประการ  
ท่ีผลักดันให้เกิดการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ 
อํานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ อํานาจต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า ข้อจํากัดจากสินค้าทดแทนกันได้ 
และความรุนแรงของสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในการดําเนินงาน (Task Environment) เป็นสภาพ 
แวดล้อมภายนอกองค์การท่ีมีความใกล้ชิดมากท่ีสุดกับองค์การ  โดยท่ัวไปสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงานจะเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานขององค์การเพื่อให้บรร ลุผลสําเร็จ ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้า สภาพการแข่งขัน ตลาดแรงงาน และสถาบันการเงิน  
 สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553 :39–40) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment) มีวัตถุประสงค์คือต้องการท่ีจะดูถึงแนวทางหรือทิศทางในการเปล่ียนแปลงใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม คู่แข่ง เทคโนโลยี และอื่นๆ อันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
เพื่อท่ีจะพิจารณาว่าผลกระทบดังกล่าวนั้นเป็นไปในทางบวกก็ถือว่าเป็นโอกาส และถ้าเป็นไปทางลบก็
ถือเป็นภยันตราย ซึ่งปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะจําแนกออกมามากมาย 
เป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจจะหมายถึงการศึกษาทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ การศึกษา
ทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรืออัตราการเติบโต ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยทางด้านการ
เปล่ียนแปลงของประชากร ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยในเรื่อ งของ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมและคู่แข่ง ตลอดจนปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลพฤติกรรมการ
บริโภคและอื่นๆ  
 วิเชียร วิทยอุดม (2553:46–48) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมักมีอิทธิพลต่อทิศทาง
และการดําเนินงานขององค์การ โครงสร้างองค์การและกระบวนการภายในองค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
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ถูกกําหนดโดยสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยในสภาพแวดล้อม
ระยะไกล 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม และ 3) ปัจจัยในสภาพแวดล้อมท่ีกระทํา 
 สภาพแวดล้อมระยะไกลประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ท่ีองค์การกําลังเผชิญกับสถานการณ์ใด  ๆ 
ท่ีย่อมมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การท้ังส้ินไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
 ปัจจัยในทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและทิศทางของเศรษฐกิจ เพราะว่ารูปแบบ
ของการบริโภคจะมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนทางการตลาด แต่ละบริษัทหรือองค์การก็ ต้อง
พิจารณาถึงทิศทางในทางเศรษฐกิจในส่วนท่ีจะมีผลต่ออุตสาหกรรมของบริษัทท้ังในระดับประเทศ
และในระดับระหว่างประเทศ 
 ปัจจัยในทางสังคมท่ีมีผลต่อบริษัทหรือองค์การคือความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิต
ของบุคคลในสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ การศึกษาในเรื่องประชากร 
ศาสนา การศึกษา และเงื่อนไขทางจริยธรรม ตลอดรวมถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติทางสังคมซึ่งมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในการบริโภคได้เป็นอย่างมาก 
 ปัจจัยในทางการเมืองส่งผลต่อการบริหารของบริษัทหรือองค์การ คือ ทําให้มีการเปล่ียนแปลง
ในกฎหมาย กฎข้อบังคับและกฎระเบียบของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาอํานาจทางการเมือง
และความถูกต้องตามกฎหมายภายในสังคมนั้นๆ นอกจากนั้นแล้วสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีความ
ไม่แน่นอนย่อมมีผลต่อสภาพแวดล้อมท่ีเป็นผลต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง เช่น การเมืองไม่มั่นคง มีการ
คอรัปช่ันกันมาก ก็ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างทางธุรกิจ ทําให้มีการลงทุนจากต่างชาติลดลง ซึ่งก็จะมี
ผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศเป็นอย่างมาก 
 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของ
สังคมอย่างหนีไม่พ้น การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วสําหรับเทคโนโลยีนี้เป็นส่วนผลักดันสําคัญท่ีทําให้
บริษัทหรือองค์การต่างๆ หันมาศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้บริษัทประสบ
ความสําเร็จในส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงกว่าคู่แข่งขัน เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงสามารถผลิตสินค้าท่ี
ทําให้ล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วและในขณะเวลาเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่
ทดแทนเรื่อยๆ ไป ดังนั้นเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงจึงเป็นท้ังในเชิงทําลายและในเชิงสร้างสรรค์หรือ
เป็นท้ังอุปสรรคและโอกาสพร้อมกันไปในตัวเอง 
  สมยศ นาวีการ (2551:97-99) กล่าวว่าองค์การจําเป็นจะต้องตระหนักถึงปัจจัยท่ีสําคัญ
ภายในสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ปัจจัยเหล่านี้อาจจะอยู่ภายในสภาพ แวดล้อมการ
ดําเนินงาน หรือสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป ดังนี้ 
 สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ประกอบด้วยปัจจัยท่ีเฉพาะเจาะจงและกระทบต่อการ
บริหารงานขององค์การในทันที ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ รัฐบาล ชุมชน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ คู่แข่งขัน ลูกค้า 
เจ้าหนี้ กลุ่มผลประโยชน์และสมาคมการค้า เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปัจจัยด้านลูกค้า เป็น
คุณลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าท่ีซื้อสินค้าและบริการจากองค์การหรือบริษัท จะมีความสํา คัญ
เพราะว่าจะช่วยสร้างแนวความคิดของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการยอมรับจากลูกค้า 2) ปัจจัย
ด้านการแข่งขัน เป็นการทําสงครามระหว่างคู่แข่งด้วยกันเพื่อการเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดและการ
จัดหาทรัพยากร ความเข้าใจคู่แข่งจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ แข่งได้และ
สามารถคาดคะเนได้ว่าพวกเขาจะใช้กลยุทธ์อะไร 3) ปัจจัยด้านแรงงาน ได้แก่ ตลาดแรงงาน ทักษะ 
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ค่าจ้าง และอายุเฉล่ียของแรงงานท่ีมีผลต่อการดําเนินงานขององค์การ เช่น การขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทักษะบางอย่าง ค่าจ้างท่ีสูง และการนัดหยุดงานบ่อยครั้งขึ้นจะทําให้องค์การหรือบริษัทต้องใช้
เครื่องจักรทดแทนแรงงานมากขึ้น  
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552:123) กล่าวว่าไว้ว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
องค์การเพื่อประเมินว่ามีเรื่องใดท่ีมีผลกระทบทางบวกหรือสร้างโอกาสให้กับองค์การ และมีเรื่อง
ใดบ้างท่ีมีแนวโน้มมีผลทางลบหรือเป็นอุปสรรคต่อองค์การ อาจจําแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 
1) พลังและแนวโน้ม 2) ผู้ควบคุมทรัพยากรหลัก 3) คู่แข่งหรือพันธมิตรท่ีเป็นจริง และความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและความร่วมมือท่ีมีต่อองค์การ พลังและแนวโน้มสามารถจําแนกเป็นด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การกําหนดทิศทางและนโยบายการจัด
การศึกษาไทย จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดทําฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์และสกัดปัจจัยสําคัญออกมา 
โดยได้นําเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการสําคัญท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาไทย ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการกําหนดคุณสมบัติและ
คุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโน
เทคโนโลยี ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนและปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา 
เนื่องจากการกําหนดลักษณะของแรงงานท่ีต้องการอาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการทําวิจัย          
ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ  
 3. ปัจจัยด้านระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมาเคล่ือนไปอย่างยากลําบาก เนื่อง
ด้วยระบบราชการเป็นอุปสรรค ซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการประสานงาน เนื่องจากการทํางานตาม
ระบบราชการไทย มักทํางานแบบต่างคนต่างทําไม่ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการ
รวมศูนย์ท่ีส่วนกลางมากเกินไป การทํางานแบบราชการ ท่ียึดกฎระเบียบตายตัวขาดความยืดหยุ่น 
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและครูบางส่วนท่ีไม่ยอมปรับตัว 
 4. ปัจจัยด้านการเมือง กล่าวกันว่า การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะสําเร็จหรือ
ล้มเหลว ข้ึนอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่หากการเมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการท่ี
เป็นอุปสรรค จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือ ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร  
 5. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย เช่น ขาดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม รักความสนุกและความ
สบาย ระบบสังคมอุปถัมภ์ และขาดการเปิดกว้างทางความคิด เป็นต้น 
   ปัจจัยท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยหลักท่ีหน่วยงานกําหนดการพัฒนาระบบ
การศึกษาไทย จะต้องให้ความสําคัญ และนําไปใช้วิเคราะห์วางแผนกําหนดทิศทางและนโยบาย 
โดยเฉพาะปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาการศึกษาไทย เพราะหากแม้ว่าจะมีการ
ขยับหรือพัฒนาปัจจัยอื่นย่อมกระทําได้ยาก สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป ประกอบด้วยปัจจัยท่ีมีขอบเขต
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กว้างกว่าสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน แต่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระยะยาวขององค์การ ปัจจัย
เหล่านี้ได้แก่ 1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จะช้ีให้เห็นว่าทรัพยากรได้ถูกจัดสรรและถูกใช้ภายในสภาพ 
แวดล้อมอย่างไร เช่น รายได้ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ประสิทธิภาพการผลิต อัตรา
การจ้างงาน และอัตราภาษี เป็นต้น 2) ปัจจัยทางสังคม จะช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะของสังคมโดยท่ัวไป
คือ การศกึษา ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และคุณลักษณะทางประชากร เป็นต้น 3) ปัจจัย
ด้านการเมืองจะเกี่ยวพันกับการบริหารงานของรัฐบาล เช่น ทัศนคติของรัฐบาลท่ีมีต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 
เสถียรภาพ ของรัฐบาล และคุณภาพของนักการเมืองเป็นต้น 4) ปัจจัยด้านกฎหมายจะเกี่ยวพันกับ
การออกกฎหมายของรัฐบาล กฎหมายท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม โดยธรรมชาติการออกกฎหมายใหม่ 
และการยกเลิกกฎหมายเก่าจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีจะเกี่ยวพันกับการคิดค้น
ส่ิงใหม่ เช่น กระบวนการผลิตสินค้าใหม่ ระเบียบวิธีปฏิบัติงานใหม่ และอุปกรณ์ใหม่ เป็นต้น  
 ไพชยนต์ ศรีม่วง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสภาพ 
แวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
 ประไพ ติกะโกศล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสภาพ 
แวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และ
ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือ  
 กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของ
องค์การประกอบด้วยปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การและปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ส่วน
แรกได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ัวไป ประกอบด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน
การเมือง ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่วนท่ีสองได้แก่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ประกอบด้วยปัจจัยด้านลูกค้า ปัจจัยด้านคู่แข่ง ปัจจัยด้าน
แรงงาน และปัจจัยด้านผู้จัดจําหน่าย เป็นต้น หรืออีกแนวคิดหนึ่งระบุว่าปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการคุกคามของ ผู้เข้ามาใหม่ ปัจจัยด้านการแข่งขันระหว่าบริษัทท่ี
มีอยู่เดิม ปัจจัยด้านการคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน ปัจจัยด้านอํานาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ 
และปัจจัยด้านอํานาจของผู้มีส่วนได้เสีย จากท่ีนักวิชาการและนักวิจัยได้นําเสนอและกําหนดตัวแปร
ไว้หลากหลายดังกล่าวข้างต้น  
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจท่ีสําคัญของสถาบันการศึกษาท่ัวท้ังประเทศ โดย
เป็นกลไกสําคัญท่ีจะส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานอย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ มุ่งไปในทิศทางท่ีได้ร่วมกันกําหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจหลักท่ีจะต้อง
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ปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทํา
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับ
คุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึง
นํามาเป็นแนวทางในการสังเคราะห์เลือกตัวแปรปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยตามปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในและ 
  ภายนอกองค์การ 
 

 
       นักวิชาการและนักวิจัย 

 
 
ปัจจัยในสภาพแวด 
ล้อมภายในและภายนอก 
องค์การ 

สม
ยศ

 น
าวี

กา
ร (

25
43

) 

สม
ชา

ย 
ภค

ภา
สวิ

วัฒ
น์ 

(25
53

) 

 ส
มค

ิด 
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งโม
 (2

55
1)

 

เก
รีย

งศ
ักดิ์

 เจ
ริญ

วง
ศศ์

ักดิ์
 (2

55
4)

 

วิเช
ียร

 วิท
ยอ

ุดม
 (2

55
3)

 

 พิ
ชา

ย 
รัต

นดิ
ลก

 ณ
 ภ

ูเก็
ต 

(2
55

2)
 

ไพ
ชย

นต์
 ศ

รีม
่วง

 (2
55

6)
 

ปร
ะไ

พ 
ติก

ะโ
กศ

ล 
(25

56
) 

1. ด้านบุคลากร          
2. ด้านงบประมาณ          
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์          
4. ด้านการบริหารจัดการ         
5. ด้านโครงสร้าง         
6. ด้านวัฒนธรรม         
7. ด้านทรัพยากร         
8. ด้านเศรษฐกิจ           
9. ด้านการเมือง/กฎหมาย          
10. ด้านผู้รับบริการ         
11. ด้านเทคโนโลยี         
12. ด้านสังคมและวัฒนธรรม         
13. ด้านนโยบายรัฐบาล         

 

 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลปัจจัยในสภาพแวดล้อมท่ีน่าจะเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตามตารางท่ี 2 โดยใช้การพิจารณา สังเคราะห์ เลือกปัจจัยใน
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีความถ่ี 3 ข้ึนไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยด้านบุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารและครูผู้สอน หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ี
เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนภายในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ ด้านชีวสังคม เช่น เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ภาระงาน การศึกษาอบรมด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้านจิตวิทยา     
เช่น ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพภายใน ด้านสมรรถภาพการบริหารของผู้บริหารและครูผู้สอน เช่น 
การปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท การมีความรู้ความสามารถ   
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 2. ปัจจัยด้านงบประมาณ หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีมีการใช้
จ่ายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ งบประมาณท่ี
ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจากท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก  
 3. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรือส่ิงของ หมายถึง สภาพของวัสดุ ส่ิงของ อุปกรณ์เครื่องใช้ 
เครื่องมือต่างๆ รวมท้ังสถานท่ี ส่ือการสอน และแหล่งค้นคว้าข้อมูล ซึ่งใช้ในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 4. ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เช่น บริหารการวางแผน การ
พัฒนาโครงสร้างของหน่วยงาน การบริหารจัดการบุคลากร และ การนิเทศ กํากับ และติดตาม 
 5. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง สภาพท่ีช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะของสังคม
โดยท่ัวไป ท้ังภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในด้านการศึกษา ความเช่ือ ค่านิยม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และคุณลักษณะทางประชากร เป็นต้น ซึ่งได้แก่ ด้านการยอมรับความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาของหน่วยงานในท้องถิ่น เจตคติ 
ท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และภาพพจน์ต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 6. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพท่ีช้ีให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ ท่ีเกิดขึ้นในสภาพ 
แวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เป็นอย่างไร ได้แก่ โครงสร้างทางรายได้ การกระจาย
รายได้ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบ้ีย ภาวการณ์ว่างงาน งบประมาณแผ่นดิน ท่ีมีผล
ท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน รวมท้ังเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษา  
 7. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี หมายถึง สภาพท่ีเกี่ยวพันกับการคิดค้นส่ิงใหม่ นวัตกรรมใหม่ 
โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีผลิตและใช้เทคโนโลยีใหม่มาเกี่ยวข้อง  การสนับสนุนจากรัฐบาล
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการส่ือสารสมัยใหม่ 
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ท่ีเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 8. ปัจจัยด้านผู้รับบริการ หมายถึง สภาพการให้ความยอมรับ ความเช่ือมั่น การร่วมมือการ
ช่วยเหลือ และการส่งเสริมของผู้รับบริการ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และภาคเอกชน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร   
2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม/วัฒนธรรม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย และ 
4) ด้านเทคโนโลยี ว่าเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์อย่างไร  

 



42 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํา กับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พ.ศ. 2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ คือ 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  
 ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่
ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษา 
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

  ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา ศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพอิสระภายในหนึ่ งปี  และสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาจาก
กลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางานจากสถานศึกษาท่ี
ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้บริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)       
5 ระดับเพื่อเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาท้ัง   
3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผลอย่างถูกต้อง 

 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานทําในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 

 2. สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ จากหน่วยงานท่ี
ผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคลสถาน
ประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์เฉล่ีย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ 

  4. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
สมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ 

 5. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉล่ีย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ 



43 
 

   ตัวบ่งชี้ที ่1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน 
   ค าอธิบาย 

     จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับ
ผู้เรียนท่ีเรียนแบบเต็มเวลา และผู้เรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตาม
แผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด สําหรับผู้เรียนท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเทียบร้อยละกับจํานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 ประเด็นการประเมิน 

    ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
    มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  และนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมโดย

ความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในการกําหนด
และถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
คู่คุณธรรม จริยธรรม 

  ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม      
แก่ ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกัน 

2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ 
เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
จัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละ
กลุ่ม 

 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ่มผู้เรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินการและตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด ละมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน  
ต้นสังกัด 

    ค าอธิบาย 
    สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ี  

หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายด้วยความเป็นผู้นําของผู้อํานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

   ประเด็นการประเมิน 
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายท่ีสําคัญท่ีหน่วยงาน  

ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสําคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ร่วมกันกําหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายท่ีกําหนด 

 4. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการกิจกรรมและเป้าหมายท่ีกําหนด 

 5. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและกําหนด
แผนพัฒนาต่อไป 

 ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ

ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวน

ผู้เรียนท้ังหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.  ท่ี  ศธ 0206.6/55 ลงวัน ท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

 2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน  
เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

 3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน  
ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง 

 4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
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ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  
พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

 5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังหมด 

  ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึกอุปกรณ์และส่ือสําหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ 
การส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  งบดําเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของ
ผู้บริหารครูและบุคลากรการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

  ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษา มีแผนปฏิบัติงานประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ

โครงการกิจกรรมต่างๆ 
  2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสําหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของงบดําเนินการ 
  3. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไป

บริการวิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ 
  4. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวดการแสดง

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบดําเนินการ 

  5. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ 
การส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ 
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  ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ และมีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมท้ังมีข้อมูลพื้นฐาน 9
ประการ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริการจัดการระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท 

  ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อ
บํารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาท่ีต้องการและลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล 

  ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด

เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
  2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม

เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขาท่ีจัดการเรียนการสอน 
  4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการจัดการระบบ

ฐานข้อมูลอย่างน้อย 5 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
   1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
 2) มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
 4) มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
 5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้

ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที ่2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

   ค าอธิบาย 
   สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
   ประเด็นการประเมิน 
     1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงงาน ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริการจัดการศึกษา 
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   2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง 
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
   3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานท่ีเกี่ยงข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขา
งานท่ีจัดการเรียนการสอน 
   4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  
สถานประกอบการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 100 คน  
   5. สถานศึกษาได้รั บความร่ วมมื อช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  
สถานประกอบการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

  มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  

ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง

ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 
  ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

  2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการประเมินผลการเรียนตามภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

  5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
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   1) การระบุปัญหา 
   2) การระบุวัตถุประสงค์ 
   3) วิธีการดําเนินการ 
   4) การเก็บข้อมูล 
   5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้

ประโยชน์  
  ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
  ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
  ประเด็นการประเมิน 
   1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการใน

การพัฒนาวิชาหรือกลุ่มวิชา 
   2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาตาม 

ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงท่ีช่ือถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนส่ือการสอนหรือกํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนําผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
  5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1- 4 ไม่เกิน 

3 ปี ครบทุกสาขาท่ีจัดการเรียนการสอน 
   ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ค าอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.  2556 และตามท่ีหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรกําหนด เพื่อคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ประเด็นการประเมิน 
      1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผู้เรียนท้ังหมด 
      2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
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  3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลท่ี
เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด  
  4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผู้เรียน
ท่ีผ่านการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผู้เรียนท้ังหมด 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรื อทํา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

 ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผู้เรียน 
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่า  
5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
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 มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
  สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ค าอธิบาย               
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดต าม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

   ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

 2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและคุณภาพการประเมินภายนอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 
 ค าอธิบาย 
 จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจํานวนตัวบ่งช้ีท้ังหมด ท่ีมีการประเมิน

ต้ังแต่ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1–4.1 
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างในปี

ปัจจุบันสูงกว่าในปีท่ีผ่านมา ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 
 2. ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพในปีท่ีผ่านมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน  

“ดีมาก” โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

กล่าวโดยสรุป มาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับ ดูแลการตรวจสอบ 
การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ. 2559 เพื่อการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 2  
ด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน สําหรับการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครั้งนี้เน้นมาตรฐานด้านท่ี 1 และมาตรฐานด้านท่ี 3 โดยพัฒนาผู้เรียนหรือผู้สําเร็จการศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 5 ด้าน ได้แก่       
1) ด้านความรู้และทักษะ 2) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 3) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
4) ด้านความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และ 5) ด้านเจตคติ/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   การประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และ
กํากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ดังภาพที่ 4 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

ประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พก
าร

ศึก
ษา
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  1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท้ังนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้อง
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมท้ังเหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี 
  2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวทางท่ีสถานศึกษากําหนดไว้  
  3) ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปีในแต่ละปี  
  4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
  5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา  
  6) จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา และส่งรายงานให้
หน่วยงานต้นสังกัด หลังเปิดภาคเรียน 30 วันในปีการศึกษาถัดไป  
  7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนําข้อมูลจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ 
 กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และสภาวะการแข่งขัน (Competitiveness) ทําให้
ต้องคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา แนวคิด วิธีการ ทางการบริหารการจัดการด้านต่างๆ จึงต้องถูกปรับตามไป
ด้วยการเปล่ียนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กลายเป็นส่ิงท้าทายสําหรับผู้นําหรือผู้บริหารของ
องค์การต่างๆ ในโลกปัจจุบัน การวิเคราะห์ การตีความ หรือการประเมินผลส่ิงใดส่ิงหนึ่งจึงควรท่ีจะ
มองส่ิงต่างๆ ในมุมมองท่ีกว้าง ไม่ควรมุ่งพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้นําทางธุรกิจ ทางราชการ 
ทางการปกครอง หรือด้านใดด้านหนึ่งจะต้องเผชิญกับส่ิงท่ีท้าทายต่างๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะ 
ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ 3 ด้านพร้อมกัน คือ เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ 
(Economic) และการเมือง (Politics) ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการเปล่ียนแปลงได้ จึงต้องมีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า ทําให้องค์การต่างๆ ในภาครัฐและเอกชนรวมท้ังหน่วยงานใหม่ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นต้องมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบ กระบวนการทํางาน บุคลากร และเทคโนโลยี  
ในมิติและระดับต่างๆ เพื่อความอยู่รอด เจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างยั่งยืน แต่การทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต้องเป็นไปอย่างมีระบบ การวางแผนโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ เป็น
เครื่องมือท่ีช่วยสร้างความเป็นระบบในการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้การดําเนินการเปล่ียนแปลงดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเลิศ เย็นคงคาและคณะ, 2549:1; เติมศักด์ิ สุวรรณศักด์ิและอุศยา 
หัสดินทร ณ อยุธยา, 2551:256)  
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 1. ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์   
 นักวิชาการได้ให้ความหมายและความสําคัญของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2557:2) ให้ความหมายว่า “กลยุทธ์” หมายถึง วิธีการหรือ
แผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบมีลักษณะเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์  
มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน หรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ  
 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553:4-5) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง การตัดสินใจท่ี
สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเพื่อพิจารณาหา
โอกาส (Opportunity) และภยันตราย (Threat) ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
เพื่อหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength)  
 เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคนอื่นๆ (2553:21) ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า คือ ส่ิงท่ีไม่ใช่
วิธีการตามธรรมดา มีการใช้ความคิดเพื่อกล่ันกรองแนวทางท่ีดีท่ีสุด และสามารถเปล่ียนแปลง 
สถานการณ์ทุกประเภทให้กลับเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือต่อหน่วยงานไม่ว่าในขณะนั้นองค์กรจะ
อยู่ในสถานการณ์ใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันก็ตาม 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556:54) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผน
อย่างกว้างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว เป็นผลสุดท้ายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  แม้ว่า
องค์กรใหญ่ๆ มีการพัฒนากลยุทธ์มากกว่าองค์กรเล็กๆ แต่ทุกๆ องค์กรต่างก็มีกลยุทธ์ของตนเองท่ี
แตกต่างกัน 
 นิรมิต เทียมทัน (2548:22) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เป็นการคิดเผ่ือไปข้างหน้า
โดยการคิดนั้นมุ่งหวัง (Vision) และการจะเดินไปยังภาพที่มุ่งหวังนั้นต้องวิเคราะห์เส้นทางท่ีจะเดินไป
นั้นเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Optimal Means) ปัจจุบันมีเครื่องมือท่ีช่วยในการสร้างความมั่นใจว่า
วิธีการท่ีจะปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) และเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2546:20) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นคําท่ีใช้ทางธุรกิจ หมายถึง การกําหนดและ
ประเมินทางเลือกท่ีจะทําให้องค์การสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือหมายถึงแผนซึ่งรวมเอาทุกอย่าง
ไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว คําว่า กลยุทธ์มีความหมายอย่างเดียวกับคําว่า แผนกลยุทธ์ 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2549:374-376) กล่าวไว้ว่า คําว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีท่ีชาญฉลาดของ
นักบริหารในการท่ีจะช่วยให้การดําเนินการขององค์การเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ตามสถานการณ์ นั่นคือ การสามารถมีมาตรการสําหรับให้องค์การปรับตัวสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลง
ท้ังสภาพภายนอก และการเปล่ียนแปลงภายในองค์การ 
 เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ให้นิยามคําว่า กลยุทธ์ หมายถึงวิธีการดําเนิน 
งานท่ีคาดว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  เดวิด (David, 1995) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ เป็นวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในระยะยาว (Long-term Objectives) 
  ไรท์และแม็คมาฮาน (Wright & McMahan, 1992) ให้คําจํากัดความกลยุทธ์หมายถึงแผน
ของผู้บริหารระดับสูงท่ีจะนําไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ 
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 มินซเบิร์ก (Mintzberg, 1994:91) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่ามี 4 ลักษณะ คือ 
 1. กลยุทธ์ เป็นแผน (Plan) หรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 
 2. กลยุทธ์ เป็นรูปแบบของกิจกรรม (Pattern) ท่ีองค์กรดําเนินการเป็นประจํา 
 3. กลยุทธ์ เป็นสถานะหรือตําแหน่ง (Position) ขององค์กรในอุตสาหกรรม 
 4. กลยุทธ์ เป็นมุมมอง (Perspective) ซึ่งก็คือวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 
 จากความหมายของกลยุทธ์ตามท่ีมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า          
กลยุทธ์ คือ การวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังใจ โดยจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจและการแข่งขันท้ังทางตรงและทางอ้อม และต้องการผลท่ีได้รับคือชัยชนะ กลยุทธ์สร้างให้
องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งจากความแตกต่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการทําบางส่ิง 
ท่ีสมควรทําเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือหลีกเล่ียงการทําบางส่ิงท่ีขัดขวางความสําเร็จขององค์การ 
  ความสําคัญของกลยุทธ์ นักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
  เสนาะ ติเยาว์ (2546:3) กล่าวถึงความสําคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า กลยุทธ์เป็นส่วน
สําคัญท่ีสร้างโอกาสให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นและลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ทําให้
สถานภาพขององค์การเข้มแข็ง ทําให้ลูกค้าพอใจและทําให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่คํานึงว่าจะเป็น
องค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าทําการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหากําไรหรือไม่แสวงหา
กําไร ผู้บริหารใช้กลยุทธ์เป็นแนวทางว่าจะดําเนินการอย่างไร จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไร และ
จะเลือกทางเลือกใดจึงจะก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย กลยุทธ์เป็นเสมือนต้นแบบของท้ังองค์การว่าทุก
หน่วยงานจะต้องดําเนินการในแนวเดียวกันและเป็นแบบเดียวกัน 
  สุวัฒน์ ศิริรันดร์ (2550:21) กล่าวถึงความสําคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า การวางแผน    
กลยุทธ์ ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการเพื่อให้องค์กรมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ด้วยการ
ประเมิน ปรับเปล่ียนศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม  
  นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551 :41) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นส่ิง
สําคัญและจําเป็นสําหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน 
โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้นๆ ท้ังนี้องค์กรจะ
กําหนด กลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อนและยังต้องมีกระบวนการ
กําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง 
  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556:43-47) กล่าวไว้ว่า ผู้นําในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของ
ความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เริ่มจากการมีคุณสมบัติสําคัญคือ เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกลและนําวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลสําเร็จ มีการวางแผน    
กลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้ังใจไว้ ผู้นําเชิงกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์ 
  วรนารถ แสงมณี (2553:10-6) กล่าวถึงความสําคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า ผู้นําจะต้อง
พัฒนาทิศทางกลยุทธ์ขององค์การท่ีสามารถกําหนดภาพพจน์  และคุณลักษณะของเป้าหมายท่ี
องค์การต้องการให้เกิดข้ึนอย่างชัดเจน ซึ่งในการดําเนินการเช่นนี้ ผู้นําเชิงกลยุทธ์จะต้องประเมินด้วย
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วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในเงื่อนไขของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมอยู่ด้วย อีกท้ังสามารถกระตุ้นให้
สมาชิกภายในองค์การได้เห็นถึงทิศทางท่ีเป็นเป้าหมายร่วมกันท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 สรุปได้ว่า กลยุทธ์เป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นสําหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการ
บริหารการเปล่ียนแปลงหรือการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยสร้างโอกาสให้เกิด
ความสําเร็จมากขึ้นและก็ลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ทําให้สถานภาพขององค์การ
เข้มแข็ง ทําให้ลูกค้าพอใจและทําให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่คํานึงว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ ไม่ว่าทําการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหากําไรหรือไม่แสวงหากําไร ผู้บริหารใช้กลยุทธ์
เป็นแนวทางว่าจะดําเนินการอย่างไร จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไรและจะเลือกทางเลือกใดจึงจะ
ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย  

 2. ความหมายและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  
 มีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ใน 
มุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553:20) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
หมายถึง การบริหารกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบ 2 ส่วน 
ส่วนหนึ่งคือ การกําหนดแผนทิศทาง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อบรรลุสู่แผนทิศทางท่ี
ได้กําหนดไว้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ถือเป็นองค์ประกอบแรกในการบริหารเชิงกลยุทธ์  
 อุทิศ ขาวเธียร (2549:1-3) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ต้องอาศัยความพร้อม
ของการจัดการด้านต่างๆ จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้าน “การเตรียมการ” อันได้แก่ความ
พร้อมเนื่องจากมีแผนท่ีดี มีความพร้อมด้าน “ระบบการบริหารจัดการท่ีดี” องค์กรต้องมีโครงสร้าง
การบริหารและระเบียบการบริหารแบบก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ มีการจัดการท่ีดีท่ีสามารถดําเนินการ
บริหารให้อยู่รอด ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลง ความพร้อมด้าน “สมรรถนะขององค์กรและ
ภาคีการพัฒนา” ท่ีเข้มแข็งท่ีบุคคลขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท่ีสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ตนเองได้ 
 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอื่นๆ (2548:187) กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์หรือการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุม
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีกําหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรมีทิศทางท่ีชัดเจนและมุ่งทําในส่ิงท่ีเห็นว่าจะ
สามารถนําพาองค์กรไปสู่ทิศทางท่ีวางไว้ได้บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ี
รวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้บริหารขององค์กรหรือจากการระดมสมองของคณะทํางาน 
 ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2548) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นระบบการ
บริหารและจัดการ รวมถึงการตัดสินใจในการดําเนินงานท่ีมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจขององค์การ และควบคุมดูแลการดําเนินงานภายในองค์การให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและ
เป้าหมายในระยะยาวของธุรกิจ 
 วิชิต อู่อ้น (2548:19) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง 
กระบวนการกําหนดรูปแบบของกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างกลยุทธ์
ให้กับองค์การ เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงจากตําแหน่งหรือสภาวการณ์
ปัจจุบัน ไปสู่ตําแหน่งหรือสภาวการณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต 
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 เสนาะ ติเยาว์ (2546:2) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) 
หมายถึง การตัดสินใจและดําเนินการเพื่อทําให้ได้ผลตามท่ีองค์การกําหนดไว้  ซึ่งเน้นท่ีกระบวนการ
ต้ังแต่ การกําหนดกลยุทธ์ การนําเอากลยุทธ์ไปใช้ และการประเมินผลกลยุทธ์ เป็นกระบวนการ
วางแผนและให้มั่นใจว่าแผนนั้นได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว 
ขั้นตอนท่ีสําคัญคือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การกําหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค์ การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ กล่าวอย่าง
สรุปการบริหารกลยุทธ์เป็นกระบวนทางการบริหารในการกําหนดและตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดไป 
 สรุปได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาจากคําภาษาอังกฤษคําเดียวกัน
คือ Strategic Management และมีความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีกําหนดขึ้น
เพื่อให้องค์กรมีทิศทางท่ีชัดเจนและมุ่งทําในส่ิงท่ีเห็นว่าจะสามารถนําพาองค์กรไปสู่ทิศทางท่ีวางไว้ไ ด้ 
บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เป็นกระบวนการวางแผนและให้มั่นใจว่า
แผนนั้นได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 
 งานบริหารกลยุทธ์นั้นดูเหมือนง่าย เพราะเป็นกระบวนการท่ีประกอบไปด้วยขั้นตอน 
3 ขั้นตอน แต่ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีความสําคัญมาก หัวใจสําคัญของการบริหารกลยุทธ์ให้ประสบ
ความสําเร็จได้นั้นจะอยู่ท่ีการให้ความสําคัญ และการทุ่มเทความพยายามในกระบวนการบริหาร    
กลยุทธ์ทั้ง 3 ข้ันตอนนี้ อันประกอบด้วย (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549:19-20) 
 1. การกําหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) เป็นขั้นตอนของการวางแผนสําคัญท่ีจะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอก
และภายในองค์การ เพื่อกําหนดเป้าหมายระยะยาวท่ีจะบอกทิศทางขององค์การ กลยุทธ์หลัก และ 
กลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน 
 2. การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะเน้นการวางแผน
ดําเนินงานและการนําแผนงานต่างๆ นั้นไปปฏิบัติ แต่การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้บรรลุผลก็
จะต้องเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่างๆ คือปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างขององค์การ ระบบงาน
ต่างๆ ท่ีจําเป็นเพื่ออํานวยให้การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล 
 3. การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) จะเป็นการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามท่ีระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญอยู่
เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสม 
 งานท้ัง 3 ขั้นตอนจะเป็นกระบวนท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กันอยู่
ตลอดเวลา  
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548:19-20) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management Process) มีส่วนประกอบสําคัญดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) นักกลยุทธ์ (Strategist) จะต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถแบ่ง
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ออกเป็น 2 ระดับคือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment) ขององค์การ โดยทําการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือท่ีเรียกว่า “การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)” 
ว่าแต่ละปัจจัยมีส่วนเอื้ออํานวยหรือขัดขวางการดําเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง 
 2. การกําหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะนําข้อมูล 
ต่างๆ ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจํากัดมาทําการประมวลผล เพื่อให้ใช้กําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยท่ีการกําหนดทิศทางขององค์การสามารถกระทําได้ในลักษณะของการ
กําหนดภารกิจและการตั้งเป้าหมายขององค์การ 
 3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึงการนําทิศทางขององค์การท่ี
กําหนดไว้อย่างกว้างๆ มาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะ
กําหนดกลยุทธ์ตามระดับขั้นภายในองค์การ ต้ังแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามหน้าท่ี  
 4. การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง การนํากลยุทธ์ท่ีถูกกําหนด 
ขึ้นไปประยุกต์ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากรและการประสาน 
งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) หมายถึง
การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนาให้ 
กลยุทธ์ท่ีกําลังดําเนินอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อองค์การจะได้คุณค่าสูงสุดจาก
การดําเนินงาน ตลอดจนทําการประเมินผลจากการดําเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลสําเร็จดังท่ีต้ังเป้าหมาย
ไว้หรือไม่เพียงใด เพื่อนําไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2548 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553:282-284) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) นั้นถือเป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีความ สัมพันธ์ระหว่าง
กันในเชิงการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สู่เป้าหมายท่ีมีการกําหนดไว้ในกรอบของทิศทางเชิง 
กลยุทธ์หรือท่ีเรียกว่า “ภารกิจ” (Mission) 

การนํา 
กลยุทธ์ 

ไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์
สภาพแวด 

ล้อม 

การกําหนด 
ทิศทาง 

การกําหนด 
กลยุทธ์ 

การควบคุม 
กลยุทธ์ 

การกําหนด 
ทิศทาง 

ข้อมูลย้อนกลับ 



58 
 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และส่วนท่ีว่าด้วยการดําเนินการ 
(Implementation) เพื่อให้แผนดังกล่าวสําเร็จลุล่วง ในการดําเนินการดังกล่าว ทรัพยากรจะถูกจัดสรร
เพื่อให้มีการใช้ในกรอบท่ีมีทิศทางแน่นอน ท้ังเงื่อนเวลาในทุกอณูก็จะถูกกําหนด เพื่อให้มีความ 
สัมพันธ์ต่อกันในการผลักดันองค์กรไปสู่ทิศทางท่ีมีการวางกรอบไว้ 
 ความจริงนั้น แม้การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีกรอบกําหนดไว้เป็นระบบเพื่อให้มีการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยต่อกันก็จริง แต่ก็ได้เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการ
บริหารเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่า ภารกิจ 
(Mission) ท่ีถูกต้องจะกําหนดไว้ในลักษณะท่ีเป็นนามธรรม เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการตีความ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตระยะยาวได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีลักษณะเป็นการ
บริหารบนพื้นฐานของการมีดุลยภาพ (Balance) ระหว่างกรอบทิศทางและความยืดหยุ่นในการปรับตัว 
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ หากมีการดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบแล้ว จะเป็นการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะเป็นการบริหารท่ีมีลักษณะเป็นท้ังการป้องปรามปัญหาโดยมี
แผนทิศทางรองรับ และมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหาร
อย่างเป็นระบบ (Systemic Management) 
 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท้ังในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) อันมี
ความเร็ว (Speed) เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญยิ่งนั้น องค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับมหัพภาค เช่น 
ประเทศหรือองค์กรในระดับจุลภาคอันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจภาคเอกชน จําเป็นต้องมี
การปรับตัวเพื่อรองรับกับการแข่งขันในระดับโลก (Global Competition) ท่ีทวีความเข้มข้นมากขึ้น
ตลอดเวลา โลกในยุคสังคมสารสนเทศนั้นองค์กรต่างๆ จะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) อันเป็นผลจากการเปิดเสรีในยุคโลกาภิวัตน์ การ
ขยายตัวของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Economies) และการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ องค์ประกอบ
ส่วนหนึ่ง ท่ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันก็คือ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic 
Management) 
 องค์ประกอบของการบริหารองค์กรท้ังภาครัฐและธุรกิจส่วนหนึ่ งนั้นขึ้นอยู่กับระบบการ
จัดการ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากขึ้นอยู่กับทัศนคติ หรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์กรหรือ
ธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จนั้น ปัจจัยสําคัญก็คือ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวใจของการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ จึงมิใช่อยู่ท่ีการสร้างแผนกลยุทธ์ท่ีดี หรือสร้างระบบการบริหารท่ีดี แต่อยู่กับองค์ประกอบของ
การสร้างบุคลากรให้มีวัฒนธรรมในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategist) มากกว่า การคิดในเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) จึงถือเป็นองค์ประกอบของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพราะถือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับคุณภาพบุคลากร อันเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารการจัดการ 
 ประเทศหรือองค์กรใดท่ีประกอบด้วยบุคลากรท่ีเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เป็นจํานวนมาก ย่อม
มีความได้เปรียบองค์กรอื่นๆ ท่ีขาดแคลนบุคลากรประเภทนี้ การสร้างทัศนคติของคนในองค์กรให้เกิด
วิธีการคิดในเชิงกลยุทธ์ท่ีเรียกว่า “จิตวิญญาณนักกลยุทธ์” (Mind of Strategist) จนกลาย เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร จะถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารเชิงกลยุทธ์และจะเป็นกุญแจ
แห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในอนาคต 



59 
 

 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอื่นๆ (2548:18-19) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเชิง กลยุทธ์ไว้
ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง-
จุดอ่อน” ภายในองค์กร และ “โอกาส-ภัยอุปสรรค” จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขท่ีมี
อิทธิพลต่อการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ท้ังท่ีเป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาท่ี
ผ่านมาและท่ีจะเป็นปัจจัยเงื่อนไขในอนาคต 
 2. การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organizational Direction) ในขั้นตอนนี้
จะมีการจัดวางทิศทางขององค์กรภาครัฐจะมีมุมมองท่ีต่างกัน ดังนี้ 
     2.1 ในองค์กรภาครัฐ จะพิจารณาภารกิจขององค์กร (Organizational Mission) ซึ่ง
เน้นเหตุผลในการมีองค์กร และเป้าประสงค์ขององค์กร และเน้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีองค์กร 
     2.2 ส่วนในองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนั้น จะพิจารณากําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 
(Organization Vision) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางท่ีองค์กรต้องการไปให้ถึง ภารกิจขององค์กร และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรตามลําดับ 
 3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์
ท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ 
 4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) โดยดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยคํานึงถึงโครงสร้างขององค์กร (Organizational 
Structure) และวัฒนธรรมขององค์กร (Organizational Culture) เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จตามท่ี   
พึงประสงค์ 
 5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controlling) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
และวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จขององค์กร 
 สรุปได้ว่ากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จาก
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่ีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก องค์กร เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิด
ความได้เปรียบจากคู่แข่ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการกําหนดกรอบ
หรือทิศทางการทํางานขององค์กรให้ชัดเจน โดยการเขียนวัตถุประสงค์ของ องค์กรไว้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งจะทําให้เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารปรับตัวตามสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และสามารถปรับทิศทางการ ดําเนินงานได้สอดคล้องกับสภาวะความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น สร้างความพร้อมให้กับองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ทําให้องค์กรมีการวิเคราะห์และประเมิน 
ปัจจัยต่างๆภายในองค์กรอย่างสม่ําเสมอ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรับกับ
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการแข่งขัน
ให้กับองค์กร เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
ช่วยให้การทํางานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีการกําหนดกลยุทธ์และการควบคุม
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ทําให้องค์กรมีมุมมองการบริหารอย่างครอบคลุม เนื่องจากการบริหาร
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เชิงกลยุทธ์ให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรท้ังปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอื่น  ๆ

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคนอื่นๆ (2553:28-29) ได้กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) หมายถึง การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดทิศทางของ
องค์การในอนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อ
หาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กรสําหรับกําหนดตําแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ แล้วกําหนดกลยุทธ์
เพื่อให้สามารถนําไปดําเนินการเพื่อให้บรรลุทิศทางตามท่ีได้กําหนดไว้ 
 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

การทบทวน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

การจัดวางทิศทางขององค์การ           
 ภารกิจขององค์กร 
 วัตถุประสงค์ขององค์กร 

การก าหนดกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 กลยุทธ์ระดับงาน/โครงการ 
 กลยุทธ์ระดับกิจกรรม 

การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
 โครงสร้างขององค์กร 
 วัฒนธรรมองค์กร 

การควบคุมกลยุทธ์ 
 การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผล 

การทบทวนสถานภาพขององค์กร 

การทบทวนภารกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

การประเมินผลแผนงาน 
การประเมินผลงาน/โครงการ 
การประเมินผลกระบวนการ 
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 ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นการบริหารโดยคํานึงถึง 
 1. ลักษณะการดําเนินงานขององค์กร 
 2. สภาพแวดล้อม 
 3. การจัดสรรทรัพยากร 
 4. การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

  องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
 2. การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
 3. การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Evaluation Control) 
 เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ให้ความหมายว่า การจัดการกลยุทธ์ว่า เป็น
กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์การสามารถเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม และได้เสนอขั้นตอนการจัดการกลยุทธ์ไว้ 5 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์การ และโอกาส อุปสรรค
จากภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์การ (Establishing Organizational Direction) 
  ตัวช้ีวัดทิศทางขององค์การมี 2 ตัว คือ ภารกิจ (Mission) ขององค์การ ซึ่งเน้นเหตุผลใน
การมีองค์การและวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การ ซึ่งเน้นประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
  ในการกําหนดกลยุทธ์ เป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมนําไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คําถามวิกฤติ 
(Critical Question Analysis) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค (SWOT Analysis) 
หรือวิธีเมตริกซ์ของกลุ่ม BCG (Boston Group Growth-share Matrix)  
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 
  เป็นการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยคํานึงถึงโครงสร้างขององค์การ และวัฒนธรรมของ
องค์การ เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จตามท่ีพึงประสงค์ 
  ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) 
  การติดตามผลการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลสําเร็จขององค์การเป็นการควบคุม
เชิงกลยุทธ์ 
 สรุปได้ว่ากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆ แบ่งได้เป็น  
3 ขั้นตอน เป็นกระบวนท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนด
กลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นขั้นตอนของ
การวางแผน เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์การ เพื่อกําหนดทิศทาง
ขององค์การและกลยุทธ์ ขั้นตอนท่ี 2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะ
เน้นการวางแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปปฏิบัติ และขั้นตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล
กลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) จะเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
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ตามท่ีระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ซึ่งการวิจัยพัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ได้ดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว 

 3. กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
    กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ มีนักวิชาการกล่าวไว้หลายท่านดังนี้ 

     นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551:42-44) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนา   
กลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมีเทคนิควิธีการหลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีนั้น โนแลน
และเฟียเฟอร์ (Nolan & Pfeiffer, 1993) ได้เสนอกระบวนการสร้างกลยุทธ์ไว้ 4 ขั้นตอน คือ การ
กําหนดภารกิจ การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร การกําหนด
วัตถุประสงค์ และการสร้างกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

        1. การกําหนดภารกิจ 
  ภารกิจเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการทําอะไร หรือองค์กรมีภารกิจอะไร ซึ่งทําให้
องค์กรต้องมีอยู่ ภารกิจเป็นส่ิงท่ีแปรการมองการณ์ไกล (Vision) ให้เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติ 

  2. การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กร 
  การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กรทําให้เรารู้ว่าขณะนี้
องค์กรกําลังอยู่ท่ีไหน มีสภาพอย่างไร ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรหลาย
วิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการท่ีรู้จักและใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในวงการธุรกิจเอกชน 

 3. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
     วัตถุประสงค์เป็นส่ิงท่ีองค์กรคาดหวังท่ีจะบรรลุถึง องค์กรสามารถวัดความก้าวหน้า 
การปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ การกําหนดวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร และสอดคล้องกับสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรวัตถุประสงค์
และเป้าหมายมักใช้สลับกันไปมาบางแห่งใช้เป้าหมายในความหมายท่ีกว้างกว่า วัตถุประสงค์ ในขณะ
ท่ีบางแห่งใช้วัตถุประสงค์ในความหมายท่ีกว้างกว่าเป้าหมาย สําหรับในท่ีนี้ จะใช้วัตถุประสงค์ใน
ความหมายท่ีกว้างกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ วัตถุประสงค์ (เป้าหมายระยะยาว) คือ ความคาดหวังหรือ
ความต้องการท่ีจะดําเนินการให้บรรลุถึงสภาวการณ์อันใดอันหนึ่งท่ีกําหนด ในขณะท่ีเป้าหมาย 
(เป้าหมายระยะส้ัน) คือ ขั้นความคาดหวังท่ีจะไปให้ถึง หรือส่ิงท่ีกลุ่มกําหนดขึ้ นเพื่อบรรลุความ
ต้องการในกลุ่มเป้าหมายควรมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้  

  4. การสร้างกลยุทธ์ 
    การสร้างกลยุทธ์แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน คือ  

   ขั้นการหาข้อมูล (Input Stage) ประกอบด้วยการประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน 
(SWOT Analysis) โดยมีคําถาม เช่น อะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัดท่ีสําคัญของ
องค์กร อะไรคือความสัมพันธ์ท่ีสําคัญระหว่างจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด กับการทํางาน
ท้ังหมดขององค์กร ผลท้ังหมดเป็นอย่างไร 
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   ขั้นการจับคู่ (Matching Stage) เป็นขั้นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส 
จุดอ่อนและอุปสรรค จุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรคเพื่อสร้างกลยุทธ์ ใช้เทคนิค SWOT 
Matrix 
  ขั้นการตัดสินใจ (Decision Stage) พิจารณากลยุทธ์โดยควรคํานึงถึงคุณค่าของคน 
การเติบโตขององค์กร กระบวนการมีส่วนร่วม และควรคํานึงถึงวงจรชีวิตขององค์กร (วงจรขององค์กร
ประกอบด้วยการเติบโต การเติบโตเต็มท่ี การหยุดนิ่ง และการเส่ือมสลาย) ดังนั้นการสร้างกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีแพร่หลาย หน่วยงาน/องค์กรท้ังในวงการ
ธุรกิจ และงานราชการนิยมใช้ในการวางแผนงานของตน 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552:135) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ไว้ว่า การพัฒนา
กลยุทธ์มีขั้นตอนสําคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การริเริ่มและการตกลงในการ
วางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic Process) ขั้นท่ี 2 การระบุอาณัติของ
องค์การ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ( Identifying Organization Mandate, Mission, Vision 
and Values) ขั้นที่ 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization’s Situation) ขั้นท่ี 4 
การระบุประเด็นกลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ ( Identifying the Strategic Issues and Strategic 
Alternatives) ขั้นท่ี 5 การเขียนแผนกลยุทธ์ (Writing the Strategic Plan) ขั้นท่ี 6 การนําแผน  
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( Implementing the Strategic Plan) ขั้นท่ี 7 การกํากับติดตามและประเมิน    
กลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic Plan)  
 จารุณี ไกรแก้ว (2557:2) ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์หรือกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือ วิเคราะห์ SWOT  
 2. การกําหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) 
 3. การวิเคราะห์ถึงประเด็นท่ีต้องมุ่งเน้น/ท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
 4. การกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (เป้าประสงค์) 
 5. การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
 6. การกําหนดกลยุทธ์หรือส่ิงท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ (กลยุทธ์) 
 สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ (2550 :83-106) ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดและ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดและถ่ายทอดกลยุทธ์  เป็นส่ิงสําคัญท่ีสุดของ
การดําเนินธุรกิจหรือพัฒนาองค์การเปรียบเสมือนการกําหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการสู้รบกับข้าศึก
ของทหาร ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะจากขั้นตอนใด ก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ขึ้นได้ ซึ่งมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

คําถาม ขั้นตอน / เครื่องมือ ข้อควรพิจารณา 
ปัจจุบันองค์กรเราเป็น
อย่างไร...? 

ประเมินสถานการณ์ท้ังภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยใช้ 
SWOT Analysis 

เปิดใจกว้าง ยอมรับความจริงใน
จุดอ่อนท่ีมีอยู่ และรอบรู้ใน
สถานการณ์ภายนอกท่ีจะส่งผล
ต่อองค์กร 

ต้องการให้องค์กรไปอยู่ ณ 
จุดใด...? 

นําผลจากการวิเคราะห์ SWOT 
มาพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานขององค์กร 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายบนพื้นฐาน ศักยภาพ
ขององค์กร แต่ให้ท้าทายและมี
ความเป็นไปได้ 

จะนําองค์กรไปถึงจุดนั้นได้
อย่างไร….? 

ใช้เครื่องมือกําหนดกลยุทธ์ 
SWOT Evaluation 

กําหนด Rating และ 
Weighting ของแต่ละปัจจัยให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อ
ความถูกต้องของกลยุทธ์ 

มีวิธีหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างไร…? 

แปลงกลยุทธ์ที่กําหนดไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยใช้ BSC หรือ 
Balanced Scorecard Model 

กําหนดวัตถุประสงค์ต่างๆ ในแต่
ละมุมมองของแผนท่ีทางกลยุทธ์
ให้มีความเช่ือมโยง และ
สอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุ  

จะควบคุมและประเมินผล
การปฏิบัติอย่างไร…? 

แผนปฏิบัติการและดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ (KPI) 

กําหนดแผนปฏิบัติการ และดัชนี
ช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) ให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์  

 

 
ตารางที่ 4 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินปัจจัยภายในแบบการประเมิน 
       ปัจจัยภายใน 

 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยภายใน น้ําหนัก ประเมิน 
คะแนนถ่วง

น้ําหนัก 
ลําดับท่ี 

     
     
     

รวม     
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วิธีการใช้แบบฟอร์ม 
 

ช่อง 1 ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง–จุดอ่อน) ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ
หรือองค์การ 

ช่อง 2 ใส่น้ําหนักท่ีให้ความสําคัญแต่ละปัจจัย โดยท่ีคะแนนรวมของน้ําหนักท้ังหมด
ต้องเท่ากับ 1 

ช่อง 3 เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ โดยมีคะแนน 1 ถึง 4 โดย 1 คือ 
จุดอ่อนหลัก 2 คือ จุดอ่อนรอง 3 คือ จุดแข็งรอง 4 คือ จุดแข็งหลัก 

ช่อง 4 เป็นคะแนนท่ีได้จาก ช่อง 2 คูณกับ ช่อง 3 ผลรวมของคะแนนช่อง 4 จะอยู่
ในช่วง 1 ถึง 4 (คะแนนท่ีน้อยกว่า 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในตํ่า 
คะแนนท่ีมากกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในสูง) 

ช่อง 5 เป็นการจัดลําดับความสําคัญของ SWOT 

 

 

ตารางที่ 5 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินปัจจัยภายนอก 
 
 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยภายนอก น้ําหนัก ประเมิน 
คะแนนถ่วง

น้ําหนัก 
ลําดับท่ี 

     
     

รวม     
 
วิธีการใช้แบบฟอร์ม 
 

ช่อง 1 ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก (โอกาส–อุปสรรค) ท่ีมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจหรือองค์การ 

ช่อง 2 ใส่น้ําหนักท่ีให้ความสําคัญแต่ละปัจจัย โดยท่ีคะแนนรวมของน้ําหนักท้ังหมด
ต้องเท่ากับ 1 

ช่อง 3 เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ต่อธุรกิจโดยมีคะแนน 1 ถึง 4 โดย 
1 คือ อุปสรรคหลัก 2 คือ อุปสรรครอง 3 คือ โอกาสรอง 4 คือ โอกาสหลัก 

ช่อง 4 เป็นคะแนนท่ีได้จาก ช่อง 2 คูณกับ ช่อง 3 ผลรวมของคะแนนช่อง 4 จะอยู่
ในช่วง 1 ถึง 4 (คะแนนท่ีน้อยกว่า 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในตํ่า 
คะแนนท่ีมากกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในสูง) 

ช่อง 5 ลําดับท่ีของ SWOT 
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ตารางที่ 6 แบบการกําหนดกลยุทธ์ด้วย SWOT Matrix 
 

 
       ปัจจัยภายใน 

 
 
     ปัจจัยภายนอก 

จุดเด่น (S) จุดด้อย (W) 
1. ........................................ 1. ........................................ 
2. ........................................ 2. ........................................ 
3. ........................................ 3. ........................................ 
4. ........................................ 4. ........................................ 
  

โอกาส (O) SO WO 
1. ........................................   
2. ........................................   
3. ........................................   
4. ........................................   
อุปสรรค (T) ST WT 
1. ........................................   
2. ........................................   
3. ........................................   
4. ........................................   
 

 กลยุทธ์ 
 SO  = กลยุทธ์ฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร 
 WO = กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพื่อฉกฉวยโอกาส 

 ST  = กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเล่ียง/บรรเทาอุปสรรค 
 WT = กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพื่อหลีกเล่ียง/บรรเทาอุปสรรค 
 

 อุทิศ ขาวเธียร (2549:195-197) ได้กล่าวถึง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเนื่องและมีการตรวจสอบสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของแผนต้ังแต่การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายนอกและสภาวะองค์กรภายใน การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของ
แผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการจัดการวางกลยุทธ์ตลอดจนช้ีนําการปรับปรุงกลไกขององค์กร และ
การติดตามประเมินผลซึ่งเป็นผลท่ีได้จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท่ี อาจเปรียบเสมือนการทํา
ความกระจ่างต่อคําถามอย่างเป็นขั้นตอนกล่าวคือ ปัจจุบันองค์กรอยู่ฐานะเช่นใด มีสภาวะแวดล้อม
ขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างไร ท้ังทางบวกและทางลบ และในอนาคตจะมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นแค่ไหน 
เพียงไร อนาคตองค์กรจะสามารถให้บริการแก่สังคมได้เต็มตามศักยภาพขององค์กร และตามความ
คาดหมายของสังคมได้แค่ไหน เพียงใด องค์กรจะไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยมีทางเลือกอย่างไรท่ี
เหมาะสม ต้องใช้กลวิธีและเครื่องมือให้เกิดความราบรื่นในการดําเนินการเช่นใด องค์กรรู้ได้อย่างไรว่า
การดําเนินการขององค์กรถูกท่ีถูกทางแล้วหากผิดควรแก้ไขอะไรบ้าง 
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เทคนิคการกําหนดองค์ประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต้องมีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. การกําหนดแนวทางการวางแผน การเตรียมการวางแผนเป็นการหารือกันระหว่าง
บุคลากรท่ีต้องรับภาระหลักของการวางแผน เพื่อกําหนดแนวทางและเลือกประยุกต์เทคนิควิธีการ
วางแผนท่ีสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเจ้าของแผนโดยอาจจะหารือเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อเข้าใจสถานะท่ีเป็นอยู่ขององค์กร
และ/หรือกระบวนการพัฒนา เป็นขั้นตอนการทําแผนกลยุทธ์ท่ีรู้จักกันค่อนข้างมาก มัก เรียกกันว่า 
“SWOT Analysis” ท่ีเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะ
แวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด (Threats) 
สภาวะแวดล้อมจากภายนอก  

การวิเคราะห์นี้เป็นพื้นฐานของการกําหนดกลยุทธ์ การเลือกแนวทางดําเนินการหรือกลยุทธ์
ท่ีสอดรับกับสถานการณ์และองค์กรส่วนใหญ่อาศัยผลการวิเคราะห์นี้ในการจินตนาการ SWOT ใน
อนาคตเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของแผนด้วย 

 3. ข้ันตอนหลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 การทบทวนและประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมาให้ทราบประวัติขอบข่ายและระดับ

การบริหารจัดการองค์กร ประวัติความสําเร็จและความล้มเหลว ภาวะท่ีเป็นอยู่ท่ีสําคัญขององค์กร 
ตลอดจนวิเคราะห์ให้ทราบสาเหตุและตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

     3.2 การกําหนดพันธกิจสมมุติและตัวแปรท่ีมีอิทธิพล เป็นขั้นตอนท่ีทําควบคู่กับการ
ทบทวนผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 

     3.3 การทําร่างตารางการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกในตารางการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก บทบาทของตัวแปรภายนอกจะแบ่งเป็นโอกาสและอุปสรรค  (ภัย
คุกคาม) บทบาทของตัวแปรภายในจะมีบทบาทแบ่งเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง 
                3.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ท่ีพิจารณาบทบาทของตัวแปรท่ีโดยท่ัวไป
องค์กรควบคุมไม่ได้และ/หรือไม่ได้ควบคุม 

     3.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน เป็นการพิจารณาประเมินตรวจสอบส่ิงท่ีมี
อิทธิพลท่ีมีอยู่ในแต่ละกระบวนการทํางานและผลงานขององค์กร โดยการพิจารณาบทบาทของตัว
แปรภายในท่ีเป็นบวกต่อองค์กรท่ีมีอยู่และท่ีเป็นอยู่ และเป็นปัจจัยผลักดันองค์กรให้สามารถพัฒนาสู่
ความสําเร็จได้เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดแข็ง” อันเป็นภาวะท่ีองค์กรมีสมรรถนะและความได้เปรียบท่ี
มีผลต่อการแข่งขันไปสู่ชัยชนะได้และบทบาทตัวแปรภายในองค์กรทางลบท่ีมีอยู่และ/หรือท่ีเป็นอยู่ 
เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดอ่อน” อันเป็นภาวะด้อยกว่าท่ีไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยท่ีต้อง
แก้ไขหรือตัดท้ิงไปขององค์กร 

     3.6 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจากตัวแปรท่ีมีบทบาทสับสนการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมมักจะปรากฏอยู่เสมอว่า ตัวแปรตัวหนึ่งมีผลต่อการพัฒนาได้ท้ังบวกและลบ หรือมีบทบาท
ท้ังท่ีก่อเกิดสภาวะแวดล้อมจุดอ่อน/หรือจุดแข็งเป็นโอกาสและ/หรืออุปสรรคได้ การวิเคราะห์ต้องให้
ได้บทสรุปว่า ตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห์ในภาวะรวมมี “บทบาทหลัก” เป็นบวกหรือเป็นลบต่อการ
ดําเนินการขององค์กร เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการนําผลการวิเคราะห์ SWOT ไปใช้ 
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     3.7 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของการวางแผนกลยุทธ์ เช่น ข้อผิดท่ีมิได้บรรจุตัวแปรท่ีมี
อิทธิท่ีสําคัญต่อความสําเร็จและล้มเหลวของ “องค์กรและ/หรือกระบวนการพัฒนา” เข้าไว้ในการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์บทบาทหลักของตัวแปรผิด  

  3.8 การวิเคราะห์ท่ีผิดพลาดเนื่องจาก ตัวแปร เขา–เรา อาจสลับปรับเปล่ียนแล้วแต่
เหตุการณ์ การวิเคราะห์และกําหนดตัวแปร และบทบาทตัวแปรท่ีสะท้อนสภาวะแวดล้อมท่ีใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากท่ีสุดของการวิเคราะห์แต่ละครั้ง จึงควรเป็นการกําหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง มิใช่เป็นการกําหนดโดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

  3.9 เพื่อให้การระดมสมองและ/หรือประชุมเชิงปฏิบัติการมีประสิทธิผล  ควรจะเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกขององค์กร และพันธกิจท่ีองค์กรต้อง
นํามาเป็นวิทยากรบรรยายให้เห็นสภาวะแวดล้อมโดยท่ัวไปเป็นการนําร่องแนวคิด 

 4. การทําแผนท่ีสภาวะแวดล้อม (ผัง SWOT) 
     ปกติไม่ใช้ข้อมูลทุกประเด็นของสภาวะแวดล้อม แต่จะเลือกสภาวะแวดล้อมท่ีมีลําดับ

ความสําคัญ หรือท่ีมีประเด็นเชิงกลยุทธ์เท่านั้น และผลการวิเคราะห์และคัดเลือกสภาวะแวดล้อมท่ีได้
จัดลําดับความสําคัญสามารถบรรจุเรียงสภาวะแวดล้อมตามความสําคัญของแต่ละประเด็นเป็นผังหรือ
เป็นแผนท่ีแสดงสภาวะแวดล้อมท่ีสําคัญแยกจากสภาวะแวดล้อมท่ี สําคัญมากไปหาน้อยได้ แผนท่ี
ดังกล่าวเราอาจเรียกว่า “ผัง SWOT” 

 5. การวิเคราะห์และกําหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์หลักของแผน แนวทางและขั้นตอนการยกร่างเป้าหมาย มีดังนี้ 

  5.1 การทบทวนข้อมูล รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเท่าท่ีมีอยู่ท่ี เกี่ยวข้อง อาทิ วิสัยทัศน์ของ
แผนท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลความต้องการและความคาดหมายข้อมูลท่ีสําคัญ
ในกรณีท่ีมีการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ได้แก่ ข้อมูลจากผัง SWOT นั่นเอง 

  5.2 การจินตนาการสภาวะแวดล้อมรวมในอนาคต การวิเคราะห์ SWOT เพื่อการยกร่าง
เป้าประสงค์ สามารถจําแนกประเด็นสภาวการณ์ต่างๆ ท้ังภายนอก ภายในอย่างหยาบเท่าท่ีข้อมูล
พื้นฐานจะระบุได้โดยจําแนกบทบาทของตัวแปรท้ังภายในและภายนอกเป็นเพียงบทบาททางบวกและ
ลบต่อการพัฒนาท่ีเด่นชัดแล้ว 

  5.3 การกําหนดสาระเบ้ืองต้นของร่างเป้าประสงค์ส่วนต่างๆ การดําเนินการขั้นนี้เป็นการ
ดึงสาระจากภาพ SWOT อนาคตรวมเฉพาะส่วนท่ีเป็นภาพหมาย หรือส่วนท่ีระบุว่าเกิดอะไรท่ีดีกว่า
ในอนาคต มายกร่างเป็นร่างวิสัยทัศน์เบื้องต้น และดึงสาระท่ีเป็นภาระเงื่อนไขหลักท่ีองค์กรต้องทํา 
ท้ังนี้ต้องปรับปรุงและต้องเพิ่มบทบาท เพื่อให้เกิดผลโดยตรงต่อการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ ยกร่างขึ้น
เป็นร่างพันธกิจเบื้องต้น และดึงสาระแนวทางท่ีต้องดําเนินการให้ เกิดผลสําเร็จท่ีต้องการด้านต่างๆ 
(เป็นผลสัมฤทธิ์) ยกร่างขึ้นเป็นร่างวัตถุประสงค์หลักเบ้ืองต้น 

  5.4 การระดมสมองหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเป้ าประสงค์หลังจาก
ดําเนินการยกร่างเป้าประสงค์แล้ว ต้องผ่านการพิจารณาร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ปรับสาระ 
สําคัญท่ีเป็นท่ียอมรับตลอดจนเป็นท่ีเข้าใจอย่างดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  



69 
 

  5.5 การเจียระไนสาระของเป้าประสงค์ เป็นการปรับให้เป้าประสงค์ทันสมัยสอดรับกับ
องค์ประกอบหลักอื่นๆ ของแผนและกับข้อมูลล่าสุดท่ีได้รับเพิ่มเติมตลอดช่วงการวางแผน มีผลให้ได้
เป้าประสงค์เป็นจุดอ้างอิงในการประสานแผนได้ในท่ีสุด 
 6. การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์การดําเนินงานเป็นการกําหนดแนวทางเลือกดําเนินการ
พัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีกําหนดกลยุทธ์จากการประเมินสภาวะแวดล้อมให้เกิดแนวทางเลือกการ
ดําเนินงานการพัฒนาอย่างรอบคอบ  
 7. การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงองค์การกลไก 
    เป็นการกําหนดเครื่องมือและ/หรือกลไกเพื่อเร่งรัดการพัฒนา (เน้นการปรับปรุงกลไกและ
ระเบียบ ตลอดจนการปรับปรุงวัฒนธรรมและ/หรือความเช่ือขององค์กร) เพื่อเสริมประสิทธิผลของ
การทํางานให้ได้ผลลัพธ์ อันได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ และ
วัตถุประสงค์หลักของแผนตามท่ีกําหนดไว้แล้วในท่ีสุด 
 8. การติดตามและประเมินผล 
    หลักการบริหารการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจะไม่จํากัดการประเมินผลสําเร็จ การพัฒนาแต่
เพียงผลิต (Outputs) ท่ีได้จากการดําเนินโครงการแต่ละด้านเท่านั้น แต่ความสําเร็จของการพัฒนา
จะต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมถึงผลกระทบจากการพัฒนาท้ังมวลเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) ท้ังด้าน
ผลลัพธ์การพัฒนาและสมรรถนะการแข่งขันขององค์กรตามท่ีแผนพัฒนากําหนดไว้ 
   การบริหารการพัฒนาท่ีหวังผลท้ังผลผลิตและผลลัพธ์นี้ถูกเรียกว่า การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการ
ดําเนินการพัฒนาของกระบวนการดําเนินการท้ังด้านปัจจัย ต้นทุน (Input ของโครงการ) ด้านปัจจัย
ระหว่างการดําเนินการ (Activities หรือกิจกรรมขั้นต่างๆ ของโครงการ) ด้านปัจจัยผลลัพธ์ (Outputs) 
เพื่อทราบเงื่อนไขและสถานการณ์ท้ังก่อนพัฒนา และความก้าวหน้าและความเป็นไประหว่างการ
พัฒนา และผลลัพธ์หลังการพัฒนาในท่ีสุด 
 หลักของการติดตามและประเมินผลอาศัยดัชนีช้ีวัด ผลของการประเมินเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
ดัชนีท่ีกําหนดเพื่อการติดตามและประเมินผลควรเป็นตัวช้ีวัดท่ีง่ายและช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า
แผนงานพัฒนาบรรลุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ทางใดบ้าง และเป็นไปตามท่ีควรเป็นหรือไม่อย่างไร 
ผลของการดําเนินการหรือความสําเร็จของแผน ยังสามารถจําแนกเป็นผลผลิตการดําเนินการ  
(Outputs) และผลกระทบ (Outcomes) 
 สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนากลยุทธ์สามารถสังเคราะห์เป็นขั้นตอนตามลําดับประกอบด้วย 
1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน หรือวิเคราะห์ SWOT 2) การกําหนด
ทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 3) การวิเคราะห์ถึงประเด็นท่ี
ต้องมุ่งเน้น/ท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ หรือการกําหนดประเด็นกลยุทธ์ 4) การกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ คือการกําหนดเป้าประสงค์ 5) การกําหนดกลยุทธ์แต่ละเป้าประสงค์ และก าร
กําหนดตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรม ซึ่งการพัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ประยุกต์กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ด้วยกระบวนการดังกล่าว  
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 ผู้วิจัยสรุปแนวทางเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิธีดําเนินการวิจัย 
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์สําหรับการสร้างกลยุทธ์
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วยเทคนิค SWOT (SWOT Analysis)  
      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วย
เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เป็นการประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการกําหนด   
กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT 
อาจจะเสนอแนะว่าองค์กรควรจะเปล่ียนแปลงภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร 
 สมคิด บางโม (2557 :338-339) กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
องค์การ ซึ่งมีหลักการวิเคราะห์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 S :Strength (จุดแข็ง) 
 องค์การมีจุดแข็งหรือไม่ จุดแข็งขององค์การของเรามีอะไรบ้าง จุดแข็งขององค์การอาจ
พิจารณาถึงส่ิงต่อไปนี้ เช่น 
 1. บุคลากรขององค์การมีความรู้ความสามารถ 
 2. มีเงินทุนมากมาย เพียงพอ มั่นคง 
 3. ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักกันดีเป็นเวลายาวนาน 
 4. ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเป็นรัฐบาล 
 5. มีแหล่งวัสดุอุปกรณ์ดี ราคาถูก 
 6. ตลาดกว้างขวางท้ังในประเทศและท่ัวโลก 
 W :Weakness (จุดอ่อน) 
 องค์การมีจุดอ่อนอะไรบ้าง จะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เข้มแข็ง การพิจารณาจุดอ่อนของ
องค์การควรพิจารณาส่ิงต่อไปนี้ เช่น 
 1. บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ หรือขาดความรู้ความสามารถ 
 2. มีเงินทุนน้อย ต้นทุนการผลิตสูง 
 3. สินค้าล้าสมัย คุณภาพสู้คู่แข่งไม่ได้ 
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 4. เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตล้าสมัย 
 5. ไม่มีการวิจัยและพัฒนา (R & D) 
 6. เป็นบริษัทเกิดใหม่ ตราสินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จัก 
 เมื่อพบจุดอ่อนแล้ว ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 O :Opportunity (โอกาส) 
 การวิเคราะห์โอกาสขององค์การในการท่ีจะทํากิจกรรมใดๆ เช่น ผลิตสินค้าใหม่ขยายตลาด 
การวิจัยพัฒนาสินค้า การปรับเพิ่มราคาสินค้า เป็นต้น หรือวิเคราะห์ว่าตลาดต้องการอะไร สัมพันธ์
กับจุดแข็งขององค์การหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์โอกาสจากส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ ควรพิจารณา
ส่ิงต่อไปนี้ เช่น 
 1. ลูกค้าต้องการส่ิงใหม่ 
 2. การบริการใหม่ 
 3. การเพิ่ม-ลดของประชากร 
 4. กฎหมายและการเมือง 
 5. การสนับสนุนของรัฐบาล (นโยบายของรัฐบาล) 
 6. สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป 
 7. ความต้องการของตลาด 
 T :Threat (อุปสรรค) 
 การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอุปสรรคขององค์การในการดําเนินงานต่างๆ ท่ีทําให้องค์การไม่
สามารถดําเนินได้หรือดําเนินไปอย่างไม่ราบรื่น เป็นการพิจารณาจากส่ิงภายนอก ควรพิจารณาส่ิง
ต่อไปนี้ เช่น 
 1. ตลาดแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน 
 2. วัตถุดิบราคาสูง 
 3. ตลาดสินค้าแคบ 
 4. ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา 
 5. ระเบียบ กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายควบคุมการค้า กฎหมายภาษีอากร 
 6. นโยบายของรัฐบาล 
 7. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ 
 8. การขาดแคลนเทคโนโลยี 
 9. การต่อต้านจากผู้บริโภค หรือแรงกดดันจากผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์แต่ละด้านจะทําให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ ต่อ
การวางแผน และการทํางานของบุคลากร จุดแข็งเป็นความสามารถท่ีจะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ในขณะท่ีจุดอ่อนเป็นส่ิงท่ีต้องแก้ไข โอกาสเป็นสถานการณ์ท่ีได้เปรียบต้องรีบลงมือทันที ซึ่ง
จะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นบัญหาขององค์การทําให้องค์การไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 อุทิศ ขาวเธียร (2549:72 -73) กล่าวว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
หมายถึง ขั้นตอนการทําแผนกลยุทธ์ที่รู้จักกัน มักเรียกว่า SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 
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(Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) 
ภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด (Threat) ของสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ เพื่อทํา
ความเข้าใจสภาวะแวดล้อมท่ัวไปเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทาง เพื่อประเมินความยากง่ายในการ
ดําเนินงานขององค์กร เพื่อการวางแนวทางปรับปรุงกลไกขององค์กร 
  นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551 :44-46) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า ในตําราพิชัยสงครามของซุนวู มีประโยคท่ีมักกล่าวกัน
เสมอๆ คือในการยุทธสงครามนั้นต้อง “รู้เขา รู้เรา” จึงรบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ซึ่งมีความนัยตรงกับ 
SWOT ท่ีถูกพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ 1950 โดยนักวิชาการหลายท่านจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
(Harvard University) และมหาวิทยาลัยอื่น และต้ังแต่นั้นมา SWOT ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ
แตกแขนงไปมาก และยังเป็นเครื่องมือท่ีใช้กันท่ัวโลกจนถึงปัจจุบัน 
 SWOT เป็นคําย่อมาจากคําว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซึ่ง
องค์กรนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือช่วยส่งเสริมให้กลุ่มสามารถ
ทํางานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในท่ีองค์กรทําได้ดี ในขณะท่ี 
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบ และด้อยความสามารถ ซึ่ง
องค์กรไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจะทําให้กลุ่มทํางาน
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ยาก หรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในท่ีองค์กรทําได้ไม่
ดี ในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเหล่านี้ควรนําไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อทําให้เห็นความเป็น
จุดอ่อนจุดแข็งท่ีชัดเจนขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น และยังต้องวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในบริบทของ
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรของตนด้วยเพื่อให้รู้ว่า องค์กรของตนอยู่ในสนามแข่งขันใด 
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอื้ออํานวยหรือเป็นประโยชน์ 
ซึ่งช่วยให้กลุ่มสามารถทํางานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการขององค์กร และ  Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและ
สถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางหรือเป็นภัยคุกคาม ซึ่งจะทําให้กลุ่มทํางานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
ยากหรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  
 บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีทําได้ยาก เพราะท้ังสองส่ิงนี้สามารถเปล่ียน
กลับซึ่งกันและกัน เมื่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซึ่งการเปล่ียนแปลงอาจทําให้สถานการณ์ท่ีเคย
เป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์แวดล้อม 
 นอกจากนี้ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551:73-82) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ SWOT ว่าการประชุมปฏิบัติการ SWOT ซึ่งประยุกต์จากงานของ ฟลาเวล และวิลเล่ียม 
(Flavel & Williams) และออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและมีการดําเนินงานแบบ
สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รูปแบบการประชุมจึงเน้นท่ีการปฏิบัติ โดยจําแนกการประชุมออกเป็น 4 
ครั้ง ดังนี้ 
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    1. การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 1 
    การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ  

ข้อจํากัด ควรใช้เวลาประมาณ 2 วัน การประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.1 การเตรียมตัวผู้เข้าร่วม 

    ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงสภาวการณ์ปัจจุบันขององค์กรของตน  
ความจําเป็นที่จะต้องวางแผน และเกิดความพร้อมท่ีจะเข้าสู่กระบวนการวางแผน 
           1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 ขั้นตอนนี้เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่ม โดยเป้าหมายของ 
กลุ่มควรกําหนดรายละเอียด เพื่อให้สามารถวัดได้  

    1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้เข้าร่วมพิจารณาค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งจากการปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มและการหาปัจจัยสําคัญท่ีนําสู่ความสําเร็จ โดยการให้น้ําหนักจุดแข็งแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณา
จาก “เป็นจุดแข็งท่ีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม”และ“เป็นจุดแข็งท่ีมีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ” 
และการให้น้ําหนักจุดอ่อนแต่ละข้อซึ่งพิจารณาจาก “เป็นจุดอ่อนท่ีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” 
และ “เป็นจุดอ่อนท่ีมีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ”  

     1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อระบุโอกาสและอุปสรรค 
 ใช้ผลการศึกษาสถานการณ์ภายนอกองค์กรคาดการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  

และการเปล่ียนแปลงนั้นจะกระทบต่อกลุ่ม และธุรกิจของกลุ่มในเชิงโอกาสหรืออุปสรรค หลังจากนั้น 
หาปัจจัยสําคัญท่ีนําสู่ความสําเร็จ โดยผู้เข้าร่วมให้น้ําหนัก โอกาสแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณาจาก “เป็น
โอกาสท่ีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” และการให้น้ําหนักอุปสรรคแต่ละข้อ โดยพิจารณาจาก 
“เป็นอุปสรรคท่ีมีศักยภาพรุนแรงต่อกลุ่ม” และ “เป็นอุปสรรคท่ีมีความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้น”  

   2. การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 2 
  การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย ควรใช้เวลาประมาณ 2 วัน  

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย 
           2.1 การทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม 
             ขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้มีความสอดคล้อง ทางสังคม
เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตหรือกล่าวได้ว่า เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุ่มใน
บริบทของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 
  2.2 การสร้างกลยุทธ์ย่อย 
              ขัน้ตอนนี้เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย ซึ่งกลุ่มต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกกระทําในขอบเขตจุดอ่อน   
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มโดยใช้วิธีการท่ีเรียกว่า SWOT Matrix กล่าวคือ 

2.2.1 ใช้จุดแข็งของกลุ่มไปช่วงชิงโอกาสท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการจับคู่ 
ระหว่างจุดแข็งและโอกาส กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็ง–โอกาส 

2.2.2 ใช้จุดแข็งของกลุ่มเล่ียงอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการจับคู่ 
ระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค 
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2.2.3 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพื่อช่วงชิงโอกาสท่ีคาดว่าจะเกิด โดยใช้วิธีการ 
จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส กลยุทธ์ย่อยท่ีได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส 

2.2.4 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพื่อเล่ียงอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิด โดยใช้วิธีการ 
จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรคกลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค 
 2.3 การจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อย 
             ขั้นตอนนี้เป็นการจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อยท่ีซ้ําหรือใกล้เคียงและรวบกลยุทธ์ย่อยท่ีอยู่ในเรื่อง
เดียวกันให้เป็นกลุ่มก้อน พร้อมท้ังต้ังช่ือกลยุทธ์นั้น 

  3. การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 3 
 ในกรณีท่ีอาจพบว่า ผู้เข้าร่วมใช้ข้อมูลท่ีศึกษาคาดการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มได้ไม่กว้างขวางนัก หรืออาจจะพบว่ายังมีบางเหตุการณ์ 
ท่ีไม่ชัดเจนจึงมีความจําเป็นต้องจัดกระบวนการเสริมความรู้หรือข้อมูลโดยอาจเชิญบุคคลท่ีมีข้อมูล
หรือความรู้นั้นๆ มาเป็นวิทยากร เพื่อขยายความคิด หรือมุมมองท่ีกว้างขวางขึ้น ดังนั้นการประชุม
ปฏิบัติการครั้งท่ี 3 นี้ จึงผนวกเรื่องการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ภายนอกเพิ่มเติม 

 สําหรับการประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 3 ใช้เวลาประมาณ 2 วัน กับผู้เข้าร่วมชุมเดิมโดยมี
ขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1 การปรับปรุงกลยุทธ์ 
  จากผลการประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 2 ผู้ดําเนินการควรทราบแล้วว่า ผู้เข้าร่วมยัง 

ขาดข้อมูลในส่วนใด ควรจะเพิ่มข้อมูลในด้านใด ผู้ดําเนินการติดต่อวิทยากรมาบรรยายวิเคราะห์ข้อมูล
การเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในอนาคต หรือในการนี้ ผู้ดําเนินการและผู้เข้าร่วมอาจช่วยกันหา
ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนํามาวิเคราะห์ร่วมกันก็ได้ จากนั้นผู้เข้าร่วมทําการปรับปรุงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูล
ใหม่วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น 
 เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553:4-6) ได้กล่าวไว้ว่า SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งท่ีนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนําผลท่ี ได้ในรูปแบบของ จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มากําหนดเป็น
กลยุทธ์ ท่ีใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร ซึ่งคิดโดยบริษัทดูปองท์ (Du Pont) ในปี 1949 
หลังจากนั้นจึงมีผู้ท่ีบัญญัติมันขึ้นมาแตกต่างกันออกไปเป็น 2 เส้นทาง เส้นทางแรกผู้ท่ีได้รับการยก
ย่องว่าเป็นหลักในการพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาคือ ศาสตราจารย์ อัลเบิร์ด ฮัมฟรีย์ (Albert Humphrey) 
แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด อีกค่ายหนึ่งท่ีกล่าวอ้างเป็นต้นตอท่ีมาของ SWOT เช่นกัน โดยผลงาน
ของ ศาสตราจารย์ เคนเนท แอนดริวส์ (Keneth Andrews) ท่ีในค่ายนี้บอกว่าท่านผู้นี้จัดเป็นผู้
บุกเบิกในเรื่องของ SWOT นี้เลยท่ีเดียว โดยผลงานของท่านนั้นเกิดขึ้นในปี 1971 ท่ีท่านได้วาง
หลักการให้เกิดการเช่ือมโยงกันระหว่างความสามารถและทรัพยากรขององค์กรเข้ากับสภาพแวดล้อม 
 วิเชียร วิทยอุดม (2553:4-6) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อบรรลุ
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT อาจจะเสนอแนะ
ว่าองค์การควรจะเปล่ียนแปลงภารกิจวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์การ S และ W เป็น 
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การวิเคราะห์ภายในองค์กร ( Internal analysis) O และ T เป็นการวิเคราะห์ภายนอกองค์กร 
(External analysis) หลักการวิเคราะห์โดยตรวจสอบตนเองเปรียบเทียบกับสภาวะแวดล้อมภายนอก
องค์กร ซึ่งสภาวะแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่ได้
เกิดจากตัวองค์กรเอง S เรามีจุดแข็งอะไรบ้างในองค์กร เช่น พนักงานมีประสิทธิภาพ อายุงานของ
พนักงานมากและสามารถพัฒนาได้ง่าย W เรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในองค์กร เช่น การส่งมอบล่าช้ากว่า
คู่แข่ง การประสานงานไม่ดี การบริการไม่ดี O จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ท่ีเอื้อประโยชน์
ให้องค์กรเรา เช่น ถ้าเราอยู่ในธุรกิจขนส่ง ราคาน้ํามันท่ีตํ่าลงถือเป็นโอกาสในการทํากําไร เป็นต้น 
T จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อองค์กร เช่น ในธุรกิจขนส่ง ถ้าน้ํามันขึ้น
ราคา ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อองค์กร เพราะจะทําให้ผลกําไรลดลง เป็นต้น 

       

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 7 ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ 

 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอื่นๆ (2548:82) ได้เสนอการกําหนดกลยุทธ์ โดยการ
วิเคราะห์ SWOT ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ตําแหน่งสถานภาพขององค์การ 
   ประเมินสถานภาพขององค์การในปัจจุบันว่าอยู่ในตําแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทิศทาง
ท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใดจากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ 
และการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและ ลักษณะ
ด้อยเชิงอุปสรรค แล้วช่ังน้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรือ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด ใน
ขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชั่งน้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” 
หรือ ”จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหน่งใน ตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในตําแหน่ง
ท่ี “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน”  
  สภาพการณ์ภายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน หมายถึง สภาพความเป็นไปจากส่ิงภายนอก
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อทําให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค การดําเนินงานขององค์กรท่ี
ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบาย

 

สังคมวัฒนธรรม          เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเมือง/กฎหมาย          เทคโนโลยี 

สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน 
(อุตสาหกรรม) 

ผู้ถือหุ้น 

รัฐบาล 

กลุ่มผลประโยชน์ 

ลูกค้า 

เจ้าหน้ี ชุมชน 

ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
โครงสร้าง  
วัฒนธรรม  
ทรัพยากร 

พนักงาน/ 
สหภาพแรงงาน 

คู่แข่งขัน 

สมาคมการค้า 
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รัฐบาล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลักษณะของสังคม/ชุมชน ซึ่งมักเป็นตัวแปรท่ีทําให้องค์กรต้องยอมรับ
สภาพหรือยากท่ีจะหลีกเล่ียงได้หรือไม่อาจควบคุมได้ โดยสภาพการณ์นี้เป็นการนําข้อมูลท่ีอยู่ภายนอก
องค์กร มาวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขให้องค์กรสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
การมีผู้บริหารประเทศท่ีชอบธรรม การมีมาตรการช่วยเหลือทางภาษีท่ีดีกับประชาชน การบังคับใช้
กฎหมายท่ีครอบคลุม หรือสามารถดําเนินการกับผู้กระทําความผิดได้อย่างจริงจัง การมีสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเงิน/การคลังของประเทศอยู่ในภาวะท่ีดี เป็นต้น 
 
 
 

                         

    “เอื้อและแข็ง” 
               

 

      “เอื้อแต่อ่อน” 
                     

 

    “ไม่เอื้อแต่แข็ง” 
 

 

    “ไม่เอื้อและอ่อน” 

 
 

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์ตําแหน่งสถานภาพขององค์การ 

 2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับขององค์การ เช่น เลือกกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
(Stability Strategy) โดยดําเนินงานเฉพาะแผนงานท่ีมีความรู้ความชํานาญเพียงชนิดเดียวและจะไม่
ขยายไปทําแผนงานอื่น หรือเลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth Strategies) โดยขยายงาน
ด้วยการทําแผนงานอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือเพิ่มงาน/โครงการใหม่ท่ีหน่วยงานมี
สมรรถนะเพียงพอท่ีจะจัดทํา หรือเพิ่มกิจกรรมใหม่ท่ีจะช่วยให้งาน/โครงการเดิมมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น หรือส่งเสริมโครงการท่ีสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจ้างเหมา หรือเลือก
กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยยกเลิกแผนงานท่ีหมดความจําเป็นออกไป 
หรือยกเลิกแผนงานประเภทท่ีมีหน่วยงานอื่นทําได้ดีกว่า หรือตัดงาน/โครงการท่ีหมดความจําเป็น
ออกไป หรือยกเลิกงาน/โครงการประเภทท่ีมีหน่วยงานอื่นทําได้ดีกว่า หรือลดกิจกรรมบางประเภทใน
งาน/โครงการท่ียังคงต้องทําอยู่ หรือโอนงานให้เอกชนไปทํา 
 3. การวิเคราะห์ตําแหน่งของสถานภาพแผนงาน ประเมินสถานภาพของแผนงานของ
องค์การท่ีเลือกจะจัดทําว่า อยู่ในตําแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์
หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วช่ังน้ําหนักว่า
โน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรือ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งจุดอ่อนเชิง
ทรัพยากร แล้วชั่งน้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” หรือ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้น
จึงทําการกําหนดตําแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในตําแหน่งท่ี “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อ
แต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน” 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส 

อุปสรรค 
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 4. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงาน เช่น เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการให้บริการ ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมิน/โครงการ ส่งเสริมการประสานงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน สลับสับเปล่ียนผู้บริหาร
ระดับกองและระดับฝ่าย เพื่อให้มีประสบการณ์ในงานขององค์การอย่างกว้างขวาง สร้างขวัญและ
แรงจูงใจของบุคลากรในการดําเนินงาน/โครงการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับบริการ ค้นคว้าหาวิธีลดต้นทุนในการ
ดําเนินงาน/โครงการ และระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
 5. การวิเคราะห์ตําแหน่งของสถานภาพของงาน/โครงการประเมินสถานภาพของงาน/
โครงการขององค์การท่ีเลือกจะจัดทําว่าอยู่ในตําแหน่งท่ีมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่
พึงประสงค์หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วช่ัง
น้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรือ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็ง
จุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วช่ังน้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง  “จุดแข็ง” หรือ “จุดอ่อน” มากน้อย
เพียงใด จากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหน่งในตาราง 2x2 ว่าอยู่ในตําแหน่งท่ี “เอื้อและแข็ง”  
“เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน” 
 6. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการ เช่น ปรับปรุง
รูปแบบของการผลิตและการให้บริการ ส่งเสริมการประสานกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการเดียวกัน
ศึกษาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรท้ังในด้านความรู้และทักษะ
ในการทํางาน และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผ่านการฝึกอบรม 
 รังสรรค์ มณีเล็ก (2549:36-37) ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาปัจจัยหรือข้อมูลท่ีจะ
นํามาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้ 
  1. บุคลากร (Man) ถ้าสถานศึกษามีครูและบุคลากรในชุมชนมาช่วยจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาอย่างพอเพียงและมีคุณภาพก็จะกลายเป็นจุดแข็งแต่ถ้าสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร
หรือบุคลากรไม่มีคุณภาพ สภาพการณ์เช่นนี้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร 
  2. เงิน (Money) ถ้าสถานศึกษามีเงินพอเพียงท่ีจะนํามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุเป้าหายแล้วก็จะถือว่าเป็นจุดแข็งและเป็นเหตุท่ีทําให้การทํางานไม่บรรลุเป้าหมายก็ถือว่าเป็น
จุดอ่อน 
  3. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) ก็มีหลักในการวิเคราะห์คล้ายๆ กับเรื่องของบุคลากรและ
เงินนั่นคือ ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์พอเพียงและมีคุณภาพต่อการนําไปใช้งานของสถานศึกษาก็จะถือว่าเป็น
จุดแข็ง แต่ในทางตรงกันข้าม คือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ หรือมีอยู่แต่ไม่มีคุณภาพก็จะถือว่าเป็น
จุดอ่อน 
  4. การบริหารจัดการ (Management) ในด้านนี้หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหาร 
สถานศึกษา รวมไปถึงลําดับขั้นตอนการดําเนินงานและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรียน     
ผู้ปกรอง ชุมชนนั้น มีความชัดเจน สะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร คือ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแต่เสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด ถ้าสะดวก คล่องตัวก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ถ้ามีลักษณะตรงกันข้าม
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ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีกล่าวมานี้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแว ดล้อม
ภายใน (Internal environment) ของสถานศึกษา 
 ประเด็นท่ีจะนํามาพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในได้อีกคือ 
  1. โครงสร้าง (Structure) ซึ่งจะพิจารณาเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา 
การส่ือสารภายใน การจัดองค์การและการมอบหมายงาน 
  2. การบริการ (Service) เป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกของหน่วยงาน 
    การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ในการดําเนินงานของสถานศึกษานั้น 
ประกอบด้วย 
  1. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal) หมายถึง นโยบายทางการเมืองระดับ 
ชาติและระดับท้องถิ่น เสถียรภาพของรัฐบาล ระเบียบกฎหมายต่างๆ  
  2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง รายได้ของประชากร ภาวะเงินเฟ้อ หนี้สิน 
การมีงานทํา  
  3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural) หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ เจตคติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
  4. ด้านเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง ความเปล่ียนแปลงด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านต่างๆ ความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดําเนินงาน 
 จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ (2553:23-24) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์บริบทภายนอกด้วย 
C-PEST ประกอบด้วย 
  C :Customer, Competitors 
   ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) คู่แข่ง (Competitors) เป็นอย่างไร ซึ่งในด้าน
การศึกษา หมายถึงนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบสถานศึกษา 
  P :Politics 
   สถานการณ์ทางการเมือง (Politics) หมายถึง สถานการณ์ทางการเมืองนโยบายต่างๆ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 2545 แนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
  E :Environment, Economics 
   สภาพแวดล้อม (Environment) หรือสภาพเศรษฐกิจ (Economic) ของชุมชนท่ี
อยู่โดยรอบสถานศึกษาเป็นอย่างไร  
  S :Society 
   สภาพสังคม (Society) วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Value) ของประชาชนท่ี
อาศัยโดยรอบสถานศึกษา เป็นอย่างไร  
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  T :Technology 
   เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ( Information 
Technology) และเทคโนโลยีทางการบริหาร (Management Technology) การศึกษาใหม่ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 
   บอสม็อง (Boseman et al., 1986) กล่าวถึงข้อควรคํานึง และปัญหาในกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรมีข้อท่ีควรคํานึง 4 ประการ คือ 
   1. องค์กรต้องกําหนดก่อนว่า องค์กรต้องการท่ีจะทําอะไร 
   2. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระทําในช่วงเวลาขณะนั้น ไม่ควรวิเคราะห์ไว้เนิ่น
นานจนเกินไปเพราะเหตุการณ์อาจเปล่ียนแปลง ซึ่งทําให้โอกาสและอุปสรรคเปล่ียนแปลงได้ 
   3. องค์กรต้องกําหนดปัจจัยหลัก (Key Success Factors) ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานให้
ถูกต้อง 
   4. องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 
 นอกจากข้อท่ีควรคํานึงแล้วยังมีปัญหาท่ีควรระวังซึ่ง โนแลน (Nolan et al., 1993) ได้
กล่าวไว้ ดังนี้ 
   1. การระบุจุดอ่อนต้องกระทําอย่างซื่อสัตย์ และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็นของเฉพาะ
บุคคล ถ้านําเอาจุดอ่อนเฉพาะบุคคลมาเป็นจุดอ่อนขององค์กร อาจจะทําให้กําหนดกลยุทธ์ผิดพลาด 
   2. การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระทําอย่างรอบคอบ 
   3. แนวโน้มการขยายจุดแข็งท่ีเกินความเป็นจริง 
   4. ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ทําให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน 
   5. การกําหนดบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน 
   6. ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลส่ิงแวดล้อมภายนอกเบ่ียงเบน นอกจากนี้การเปล่ียนแปลง
ของส่ิงแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้ 
   สรุปได้ว่า ปัญหาในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ส่ิงท่ีต้องพึงระวังคือการระบุจุดอ่อน การ
จัดการกับกลไกการป้องกันตนเอง การขยายจุดแข็ง สถานการณ์ ข้อมูล ส่ิงแวดล้อมภายนอกอาจเป็น
โอกาสหรืออุปสรรคก็ได้ 
 ซัลลิส (Sallis, 1993:114) เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT  ในการประเมินสภาพแวดล้อม
ขององค์การ ดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของซัลลิส 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

สมาชิกท่ีเข้มแข็ง 
ทีมงานบริหารที่กระตือรือร้น 
ผลการตรวจสอบออกมาไดดีเย่ียม 
สํานักงานมีความสนใจด้านดนตรี ศิลปะ และ 
การละครอย่างมาก 
ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากบิดา มารดา 
คณะทํางานมีศีลธรรมท่ีดี 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจรัฐ  

 

ตึกสร้างมานานปรับปรุงไม่ได้ 
คณะทํางานมีอายุโดยเฉล่ียสูง 
งบประมาณไม่พอจ่าย 
ขาดท่ีจอดรถ 
การส่งเสริมด้านกีฬายังไม่เพียงพอ 
 

โอกาส อุปสรรค 

ร่วมกับสถาบันท้องถิ่นในการกําหนดสถานท่ีท่ี
เหมาะสมในการทํางานแต่มีช่ือเสียงพัฒนาช่ือเสียง
ด้านการกีฬา ยินดีท่ีมีการตั้งหน่วยงานใหม่โอกาส
ดีจากการเพิ่มการชํานาญงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีเป็น
การเตรียมล่วงหน้าร่วมกับสถาบันอื่นประสานการ
เพิ่มทุนในการทํางาน 

 

ขาดเอกลักษณ์ ความเข้มแข็ง และช่ือเสียง 
โอกาสเส่ียงจากการสูญเสียครูท่ีมีประสบการณ์ 
เกษียณอายุ 
สถาบันอื่นมีจริยธรรมท่ีเป็นจุดเด่นขึ้นมา 
ขาดการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจของรัฐ 

  
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
    วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2551:3-4) อธิบายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานว่ามี 3 
ลักษณะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้ 
          1.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและความชัดเจนของนโยบายท่ีหน่วยงานกําหนด 
      1.2 ประสิทธิผลในระดับผลลัพธ์ (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน เชิงเวลาและ
เชิงต้นทุน) ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา รวมท้ังความคุ้มค่า (B/C Ratio หรือ Cost-Effectiveness) ของ
ภารกิจในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
      1.3 การบริหารบุคคลและบุคลากร (อัตรากําลัง คุณภาพบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร 
การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและกําลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การ
ฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ เป็นต้น) 
      1.4 ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน 
      1.5 การบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์ได้
อย่างสมประโยชน์ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี การจัดหาวัสดุส้ินเปลือง เป็นต้น) 
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      1.6 การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การติตามผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการส่ือสารภายใน
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นํา เป็นต้น) 
     2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้ 
    2.1 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยเอื้อด้านสังคมในประเด็น
เกี่ยวกับความต้องการของประชาชน หรือปัญหาของสังคมหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนได้
เสีย รวมท้ังเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของภาคเอกชน 
ตลอดจนโครงสร้างประชากร การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู้ เจคติ พฤติกรรม แนวคิดอนุรักษ์ 
กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นต้น 
     2.2 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นวัตกรรม และความมีอยู่ของเทคโนโลยี 
เป็นต้น) 
     2.3 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์จ้างงาน 
อัตราดอกเบ้ีย และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น) 
     2.4 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
       2.4.1 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
แบ่งอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานภายในกระทรวงปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหน่วยงาน 
       2.4.2 นโยบายของรัฐบาล 
       2.4.3 เป้าประสงค์ท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
       2.4.4 อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
      2.4.5 อุปสรรคหรือข้อจํากัดท่ีเกิดจากกฎหมายหรือระเบียบ 
       2.4.6 อุปสรรคหรือข้อจํากัดท่ีเกิดจากโครงสร้างส่วนราชการ 
       2.4.7 อุปสรรคหรือข้อจํากัดท่ีเกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการยอมรับ
ในระดับนานาประเทศ 
     3. การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้ 
     3.1 ความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน 
     3.2 ความโน้มเอียงระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค 
     3.3 สรุปความเป็นไปได้ท่ีจะมียุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงรักษาสถานภาพความเช่ียวชาญ    
เชิงปรับปรุงส่วนด้อย และเชิงตัดทอนภารกิจ เป็นต้น 
   หลักการเขียนข้อความวิเคราะห์ SWOT หรือข้อความวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
ใน 6 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
      1. SWOT วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการอยู่รอดขององค์กร  
       1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดท่ีมีอิทธิพลต่อความคงอยู่และการขยายตัวของ
ภารกิจขององค์การ ดังนั้น ปัจจัยภายนอกจึงเป็น Independent Variable ท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การท่ี
ทําการวิเคราะห์ซึ่งเป็น Dependent Variable 
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      1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในใดท่ีแสดงศักยภาพขององค์การ ดังนั้น ปัจจัยภายในท่ี
แสดงศักยภาพขององค์การจึงเป็น Dependent variable ท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งเป็น 
Independent variable 
     2. องค์การคือ Unit of Analysis ในการวิเคราะห์ 
      2.1 องค์กรธุรกิจเอกชนแสวงหากําไร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรประชาชน อยู่ในฐานะองค์กรวิเคราะห์  
      2.2 ปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังสิทธิมนุษยชน) มีรัฐบาล หรืออาจมีหน่วยงานในรูป Ad hoc committee เป็นหน่วยการ
วิเคราะห์ (เช่น คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ) 
    3. องค์การมีผลลัพธ์ หรือ Outcome ในลักษณะใดบ้าง 
    3.1 หน่วยงานให้บริการสังคม มีกลุ่มสังคมท่ีได้รับผลประโยชน์จากการบริการเป็น 
Outcome 
   3.2 หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีพื้นท่ีท่ีได้รับผลประโยชน์จากการ
บริการเป็น Outcome 
   3.3 หน่วยงานจัดเก็บรายได้มีหน่วยงานท่ีได้รับผลประโยชน์จากการจัดเก็บรายได้ 
    3.4 หน่วยงานขายสินค้าและบริการ มีหน่วยงานท่ีได้กําไรจากการขายสินค้าและ
บริการเป็น Outcome 

 4. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   4.1 ไม่เขียนคําวลีท่ีไม่ส่ือต่อการกําหนดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/กิจกรรม เช่น สังคม
ยอมรับหน่วยงานวัฒนธรรมเป็นอุปสรรค เทคโนโลยีเอื้อต่อการนํามาใช้ วิกฤตเศรษฐกิจการเมือง
แทรกแซง กฎหมายล้าสมัย โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม นโยบายไม่ชัดเจน การส่งมอบบริการไม่มี
คุณภาพ บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ ขาดเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ การบริหารจัดการไม่มี
ประสิทธิภาพ 
   4.2 ห้ามเขียนคําว่า “ม”ี ขึ้นประโยค ต้องเขียนคําประธานว่า “ใครมี” 
  4.3 ห้ามเขียนคําว่า “ถ้า” หรือ “หาก”  เพราะว่าเป็นข้อความแสดง “เงื่อนไข” แต่
การวิเคราะห์ต้องการข้อความท่ีแสดง “สภาพ” ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
     4.4 ห้ามใช้คําว่า “ควรมี” “ควรทํา” หรือ “ต้องการ” เพราะเป็นการแสดงข้อเสนอ
หรือกลยุทธ์ (โดยตรง) ให้เก็บไว้เพื่อนําไปเขียนข้อความกลยุทธ์ 
     4.5 หลีกเล่ียงการใช้คําว่า “ ขาด” “ ไม่มี” หรือ “ยังไม่มี” เพราะว่าเป็นข้อความ
แสดงข้อเสนอหรือกลยุทธ์ (โดยรวม) 
    5. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
      ตัวแปรท่ีแสดงผล (Dependent variable) ของศักยภาพภายใน (แข็งหรือออ่อน) 
ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากตัวแปรสาเหตุ ( Independent variable) ใด (ซึ่งจะช่วย
ในการเขียนกลยุทธ์หรือกิจกรรม) 
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    6. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
          ตัวแปรท่ีแสดงอิทธิพลจากภายนอก (Independent Variable) ใดขององค์กร (ซึ่งจะ
ช่วยในการเขียนเป้าประสงค์และผลลัพธ์) 
 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนใหญ่นิยมใช้ 
เทคนิควิเคราะห์ SWOT ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
องค์การ (จุดแข็ง จุดอ่อน) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์การ (โอกาส อุปสรรค) ท่ีเกิดกับองค์การ
เพื่อนําไปกําหนดทิศทางขององค์การ โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นการช้ีถึงทิศทางท่ี
องค์การต้องการท่ีจะมุ่งไปสู่ การกําหนดพันธกิจ (Mission) ท่ีจะบ่งบอกถึงขอบเขตในการดําเนินงาน
ขององค์การ ตลอดถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่อไป  

 5. การประเมินกลยุทธ์ 
 การประเมินกลยุทธ์เป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีผู้จัดทําหรือองค์กรท่ีจัดทํากลยุทธ์จะต้องให้ผู้จะนํากลยุทธ์ไปใช้และ
ผู้เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพของกลยุทธ์ หรือผู้ท่ีนํากลยุทธ์ไปใช้แล้วประเมินคุณภาพเชิงประจั กษ์ 
(Empirical) หรือองค์การท่ีจัดทํากลยุทธ์จะต้องมีการทําประชาพิจารณ์เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้นๆ ได้มีส่วนร่วมประเมินเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งการประเมินกล
ยุทธ์นี้มีนักวิชาการ ได้นําเสนอเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ ดังนี้  
 นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551:190-192) ได้กล่าวถึงเรื่องการประเมินกล
ยุทธ์ไว้ดังนี้ 
 การประเมินกลยุทธ์จะกระทําเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
 1. การประเมินโดยการใช้เกณฑ์ 3 ประการ คือ มีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ และ
ยอมรับกันหรือไม่ ท้ังนี้อาจมีกลยุทธ์ทางเลือกท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ท้ัง 3 ประการ ดังตารางท่ี 8  
 

ตารางที่ 8 การใช้เกณฑ์ประเมินกลยุทธ์ของ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร 

 
 

กลยุทธ์ 
เหมาะสม 
หรือไม่ 

เป็นไปได้ 
หรือไม่ 

ยอมรับกัน 
หรือไม่ 

1. ………………………………    
2. ………………………………  -  
3. ………………………………    
4. ………………………………    
6. ……………………………… -   

ฯลฯ    
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  2. พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ในแต่ละด้าน โดยอาจใช้แผนท่ี  
กลยุทธ์ (Strategic Map) ดังตัวอย่างธนาคารชมชุนแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างการใช้แผนท่ีกลยุทธ์พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์  

  3. พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ท่ีผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์
ข้างต้นแล้วกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม โดยคาดว่าเมื่อนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้วจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มได้ดังตารางท่ี 9 
 

ตารางที่ 9 ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม 

 

ด้าน 
วัตถุประสงค์ 

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ของกลุ่ม 

กลยุทธ์ มาตรการ 

ด้าน 
การพัฒนากลุ่ม 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เป้าหมายท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1 
มาตรการที่ 2 

เป้าหมายท่ี 2 กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 1 
วัตถุประสงค์ท่ี 2 เป้าหมายท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 1 
เป้าหมายท่ี 2 กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 1 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 เป้าหมายท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 2 
เป้าหมายท่ี 2 กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการที่ 3 
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สตัสเฟิลบีม (Stufflebeam, 1981 อ้างถึงใน ประภาพรรณ อุ่นอบ, 2550) ได้ดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานสําหรับการตัดสินคุณภาพของการประเมินทางการศึกษา (The Joint Committee 
on Standards for Educational Evaluation, 1981) ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) หรือความเปน็ประโยชน์ของผล 
การประเมิน 

1.1 การระบุผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องการใช้สารสนเทศ 
1.2 ความเป็นที่น่าเช่ือถือของผู้ประเมิน 

     1.3 การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ  
1.4 การแปลความหมายและการตัดสินคุณค่ามีความชัดเจน 
1.5 รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกขั้นตอน 
1.6 การเผยแพร่ผลการประเมินไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึง 
1.7 รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ 
1.8 การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการดําเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง ความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบัติ ยอมรับได้ ประหยัด และคุ้มค่า 

2.1 วิธีการประเมินสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
2.2 การเป็นท่ียอมรับได้ทางการเมือง 

     2.3 ผลท่ีได้มีความคุ้มค่า 
3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ประเมินได้อย่างเหมาะสมตาม

กฎระเบียบ จรรยาบรรณ 
3.1 การกําหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ 
3.2 การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
3.3 รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยและคํานึงถึงข้อจํากัดของ 

การประเมิน 
3.4 การให้ความสําคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 
3.5 การคํานึงถึงสิทธิส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
3.6 การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.7 รายงานผลการประเมินท่ีสมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอท้ังจุดเด่น และจุดด้อย 

ของส่ิงท่ีประเมิน 
 3.8 ผู้ประเมินทําการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 
4. มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards) มีการใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม 

4.1  การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน 
4.2  การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอย่างพอเพียง 
4.3  การบรรยายจุดประสงค์และกระบวนการการประเมินอย่างชัดเจน 
4.4  การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความตรง 
4.5 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความตรง 
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4.6 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความเช่ือมั่นได้ 
4.7 การจัดระบบควบคุมสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงาน 
4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4.10 การลงข้อสรุปท่ีมีผลสนับสนุน 
4.11 การเขียนรายงานมีความเป็นปรนัย 

 คณะกรรมการมาตรฐานสําหรับการประเมินการศึกษา (Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation, 1994, อ้างถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, 2553) ซึ่งมี D. Stufflebeam 
เป็นผู้อํานวยการ ได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสําหรับการตัดสินคุณภาพของการประเมินทางการ  
ศึกษาข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1981 โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์จากนักการศึกษาหลายร้อยคน 
ได้ปรับปรุงพัฒนาเป็น “มาตรฐานการประเมินโครงการ/องค์การ” รวม 4 มาตรฐานดังนี้ 

1. อัตถประโยชน์ (Utility) มี 6 มาตรฐาน คือ 
U1-การระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การครบถ้วนทุกกลุ่ม 
U2-นักประเมนิมีศักยภาพน่าเช่ือถือ 
U3-ขอบข่ายสารสนเทศและขอบเขตการประเมินตรงตามคําถามการประเมิน 
U4-การระบุเกณฑ์การประเมินสําหรับการตัดสินคุณค่าโครงการ/องค์การ 

อย่างชัดเจน 
U5-รายงานการประเมินมีความสมบูรณ์ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

    U6-การประเมินมีผลกระทบทําให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การนําไปใช้ 
ประโยชน์ได้ 

2. ความเป็นไปได้ (Feasibility) มี 3 มาตรฐาน คือ 
   F1-กระบวนการประเมนิใช้ปฏิบัติได้จริงและไม่ทําให้เกิดความแตกแยก 

ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 F2-นักประเมินได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ โดยไม่มีอิทธิพล 

ต่อการประเมิน 
 F3-โครงการประเมินให้ผลประโยชน์คุ้มค่าการลงทุน 
3. ความชอบธรรม (Propriety) มี 7 มาตรฐาน คือ 

 P1-การประเมินสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การ  
และของสังคม 

 P2-นักประเมินและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมีการทําความตกลงและทําสัญญาสําหรับ 
การประเมิน 

 P3-มีการรักษาสิทธิของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
P4-มีการสํารวจวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของส่ิงท่ีถูกประเมินอย่างท่ัวถึง 

และเป็นธรรม 
 P5-ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การทุกคนได้รบัสิทธิในการเข้าถึงรายงาน 

การประเมิน 
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 P6-หากมีการขัดผลประโยชน์ในกระบวนการประเมิน ต้องมีการแก้ปัญหา 
โดยเปิดเผยและซื่อสัตย์ 

 P7-การใช้จ่ายในการประเมินประหยัดและถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
 4. ความถูกต้อง (Accuracy) มี 12 มาตรฐาน คือ 

A1-มีระบบเก็บเอกสารรายละเอียดส่ิงท่ีถูกประเมินทุกเรื่องทุกประเด็น 
A2-มีการวิเคราะห์บริบทโครงการ/องค์การท่ีมีผลต่อการประเมินอย่างละเอียด 
A3-มีการบรรยายวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างละเอียด 

 A4-มีการะบุแหล่งข้อมูลและข้อมูล มีรายละเอียดพอท่ีจะใช้ในการตัดสิน 
คุณค่าโครงการ/องค์การ 

A5-ข้อมูลท่ีรวบรวมมาเหมาะสม สามารถตีความได้อย่างมีความตรง 
A6-กระบวนการรวบรวมข้อมูลเหมาะสมทําให้ได้ผลการประเมินท่ีมีความเท่ียง 
A7-การทบทวนและปรับแก้ข้อมูลสําหรับการประเมินในกรณีท่ีจําเป็น 
A8-การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีสมบูรณ์และตีความได้ชัดเจน 
A9-มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์ และตีความได้ชัดเจน 
A10-นักประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมท้ังให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผล  
A11-รายงานประเมินไม่ลําเอียง 
A12-การประเมินมีการประเมินอภิมานโดยใช้มาตรฐานท้ัง 4 มาตรฐาน 

 สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553:198-200) ได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินกลยุทธ์ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์ในการประเมินกลยุทธ์ประการแรก คือ การยึดหลักการพิจารณาความเหมาะสม 
(Suitability) ซึ่งเป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์ หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ใช้นั้นเหมาะสมเพียงไร คําว่า
เหมาะสมเพียงไรนั้นหมายถึง พิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเหมาะสม
เพียงไรในกรณีนี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถนํามาใช้ เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีลักษณะเป็นภยันตราย (Threat) หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ท่ีอาศัย
ช่องว่างท่ีเปิดกว้างในแง่ของโอกาสจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม (Opportunity) หรือเป็น
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงจุดแข็ง พูดง่ายๆ ก็คือ ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินการ 
หรืออาจจะหมายถึงเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในแง่ท่ีหลีกเล่ียงส่วนท่ีเป็นผลมาจากจุดอ่อน (Weakness) 
เป็นกลยุทธ์ ท่ีพยายามแก้ไขจุดอุดตันท่ีเป็นปัญหา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเกณฑ์ในการท่ีจะดูความ
เหมาะสมนั้นก็คือ พิจารณากลยุทธ์คู่ไปกับเรื่องของ SWOT Analysis นั่นเอง 
  หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินกลยุทธ์ประการท่ีสองก็คือ การพิจารณาบนพื้นฐานของ
หลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ (Feasibility) กล่าวคือ เป็นลักษณะของการประเมินกลยุทธ์ท่ีนํามาใช้นั้นมี
โอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหน สามารถดําเนินการได้ด้วยทรัพยากรท่ีเรามีอยู่เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของภายในกรอบขององค์กรมองถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของทิศทาง  พูด
ง่ายๆ ก็คือ เป็นการประเมินว่ากลยุทธ์นั้นมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จบนพื้นฐานของทรัพยากรท่ี
มีอยู่ในองค์กรและพื้นฐานของสภาพแวดล้อมแค่ไหนนั่นเอง 
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 หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาในการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) อีกประการหนึ่ง 
นั้นก็คือ การพิจารณาถึงการยอมรับ (Acceptability) กล่าวคือ เป็นการพิจารณาว่ากลยุทธ์ท่ีใช้นั้น
แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่ต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ท่ีมีส่วนได้เสียขององค์กรนั้นจะ
เห็นด้วยและจะยอมรับหรือไม่ นั่นก็คือเป็นการพิจารณากลยุทธ์ว่า ผลท่ีใช้นั้นจะทําให้ผู้ถือหุ้นนั้น
ยอมรับได้หรือไม่ คนในองค์กรยอมรับได้หรือไม่ ประชาคมท่ีเป็นท่ีต้ังขององค์กรนั้นไม่คัดค้านและ
ยอมรับกลยุทธ์ดังกล่าว และยังรวมถึงการยอมรับในระดับประเทศ เป็นมาตรการท่ีคิดว่าสามารถเป็น
ท่ียอมรับในทางการเมือง ถ้าหากว่าโครงการต่างๆ เหล่านั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกหรือองค์กร
ทางด้านการเมือง เป็นต้น 
 เมื่อมาพิจารณาถึงรายละเอียดในการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์ท้ังสามประการนั้น เราจะพบว่าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ท่ีว่าด้วยความเหมาะสม 
(Suitability) นั้น กลยุทธ์ที่นํามาใช้จะต้องตอบคําถามประเภทดังนี้ เช่น กลยุทธ์ท่ีใช้นั้นสามารถท่ีจะ
ฝ่าฟันอุปสรรคท่ีเป็นข้อจํากัดอันเป็นผลจากจุดอ่อน (Weakness) ของบริษัท หรือเป็นผลจากปัจจัยท่ี
เป็นภยันตราย (Threat) ของสภาพแวดล้อม กล่าวคือ กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะสามารถทําให้บริษัทหรือ
องค์กรสามารถท่ีจะต่อสู่กับคู่แข่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญได้แค่ไหน กลยุทธ์ที่ใช้นั้นภายใต้ข้อจํากัดของ
สภาพคล่อง ซึ่งเป็นจุดอ่อนจะเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อนได้แค่ไหน นอกจากนี้การ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้กลยุทธ์อาจจะเป็นการพิจารณา   กลยุทธ์โดยเทียบเคียงกับ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ เช่น วัตถุประสงค์ในแง่เป้าหมายของกําไร วัตถุประสงค์ในแง่ของเป้าหมาย
ของการขยายตัว หรือวัตถุประสงค์ในแง่เป้าหมายของการควบคุม การดูถึงทางเลือกกลยุทธ์ท่ีจะ
สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้
กลยุทธ์ 
 ในส่วนรายละเอียดท่ีจะมาพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในแง่
รายละเอียดนั้นอาจจะหมายความว่า ต้องมาคํานึงว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะหาเงินท่ีไหนมาดําเนินการ ได้
กลยุทธ์นั้นถ้ามองจากโครงสร้างองค์กรจะมีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุข้อจํากัดหรือเป้าหมายดังกล่าว
ได้แค่ไหน กลยุทธ์ดังกล่าวได้คํานึงถึงตําแหน่งทางด้านการตลาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ประโยชน์
จากตัวนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร ตลอดจนพิจารณาถึงระดับเทคโนโลยีท่ีเรามีอยู่ว่าเราจะสามารถใช้
กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีเรามีอยู่หรือไม่  มีความเป็นไปได้แค่ไหนภายใต้ข้อจํากัดในแง่
ทรัพยากรท่ีเราจะดําเนินมาตรการดังกล่าวนี้ให้เป็นผลสําเร็จ ตัวอย่างต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นอีกภาพหนึ่ง
ของรายละเอียดในการพิจารณาการประเมินกลยุทธ์บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ท่ีว่าด้วย ความเป็นไป
ได้ (Feasibility) 
  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของการยอมรับ (Acceptability) ในแง่รายละเอียดย่อม
หมายถึง การพิจารณาว่าการดําเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้ เช่น ในเรื่องของความเส่ียงทางการเงิน ซึ่ง
จะเกิดขึ้นจากการดําเนินมาตรการเป็นส่ิงท่ียอมรับได้มากแค่ไหน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ท่ีมีอํานาจในบริษัทจะ
สามารถยอมรับกันท้ังหมดท่ัวไปได้หรือไม่ ระดับความเหมาะสมของต้นทุนต่อกําไร (Cost–Benefit) 
ท่ียอมรับได้ของผู้ถือหุ้น การดําเนินการท่ีสอดรับกับค่านิยมขององค์กรตลอดจนการยอมรับของชุมชน
หรือของสังคม เป็นต้น 
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 พอร์เตอร์ (Porter, n.d., อ้างถึงใน ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2552) ได้กล่าวถึงหลักการใน
การประเมนิกลยุทธ์เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อองค์กร ประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ดังนี้ 
   1. ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ัง 
   2. แผนปฏิบัติการครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายทีต้ังและสนับสนุนกัน 
   3. กลยุทธ์เหมาะสมกับโอกาสท่ีมี 
   4. กลยุทธ์เหมาะสมกับความเส่ียงท่ีมีหรือคุ้มกับโอกาสการทํากําไร 
   5. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น 
   6. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับกําลังและความสามารถ 
   7. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับจุดเด่นขององค์กร 
   8. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยม ของผู้นําองค์กร 
   9. ผู้นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีความเข้าใจเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 
   10. ความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการท่ีจะนํากลยุทธ์ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 อนิวัช แก้วจํานง (2551:197–198) กล่าวถึงการประเมินกลยุทธ์ว่า การประเมินกลยุทธ์
ต้องคํานึงถึงหลักพื้นฐานในการประเมิน (Strategy Evaluation Principles) 3 ประการ ได้แก่ 
หลักเกณฑ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความเหมาะสม หลักเกณฑ์ท่ีเป็นไปได้ และหลักเกณฑ์ของการ
ยอมรับได้ ท้ังนี้อาจกล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักความเหมาะสม (Suitability) เป็นหลักการในการประเมินดูว่ากลยุทธ์หรือทางเลือก 
เชิงกลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสมเพียงไรโดยพิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
หรืออาจเป็นการตรวจสอบดูว่ากลยุทธ์ท่ีนํามาใช้กลยุทธ์ใดสามารถนํามาใช้เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีลักษณะเป็นภัยอันตรายต่อองค์การหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์
ท่ีอาศัยช่องว่างท่ีเปิดกว้างในแง่ของโอกาสจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเป็นกลยุทธ์
เหมาะสมโดยคํานึงถึงจุดแข็ง นั่นคือการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานหรืออาจหมายถึง
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในแง่ท่ีหาทางหลีกเล่ียงส่วนท่ีเป็นผลจากจุดอ่อน เป็นกลยุทธ์ท่ีพยายามแก้ไขจุด
อุดตันท่ีจะเป็นปัญหาสําหรับองค์การก็ได้ หลักการความเหมาะสมจําเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์ควบคู่
ไปกับการวิเคราะห์ SWOT ด้วย 

 2. หลักเกณฑ์ท่ีเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินในลักษณะการประเมินกลยุทธ์     
ท่ีนํามาใช้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสามารถดําเนินการได้ด้วยทรัพยากรท่ีองค์การมีอยู่
หรือไม่หรืออาจเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมโดยคํานึงความเป็นไปได้ของการกําหนดทิศทาง ว่าองค์การมี
โอกาสในการบรรลุผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีแตกต่างกันรวมถึง
ทรัพยากรท่ีมีในองค์การ 

 3. หลักเกณฑ์ของการยอมรับได้ (Acceptability) เป็นการพิจารณาว่าถึงแม้กลยุทธ์ท่ีใช้มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่ต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจะเห็นด้วย
และยอมรับได้มากน้อยเพียงใด 

 การประเมินกลยุทธ์สามารถใช้หลักเกณฑ์และองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละองค์การ
ท้ังนี้ในการประเมินกลยุทธ์ ผู้บริหารจะต้องคํานึงถึงปัจจัย 3 ปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบ ได้แก่ 1) การ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการถ่วงน้ําหนัก 2) ข้อจํากัดในการใช้ทรัพยากร (Resource Utilization) 
และ 3) วัฒนธรรมองค์การ (Cooperate Culture) เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ สําหรับเป็นแนวทางในการประเมินความเหมาะสมของแต่ละกลยุทธ์ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประเมินกลยุทธ์เพื่อให้ได้  
กลยุทธ์ท่ีดีนั้น จะประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยนํามาใช้สําหรับการประเมินกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ท่ีพัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. ความสอดคล้อง (Propriety) หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารองค์กร
โดยพิจารณาถึงความเช่ือมโยงอย่างสมเหตุสมผลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 

 2. ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง คุณสมบัติของกลยุทธ์ ซึ่งมีความเหมาะสมตาม
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ได้แก่ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ
จุดอ่อน 

3. ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง กลยุทธ์ท่ีนํามาใช้นั้นสามารถดําเนินการได้ด้วย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสําเร็จในการนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

  4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง คุณลักษณะของกลยุทธ์ท่ีนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับกับบุคลากรทุกฝ่ายขององค์กรกับ
สถานศึกษาและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังการนํากลยุทธ์ไปใช้ 

บริบทเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 1. ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัย 

    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานท่ีอยู่ ถนนสวรรค์วิถี ตําบล
นครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เดิมช่ือ
โรงเรียนช่างไม้นครสวรรค์ เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อ พ.ศ. 2481 หลักสูตร 3 ปี 
รับนักเรียนท่ีจบประโยคประถมศึกษา (ป.4)  ปีพ.ศ. 2481 เปิดเรียนแผนกช่างไม้ตอนต้น  พ.ศ .  2494 
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง และได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการช่าง
นครสวรรค์ พ.ศ. 2505 ได้เปิดเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 แผนก คือ แผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม พ.ศ. 
2507 ได้เปิดเพิ่มข้ึนอีก 3 แผนก คือแผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเช่ือมและ  
โลหะแผ่น ในปพี.ศ. 2510 วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเป็น
จํานวนเงิน 11 ล้านบาทเศษ สําหรับสร้างอาคารเรียน ตึกอํานวยการ ห้องสมุด โรงอาหาร หอพัก  
โรงฝึกงาน บ้านพักครูอาจารย์ ภารโรง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักร ของแผนกช่างต่าง ๆ             
ท่ีทันสมัย โดยเปิดสอนวิชาช่างต่างๆ รวม 6 แผนก และ พ.ศ. 2514 ได้เปล่ียนช่ือ เป็นโรงเรียน
เทคนิคนครสวรรค์ พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์และเปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รวม 2 แผนก คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและ
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แผนกวิชาช่างยนต์ และในปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขา
เทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
 2. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม   
      สภาพชุมชน   
           จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ดังนั้นชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาของตนเอง
ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและค้นพบด้วยตนเองมากมายหลายด้าน  ท้ังในด้านความ
เป็นอยู่ การทํามาหากิน หรือการประกอบอาชีพต่างๆ เกิดจากการเรียนรู้ท่ีมีการถ่ายทอดภายใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ 
 สภาพเศรษฐกิจ/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน    
 การทํามาหากิน จัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่ง ชาวบ้านจะเรียนรู้การทํามาหากิน 
จากการบอกเล่าสืบต่อจากบรรพบุรุษ ชาวนครสวรรค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
การทํานา ทําสวน ทําไร่ เล้ียงสัตว์ ตลอดจนการประมงน้ําจืด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นท่ีในแต่ละท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. เกษตรกรรม จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นจํานวนมาก
โดยเฉพาะการปลูกข้าว ท่ีถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด และการทําการเกษตรนี้ก็มีมาช้า
นานแล้วเป็นการทําสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ 
 2. หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เช่น การจักสาน การทําส่ิงของเครื่องใช้ หรือเครื่อง 
ประดับจากวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นของตนหรือการทําอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรม
หล่อโลหะอุตสาหกรรมประกอบรถบรรทุกขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเครื่องกลการเกษตร อุตสาหกรรม
ตัดเย็บเส้ือผ้า ฯลฯ 
 3. การบริหารจัดการเงินกองทุนประชาคมโดยคนในท้องถิ่นหรือชุมชนทําการบริหาร
จัดการกันเอง เช่น มีการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มออมทรัพย์ภายในชุมชน 
 4. ดนตรี เพลง ประเพณี พิธีกรรม ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์รากฐานมาจากหลาย
เช้ือชาติ จึงมีประเพณีท่ีเด่นๆ หลายประเพณี เช่น การแห่เจ้าของคนเช้ือสายจีน การเต้นรําเคียวของ
ชาวบ้านตําบลเขาทอง ฯลฯ 
 5. ทอผ้า ย้อมสี ตัดเย็บเป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ได้มาจาก   
การเรียนรู้สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต 
 6. ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างซ่อม ช่างไฟฟ้า ฯลฯ  
 7. การแพทย์แผนไทยสมุนไพรเป็นการนําความรู้ท่ีได้มาจากคนรุ่นก่อนมาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
บางคนสามารถนําความรู้ต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มาท้ังจากบรรพบุรุษ และการเรียนรู้ด้วยตนเองมาดัดแปลง
ประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจได้  
 สภาพสังคม   
 จังหวัดนครสวรรค์ได้ช่ือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านใน
จังหวัดนครสวรรค์ได้คิดค้นกรรมวิธีประกอบอาหาร การถนอมอาหารไว้มากมายหลายชนิด แต่ละชนิด
ล้วนแล้วแต่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการทําอาหารและการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้รับประทาน
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ได้นาน อาหารท่ีขึ้นช่ือของชาวจังหวัดนครสวรรค์มีมากมายหลายชนิด อาทิเช่น หมูหยอง หมูแผ่น 
แหนม ลูกช้ินปลากราย เชิงปลากรายทอด ปลาเกลือ กระยาสารท ขนมเป๊ียะโมจิ ข้าวหลาม เป็นต้น 

 3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของ
สถานศึกษาท้ังภายใน และภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้   

 1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
      "ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเปี่ยมล้น
คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยท่ีดีสู่สังคม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" 
 2. พันธกิจ (Mission) 
 1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
     2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ 
     4. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. กลยุทธ์ (Strategy) 
 พันธกิจท่ี 1 บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สากล 
   กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาทรัพยากรท่ีสถานศึกษาใช้ในการจัดการศึกษา 
 1.1 เป้าประสงค์ เพื่อจัดหาทรัพยากรท่ีสถานศึกษาใช้ในการจัดการศึกษาให้
เพียงพอกับความต้องการ 
   1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์และจัดทําแผนอัตรากําลัง
ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา 2) โครงการกําหนดคุณสมบัติและสรรหาครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 3) โครงการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  กลยุทธ์ ท่ี 2 กําหนดรูปแบบนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
   2.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมท่ีใช้ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่  
   2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน 2) โครงการวิเคราะห์งบดําเนินการท่ีใช้ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สําหรับการจัดการเรียนการสอน 3)  โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ ท่ี 3 ประเมิน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
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   3.1 เป้าประสงค์ เพื่อประเมิน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
   3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการกํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ส่ือแหล่งเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับรายวิชา 2) โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
  กลยุทธ์ท่ี 4 ประเมินระดับคุณภาพท่ีเกิดจากการบริหารสถานศึกษาเชิง
ระบบ (System Approach) ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน และความดีเด่นของสถานศึกษา 
   4.1 เป้าประสงค์ เพื่อประเมินระดับคุณภาพท่ีเกิดจากการบริหาร
สถานศึกษาเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และความดีเด่นของสถานศึกษา  
   4.2 แผนงาน โครงการ 
 แผนงาน โครงการ 1) เตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน 2) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ        
3) โครงการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
 พันธกิจท่ี 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค มีจํานวน 
3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้เพิ่มขึ้น 
   1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้เพิ่มขึ้น  
   1.2 แผนงาน โครงการ  1) โครงการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
ต้องการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไป
ตามเกณฑ์   
   กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างท่ัวถึง
และหลากหลาย 
 2.1 เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
อย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
  2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 2) โครงการกําหนดมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทํา ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
  กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพทุกระดับให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  3.1 เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพทุกระดับให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสํารวจความต้องการศึกษาต่อด้าน
วิชาชีพ 2) โครงการกําหนดแผนการรับผู้เรียนประจําปี 3) โครงการกําหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีหลากหลาย  
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 พันธกิจท่ี 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีจํานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
  1.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
  1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อใช้ทรัพยากร
บุคคลร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอน  
  กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1 เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
อาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการจัดสรรงบประมาณและดําเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
 พันธกิจท่ี 4 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 
  1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์  
  1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมหรือกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 2) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการจัดทําส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม   
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
  2.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  
 2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับต่างๆ 
  

 จากแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี 4 พันธกิจ และ 11 
กลยุทธ์ ท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการประกันคุณภาพภายใน 
ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา จึงควรพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และด้านประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
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 4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้   
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้   
 1.1 ด้านความรู้ 
    ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะท่ีดี  
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
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ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
     สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายสําคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้   
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 5. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2560 

 มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 1. แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
 2. รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4  
และ 5 

5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
   

ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา (ยกเว้นเนื่องจากเป็นการประเมิน
ครั้งแรก) จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจํานวนตัวบ่งช้ีท้ังหมด ท่ีมีการประเมินตั้งแต่ตัว
บ่งช้ีท่ี 1.1-4.1 ตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างในปีปัจจุบัน
สูงกว่าในปีท่ีผ่านมา ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 
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 2. ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพในปีท่ีผ่านมา  “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน        
“ดีมาก” โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งช้ีนั้นมีการพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 
     ร้อยละของจํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

การคํานวณ 
                     จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 
      ร้อยละ =        X 100 
                        จํานวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน  
      

      ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง 
(ปีการศึกษา) 

2559 

เปรียบเทียบการพัฒนา 
 

(ปีการศึกษา) 
2559 

(ปีการศึกษา) 
2560 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดี ดี ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดี ดี ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้าน
ครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการ
ประสานงานความร่วมมือเพื่อการ
บริหารจัดการ 

4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดี ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดีมาก ดี ดี 



99 
 

      ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง 
(ปีการศึกษา) 

2559 

เปรียบเทียบการพัฒนา 
 

(ปีการศึกษา) 
2559 

(ปีการศึกษา) 
2560 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดีมาก ดี ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดี ดี ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมี
การพัฒนา 

             = 1x100 = 7.14 
                  14  

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการ
ประเมิน14 ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละ 
7.14 

 
 

ระดับคุณภาพ 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.57 ดีมาก 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีดังนี้ 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
   สงวน หอกคํา (2557) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) พัฒนากลยุทธ์
การพัฒนา การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3) ประเมิน    
กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ      
  ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
มาตรการ และตัวช้ีวัด กลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นได้แก่ 1) ส่งเสริมการวางแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 2) พัฒนาระบบและกลไกในการใน
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  3) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4) ยกระดับการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน 5) เร่งรัดติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6) ปรับปรุง
ระบบการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ      
7) รณรงค์ให้มีการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมใน
ระดับมาก ความเป็นไปได้ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด 
  พิสมัย นิติศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าท่ีธุรการวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกเป็นผู้บริหาร 
จํานวน 42 คน ครูจํานวน 511 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ จํานวน 191 คน เครื่องมือท่ีใช้ ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบใช้ t-test และ ANOVA  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ด้านการประกัน
คุณภาพภายในด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและด้านการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน
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อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม ตําแหน่ง 
ประสบการณ์ทํางาน และระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
  จินตนา ยงทัศนีย์ (2557) ได้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา:กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกรายละเอียดเป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู 
ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 136 คน 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลสัมฤทธิ์ในด้านกําหนดกรอบการประเมิน ด้านการ
กําหนดเกณฑ์การประเมิน และด้านการทํารายงานการประเมินตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง 
ในขณะท่ีด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ด้านกล
ยุทธ์การปฏิบัติงานและด้านแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง แสดงให้
เห็นว่า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการดําเนินการ แต่
ยังขาดความพร้อมในเรื่องของการนําผลงานการประเมินมาทําการพัฒนา ทําให้การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลยุรียังไม่สมบูรณ์ทุกกระบวนการ จึงต้องมี
การพัฒนาในส่วนท่ียังขาดต่อไป  
  นารี นาจวง (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ 
ภายในโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 4 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทและความต้องการจําเป็นในการประกันคุณภาพภายในโดยใช้การวิจัย   
เป็นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก แหล่งข้อมูลเป็นรายงานผลประเมินภายนอกรอบสองฉบับบทสรุป 
ระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบฯ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เช่ียวชาญกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ประเมิน
ภายนอก และกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มละ 7 คน รวม 21 คน ระยะท่ี 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบฯ
ในบริบทจริง กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก 2 โรงท่ีจัดการศึกษาสองและสามระดับ ระยะท่ี 4 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้รูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรครู จํานวน 15 คน ตัวแทนชุมชน 
จํานวน 10 คน และนักเรียน จํานวน 18 คน ในโรงเรียนท่ีใช้รูปแบบฯ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบบันทึก 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและแบบสอบถามความคิดเห็น    
  ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพเป็นกระบวนการดําเนินงานท่ีมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการเสริม 
สร้างความรู้และมโนทัศน์ท่ีจําเป็นสําหรับการประกันคุณภาพภายในโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการ
จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในท่ีเน้นชุมชนมีส่วนร่วม 2) การพัฒนามาตรฐานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยอิงผลประเมินและวิจัย 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกัน
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คุณภาพท้ังระบบ 4) การวิจัยปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ   
5) การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและใช้ผลประเมินเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง  
  วีระศักดิ์ สันสี (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและสร้างรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ
ท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบการประเมิน
คุณภาพภายใน กลุ่มเป้าหมายท่ีทําการศึกษาได้แก่ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ท่ีได้รับการประเมินภายนอกรอบสอง
ในปี 2552 จํานวน 50 โรงเรียน และทดลองใช้รูปแบบท่ีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน  
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วยโครงสร้างท่ีสัมพันธ์กัน 4 องค์ประกอบคือ 1) เป้าหมายของการประเมิน 2) ส่ิงท่ีมุ่ง
ประเมินได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้าน   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งช้ีการประเมินได้จากส่ิงท่ีมุ่งประเมิน     
15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี 3) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินมี 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับปรุง 4) วิธีการประเมินประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน และการประเมินตามรูปแบบ
เสริมพลัง 3 ประสาน ผลการประเมินพบว่า รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท้ัง 4 องค์ประกอบท่ีพัฒนาขึ้น มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพงานประเมินท้ังด้ านการใช้
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมิน
คุณภาพของรูปแบบท้ัง 4 องค์ประกอบมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
   สิริมนต์ นฤมลสิริ (2557) ได้ทําวิ จัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีดําเนินการ
วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค 
สังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างาน จํานวน 327 คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 

6 คน 2) ยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ ด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน          

3) การประเมินกลยุทธ์การบริหาร งานวิชาการโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ รวมจํานวน 140 คน 
  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาการบริหารงานหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอน
ประสบการณ์ 4) ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 5) เพิ่มคุณภาพ
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การพัฒนางานนิเทศการศึกษา 6) เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  และผลการ
ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้อยู่ในระดับมาก 
  สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส (2557) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิจัย รวมท้ังปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 2) ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3) ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย 4) พัฒนากลยุทธ์บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 5) ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่างท่ีพัฒนาขึ้น 
   ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการบริหารงานวิจัยรวมท้ังปัจจัยท่ีคาดว่าจะ
ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม และด้านกฎหมาย 2) กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มี 2 ด้าน ได้แก่ การนําและการควบคุม 3) กลยุทธ์การ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย มี 2 ด้าน ได้แก่ 
การนําและการควบคุม 4) กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่างท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ 
และตัวช้ีวัด ซึ่งได้กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
จํานวน 9 กลยุทธ์ 5) ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่างท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่ามีความ
สอดคล้องความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
  ประภาส เกตุไทย (2557) ได้ทําวิ จัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัด 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพและปัญหาและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 2) ศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ      
ทวิภาคี 3) พัฒนากลยุทธ์  4) ประเมินกลยุทธ์  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม         
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัย 
เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 1) พัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 2) ส่งเสริมการวางแผนการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ 3) พัฒนาโครงสร้างการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
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ประกอบการ 5) สร้างความรู้ ความเข้าใจอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแก่สถานประกอบการและ
ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 6) เพิ่มขีดความสามารถการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสู่มาตรฐานระดับสากล 7) พัฒนาการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 8) เสริมสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับชาติและนานาชาติ 9) พัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินการดําเนินงานตามแผนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ  และผลการ
ประเมินกลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไป
ได้ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด 
  สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ได้ทําวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก      
2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก และ 3) พัฒนากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดย
ใช้แนวคิดการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือกและแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดย
ศึกษาจากผู้บริหาร จํานวน 40 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จํานวน 40 คน หัวหน้าระดับช้ัน จํานวน 40 
คน และครูผู้สอน จํานวน 80 คน รวมท้ังส้ิน 200 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและ
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า สภาพท่ีพึงประสงค์มีค่าเฉล่ียสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน        
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า จุดอ่อนคือการประเมินผล จุดแข็งคือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ
พัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ โอกาสคือสภาพเทคโนโลยี 
และภาวะคุกคามคือนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สําหรับกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ในระดับมาก ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 
  นิคม เหล่ียมจุ้ย (2557) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการเปล่ียนแปลง 
2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3) ประเมินกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และมาตรการ กลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นมี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาการ
วางแผนบริหารการเปล่ียนแปลงแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลท่ีทันสมัย 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหาร
สู่การเปล่ียนแปลง 3) เสริมสร้างกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมและใช้ระบบเครือข่าย 4) ปรับปรุง
ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อการบริหารการเปล่ียนแปลง 5) พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและมีศักยภาพ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 6) ยกระดับการจัดระบบการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) 7) เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ
ด้าน ICT งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและสู่เชิงพาณิชย์ 3) ผลการประเมิน กลยุทธ์ พบว่า 
กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไปได้ใน
ระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด 
  รัชนี นิธากร (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
ของระบบประกันคุณภาพภายใน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสําคัญ 
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้าคือ บุคลากร รองลงมาคือการบริหารจัดการ จุดแข็งท่ีปรากฏเด่ นชัดคือ การมี
ระบบและกลไกประกันคุณภาพที่ชัดเจน จุดท่ีควรพัฒนาคือระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
กับกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ด้านความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ คือ ต้องการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีดีมีคุณภาพ รองลงมาด้านกระบวนการ สําหรับความ
ต้องการด้านปัจจัยนําเข้า คือ ต้องการให้บุคลากรและผู้บริหารให้ความสําคัญหรือปฏิบัติงานปกติด้วย
วิถีคุณภาพให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพให้ได้ 2) การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ได้กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 9 กลยุทธ์ 3) ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภาในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในด้านความสอดคล้อง
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวช้ีวัด มีความสอดคล้อง
ในระดับมาก และในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ 
มาตรการและตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
  จันทร เพชรบูรณ์ (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
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  ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาดําเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นงานท่ีต้องดําเนินงานตาม
แนวปฏิบัติท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยต้องการพัฒนาผู้บริหารและครูให้เห็นความสําคัญของการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามากท่ีสุด 2) กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ตัวช้ีวัด 
มีกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 7 กลยุทธ์ 3) ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ โดยภาพรวม 
พบว่า มีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด มีความเป็นไปได้ในระดับมาก มีความเหมาะสมและความ
เป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด  
  ประสิทธิ์ ชุมศรี (2558) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
สุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจํานวน 398 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามสภาพ
ปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและความต้องการการพัฒนาบุคคลากรเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ แบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตนคติในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อรูปแบบ  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 
รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และขั้นตอน
ดําเนินการ ผลการใช้รูปแบบพบว่า สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังการใช้รูปแบบมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรท่ีทําหน้าท่ี
นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  วัชรศักด์ิ สงค์ปาน (2558) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อ
บรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝ่ังอันดามัน มีวัตถุประสงค์        
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝ่ังอันดามัน  3) เพื่อตรวจสอบรูปแบบ และ   
4) เพื่อศึกษาแนวทางการนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝ่ังอันดามันไปใช้ โดยมีวิธีวิจัย 4 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝ่ังอันดามัน มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์
ด้านระบบงานและกลไก ด้านเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ และ 83 กิจกรรม คือ องค์ประกอบด้าน 
หลักการ 37 กิจกรรม วัตถุประสงค์ 4 กิจกรรม ระบบงานกลไก 31 กิจกรรม และเงื่อนไขการนํา 
รูปแบบไปใช้ 11 กิจกรรม ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝ่ังอันดามัน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ( Delphi 
Technique) จํานวน 2 รอบ พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด ด้าน 
องค์ประกอบรูปแบบมีค่าดัชนีความความเท่ียงตรงเนื้อหาเป็นรายข้อ I-CVI ไม่ตํ่ากว่า .85 ทุกข้อและ
ดัชนีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาท้ังฉบับ S-CVI เท่ากับ .99   
   สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการ
บริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
2) กําหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 3) ประเมินกลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้น ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกศึกษาการบริหาร
การประกันคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนนักศึกษา จํานวน 120 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ขั้นตอนท่ีสอง กําหนดกลยุทธ์การบริหารการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ 
จํานวน 9 คน และ ขั้นตอนท่ีสามประเมินกลยุทธ์ ด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ โดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 18 คน  
  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจํานวน 12 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2) สร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีพึง
ประสงค์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของผู้ปกครอง 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 4) พัฒนาและระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การให้มีความเหมาะสม
และความต่อเนื่อง 6) ส่งเสริมการวางแผนบริหารการประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 7) ส่งเสริมการ
จัดทําแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 8) พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 9) สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพให้ครบวงจรคุณภาพ 10) เร่งรัดติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 11) ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา        
อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 12) สนับสนุนและต่อยอดความรู้ความสามารถผู้สําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา  
  จักรภพ เนวะมาตย์ (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัย 
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เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      
ในวิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบความสําเร็จ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ 4) เพื่อประเมินกลยุทธ์ โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติ และ 
การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)     

  ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัย 
เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด และมาตรการ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ 1) ส่งเสริมการวางแผนการบริหารงานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 3) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม      
มีจิตสํานึกในการให้บริการ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
4) พัฒนากระบวนการดําเนินงานงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ  
5) สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานในงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้ครบวงจรคุณภาพ    
6) ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้
เหมาะสมและทันสมัย 7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา  
   สมาน อิศวภูมิ (2559) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในกับการบริหารสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลาง มีวัตถุประสงค์หลักคือ
เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการระบบประกันคุณภาพภายในกับการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
ดําเนินการเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ (2) พัฒนารูปแบบโดย
การร่างรูปแบบจากข้อมูลท่ีศึกษาในขั้นตอนท่ีหนึ่ง และปรับปรุงรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม และ     
(3) ประเมินรูปแบบโดยการนํารูปแบบไปทดลองใช้ในสภาพจริง กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน และผู้แทนครูจํานวน 21 คน 
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีทดลองใช้ รูปแบบ 45 คน จาก 3 โรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
สถานศึกษาท่ีทดลองใช้รูปแบบ จํานวน 15 คน  
   ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบหลักของรูปแบบมีสามองค์ประกอบ คือ (1) ความรู้
พื้นฐานของบุคลากรในการดําเนินงานตามรูปแบบ (2) ขั้นตอนการดําเนินงานตามรูปแบบ (3) ผลการ
ดําเนินงานตามรูปแบบ มี 3 ส่วน คือ สภาพการดําเนินงานรูปแบบ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
รูปแบบ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และเมื่อนํารูปแบบไปทดลองใช้พบว่า
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานตามรูปแบบอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และผ่านการประเมิน  รอบสามท้ัง 3 โรงเรียน และประชุมอิง ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นด้านการประเมินผลรูปแบบซึ่ง
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ปณตนนท์ เถียรประภากุล (2559) ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพบริบทและปัจจัยท่ี
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ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ดําเนินการสร้างกลยุทธ์จาก    
ผลการศึกษาสภาพบริบทโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวน 33 คน และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 396 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์โดย
การสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 13 คน 
  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชน
ในการกําหนดนโยบายจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 2) พัฒนาครูให้มีการ
จัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะการคิดขั้น สูงของนักเรียน        
3) ยกระดับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและครอบครัวในการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียน 4) เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียน 5) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน 6) ขับเคล่ือนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน 
   วาลิช ลีทา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนเตรียมการ การ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผน การกํากับตรวจสอบการปฏิบัติการ และการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอน จํานวน 324 คน จากการสุ่มอย่างง่าย และคัดเลือกแบบเจาะจง
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน เพื่อสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการนําเสนอ
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี ร้อยละ การทดสอบค่าวิกฤตที  
   ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและแต่ละรายด้านปฏิบัติได้จริงในระดับมาก โดยโรงเรียนขนาดใหญ่
ปฏิบัติได้จริงมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแต่ละด้าน มีปัญหาสําคัญดังนี้ ด้านการวางแผนเตรียมการ ปัญหาสําคัญ ได้แก่ ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน ด้านการดําเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ด้านการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขาดระบบและความไม่
จริงจังของคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด้านการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ ได้แก่         
ขาดงบประมาณและความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน  3) แนวการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแต่ละด้านมีแนวทางสําคัญดังนี้ ด้านการวางแผนเตรียมการ ได้แก่ การอบรมช้ีแจง
ให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ คณะกรรมการควรดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานท่ี
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กําหนดไว้ ด้านการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้แก่ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีความรู้
ความสามารถและกําหนดตัวบ่งช้ีการตรวจสอบท่ีชัดเจน และด้านการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ 
ได้แก่ เชิญนักวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจต่อครูและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินการ
จากผู้นําชุมชน 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 ปากเกอร์และเคส (Parker and Case, 1993:89-91) ได้ศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์ในการ

กระตุ้นให้คณะต่างๆ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งพบว่าเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเหล่านั้นสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ท่ีต้อง
สร้างให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้มาวางแผน
ในกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เพื่อท่ีจะช่วยในการสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดการความริเริ่มและนําไป
สรุปเกิดเป็นความรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียนในแต่ละบุคคลแต่ท้ังจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เร็วขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  แอทโจน (Atjonen, 1994) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น เครื่องมือ        
การบริหารและการพัฒนาครูในระบบโรงเรียนโดยประเมินจากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนรับภาระเรื่องหลักสูตรมากเกินไปโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรล่าช้า
ผลกระทบท่ีสําคัญคือครูผู้เช่ียวชาญการสอนไม่สามารถนําออกแบบหลักสูตรได้  และปัญหาสําคัญท่ี
พบคือยังขาดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

  แซนเดอร์ส และคนอื่นๆ (Sanders, et al., 1995) ได้สังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับโมเดล
การประเมินโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา พบว่า ในสหรัฐอเมริกามีการประเมินโรงเรียนมาเป็นเวลากว่า 
150 ปี มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องท้ังของกลุ่ม
ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน การประเมินโรงเรียนจะทําให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยในการ
ตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานท่ีดี ประโยชน์ท่ีได้จากการประเมินโรงเรียนท่ีมีต่อนักเรียน
คือ การช่วยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่ียังเป็นจุดอ่อน การประเมินโรงเรียนเกี่ยวข้องกับ    
2 เรื่องคือ 1) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 2) การใช้เกณฑ์การตัดสินระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานของโรงเรียน แนวทางการประเมินโรงเรียนของสหรัฐอเมริกามี          
4 รูปแบบคือ 1) การประเมินเพื่อการรับรองวิทยฐานะ 2) การประเมินโรงเรียนตามข้อกําหนดของรัฐ
เพื่อสนองต่อข้อเรียกร้องของสาธารณชน 3) การประเมินโรงเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 4) การ
ประเมินโรงเรียนโดยกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น รัฐ และภูมิภาค สรุปได้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีสภาพความ
พร้อมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  คีเซอร์ (Kezer, 2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในความร่วมมือระหว่างงานวิชาการ 
และงานกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการบูรณาการ หรือการสร้างความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและงานกิจการ
นักศึกษา โดยถือว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนานักศึกษาเพราะจะทําให้เกิดความร่วมมือในการ
ทํางานและขจัดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ได้ 
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 อีทเธล (Ethel, 2013) ได้ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษาของประเทศ
ไนจีเรีย พบว่า การอาชีวศึกษามุ่งเน้นด้านการฝึกฝนทักษะเป็นสําคัญ  ดังนั้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการอาชีวศึกษาจึงเป็นแนวคิดท่ีคํานึงถึงผลการดําเนินงานในระดับสูงในการอาชีวศึกษา 
เช่น ด้านการเรียนการสอน สาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมผู้เรียน และกระบวนการทางวิชาการ
โดยรวม การอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพหมายความถึงส่ิงป้อนเข้า และผลท่ีได้ของหลักสูตร แนวคิดด้าน
การประกันคุณภาพในการนําไปใช้กับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แม้จะไม่อาจนํามาเป็นตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานได้โดยตรงแต่มีความจําเป็นท่ีต้องให้ความใส่ใจอย่างจริงจัง คุณภาพการศึกษาท่ีดี 
เป็นส่ิงจําเป็นมากในการพัฒนาโดยรวมของผู้เรียนท่ีจะให้ความมั่นใจต่อการพัฒนาท่ีเหมาะสม โอกาส
ในการทํางาน และความตระหนักในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และแนะนํากลยุทธ์ท่ีทํา
ให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องนี้ได้กําหนดตัวแปร (Parameters) สําหรับการประกัน
คุณภาพการอาชีวศึกษาไว้ดังนี้ คือ คุณภาพของครูและผู้ฝึกทักษะ การสอน การประกันคุณภาพ
หลักสูตร การควบคุมดูแล การประเมินผล และได้กําหนดปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกันคุณภาพ 
คือ งบประมาณไม่เพียงพอ คุณภาพและปริมาณของบุคลากรไม่เพียงพอ การขาดสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ปัญหาการขาดงานของครูและขาดเรียนของผู้เรียน การละเลยต่อรายงานการประกันคุณภาพ  

 มุนะสตีวี่ เออร์นี่ (Munastiwi, Erni., 2015) ได้ทําการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือท่ีเรียกโดยใช้คําย่อ
ว่า “SMK” โดยรูปแบบดังกล่าวได้ครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการเริ่มแรกต้ังแต่ผู้ เรียนตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาจนกระท่ังจบการศึกษา การประกันคุณภาพเป็นส่ิงท่ีสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ท่ีได้รับความคาดหวังในการผลิตทรัพยากร
มนุษย์ช้ันนําเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลประกอบด้วย “SMK” 4 แห่ง ซึ่งแต่ละ
แห่งมีผู้ให้ข้อมูลจํานวน 61 คน “SMK” 3 แห่งแรกได้ถูกกําหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบใน
ขั้นแรก ในขณะท่ีสถานศึกษาแห่งท่ีเหลือได้ถูกกําหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบรูปแบบ 
(Model Test) การเก็บข้อมูลได้ใช้เทคนิควิธีการ 4 รูปแบบ คือ การสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบว่า ในด้านคุณภาพของสถานศึกษา  “SMK” สามารถเปล่ียนความคิด
ความเช่ือของผู้เรียนส่วนใหญ่ให้เป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีผลิตภาพมากขึ้น ผู้เรียนไม่ต้อง
พึ่งพาแต่ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีให้ แต่ในทางตรงกันข้าม พวกเขาพยายามหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวกและครูได้นําเอาอุปกรณ์ตามเกณฑ์กําหนดและท่ีสามารถ
ดัดแปลงได้มาใช้ในทางปฏิบัติ สรุปในการกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาจาก “SMK” ควรมีสมรรถนะท่ี
สัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์และการเป็นผู้ประกอบการ โดยสมรรถนะแรกคือ การคาดการณ์ถึงยุค
สมัยของโลกาภิวัตน์ สมรรถนะท่ีสองคือ การพัฒนาจิตสํานึกของความเป็นผู้ประกอบการท่ีสามารถ
สร้างงานต่างๆ ได้ ผลของรูปแบบนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการพัฒนา
ความคิด ความเช่ือ และความตระหนักของผู้เรียนในการเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน รูปแบบนี้สามารถ
สนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้พัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเพื่อท่ีผู้สําเร็จการศึกษา จะไม่ได้มี
เพียงความสามารถท่ีจะทํางานในบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้
อีกด้วย  
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 ซินหลาน (Xinlan, 2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสะท้อนระบบการประกันคุณภาพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในยุค บิ้กดาต้า โดยท่ีบิ้กดาต้าจะมีลักษณะสําคัญคือ ปริมาณ 
ความหลากหลาย คุณค่าและการหมุนเวียน ในปัจจุบันมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นและเป็นความท้าทายใน
การสร้างระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้น ในประเทศ
จีน ในยุคของบิ้กดาต้าเช่นนี้ มีปัญหาในระบบการประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตรในปัจจุบัน 
อย่างเช่น โครงสร้างคณะทํางานท่ีไม่สมบูรณ์ การไม่มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
มาตรฐานต่างๆ ไม่อิงหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ และการลงทุนด้านความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ การ
สร้างระบบการประกันคุณภาพสําหรับระดับประกาศนียบัตรภายใต้ยุค บิ้กดาต้าจึงจําเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดในการสร้างระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้รองรับต่อโครงสร้าง
คณะกรรมการหลายภาคส่วน แนวโน้มการพัฒนาระดับช้ันในการปฏิบัติงานแบบหลายช้ัน ในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการทําให้ฐานข้อมูลของระบบการประกันคุณภาพมีความเข้มแข็งขึ้น  

  แกทท์และโฟว์โชว์ (Gatt & Faurschou, 2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้การประกัน
คุณภาพของยุโรปในการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา (EQAVET) ในระดับประเทศ ในความ
เข้าใจเชิงลึกจากโครงการ PEN Leonardo EQAVET ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพในการ
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรม งานวิจัยนี้ได้เน้นการนํากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้โดยผู้
ให้บริการด้านอาชีวศึกษา ใน 4 ประเทศ คือ มอลต้า อิตาล่ี ตุรกี และสวีเดน มีการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ให้บริหารด้านอาชีวศึกษา จํานวน 62 ราย 
  ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศต่างๆ มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับ EQAVET ยกเว้น มอลต้า 
ท่ีผู้ให้บริการด้านอาชีวศึกษาทุกแห่งได้นําบางด้านของ EQAVET ไปใช้ แม้บางครั้งจะมิได้เกิดจาก
ความต้ังใจก็ตาม สถานการณ์ท่ีพบคือ มีการนํา EQAVET มาใช้ในระดับท่ีตํ่ากว่าเป้าหมายไว้มาก โดย
มีการสะท้อนผลไว้ดังนี้  ในขั้นวางแผน ผู้ให้บริการด้านอาชีวศึกษาในทุกประเทศได้กล่าวถึงความ
จําเป็นในการวางแผนและประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงอยู่เสมอ โดยประเทศมอลต้าและอิตาล่ี ได้
กล่าวถึงความจําเป็นในการปรับระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ และการมี
แนวทางท่ีชัดเจนในการจัดแผนการศึกษา ในขั้นการนําไปใช้ ได้มีการกล่าวถึงความจําเป็นในการมีทีม
ท่ีมุ่งมั่น มีความสมดุลและเช่ือมั่นในการประกันคุณภาพ การควบคุมดูแล การลดขั้นตอนการทํางาน
ทางราชการ และความสามารถส่ือสารกันได้โดยชัดเจน  

 วีสเนอร์และเนอร์เฮนนิ่ง (Wiesner and Nurhening, 2018) ได้ศึกษาการบริหาร
จัดการคุณภาพการอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา:บทบาทของครูในการพัฒนาคุณภาพองค์กร  
พบว่า ครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนมี
ส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของการอาชีวศึกษา และครูมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการนําเอาระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามาใช้ ประเด็นหลักท่ีรายงานการศึกษาฉบับนี้ต้องการเน้นย้ําคือ 
ทําอย่างไรจะให้ครูมีความเข้าใจต่อคุณภาพการขับเคล่ือนกิจกรรมท้ังหลายท่ีครูปฏิบัติให้นําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพได้ ระบบการประกันคุณภาพ เป็นส่ิงจําเป็นในการนํามาประยุกต์ใช้ใน
การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของโลกแห่งการ
ทํางานได้ ครูต่างปฏิบัติงานอยู่ในกระบวนการหลักคือกระบวนการเรียนการสอน จึงจําเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนท่ีดีจากกระบวนการหลักอื่นๆ อย่างเช่นกระบวนการบริหารจัดการ และสนับสนุน 
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กิจกรรมท้ังหลายในสถาบันอาชีวศึกษา ล้วนมีความเช่ือมโยงกับงานของครู จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
บูรณาการให้ครูอยู่ในกระบวนการพัฒนาและประกันคุณภาพ  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและการประเมินกลยุทธ์  แนวคิด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบ
ผลสําเร็จ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา เทคนิคท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสังเคราะห์ประกอบการพัฒนากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุป
เป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา และแนวคิดท่ีใช้ใน
การศึกษาตัวแปรดังกล่าว ดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาและ

การประเมินกลยุทธ์ 

1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3. มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับปวช.
และระดับปวส. พ.ศ. 2559 

4. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธ์  

5. บริบทเกี่ยวกับ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
  

แนวคิดในการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
วิสัยทัศน์ : 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พันธกิจ :   
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
3. ประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เป้าประสงค์ : 
1. คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ 
2. พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 
3. สรา้งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้แก่
ผู้เรียน 
4. ยกระดับการกํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 


