
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสร้างกลยุทธ์
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์   
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  

 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย 4 ขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 แสดงวิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 - (ร่าง) กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่ อพัฒนา
คุณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึ กษา  ของวิทยาลัย เทคนิค
นครสวรรค์ 
 

ขั้นตอนท่ี  2  การสร้างกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา  ของ วิ ทยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ 
     
 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา  ของ วิ ทยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ 
 
 

- ทดลองใช้กลยุทธ์  
 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนและผู้แทนชุมชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา ของวิทยาลั ย เทคนิค
นครสวรรค์ 
  

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา  ของ วิทยาลั ย เทคนิค
นครสวรรค์ 
    
 
 

1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ข อ ง วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
นครสวรรค์ โดยการสังเคราะห์เอกสาร 
1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย เทคนิค
นครสวรรค์ โดยการส ารวจ 
1.3 ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลส าเร็จ โดยการ
สัมภาษณ์ 

- ได้ข้อมูลสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่ อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
    

ขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

 
 

4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 รางวัลที่ ผู้ เรียน ครูผู้ สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ 
 4.3 การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วม
โครงการ 
 4.4 การศึกษาความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามโครงการของผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 
 

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
4.2 รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ 
4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วม
โครงการ 
 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

2.1 การจัดท าร่างกลยุทธ์ฯ โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
2.2 การตรวจสอบกลยุทธ์ฯ โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
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ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

         การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร และการใช้แบบสอบถาม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

              ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
สังเคราะห์เอกสาร 

  1.1.1 แหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ประกอบด้วย คู่มือการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คู่มือด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และโดยเฉพาะเอกสารจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เอกสาร 

  1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกัน

คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

  1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis)  
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 ขั้นที่ 1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการส ารวจ 

         1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 4 คน และครูผู้สอน จ านวน    

169 คน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รวมจ านวน 173 คน ท่ีปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ในปีการศึกษา 2560  

     2) กลุ่มตัวอย่าง  
           กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน เลือกแบบ

เจาะจง ครูผู้สอน จ านวน 117 คน รวม จ านวน 120 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ตามสัดส่วนของครูในแต่ละแผนกวิชาเลือกจาก
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) แสดงกลุ่มตัวอย่างดังตาราง
ท่ี 10   
 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูผู้สอน จ าแนกตามแผนกวิชา 
 

แผนกวิชา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. ช่างยนต์ 33 27 
2. ช่างกลโรงงาน 16 15 
3. ช่างเช่ือมโลหะ 7 2 
4. ช่างไฟฟ้า 25 23 
5. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 21 18 
6. ช่างก่อสร้าง 7 3 
7. ช่างสถาปัตยกรรม 6 3 
8. ช่างส ารวจ 6 2 
9. ช่างโยธา 10 4 
10. ช่างเมคคาทรอนิกส์ 8 3 
11. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 9 5 
12. ช่างเทคนิคพื้นฐาน 7 3 
13. สามัญสัมพันธ์ 14 9 

รวม 169 117 
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 1.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
      การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
              ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ 
  ตอนท่ี 2 สภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ 
       ตอนท่ี 3 ปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
   5   หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง มีปญัหาอยู่ในระดับมาก 
   3   หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
       1   หมายถึง    มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนท่ี 4 ปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
   5   หมายถึง เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก 
   3   หมายถึง เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย 
       1   หมายถึง  เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
(เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในภาคผนวก ก หน้า 258-271) 
     การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามล าดับดังนี้ 
       1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน 
            2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแบบสอบถาม 
       3. ศึกษาหลักการ และแนวทางการสร้างแบบสอบถาม 
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       4. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ีต้องการเก็บข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์        
       5. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ ด้านการพัฒนากลยุทธ์ ด้าน
การวิจัย ด้านการประกันคุณภาพภายใน เพื่อประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และการใช้ภาษา ซึ่งผู้เช่ียวชาญ มีจ านวน 5 คน ดังนี้  
 5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
 เกล้าพระนครเหนือ 
 5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง    
                                       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
      5.3 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์   
                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
   5.4 ดร.ประทีป บินชัย   
                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
 5.5 ดร.ชัด อินทะสี    
                                  ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   
     6. น าผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ   
หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการท่ีมีค่า IOC 
ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ต้ังแต่ 
0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแสดงผลการหาค่า IOC ในภาคผนวก ก) 
       7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
       8. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน       
น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 และ 4 มาค านวณค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่า
ความเช่ือมั่น ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 มีค่าอยู่ในช่วง 0.8-1.00 (รายละเอียดแสดงผลการหาความ
เช่ือมั่นในภาคผนวก ก) 
   9. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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     1.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตามล าดับดังนี้ 
          1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
     2. ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามท้ังของผู้บริหารสถานศึกษาและของ
ครูผู้สอน ให้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ 
    3. ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามท่ีเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 3 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอน จ านวน 117 ฉบับ ได้รับคืน 
จ านวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

  1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
       1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าร้อยละ  
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าร้อยละ  
        3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .S.D ) ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์
ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69) 
      4.50 – 5.00   หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
                  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
                    2.50 – 3.49   หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49  หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับระดับน้อย 
     1.00 – 1.49   หมายถึง  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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       4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .S.D )ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์ดังนี้              
(ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69) 
      4.50 – 5.00   หมายถึง  เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
                  3.50 – 4.49  หมายถึง  เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก 
                    2.50 – 3.49   หมายถึง  เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49  หมายถึง  เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย 
     1.00 – 1.49   หมายถึง  เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

      ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลส าเร็จ โดยการ
สัมภาษณ์ 
        1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
       กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบผลส าเร็จในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาละ 3 คน 
จ านวน 2 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รวมจ านวน  
6 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 
คน และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน  2 คน โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานศึกษา
คือ เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดของปีการศึกษา 2559 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    1.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 

    เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
   ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
     ตอนท่ี 2 ประเด็นการให้สัมภาษณ์ 
    การสร้างและหาคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ด าเนินการดังนี้ 
     1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา            
    2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
     3. สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
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        4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหาและการใช้
ภาษา ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ดังนี้  
  4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  
          คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
   เกล้าพระนครเหนือ 
  4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง    
                                           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4.3 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์   
                                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 

4.4 ดร.ประทีป บินชัย   
                                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

4.5 ดร.ชัด อินทะสี    
                                      ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   
    5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
   1.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
    1. ผู้วิ จัยส่งหนัง สือออกจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ผู้อ านวยการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีต้องการเก็บข้อมูล และนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์ 
     2. ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์
เพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทราบแนวค าถามและเตรียมการตอบ  
    3. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และจดบันทึกด้วยตนเอง และมีผู้ช่วยนักวิจัย เป็นผู้
บันทึกเทป (โดยด าเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน มกราคม 2561 ) 
    1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
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ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

                  ในการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 ขั้นที่ 2.1 การจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)  
   ในการจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยด าเนินการ
ดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยน าข้อมูลผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
มาร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มาเป็นแนวทางในการท าร่างในการกลยุทธ์  
   2.  ผู้วิ จัย เชิญผู้ เกี่ยวข้องร่วมประชุมเ ชิงปฏิบั ติการ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพภายใน จ านวน 3 คน 
รองผู้อ านวยการ ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน  
2 คน หัวหน้างานประกันคุณภาพ ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อย
กว่า 2 ปี จ านวน 1 คน หัวหน้าแผนกวิชา ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่
น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 4 คน ครูท่ีมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 7 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ ท่ีเป็นนักวิชาการและการพัฒนากลยุทธ์ ไม่น้อย
กว่า 3 ปี จ านวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 20 คน 
           3. ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีออกจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อขอ
ความร่วมมือบุคลากรของวิทยาลัยและผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์จากภายนอก ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ขั้นตอนนี้ และส่งก าหนดการประชุม พร้อมท้ังแนบเอกสารประกอบการยกร่างกลยุทธ์ มอบให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม      
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดการประชุมใน วันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ การประชุมวันแรก วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
    1. ผู้วิจัยเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์มาเป็นผู้ด าเนินการ
ร่วมกับผู้วิจัยโดยมีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้จดบันทึกและบันทึกเทป   
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   2. ผู้ด าเนินการประชุมเปิดการประชุม เวลา 09.00 น. แนะน าผู้เข้าร่วม
ประชุม และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   3. ผู้วิจัยน าเสนอความเป็นมาและกระบวนการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยย่อ  
  4. ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการใช้แบบสอบถาม ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบ   
   5. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกรอบการพิจารณาตามประเด็นหลัก ประกอบด้วย  ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร  2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านการเมือง/
กฎหมาย 4) ด้านเทคโนโลยี 
   6. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันประเมินน้ าหนัก (Weight) และสภาพ
ปัจจุบัน (Rating) ของ SWOT ด้วยแบบประเมิน SWOT เพื่อค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weighted 
Score) จัดล าดับความส าคัญของ SWOT และหาสถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์ 
  7. จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการวันท่ีสอง ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมกัน   
ยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการวันท่ีสอง 
ด าเนินการต่อจากวันแรกดังนี้ 
  1. ผู้ด าเนินการประชุมช้ีแจง ทบทวนเนื้อหา และข้อความต่างๆ ท่ีได้จากการ
ประชุมไปแล้วในการประชุมในวันแรก แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ต่อจากวันแรก ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ 
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(Goal) กลยุทธ์  (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI) และโครงการ (Project) การประชุมส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
  3. ผู้ด าเนินการประชุมและผู้วิจัยร่วมกันสรุปร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ต่อท่ีประชุมพร้อมท้ังให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและถูกต้องของกลยุทธ์ ท่ีพัฒนาขึ้น ร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย       
1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าประสงค์ 4) กลยุทธ์ 5) ตัวชี้วัด และ 6) โครงการ  

 ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  

  2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
            กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนา กลยุทธ์ ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังส้ินจ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วย  
  กลุ่มท่ี 1 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู้ระดับปริญญาเอกและประสบการณ์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนากลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี ประกอบด้วย 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง  
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ  ชูทัน   
       อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา   
       อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
   กลุ่มท่ี 2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ระดับปริญญาเอก ท่ีมีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษหรือเช่ียวชาญ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี 
   1) ดร.สงวน  หอกค า   
    ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
   2) ดร.จักรภพ  เนวะมาตย์    
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก 
   3) ดร.วัลลีย์  อาศัย  
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก  
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 กลุ่มท่ี 3 เป็นครูผู้สอนมีความรู้ระดับปริญญาเอก ท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
หรือเช่ียวชาญและมีความรู้ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนากลยุทธ์ มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 
   1) ดร.ชัด  อินทะสี   
       ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
   2) ดร.ศยามล  นิติพงศ์สุวรรณ  
                          ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
   3) ดร.มุจลินทร์  บินชัย     
                           ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

   2.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 

      เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามเพื่อ ตรวจสอบกลยุทธ์
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 สอบถามความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้      
     5 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended 
Form) การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์มาก าหนดเป็นประเด็นของข้อค าถาม 
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   2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
          1. ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือเชิญออกจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และส่ง
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสัมมนา พร้อมท้ังแจ้งก าหนดการสัมมนา และแนบเอกสาร      
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พร้อมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการจัดสัมมนา 
     2. ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยัน นัดหมาย 
วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะด าเนินการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ  
     3.  ผู้วิ จัยจัดการสัมมนาอิง ผู้เ ช่ียวชาญ ในวัน ท่ี 3 มีนาคม 2561 เวลา             
9.00 น.–12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และบันทึก
ย่อระหว่างการสัมมนาโดย ดร.ชัด อินทะสี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร        
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการสัมมนา ซึ่งขั้นตอนในการสัมมนา ดังนี้ 
         3.1 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
     3.2 ผู้ด าเนินการสัมมนาให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันวิพากษ์กลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยร่วมกันพิจารณา องค์ประกอบของกลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ รวมท้ังข้อเสนอแนะอื่นๆ 
   3.3 ผู้ด าเนินการสัมมนาและผู้วิจัยปรับปรุงร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์  
   3.4 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ  
ร่างกลยุทธ์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน ตอบแบบสอบถามท้ัง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียก าหนด
ตามเกณฑ์ ดังนี้   
           4.50 – 5.00  หมายถึง รูปแบบมคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
           3.50 – 4.49  หมายถึง รูปแบบมคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก 
           2.50 – 3.49  หมายถึง  รูปแบบมคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
           1.50 – 2.49  หมายถึง    รูปแบบมคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ น้อย 
           1.00 – 1.49  หมายถึง    รูปแบบมคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 โดยกลยุทธ์ท่ีมีค่าเฉล่ีย ≥ 3.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 1.00 แสดงว่า      
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นั้นมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

        การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือการใช้กลยุทธ์ 
ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ  
  3.1 แหล่งข้อมูล 
     กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 20 คน รวมจ านวน 23 คน ผู้แทน
ชุมชน จ านวน 20 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 43 คน 
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   3.2 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม 
     การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
    - คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และแบบสอบถาม      
2 ฉบับ ดังนี้ 
    แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้  
      5 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 

   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับดังนี้ 
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   5 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ 
      ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

   การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  1. คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
   1) ศึกษาหลักการเขียนคู่มือจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
    2) ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่วนท่ี 3 แนว
ทางการด าเนินงานตามโครงการ ของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และส่วนท่ี 4 โครงการ
ทดลองใช้กลยุทธ์   
   2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีข้ันตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
     2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
      3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด และลักษณะ
ของตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือน
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ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
    4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ดังนี้  
    4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  
            คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง    
                           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     4.3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์   
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
     4.4) ดร.ประทีป บินชัย   
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
    4.5) ดร.ชัด อินทะสี    
                      ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   
     5) น าผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิ งเนื้อหาของแบบสอบถามมา
ค านวณหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดง
ว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาท่ีต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 :71)  
ซึ่งรายการค าถามในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.80-1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้อง
ปรับปรุงด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้า 291) 
     6) น าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา  และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.954 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ก หน้า 292) 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีข้ันตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้ 
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    1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
    2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
     3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด และลักษณะ
ของตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ดังนี้  
   4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  
          คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง    
                        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     4.3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์   
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
     4.4) ดร.ประทีป บินชัย   
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
   4.5) ดร.ชัด อินทะสี    
                     ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   
    5) น าผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ    
หาค่า IOC ( Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า      
ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาท่ีต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 71) ซึ่ง
รายการค าถามในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.80 - 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้อง
ปรับปรุงด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้า 297) 
    6) น าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ ท่ีไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
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อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.956 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 
หน้า 298) 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้วิจัยท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อขออนุญาตทดลอง
ใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรของ
วิทยาลัย การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
    3.3.1 การวางแผนการทดลองใช้กลยุทธ์  
       ผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมช้ีแจง ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบมี
การก าหนดบทบาท หน้าท่ี ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีทดลองใช้กลยุทธ์ ในท่ีนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ท่ีรับผิดชอบโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ รวมถึงการอธิบายวิธีการใช้เอกสารคู่มือการใช้
กลยุทธ์ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และก าหนดปฏิทินการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ 
    3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน 
    ผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบ ได้ร่วมกันท าการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดย
ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา และวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องใช้ใน
การทดลองใช้กลยุทธ์ฯ 
    3.3.3 การด าเนินงานตามปฏิทินการทดลองใช้กลยุทธ ์
    ผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบ ได้ร่วมกันศึกษาเกณฑ์ 
ท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล ตามตัวชี้วัดและแนวทางด าเนินงานของกลยุทธ์อย่างละเอียด ด าเนินงาน
ตามโครงการ ท่ีมีตัวชี้วัดและโครงการด าเนินงานตามกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัด ของกล
ยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตามปฏิทินในตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11 ปฏิทินการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

รายการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พ.ค. 2561 - ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ช้ีแจงและร่วมกัน
ด าเนินงานตามองค์ประกอบของกลยุทธ์ 
ท่ีประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและ
ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล   

- ผู้วิจัย  
- ผู้บริหารสถานศึกษา - 
ครูผู้สอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

มิ.ย. – มี.ค.
2561 

- ด าเนินการตามโครงการของกลยุทธ์  
ท่ี 1 พร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

- ผู้วิจัย  
- ผู้บริหารสถานศึกษา - 
ครูผู้สอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 
- ผู้เรียน 

พ.ค. 2561– 
ก.พ. 2562   

- ด าเนินการตามโครงการของกลยุทธ์  
ท่ี 2 พร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

- ผู้วิจัย  
- ผู้บริหารสถานศึกษา   

- ครูบริหาร
สถานศึกษา 
- ชุมชน 

พ.ค. 2561– 
ก.พ. 2562   

- ด าเนินการตามโครงการของกลยุทธ์  
ท่ี 3 พร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

- ผู้วิจัย  
- ผู้บริหารสถานศึกษา - 
ครูผู้สอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ผู้เรียน 

พ.ค. 2561– 
ก.พ. 2562   

- ด าเนินการตามโครงการของกลยุทธ์  
ท่ี 4 พร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

- ผู้วิจัย  
- ผู้บริหารสถานศึกษา - 
ครูผู้สอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 

พ.ค. 2561– 
ก.พ. 2562   

- ด าเนินการตามโครงการของกลยุทธ์  
ท่ี 5 พร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

- ผู้วิจัย  
- ผู้บริหารสถานศึกษา - 
ครูผู้สอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 

มี.ค. – พ.ค.
2562    

- สรุปผลการเก็บข้อมูลการทดลองใช้ 
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตาม
โครงการ และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ 

- ผู้วิจัย  
- ผู้บริหารสถานศึกษา - 
ครูผู้สอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

    
 



136 
 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         3.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 
และหาค่าร้อยละ 
    3.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทน
ชุมชนผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการแปล
ความหมายของค่าเฉล่ียก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69) 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง     มีความเห็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง     มีความเห็น อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49   หมายถึง มีความเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง มีความเห็น อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง      มีความเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

      

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

       จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินหลังจากการทดลอง ใช้  
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถามและแบบ
รายงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 4.1 แหล่งข้อมูล  
      1. แหล่งข้อมูลในประเมินผลกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้แทนชุมชน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ได้
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติ 1) เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีร่วมประเมินผลกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 2) เป็นผู้แทนจากบุคคลในชุมชนท่ีด าเนินงานตามโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ส่วนผู้เรียนสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) แหล่งข้อมูลแบ่งตามโครงการของแต่ละกลยุทธ์        
รวมท้ังส้ิน จ านวน 326 คน ดังนี้ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 โครงการพัฒนาและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา และโครงการส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 80 คน 
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 กลยุทธ์ท่ี 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับสถานประกอบการ และโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 20 คน ผู้แทนชุมชน จ านวน 20 คน  

 กลยุทธ์ท่ี 3 โครงการสร้างเสริมจิตอาสา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน และ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน จ านวน 80 คน และสถานประกอบการ จ านวน 20 คน 
   กลยุทธ์ท่ี 4 โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการก ากับติดตามตรวจสอบ และโครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการก ากับติดตามตรวจสอบ  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 50 คน 

 กลยุทธ์ท่ี 5 โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 53 
คน 

ตารางที่ 12 แสดงโครงการและจ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โครงการ 
ทดลอง 
กลยุทธ์ 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน 
ผู้แทนชุมชน/

สถาน
ประกอบการ 

1. โครงการพัฒนาและผลิตส่ือการ
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

- กลยุทธ์ท่ี 1 - - 80 - 

3. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ร่วมกับสถานประกอบการ 
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ร่วมกับชุมชน 

- กลยุทธ์ท่ี 2  3 20 - 20 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
 

โครงการ 
ทดลอง 
กลยุทธ์ 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริหาร ครผูู้สอน ผู้เรียน 
ผู้แทนชุมชน/

สถาน
ประกอบการ 

5. โครงการสร้างเสริมจิตอาสา 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

- กลยุทธ์ท่ี 3 - - 80 20 

7. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการก ากับติดตาม
ตรวจสอบ 
8. โครงการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การเขียนรายงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้นการก ากับ
ติดตามตรวจสอบ 

- กลยุทธ์ท่ี 4 
 

-  50 - - 

9. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
10. โครงการน าผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- กลยุทธ์ท่ี 5 3 50 - - 

 

  2. แหล่งข้อมูล เก็บจากงานวัดผลและประเมินผล และงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
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 4.2 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
         เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ

ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ประกอบด้วย   
 ฉบับที่ 8 แบบรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัย 
เทคนิคนครสวรรค์ 

   ฉบับที่ 9 แบบรายงานรางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
หลังจากทดลองใช้กลยุทธ์ฯ 

   ฉบับที่ 10 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง 
   ตอนท่ี 2 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   ฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม

โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบส ารวจรายการ 
    ตอนท่ี 2 เป็นระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของ

ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

     วิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. แบบรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ติดตามรายงานจากงานวัดผลประเมินผล ตามแบบรายงานท่ีก าหนด 

   2. แบบรายงานรางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
หลังจากทดลองใช้กลยุทธ์ ติดตามรายงานจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตามแบบรายงานท่ีก าหนด 

  3. แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา เป็นเครื่องมือฉบับท่ี 7 ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบ
ให้เลือก  
   ตอนท่ี 2 สอบถามเพื่อประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท 
(Likert’ Scale Type) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
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        5   หมายถึง   ผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
        4   หมายถึง   ผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับมาก 
        3   หมายถึง   ผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   ผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับน้อย 
            1   หมายถึง   ผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้น ด าเนินการดังนี้  
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการสร้างของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์   
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามการประเมินตนเอง 
    3) สร้างแบบสอบถามการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด
ตามนิยามศัพท์และลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามการประเมินตนเอง และผลการเรียนรู้/ปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วน
ของรายการท่ีถามในส่ิงท่ีต้องการวัด ซึ่งผู้เช่ียวชาญมีจ านวน 5 คน ดังนี้  
 4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง   
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
      4.3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์   
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
   4.4) ดร.ประทีป บินชัย   
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
   4.5) ดร.ชัด อินทะสี    
         ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   
  5) น าผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหา
ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 
0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า  IOC ต้ังแต่        
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0.80-1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้านส านวนภาษาผู้เช่ียวชาญ (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ก หน้า 305-306) 
   6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ   
   7) น าแบบสอบถามการประเมินตนเองไปทดลองใช้ (try out) กับผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ซึ่งเป็นวิทยาลัยท่ีมีบริบทคล้ายวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์มาก จ านวน     
30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)    
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117) มีค่าเท่ากับ 0.982 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้า 
307) 
  8) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ 
    4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก  
       ตอนท่ี  2 สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 
        5   หมายถึง   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
        4   หมายถึง   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
        3   หมายถึง   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
            1   หมายถึง   มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้ 
กลยุทธ์ฯ ด าเนินการดังนี้  
   1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการพัฒนาของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
     3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ   
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ 
    4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของ
รายการท่ีถามในส่ิงท่ีต้องการวัด ซึ่งผู้เช่ียวชาญมีจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
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 4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร   
   คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง      
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
      4.3) ดร.จักรภพ  เนวะมาตย์   
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
   4.4) ดร.ประทีป บินชัย   
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
 4.5) ดร.ชัด  อินทะสี    
       ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
 5) น าผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาค านวณหา
ค่ า  IOC (Index of Item Objective Congruence) แ ละ พิ จ า ร ณา เ ลื อ ก ข้ อ ร า ย ก า ร ท่ี มี ค่ า 
IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC 
ต้ังแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้านส านวนภาษา (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ก หน้า 312)  
 6) ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ   
   7)  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมา
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117)     มีค่าเท่ากับ 
0.953 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้า 313) 
   8) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้  
   4.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จากงานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์         
เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อส้ินปีการศึกษา 2561 
  4.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา 
จากงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อส้ินปี
การศึกษา 2561 
  4.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเองของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูล
การประเมินตนเองเมื่อส้ินปีการศึกษา 2561    
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  4.3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ท่ี 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 
 

 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก 1) แบบรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2) แบบรายงานรางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังจากทดลองใช้กลยุทธ์ 3) แบบสอบถามการประเมินตนเองของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   4.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
  4.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองและความพึงพอใจของผู้เรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปล
ความหมายค่าเฉล่ียก าหนดเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553: 69) ดังนี้  
  4.50 – 5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง  
      อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49   หมายถึง  ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง  
      อยู่ในระดับมาก 
 2.50 – 3.49     หมายถึง  ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง  
    อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49   หมายถึง  ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง  
    อยู่ในระดับน้อย 
 1.00 – 1.49     หมายถึง  ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง  
    อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
      1. ค่าร้อยละ 
      2. ค่าเฉล่ีย   โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35) 

   = 
n

  

 เมื่อ       = แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
  X = แทนผลรวมท้ังหมดของข้อมูล 
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  N = แทนจ านวนข้อมูลท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
                 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61) 
 

 
S.D. =  

 

     เมื่อ   S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
   X = ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
  ( X)2 = ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
              4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เช่ียวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142) 

 

   IOC      =   
N

R
 

  เมื่อ  IOC    แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
    R    แทน    คะแนนรวมท่ีผู้เช่ียวชาญทุกคนให้ 

    N         แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล้องกับ
จุดประสงค์  
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล้องกับ
จุดประสงค์  
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
  5. ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117) 
 

   = 
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 เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
  n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
  S 2

i
 = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 

  S 2

t
 = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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