
บทที่ 4  

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
    ขั้นที่ 1.1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการสังเคราะห์เอกสาร 
    ขั้นที่ 1.2 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการส ารวจ 
   ขั้นท่ี 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ท่ีประสบ
ผลส าเร็จ โดยการสัมภาษณ์ 

 ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   ขั้นที่ 2.1 ผลการจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
   ขั้นที่ 2.2 ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดย
การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)  

 ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

   ขั้นท่ี 3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
      ขั้นที่ 3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม   
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 



146 

 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
     ขั้นท่ี 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 ขั้นที่ 4.2 รางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
หลังการทดลองใช้กลยุทธ์ 

   ขั้นท่ี 4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการในการประเมินกลยุทธ์ 
ท่ี 1 และกลยุทธ์ที่ 3  
 ขั้นที่ 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในการประเมินกลยุทธ์ท่ี 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ 
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   

 ขั้นที่ 1.1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
จากการสังเคราะห์เอกสาร 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา คู่มือการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คู่มือด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ .ศ. 2552 และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะ
เอกสารจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 
รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการศึกษาสภาพ
และปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งปรากฏผล ดังตารางท่ี 13 - 15 ดังนี้  
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ตารางที่ 13  ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สภาพการขับเคลื่อน 
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ 

ปัญหาการขับเคลื่อน 
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ 

1. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายใน ซึ่งมีการแต่งต้ังท้ังในระดับวิทยาลัย และ
ระดับแผนกโดยมีการระบุหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน
2. มีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อด าเนิน 
การในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
3. มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. มีการก าหนดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาขับเคล่ือนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อจัดการศึกษาร่วมกัน 
6. มีการจัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การประกันคุณภาพภายในให้กับครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา 
7. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน 
8. มีการก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในด้านอาชีวศึกษาโดยใช้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

1. สถานศึกษาโดยภาพรวมขาดการจัดระบบ
การบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่ชัดเจน 
2. ขาดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้แทน
ชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ขาดความตระหนักไม่ให้ความส าคัญในการ
ประกันคุณภาพ 
4. ขาดการบูรณาการงานด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาท าให้เกิดการท างานแบบแยกส่วน 
5. ขาดการจัดระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยการ
จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่างไม่เช่ือมโยงกัน 
6. ขาดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน ท้องถิ่น นอกเหนือจากมาตรฐานท่ี
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
7. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 14 สภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการ 
 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

สภาพการขับเคลื่อน 
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ 

ปัญหาการขับเคลื่อน 
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ 

1. มีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ สาระส าคัญของการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
2. มีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
3. มีการก าหนดกรอบประเด็นส าคัญของการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
4. มีการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ 
5. มีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. มีการวางระบบการปฏิบัติงาน และมอบหมาย
ภารกิจการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
7. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

1. ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน 
2. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบคุณภาพ  
3. ไม่น าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุง
แก้ไข  
4. ขาดการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
ตารางที่ 15 สภาพและปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
      ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการประเมินคุณภาพ
      ภายใน 

สภาพการขับเคลื่อน 
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ 

ปัญหาการขับเคลื่อน 
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ 

1. มีการวางแผนการประเมิน และการก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการประเมิน 
2. มีการด าเนินการประเมินตามแผนการท่ี
ก าหนดไว้ และมีการก ากับ ติดตามการท างาน
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

3. มีการสรุปผลการประเมิน สรุปจุดเด่น จุด
ด้อย และข้อเสนอแนะ 
4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงพัฒนา น าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง 
และพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา  

1. บุคลากรขาดความรู้ในการจัดท าเครื่องมือใน
การประเมิน  
2. ขาดการเตรียมความพร้อมในการ 
รับการประเมิน  
3. ขาดเอกสาร หลักฐาน ท่ีจ าเป็นที่ใช้
ประกอบการประเมิน 
4. ระยะเวลาในการประเมินไม่เหมาะสม ท าให้
เตรียมการไม่พร้อม  
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จากตารางท่ี 13 – 15 ผลการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหา
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้      
 1.1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับศึกษาสภาพการขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้ 

          1) สภาพด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก พบว่า 1) มี
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีการแต่งต้ังท้ังในระดับวิทยาลัย และระดับ
แผนกวิชา โดยมีการระบุหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน  2) มีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อด าเนิน การในการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ 3) มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา          

  2) สภาพด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก 
พบว่า 1) มีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ สาระส าคัญของการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 2) มีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 3) มีการก าหนดกรอบประเด็นส าคัญของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

  3) สภาพด้านการประเมินคุณภาพภายใน 3 อันดับแรก พบว่า 1) มีการ
วางแผนการประเมิน และการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการประเมิน 2) มีการด าเนินการ
ประเมินตามแผนการท่ีก าหนดไว้ และมีการก ากับ ติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
3) มีการสรุปผลการประเมิน สรุปจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ     

  1.1.2 ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้ 

   1) ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก พบว่า 
1) สถานศึกษาโดยภาพรวมขาดการจัดระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน 2) ขาดการ
มีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้แทนชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ 3) ขาดความตระหนักไม่ให้
ความส าคัญในการประกันคุณภาพ 

  2) ปัญหาด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก 
พบว่า 1) ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน 2) ขาดการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพ 3) ไม่น าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไข 

   3) ปัญหาด้านการประเมินคุณภาพภายใน 3 อันดับแรก พบว่า 1) 
บุคลากรขาดความรู้ในการจัดท าเครื่องมือในการประเมิน 2) ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมิน 3) ขาดเอกสาร หลักฐาน ท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบการประเมิน 
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    1.1.3 ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้    

  1) ปัจจัยส าหรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

   2) ปัจจัยส าหรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม/วัฒนธรรม ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย และ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
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 ขั้นที่ 1.2 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
โดยการส ารวจ 
   

ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละของบุคลากร จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี และ
ประสบการณ์การท างาน 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
69 

 
57.50 

51 42.50 
รวม 120 100 

2. อายุ 
  ต่ ากว่า 30 ปี 
  30 - 39 ปี 
  40 - 49 ปี 
  50 ปี ขึ้นไป 

 
18 

 
15.00 

34 28.33 
47 39.17 
21 17.50 

รวม 120 100 
 3. วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

 
83 

 
69.17 

34 28.33 
3 2.5 

รวม 120 100 
4. ปฏิบัติหน้าท่ี 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
  ครูผู้สอน 

 
3 

 
2.50 

117 97.50 
รวม 120 120 

5. ประสบการณ์การท างาน  
  ต่ ากว่า 10 ปี 
  10 - 19 ปี 
  20 - 29 ปี 
  30 ปี ขึ้นไป 

 
17 
69 

 
14.17 
57.50 

51 42.50 

รวม 120 100 
 

  จากตารางท่ี 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 
57.50 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 42.50 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 39.17 รองลงมามีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.33 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 28.33 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
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ร้อยละ 69.17 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีครูคิดเป็นร้อยละ 97.50 และผู้บริหาร
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 2.50 และผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ท างาน 20-29 ปีมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 30 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.50  

   1.2.1 ผลการศึกษาสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
       ผลการศึกษาสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏผลดังตารางท่ี 17-18 
 

ตารางที่ 17 สภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษา  
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

(n=120) 
จ านวน ร้อยละ 

1. การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  

  1.1 ต้ังคณะกรรมการด าเนินการทุกแผนกวิชา 119 99.17 
  1.2 มีการมอบหมาย และก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน 116 96.67 
  1.3 มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อ 
       ด าเนินการอย่างชัดเจน 

116 96.67 

  1.4 มีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับ 
       บุคลากรในสถานศึกษา 

118 98.33 

  1.5 มีการจัดการประชุมเพื่อวางแผน ก ากับ และติดตามงาน 
       อย่างต่อเนื่อง 

114 95.00 

 1.6 มีการเปิดโอกาส ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน  
       สถานประกอบการ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
       ด าเนินการ 

113 94.17 

  1.7 มีระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ รองรับการ 
       ด าเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน  

115 95.83 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

(n=120) 
จ านวน ร้อยละ 

2. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
        ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายใน 
       การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

118  98.33 

  2.2 สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง 
       ของกระบวนการบริหาร โดยเริ่มจากการวางแผนการ 
       ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง 
       พัฒนา 

117 97.50 

  2.3 สถานศึกษาใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็น 
       แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ 
       สอน การพัฒนาคุณภาพห้องเรียน การจัดท าโครงการ 
       กิจกรรม ต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมิน 
       คุณภาพภายใน 

115 95.83 

 2.4 มีการด าเนินการ และพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ 
       ภายในอย่างต่อเนื่อง 

116  
96.67 

  2.5 มีกลไกการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับ 
        แผนกวิชาถึงระดับสถานศึกษา เพื่อให้ได้คุณภาพตามท่ี 
        ก าหนด 

112 93.33 

  2.6 มีการให้ความรู้และทักษะในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
        ภายในแก่ครู และบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

116 96.67 

  2.7 มีการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 
        ภายในของหน่วยงาน และเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา 

115 95,83 

  2.8 มีกลไกในการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
        ประกันคุณภาพ 

114 95.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

(n=120) 
จ านวน จ านวน 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศการประกันคุณภาพ
ภายใน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

  3.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการด าเนินการ 
      ประกันคุณภาพ 

115 95.83 

  3.2 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยให้บุคลากรทุกคนท่ี 
       เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

114 95.00 

  3.3 มีระบบสารสนเทศพื้นฐานท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 115 95.83 
  3.4 ระบบสารสนเทศมีการเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ 
       สะดวกในการสืบค้น 

113 94.17 
 

  3.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการน าข้อมูลและ 
       สารสนเทศมาจัดท าอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่ายชัดเจน 

116 95.83 

  3.6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล 
      พื้นฐานการศึกษาและน ามาพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษา 

118 98.33 

4. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 4.1 ผู้บริหารสถานศึกษามอบรองผู้อ านวยการและหัวหน้างาน 
       ประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า 
  4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรม การประกันคุณภาพ 
     ด าเนินการจัดท า 
  4.3 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ 
       วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อก าหนด 
       ทิศทาง 

 
 

118 
 

113 
 

117 

 
 

98.33 
 

94.17 
 

97.50 

  4.4 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ 
       ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 – 5 

114 95.00 

  4.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกัน 
       จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษา 

116 96.67 

  4.6 ผู้บริหารสถานศึกษา ช้ีแจงรายละเอียดของแผนพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษาให้ครูและบุคลากรทุกคนทราบก่อนน าไป 
       ปฏิบัติ  

116 96.67 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

(n=120) 
จ านวน จ านวน 

5. การด าเนินงานตามแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

  5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
       รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน โครงการ  

116 96.67 

  5.2 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น 
       เครื่องมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
       การประจ าปี  

115 95.83 

  5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และ 
       ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ 
       ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

114 95.00 
 
 

  5.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการปรับปรุงแผนพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีระหว่างการ 
      ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

115 95.83 

  5.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
       การประจ าปี บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ  
       และกิจกรรม 
  5.6 มีการสรุปและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ 
       สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

117 
 
 

118 

97.50 
 
 

98.33 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

(n=120) 
จ านวน จ านวน 

6. การก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และ
ด าเนินการตามมาตรฐาน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

  6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
       ภายในโดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ 
       ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้เป็น 
       มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

118 98.33 

  6.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
       ภายในร่วมกันก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
       โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน 
       คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยขอความเห็นชอบจาก 
       คณะกรรมการสถานศึกษาประกาศใช้เป็นมาตรฐานการ 
      ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

116 96.67 

  6.3 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในร่วมกัน 
       ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี 
       ในแต่ละมาตรฐาน 

114 95.00 

  6.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
       ภายในมีการน าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาวิเคราะห์ 
       จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค เพื่อพัฒนาการ 
       ด าเนินงานตามมาตรฐานการการประกันคุณภาพภายใน 

115 95.83 

  6.5 ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
       ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
       ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของมาตรฐานการประกัน 
       คุณภาพภายใน 

115 95.83 

   

 จากตารางท่ี 17 พบว่าสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
  1. การด าเนินการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย พบว่า 
สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการทุกแผนกวิชามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.17 
รองลงมาคือมีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 98.33 น้อยท่ีสุด คือมีการเปิดโอกาส ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน สถาน
ประกอบการ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 94.17 
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  2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมาคือสถานศึกษาใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร โดยเริ่มจากการวางแผนการด าเนินการ
ตามแผน การตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 97.50 และน้อยท่ีสุดคือเรื่องมี
กลไกการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ถึงระดับสถานศึกษา เพื่อให้ได้
คุณภาพตามท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ 93.33 
  3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและน ามาพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.83 รองลงมาคือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถาน 
ศึกษา มีการน าข้อมูลและสารสนเทศมาจัดท าอย่างเป็นระบบ และสรุปเป็นภาพรวมเข้าใจง่าย ชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ 95.83 และน้อยท่ีสุดคือ ระบบสารสนเทศมีการเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สะดวกในการสืบค้นคิดเป็นร้อยละ 94.17  
  4. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามอบรอง
ผู้อ านวยการและหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 
รองลงมาคือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยโอกาส 
และอุปสรรค เพื่อก าหนดทิศทาง และเป้าหมายของแผน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และน้อยท่ีสุดคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรม การประกันคุณภาพด าเนินการจัดท า คิดเป็นร้อยละ 94.17 
   5. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการสรุปและรายงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
98.33 รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ และกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.50 น้อยท่ีสุดคือผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.00  
  6. การก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการด าเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้เป็นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  98.33 รองลงมาคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในร่วมกันก าหนดมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.67 และน้อยท่ีสุด 
คือผู้บริหาร ครู คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในร่วมกันศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.00 
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ตารางที่ 18 สภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
               มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการติดตามตรวจสอบ 
               คุณภาพการศึกษา 
 

ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

(n=120) 
จ านวน ร้อยละ 

1. การด าเนินการด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

  

  1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพระดับแผนกวิชา  
        รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ 

118 98.33 

  1.2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพ 
        สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

115 
 

95.83 
 

  1.3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบวิสัยทัศน์  
        และภารกิจของสถานศึกษา 

116 96.67 

  1.4 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ และทบทวน 
        แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

117 97.50 

  1.5 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพการ 
        เรียนการสอน เช่น การพัฒนาหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน  
        ระบบการวัดผลประเมินผล ระบบการช่วยเหลือผู้เรียน 

116 96.67 

  1.6 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ ระบบการ 
        บริหารและจัดการเช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การพัฒนา 
        บุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

116 96.67 

  1.7 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการรายงานผลการ 
        ตรวจสอบคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

112 93.33 

2. การน าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

2.1 ต้ังคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพด าเนินการจัดท าแผนงาน  
      โครงการ 

119 99.17 
 

2.2 มอบหมายให้แผนกวิชา และหัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้องไป    
      ด าเนินการ 

117 97.50 
 

2.3 น าเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยด าเนินการปรับแผนเพื่อรีบ 
      ด าเนินการโดยเร่งด่วน 

115 
 

95.83 

2.4 น าเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อด าเนินการในปีถัดไป 115 95.83 
2.5 น าเข้าแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเพื่อด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 113 94.17 
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 จากตารางท่ี 18 แสดงว่าสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
  1. การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่ามีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพระดับแผนกวิชารับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 
รองลงมาคือ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 97.50 และน้อยท่ีสุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการรายงาน    
ผลการตรวจสอบคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ คิดเป็นร้อยละ 93.33 
  2. การน าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน พบว่า ต้ังคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 99.17 รองลงมาคือ มอบหมายให้แผนกวิชา และหัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.50 และน้อยท่ีสุดคือ น าเข้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     
คิดเป็น ร้อยละ 94.17 
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ตารางที่ 19 สภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
               มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการประเมินคุณภาพ 
               ภายใน 
  

ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

จ านวน ร้อยละ 
1. การด าเนินการ การประเมินคุณภาพภายใน (เลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมิน 
     คุณภาพการศึกษาในระดับแผนกวิชา โดยมีการ 
     มอบหมายอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

118 98.33 

1.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษามีการประเมิน 
     คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
     ภายในด้วยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย 

116 96.67 

1.3 มีการประชุมช้ีแจงขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการ 
     ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้งก่อนการ 
     ประเมิน 

115 95.83 

1.4 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ 
     ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

116 96.67 

1.5 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้าน 
     อื่นๆ 

117 97.50 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 
 

ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

จ านวน ร้อยละ 
2. การด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  

2.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการ 
     ประเมินตนเอง  

118 98.33 

2.2 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยหัวหน้า 
     งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

117 97.50 

2.3 ผู้บริหาร และคณะกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
     ภายใน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลการ 
     ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา 

114 95.00 

2.4 คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้ตรง 
     ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.5 สถานศึกษามีการน าข้อมูลจากรายงานการประเมิน 
     ตนเองไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในปี 
     ต่อไป 
2.6 สถานศึกษามีการรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อต้น 
     สังกัด สาธารณชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อส้ินปี 
     การศึกษา 

115 
 

116 
 
 

116 

95.83 
 

96.67 
 
 

96.67 

 

 จากตารางท่ี 19 แสดงว่าสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สภาพด้านการประเมิน
คุณภาพภายใน มีดังนี้ 
    1. การด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับแผนกวิชา โดยมีการมอบหมายอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมาคือ มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 97.50 น้อยท่ีสุด คือ     
มีการประชุมช้ีแจงขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้งก่อนการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.83  
  2. ด้านการด า เนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  พบว่า มีการแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมา
คือ ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.50 และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรอบปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 95.00 
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    1.2.2 ผลการศึกษาปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

  ปัญหาในการด าเนินการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยน าเสนอ 3 
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และ 3) ด้านการประเมินคุณภาพภายใน ผลการวิเคราะห์ปัญหาการประกันคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้สรุปเป็นภาพรวมในตารางท่ี 20 และน าเสนอเป็นรายด้าน
ในตารางท่ี 21-23 

 

ตารางที่ 20 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกัน                 
 คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย 
                 เทคนิคนครสวรรค์ โดยภาพรวม 
 

ด้าน 
ท่ี 

รายการ   S.D.   ระดับ
ปัญหา  

1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.80 0.63 มาก 

2 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.85 0.59 มาก 

3 ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 3.87 0.44 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.43 มาก 
  

 จากตารางท่ี 20 แสดงว่าปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( =3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพภายใน ( =3.87) ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( =3.85) และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =3.80) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 21 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่ อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อ 
ท่ี 

ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   S.D.  ระดับ 
ปัญหา 

1 ไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อ
ด าเนินการในการประกันคุณภาพในอย่างชัดเจน 

3.88 0.80 มาก 
 

2 ขาดระบบงานท่ีดีเกี่ยวกับการวางแผน ระยะเวลา
เป้าหมายและความส าเร็จของงาน 

3.70 0.83 มาก 

3 ขาดการปรับโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
และตัวบ่งช้ี 

3.79 0.83 มาก 

4 ขาดข้อมูลพื้นฐาน ด้านนักเรียน ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไปเพื่อใช้
ในการบริหาร 

3.59 0.76 มาก 

5 ไม่ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทาง
ในการประกันคุณภาพภายใน 

3.86 0.81 มาก 

6 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความ
ตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพ
ภายใน 

3.84 0.84 มาก 

7 ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน สถานประกอบการและนักศึกษาในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

3.89 0.83 มาก 

8 
 

บุคคลากรในสถานศึกษาไม่สามารถเช่ือมโยงงานใน
หน้าท่ีเข้ากับตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

3.85   0.78 มาก  

9 บุคลากรไม่ใส่ใจในการด าเนินงานตามภาระงานปกติ
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA (วางแผน ด าเนินงาน 
ตรวจสอบ และปรับปรุง) อย่างต่อเนื่องเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร 

3.73 0.85 มาก 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ท่ี 

ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   S.D.  ระดับ 
ปัญหา 

10 ขาดการประสานงานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานใน
ด้านต่างๆ 

3.86 0.76 มาก 

11 การจัดท าระบบข้อมูลเอกสารและสารสนเทศต่าง ๆ  
ไม่เป็นระบบ 

3.67 0.74 มาก 

12 
 

ข้อก าหนดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในขาดความชัดเจนในการน าสู่การปฏิบัติ 

3.83 0.75 มาก 

13 จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยขาดการมีส่วนร่วม 
ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.87 
 

0.84 มาก 

14 
 

ขาดการสร้างเครื่องมือ แบบประเมินเพื่อรองรับ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 

3.75 0.73 มาก 

15 
 

ขาดงบประมาณ ครุภัณฑ์การศึกษา ส่ือ เอกสาร  
วัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 

3.84 
 

0.77 มาก 

16 ไม่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.79 0.82 มาก 
17 ไม่ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของแผนพัฒนา

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
การศึกษา 

3.72 0.71 มาก 

18 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยไม่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น 

3.83 0.89 มาก 

19 ขาดการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.87 0.82 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.64 มาก 
  

 จากตารางท่ี 21 แสดงว่า ปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชน สถานประกอบการและนักศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ( =3.89) รองลงมามี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อด าเนินการในการ
ประกันคุณภาพในอย่างชัดเจน ( =3.88) จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยขาดการมีส่วนร่วมของผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และขาดการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =3.87) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 22 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกัน                 
  คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย 
  เทคนิคนครสวรรค์ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อ 
ท่ี 

ปัญหาด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   S.D.  ระดับ 
ปัญหา  

1 ไม่วางแผนในการตรวจสอบคุณภาพ 3.85 0.79 มาก 
2 ขาดทีมงานเพื่อด าเนินการในการตรวจสอบคุณภาพ 3.79 0.78 มาก 
3 ไม่ก าหนดขอบข่ายการตรวจสอบคุณภาพ 3.84 0.75 มาก 
4 ไม่ก าหนดวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ 3.87 0.69 มาก 
5 
 

ไม่วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการแต่ละตัว
บ่งช้ีเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 

3.86 
 

0.88 มาก 

6 
7 
 
8 
 
9 

ขาดการตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการอย่างครบถ้วน 
บุคลากรขาดความรู้ ความข้าใจ และการไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพ 
ไม่น าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระยะ 
ไม่น าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3.89 
3.79 

 
3.85 

 
3.87 

 

0.85 
0.87 

 
0.78 

 
0.79 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี 22 แสดงว่าปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขาดการตรวจสอบตามแผนงาน/ 
โครงการอย่างครบถ้วน ( =3.89) รองลงมามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไม่ก าหนดวิธีการในการ
ตรวจสอบคุณภาพ และไม่น าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
( =3.87) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 23 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกัน        
  คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย 
  เทคนิคนครสวรรค์ ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 

  

ข้อ 
ท่ี 

ปัญหาด้านการประเมินคุณภาพภายใน    S.D.  ระดับ 
ปัญหา  

1 ขาดการวางแผนการประเมินคุณภาพ 3.95 0.79 มาก 
2 ไม่ก าหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพ 3.89 0.78 มาก 
3 ขาดบุคลากรในการประเมินคุณภาพการประกัน

คุณภาพภายใน 
3.85 0.75 มาก 

4 ผู้ประเมินไม่เป็นกัลยาณมิตร 3.87 
3.91 

 
3.82 

 
3.76 

 
3.92 

 
3.90 

 
3.87 

 
3.79 
3.82 

0.69 
0.88 

 
0.76 

 
0.73 

 
0.84 

 
0.67 

 
0.76 

 
0.82 
0.79 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
12 

การขาดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินคุณภาพให้กับบุคคลากรในสถานศึกษา 
ความไม่ชัดเจนของเครื่องมือ และเกณฑ์ท่ีใช้
ประกอบการประเมิน 
ขาดการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องไม่มี
ส่วนร่วมให้ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานเสนอต่อต้นสังกัด 
เขียนรายงานไม่สะท้อนจุดเด่น จุดด้อย ของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
การไม่น าผลการประเมินแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ทุกฝ่าย 
เอกสาร ข้อมูลประกอบการประเมินมีไม่ครบถ้วน 
บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี 23 แสดงว่าปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการประเมิน
คุณภาพภายใน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขาดการวางแผนการประเมินคุณภาพ       
( =3.95) รองลงมามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานเสนอต่อต้นสังกัด ( =3.92) และ การขาดการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณภาพให้กับบุคคลากรในสถานศึกษา ( =3.91) ตามล าดับ 
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  1.2.3 ปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยน าเสนอ  
8 ด้าน ประกอบด้วย 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุ/อุปกรณ์ และ 4) การบริหารจัดการ      
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านสังคม/วัฒนธรรม 7) ด้านการเมือง/กฎหมาย และ 8) ด้านเทคโนโลยี      
ผลการวิเคราะห์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้สรุปเป็นภาพรวมในตารางท่ี 24 และน าเสนอเป็น
รายปัจจัยในตารางท่ี 25 – 32 

ตารางที่ 24 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ  
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยภาครวม 

 

ด้าน 
ท่ี 

ปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในฯ   S.D.  
 

ระดับ 
 

1 ด้านบุคลากร 3.77 0.63 มาก 
2 ด้านงบประมาณ 3.79 0.58 มาก 
3 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 3.83 0.41 มาก 
4 ด้านการบริหารจัดการ 3.26 0.67 ปานกลาง 
5 ด้านเศรษฐกิจ 3.74 0.72 มาก 
6 ด้านสังคม/วัฒนธรรม 3.43 0.46 ปานกลาง 
7 ด้านการเมือง/กฎหมาย 4.13 0.55 มาก 
8 ด้านเทคโนโลยี 3.72 0.42 มาก 
 ค่าเฉล่ียรวม 4.17  0.41 มาก 

 

 จากตารางท่ี 24 แสดงว่าปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (  =4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การเมือง/กฎหมาย ( =4.13) รองลงมา ได้แก่ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ( =3.83) และด้านงบประมาณ   
( =3.79) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 25 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านบุคลากร 

 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านบุคลากร   S.D.  
 

ระดับ 
 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล 3.78 0.80 มาก 
2 ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผนและน าแผนไปสู่

การปฏิบัติ 
3.60 0.83 มาก 

3 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

3.89 0.83 มาก 

4 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.49 0.89 มาก 

5 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3.90 0.85 มาก 
6 ครูผู้สอนมีความตระหนักในความส าคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3.85 0.78 มาก 

7 ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ผู้เรียน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน 

3.73 0.83 มาก 

8 ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลา
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

3.80 0.75 มาก 

9 ครูผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน 
การสอน 

3.86 0.79 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 0.68 มาก 
  

 จากตารางท่ี 25 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( =3.77) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 ข้อแรก ได้แก่ 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( =3.90) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ( =3.89) และครูผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน ( =3.86)  
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ตารางที่ 26 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านงบประมาณ 

 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านงบประมาณ   S.D.  
 

ระดับ 
 

1 สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 

3.80 0.84 มาก 

2 สถานศึกษามีการมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

3.75 0.79 มาก 

3 สถานศึกษามีการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร
ภายในโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของรายจ่ายท่ีสอดคล้องกัน 

3.96 0.81 มาก 

4 สถานศึกษามีแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษาศึกษาและต้นสังกัด 

3.87 0.84 มาก 

5 สถานศึกษามีการค านวณค่าใช้จ่ายต่อการด าเนิน
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาก าหนดในแผนงาน/โครงการ
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

3.64 0.72 มาก 

6 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการท่ีสอดคล้อง กับ
แผนงานโดยระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และ
งบประมาณ อย่างชัดเจน 

3.76 0.79 มาก 

7 สถานศึกษามีการจัดท าระบบควบคุมงบประมาณท่ี
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.66 0.82 มาก 

8 สถานศึกษามีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ 

3.85 0.81 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 26 พบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ ในภาพรวมมี ค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับมาก             
( =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  3 ข้อ
แรก ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรภายในโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์
และมีการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่ายท่ีสอดคล้องกัน ( =3.96) รองลงมา สถานศึกษามีแผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษาศึกษาและต้นสังกัด (  =3.87) และสถานศึกษามีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ ( =3.85)  
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ตารางที่ 27 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ 
                ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค 
                นครสวรรค์ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์   S.D.  ระดับ 

1 ความพร้อมของวัสดุ ส่ิงของ อุปกรณ์เครื่องใช้และ
เครื่องมือต่างๆ ในสถานศึกษา 

3.89 0.89 มาก 

2 ความพร้อมของสถานท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 3.87 0.77 มาก 
3 ความพร้อมของแหล่งค้นคว้าข้อมูลในสถานศึกษา 3.73 0.82 มาก 
4 ความพร้อมของวัสดุฝึกของนักศึกษา 3.85 0.80 มาก 
5 ความพร้อมของครุภัณฑ์การศึกษา 3.80 0.85 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 0.58 มาก 

  

 จากตารางท่ี 27 พบว่า ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก       
( =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 ข้อ
แรก ได้แก่ ความพร้อมของวัสดุ ส่ิงของ  อุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องมือต่างๆ ในสถานศึกษา             
( = 3.89) รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของสถานท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( = 3.87) และความ
พร้อมของวัสดุฝึกของนักศึกษา ( = 3.85)  
 

ตารางที่ 28 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ  
               ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค 
               นครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ 
 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ   S.D.  
 

ระดับ 
 

1 มีการก าหนดแผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

2.98 0.65 ปานกลาง 

2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพที่สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง 

2.84 0.71 ปานกลาง 

3 สถานศึกษามีการพัฒนางาน โครงการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

3.75 0.79 มาก 

4 สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ประชาคมอาชีวศึกษาในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.93 0.71 ปานกลาง 

5 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี 

3.80 0.84 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.26 0.41 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 28 พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ( =3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ข้อแรก ได้แก่ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี(  =3.80) รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีการพัฒนางาน โครงการท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ( =3.75) และมีการก าหนดแผนงานบริหารโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ( =2.98)  

ตารางที่ 29  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ 

 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   S.D.  
 

ระดับ 
 

1 ความเพียงพอของงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้กับ
การบริหารการจัดอาชีวศึกษา 

3.89 0.89 มาก 

2 เศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3.80 0.86 มาก 

3 นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครองนักศึกษา 

3.53 0.95 มาก 

4 งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน 
ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการ 

3.75 0.84 มาก 

 ค่าเฉล่ียรวม 3.74 0.72 มาก 
  

 จากตารางท่ี 29 พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก           
( =3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 ข้อ
แรก ได้แก่ ความเพียงพอของงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้กับการบริหารการจัดอาชีวศึกษา          
( =3.89) รองลงมา เศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
และงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการ           
( =3.75)  
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ตารางที่ 30 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ 
               ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค 
               นครสวรรค์ ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านสังคม/วัฒนธรรม   S.D.  ระดับ 

1 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

3.91 0.84 มาก 

2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาของ
หน่วยงานในท้องถิ่น  

3.04 0.69 ปานกลาง 

3 ภาพพจน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีปรากฏตามส่ือ
ต่างๆ 

3.31 0.79 ปานกลาง 

4 การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักศึกษา
อาชีวศึกษา 

3.47 0.94 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.43 0.46 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 30 พบว่า ปัจจัยด้านสังคม/วัฒนธรรม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ     
ปานกลาง ( =3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูง 3 ข้อแรก ได้แก่ ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    
( =3.91) รองลงมา การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักศึกษาอาชีวศึกษา ( =3.47) และ
ภาพพจน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ ( =3.44)  
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ตารางที่ 31 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านการเมือง/กฎหมาย 

 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย   S.D.  
 

ระดับ 
 

1 นโยบายของรัฐบาลท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษา 

4.16 0.60 มาก 

2 นโยบายของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาท่ีเอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดอาชีวศึกษา 

4.09 0.77 มาก 

3 นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

4.09 0.77 มาก 

4 ลักษณะการด าเนินการทางการเมืองท้องถิ่นที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.07 0.79 มาก 

5 กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.22 0.62 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 31 พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
( =4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 ข้อแรก 
ได้แก่ กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา (  =4.22) รองลงมา  นโยบายของรัฐบาลท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา ( =4.16) นโยบายของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาท่ีเอื้อต่อการบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดอาชีวศึกษา และ นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา ( =4.09) 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านเทคโนโลยี 

 

ข้อ 
ท่ี 

ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี   S.D.  
 

ระดับ 
 

1 ความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.60 0.76 มาก 
2 ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้เทคโนโลยี

ยุคใหม ่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 
4.00 0.74 มาก 

3 การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านเทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศด้านการบริหารการจัดอาชีวศึกษา 

3.52 0.71 มาก 

4 ความทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการศึกษา 3.75 0.76 มาก 
 ค่าเฉล่ียรวม 3.72 0.42 มาก 

 

จากตารางท่ี 32 พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก       
( =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 ข้อ
แรก ได้แก่ ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 
( =4.00) รองลงมา ความทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการศึกษา ( =3.75) และความ
เพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.60) 

 ขั้นที่ 1.3 ผลศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลส าเร็จ โดยการ
สัมภาษณ์ 
    ผลการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จากแหล่งข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 2 สถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
ด้วยตนเองจากผู้อ านวยการจ านวน 2 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน และหัวหน้างานประกัน
คุณภาพ จ านวน 2 คน รวม 6 คน ตามแบบบันทึกการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความส าเร็จ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น        
3 ด้าน ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 3) แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    1.3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่าสถานศึกษาท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการประกันคุณภาพภายในมีการด าเนินการดังนี้คือ 1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในรับผิดชอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพโดยมอบให้รองผู้อ านวยการรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 2) มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ 3) มีการจัดอบรมให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดในองค์กร 4) มีการมอบหมาย
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บทบาทหน้าท่ีให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพในทุกขั้นตอน 5) มีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร จัดการให้เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 6) มีการจัดท ากลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 7) มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 8) มีการจัดศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 9) มีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
10) มีการประชุมสรุปผล นิเทศ ติดตามเป็นระยะๆ 11) มีการจัดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน
อย่างเพียงพอ 12) มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู และบุคลากรในสถานศึกษา สร้างบรรยากาศ
ความภาคภูมิใจ 13) มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 14) มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
    1.3.2 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่าสถานศึกษา
ท่ีประสบผลส าเร็จในการประกันคุณภาพภายในมีแนวทางการด าเนินการดังนี้คือ 1) มีการก าหนด
แนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 2) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพท้ัง
ในระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา 3) มีการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกมาร่วมตรวจสอบคุณภาพ 
4) มีการอบรมให้ความรู้ในการติดตามตรวจสอบ 5) มีการจัดประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
ทราบ 6) มีการวางแผนตรวจสอบ ก ากับ ติดตามผลเป็นระยะๆ 7) มีการวิเคราะห์สรุปผลในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 8) มีการแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 9) มีการน าผล
การติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงพัฒนา 
 1.3.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน พบว่าสถานศึกษาท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการประกันคุณภาพภายในมีแนวทางการด าเนินการดังนี้คือ 1) มีการประชุมช้ีแจงเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ 2) มีการจัดท าแผนการประเมิน 3) มีการก าหนดปฏิทินการประเมินอย่าง
ชัดเจน 4) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับแผนก
วิชา 5) มีการแต่งต้ังกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมาร่วมประเมิน 6) มีการประชุมช้ีแจง มีการ
อบรมให้ความรู้ ในการประเมินคุณภาพ  7) มีการเตรียมเอกสารข้อมูล แหล่งข้อมูลรับการ
ประเมิน 8) มีการสร้างเครื่องมือในการประเมิน 9) มีการก ากับ  ติดตาม การประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 10)  มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานโดยแผนกวิชา หน่วยงาน จนถึงผู้สอน 11) มีการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 12) มีการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในแต่ละตัวบ่งช้ี แยกเป็นแผนกวิชา หน่วยงาน และครูผู้สอน เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 



176 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
  ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และการจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และการจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่มีประสบการณ์ ด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ านวน 17 คน และผู้เช่ียวชาญ ด้าน กลยุทธ์ 
จ านวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 20 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค SWOT ให้ผู้ร่วมประชุมได้
ร่ วมกันวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแ ข็ ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 4) ด้านการบริหารจัดการ 
และสภาพแวดล้อมภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค์ (Threats) ประกอบด้วย 1) ด้าน
เศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม/วัฒนธรรม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย 4) ด้านเทคโนโลยี โดยผู้วิจัยได้น าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 คือการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มาประกอบการพิจารณาในการร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ซึ่งผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ปรากฏผลดังตารางท่ี 33 – 34 
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
  การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 

ประเด็น
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ด้าน
บุคลากร 
 

S1. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และ
สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 
S2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
S3. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 
S4. ผู้บริหารมีความสามารถในการ
วางแผนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
ติดตามตรวจสอบ 
S5. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
S6. ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา ผู้เรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน 
S7. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงาน
โครงการ ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา  

W1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อย 
W2. ครูผู้สอนและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความตระหนักใน
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาน้อย 
W3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่เพียงพอ 
W4. บุคลากรในสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ใน
การด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 
W5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความสามารถ ในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
 

2. ด้าน
งบประมาณ 

S8. สถานศึกษามีการจัดท าระบบ
ควบคุมงบประมาณท่ีโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
S9. สถานศึกษาส่วนมากมีการจัด
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเหมาะสม 

W6. สถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายหัวนักศึกษา อยู่ใน
ระดับต่ า ไม่เพียงพอส าหรับการ
บริหาร 
W7. สถานศึกษาได้รับการจัด
งบประมาณในการจ้างบุคลากรและ
งบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 

3. ด้านวัสดุ/
อุปกรณ์  
 

S10. สถานศึกษามีความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติงานและสถานท่ีฝึกงาน 
S11. สถานศึกษามีความพร้อมด้านส่ือ
การสอน และเอกสารประกอบการสอน 

W8. สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา 
และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่
ทันสมัย 
W9. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ 
จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เช่ือม 
โยงกันข้อมูลต่างๆไม่เช่ือมโยงกัน 
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ตารางที่ 33 (ต่อ)  
 

ประเด็น
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

4. ด้านการ
บริหารจัดการ 

S12. ฝ่ายบริหารมีการก าหนดแผนงาน
บริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
S13. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านวิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 
S14. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนางาน 
โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน 
S15. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
เพื่อ ด าเนินการในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ 
S16. การบริหารจัดการมีการก าหนด
นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
S17. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและปฏิทินด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายใน  
S18. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรม
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

W10. การบริหารขาดการบูรณา
การงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาท าให้เกิดการท างานแบบ
แยกส่วน 
W11. การบริหารจัดการขาดระบบ
การตรวจสอบ และทบทวนการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน 
W12. การบริหารขาดการตรวจสอบ 
ก ากับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
W13. การบริหารขาดการปรับ
โครงการ กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งช้ี 
W14. ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการท่ีเป็น ปัจจุบัน 
W15. การบริหารขาดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  จากตารางท่ี 33 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน พบว่า สภาพแวดล้อมภายในมี 4 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
แสดงได้ดังนี้ 
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   ด้านบุคลากร พบว่า การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุดแข็งด้านบุคลากร จ านวน  
7 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 5 ข้อ ได้แก่  
    จุดแข็งด้านบุคลากร 
    1. ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
    2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     3. ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 
     4. ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความสามารถในการวางแผนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
ติดตามตรวจสอบ 
     5. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
    6. ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน 
 7. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงานโครงการ ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
    จุดอ่อนด้านบุคลากร 
    1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย 
    2. ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย 
    3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ 
    4. บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 
    5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถ ในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
   ด้านงบประมาณ พบว่า การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุดแข็งด้านงบประมาณ 
จ านวน 2 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 2 ข้อ ได้แก่  
    จุดแข็งด้านงบประมาณ 
    1. สถานศึกษามีการจัดท าระบบควบคุมงบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    2. สถานศึกษาส่วนมากมีการจัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเหมาะสม 
    จุดอ่อนด้านงบประมาณ 
 1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
ไม่เพียงพอส าหรับการบริหาร 
 2. สถานศึกษาได้รับการจัดงบประมาณการจ้างบุคลากรและงบสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ 
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  ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ พบว่า การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุดแข็งด้านวัสดุ/
อุปกรณ์ จ านวน 2 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
    จุดแข็งด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
    1. สถานศึกษามีความพร้อมของห้องปฏิบัติงานและสถานท่ีฝึกงาน 
    2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านส่ือการสอน และเอกสารประกอบการสอน 
    จุดอ่อนด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
 1. สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย 
  2. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เช่ือมโยงกัน  
  ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุดแข็งด้านการ
บริหารจัดการ จ านวน 7 ข้อ และจุดอ่อน จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 
    จุดแข็งด้านการบริหารจัดการ 
    1. ฝ่ายบริหารก าหนดแผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 
    2. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนในด้านวิชาชีพท่ีสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างพอเพียง 
    3. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนางาน โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 
    4. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อ
ด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
    5. การบริหารจัดการมีการก าหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
    6. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ปฏิทินด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
 7. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ 
    1. การบริหารขาดการบูรณาการงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาท าให้เกิดการท างานแบบแยกส่วน 
    2. การบริหารจัดการขาดระบบการตรวจสอบ และทบทวนการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีชัดเจน 
    3. การบริหารขาดการตรวจสอบ ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
    4. การบริหารขาดการปรับโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งช้ี 
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    5. ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการท่ีเป็นปัจจุบัน 
    6. การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 34  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ   
                การประกันคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) : O) อุปสรรค (Threats : T) 
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
 

O1. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ท า
ให้เอื้อต่อการส่งลูกหลานเข้าเรียน
อาชีวศึกษามากขึ้น  
O2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้มี
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
O3. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
นักศึกษาอาชีวศึกษา 

T1. ภาคเอกชน ชุมชน สถาน
ประกอบการให้การสนับสนุน
งบประมาณการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาน้อย  
T2. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามี
รายได้ต่ า มีผลต่อการส่งนักเรียนมา
เรียนต่ออาชีวศึกษา 
 

2. ด้านสังคม/
วัฒนธรรม 
 

O4. ชุมชนในสังคมให้การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
O5. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาท าให้
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
O6. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
O7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
อาชีวศึกษามากขึ้นมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

T3. คนในสังคมบางส่วนฝังใจใน
ภาพพจน์ท่ีไม่ดีของนักเรียนนักศึกษา
อาชีวะท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ  
T4. ค่านิยม ความเช่ือของผู้ปกครอง
และนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าการเรียนอาชีวศึกษาด้อย
กว่าการเรียนสายสามัญ 
T5. ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยา
เสพติด โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกม ท่ีอยู่
รอบสถานศึกษา มีผลให้นักเรียน
นักศึกษาประพฤติผิดระเบียบของ
สถานศึกษาและของสังคมได้  
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ตารางที่ 34 (ต่อ) 
 

ประเด็นวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) : O) อุปสรรค (Threats : T) 
3. ด้านการเมือง 
/กฎหมาย 

O8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และนโยบายท่ีส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ท าให้เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการ  
O9. ภาคเอกชนและองค์กรใน
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาเป็นอย่างดี  
O10. นโยบายของการปฏิรูป
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

T6. นโยบายของรัฐบาลมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาขาดความ
ต่อเนื่อง 

4. ด้านเทคโนโลยี O11. สถานศึกษาต้ังอยู่ในเมือง
สามารถรับเทคโนโลยีต่างๆ  
มาประยุกต์ ใช้บริหารจัดการ
สถานศึกษาได้ง่าย 
O12. รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนใน
การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

T7. เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้
เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษายังไม่เพียงพอ  
มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

   

  จากตารางท่ี 34 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก มี 4 ด้านใหญ่ๆ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม/วัฒนธรรม ด้านการเมือง/กฎหมาย และด้านเทคโนโลยี เมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน แสดงได้ดังนี้ 
   ด้านเศรษฐกิจ แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน มีโอกาสด้านสังคม จ านวน 3 ข้อ และอุปสรรค 
จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
   โอกาสด้านเศรษฐกิจ 
   1. เศรษฐกิจของผู้ปกครอง ดีขึ้นท าให้เอื้อต่อการส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษา 
มากขึ้น 
   2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้มีสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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   3. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษา
อาชีวศึกษา 

   อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ 
   1. ภาคเอกชน ชุมชน สถานประกอบการให้การสนับสนุนงบประมาณการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาน้อย 
   2. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่ า มีผลต่อการส่งนักเรียนมาเรียนต่อ
อาชีวศึกษา   
   ด้านสังคม/วัฒนธรรม แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน มีโอกาสด้านสังคม จ านวน 4 ข้อ และอุปสรรค 
จ านวน 3 ข้อ ได้แก่  

    โอกาสด้านสังคม/วัฒนธรรม 
    1. ชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     2. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาท าให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
     3. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษามากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
     อุปสรรคด้านสังคม/วัฒนธรรม 
      1. คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ท่ีไม่ดีของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะท่ีปรากฏ
ตามส่ือต่างๆ  
      2. ค่านิยม ความเช่ือของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่า
การเรียนอาชีวศึกษาด้อยกว่าการเรียนสายสามัญ 
      3. ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ท่ีอยู่รอบ
สถานศึกษา มีผลให้นักเรียนนักศึกษาประพฤติผิดระเบียบของสถานศึกษาและของสังคมได้  
    ด้านการเ มือง/กฎหมาย  แสดงผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน มีโอกาสด้านการเมือง/กฎหมาย 
จ านวน 3 ข้อ และอุปสรรค จ านวน 1 ข้อ 

    โอกาสด้านการเมือง/กฎหมาย 
   1. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ท าให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ  
   2. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี  
      3. นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
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    อุปสรรคด้านการเมือง/กฎหมาย 
   1. นโยบายของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง  
    ด้านเทคโนโลยี พบว่า การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีโอกาสด้านเทคโนโลยี จ านวน 1 ข้อ และภาวะคุกคาม จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ 
    โอกาสด้านเทคโนโลยี 
     1. สถานศึกษาต้ังอยู่ในเมืองสามารถรับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย 
     2. รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   อุปสรรคด้านเทคโนโลยี 
     1. เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้เทคโนโลยียุคใหม่  เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษายังไม่เพียงพอ มีผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา 
   หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ระดมความคิดเห็น โดยได้ร่วมกันถ่วง
น้ าหนักและร่วมกันให้คะแนนเพื่อค านวณหาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก พร้อมกับจัดล าดับความส าคัญต่อ
ประเด็นต่างๆ ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 35-36 
 

ตารางที่ 35 ค่าน้ าหนัก คะแนน และคะแนนถ่วงน้ าหนัก ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของ                   
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 
คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

อันดับ
ท่ี 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

0.032 3.500 0.114 17 

S2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

0.034 4.250 0.143 2 

S3. ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 

0.032 4.250 0.138 3 

S4. ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
วางแผนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตาม
ตรวจสอบ 

0.031 4.150 0.127 7 

S5. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

0.032 4.000 0.128 6 
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ตารางที่ 35 (ต่อ)  
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 
คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

อันดับ
ท่ี 

จุดแข็ง (Strengths) 
S6. ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน 

0.030 3.950 0.119 13 

S7. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงานโครงการ ท่ี
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

0.031 4.050 0.127 8 

S8. สถานศึกษามีการจัดท าระบบควบคุม
งบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

0.032 3.900 0.124 10 

S9. สถานศึกษาส่วนมากมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเหมาะสม 

0.029 4.100 0.120 12 

S10. สถานศึกษามีความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติงานและสถานท่ีฝึกงาน 

0.031 4.150 0.129 5 

S11. สถานศึกษามีความพร้อมด้านส่ือการสอน 
และเอกสารประกอบการสอน 

0.029 3.900 0.114 16 

S12. ฝ่ายบริหารก าหนดแผนงานบริหารโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 

0.031 3.950 0.123 11 

S13. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนในด้าน
วิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างพอเพียง 

0.027 4.000 0.109 18 

S14. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนางาน โครงการท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

0.031 4.050 0.124 9 

S15. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อ
ด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

0.033 4.300 0.143 1 

S16. การบริหารจัดการมีการก าหนดนโยบาย
และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 

0.029 3.950 0.116 15 
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ตารางที่ 35 (ต่อ)  
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 
คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

อันดับ
ท่ี 

จุดแข็ง (Strengths) 
S17. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทิน
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 

0.033 4.000 0.133 4 

S18. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี 
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

0.030 3.950 0.117 14 

รวมจุดแข็ง 0.558  2.246  

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย 

0.031 4.050 0.127 2 

W2. ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความตระหนักในความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาน้อย 

0.032 4.000 0.127 3 

W3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ 

0.029 3.750 0.107 9 

W4. บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้
ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

0.028 3.600 0.102 13 

W5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความสามารถ ในการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง 

0.030 3.550 0.107 11 

W6. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายหัวนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า ไม่เพียงพอ
ส าหรับการบริหาร 

0.026 3.800 0.101 14 

W7. สถานศึกษาได้รับการจัดงบประมาณใน
การจ้างบุคลากรและงบสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ 

0.029 3.850 0.110 7 
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ตารางที่ 35 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ าหนัก 

(Weight) 
คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

อันดับ
ท่ี 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
W8. สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย 

0.029 3.750 0.110 8 

W9. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ จัดเก็บ
เอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เช่ือมโยงกัน 

0.029 3.700 0.107 10 

W10. การบริหารขาดการบูรณาการงานด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาท าให้เกิดการท างานแบบ
แยกส่วน 

0.026 3.400 0.090 15 

W11. การบริหารจัดการขาดระบบการ
ตรวจสอบ และทบทวนการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีชัดเจน 

0.030 3.750 0.114 6 

W12. การบริหารขาดการตรวจสอบ ก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

0.030 3.450 0.105 12 

W13. การบริหารขาดการปรับโครงการ 
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และตัว
บ่งช้ี 

0.031 3.800 0.117 4 

W14. ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการท่ีเป็นปัจจุบัน 

0.031 4.100 0.127 1 

W15. การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

0.030 3.900 0.116 5 

รวมจุดอ่อน 0.442  1.666  
รวมจุดแข็งและจุดอ่อน 1.00    

 

  จากตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผลรวมของน้ าหนักจุดแข็งเท่ากับ 0.558 
และน้ าหนักจุดอ่อนเท่ากับ 0.442 โดยน้ าหนักรวมจุดแข็งและจุดอ่อนเท่ากับ 1.00 และคะแนนถ่วง
น้ าหนักรวมจุดแข็งเท่ากับ 2.246 คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมจุดอ่อน เท่ากับ 1.666 เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นรายข้อ อันดับความส าคัญของจุดแข็งและจุดอ่อน สรุปได้ดังนี้ 
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  อันดับความส าคัญของจุดแข็ง (Strengths) มีดังนี้ 
  S1  ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อ
ด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
  S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  S3 ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 
  S4 ผู้บริหารมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ปฏิทินด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
  S5 การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  S6 การบริหารจัดการขาดระบบการตรวจสอบ และทบทวนการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน 
  S7 สถานศึกษาได้รับการจัดงบประมาณในการจ้างบุคลากรและงบ
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
  S8 สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย 

  S9 ฝ่ายบริหารมีการพัฒนางาน โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 
  S10 สถานศึกษามีการจัดท าระบบควบคุมงบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  S11 ฝ่ายบริหารก าหนดแผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 
  S12 สถานศึกษาส่วนมากมีการจัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเหมาะสม 
  S13 ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผุ้แทนชุมชน 
   S14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    S15 วิการบริหารจัดการมีการก าหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
    S16 สถานศึกษามีความพร้อมด้านส่ือการสอน และเอกสารประกอบการสอน 
    S17 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
     S18 ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนในด้านวิชาชีพท่ีสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างพอเพียง 
 

 อันดับความส าคัญของจุดอ่อน (Weaknesses) มีดังนี้ 
  W1 ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการท่ีเป็นปัจจุบัน 

   W2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย 
   W3 ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย 
   W4 การบริหารขาดการปรับโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งช้ี 
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   W5 การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
   W6 การบริหารจัดการขาดระบบการตรวจสอบ และทบทวนการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีชัดเจน 
   W7 สถานศึกษาได้รับการจัดงบประมาณการจ้างบุคลากรและงบสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ 
   W8 สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย  
  W9 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ 
  W10 สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เช่ือมโยงกัน 
  W11 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถ ในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
  W12 การบริหารขาดการตรวจสอบ ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  W13 บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 
  W14 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า ไม่
เพียงพอส าหรับการบริหาร 
  W15 การบริหารขาดการบูรณาการงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท าให้เกิดการท างานแบบแยกส่วน 

ตารางที่ 36 ค่าน้ าหนัก คะแนน และคะแนนถ่วงน้ าหนักด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของ                       
   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน 
 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ าหนัก 
(Weight 

คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

อันดับ
ท่ี 

โอกาส (Opportunities) 
O1. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ท าให้เอื้อต่อ
การส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 

0.057 3.950 0.224 5 

O2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้มีสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

0.052 3.850 0.199 10 

O3. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษา 

0.052 3.950 0.206 6 

O4. ผู้แทนชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

0.052 3.950 0.024 7 
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ตารางที่ 36 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ าหนัก 
(Weight 

คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

อันดับ
ท่ี 

โอกาส (Opportunities) 
O5. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการ
จัดอาชีวศึกษาท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

0.055 4.150 0.023 3 

 O6. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

0.057 4.000 0.227 4 

O7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 

0.057 4.150 0.235 1 

O8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ 
และนโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ท าให้เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการ 

0.050 3.950 0.199 9 

O9. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี 

0.050 3.800 0.192 11 

O10. นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

0.047 3.750 0.175 12 

O11. สถานศึกษาต้ังอยู่ในเมืองสามารถรับ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย 

0.054 4.300 0.230 2 

O12. รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

0.054 3.750 0.201 8 

  รวมโอกาส 0.635  2.521  
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ตารางที่ 36 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ าหนัก 
(Weight 

คะแนน 
(Rating) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

อันดับ
ท่ี 

อุปสรรค (Threats)  
T1. ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถาน
ประกอบการให้การสนับสนุนงบประมาณจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาน้อย 

0.055 3.600 0.197 4 

T2. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่ า 
มีผลต่อการส่งนักเรียนมาเรียนต่ออาชีวศึกษา 

0.054 3.800 0.206 2 

T3. คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ท่ีไม่ดี
ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะท่ีปรากฏตามส่ือ
ต่างๆ  

0.057 4.100 0.235 1 

T4. ค่านิยม ความเช่ือของผู้ปกครองและ
นักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่าการ
เรียนอาชีวศึกษาด้อยกว่าการเรียนสายสามัญ 

0.050 3.550 0.177 6 

T5. ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ท่ีอยู่รอบสถานศึกษา  
มีผลให้นักเรียนนักศึกษาประพฤติผิดระเบียบ
ของสถานศึกษาและของสังคมได้ 

0.050 3.800 0.192 5 

T6. นโยบายของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง  

0.052 3.850 0.199 3 

T7. เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้เทคโนโลยียุคใหม่ 
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษายังไม่
เพียงพอ มีผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา 

0.047 3.550 0.168 7 

 รวมอุปสรรค 0.365  1.373  
รวมโอกาสและอุปสรรค 1.00    

 

  จากตารางท่ี 36 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก คะแนน และคะแนนถ่วงน้ าหนักด้านปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
พบว่า ผลรวมของน้ าหนักโอกาสเท่ากับ 0.635 และน้ าหนักอุปสรรคเท่ากับ 0.365 โดยน้ าหนักรวม
โอกาสและภาวะคุกคามเท่ากับ 1.00 และคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมโอกาสเท่ากับ 2.521 คะแนนถ่วง
น้ าหนักรวมอุปสรรค เท่ากับ 1.373 เมื่อพิจารณาจากประเด็นรายข้อ อันดับความส าคัญของโอกาส
และอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 
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  อันดับความส าคัญของโอกาส (Opportunities) มีดังนี้ 
   O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษามากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   O2 สถานศึกษาต้ังอยู่ในเมืองสามารถรับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย 
   O3 หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาท าให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
   O4 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   O5 เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ท าให้เอื้อต่อการส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 
   O6 นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษา
อาชีวศึกษา  
   O7 ผู้แทนชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   O8 รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   O9 รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และนโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ท าให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ 
   O10 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้มีสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   O11 ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี 
   O12 นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 อันดับความส าคัญของอุปสรรค (Threats) มีดังนี้ 
  T1 คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ท่ีไม่ดีของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะท่ีปรากฏ
ตามส่ือต่างๆ  
  T2 ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่ า มีผลต่อการส่งนักเรียนมาเรียนต่อ
อาชีวศึกษา 
  T3 นโยบายของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง  
  T4 ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการให้การสนับสนุนงบประมาณการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาน้อย 
  T5 ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ท่ีอยู่รอบ
สถานศึกษา มีผลให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติผิดระเบียบของสถานศึกษาและของสังคมได้ 
  T6 ค่านิยม ความเช่ือของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่า
การเรียนอาชีวศึกษาด้อยกว่าการเรียนสายสามัญ 
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 T7 เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยังไม่เพียงพอ มีผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา 

 จากตารางท่ี 35 และตารางท่ี 36 พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกคือ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรุปคะแนนถ่วงน้ าหนักของแต่ละด้าน เพื่อน าไปสร้าง
กราฟก าหนดเป็นสถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic Position) สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths: S)  2.247 
จุดอ่อน (Weaknesses: W) 1.666 
โอกาส (Opportunities: O) 2.521 
อุปสรรค (Threats: T) 1.373 

       
โอกาส (O) 

 
       
  
                               

 
 
 

จุดแข็ง (S)                    จุดอ่อน (W)   
 
 
 
 3 
  
      
          
 

อุปสรรค (T) 
 

ภาพที่ 12 แสดงสถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คือ 
             กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

 5 4 3 2 1 2 1  1 2 3 4 5 5 
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 ดังนั้นประเด็น กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงรับของ         
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ควรมีท่ีปรากฏกลยุทธ์ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. กลยุทธ์เชิงรุก  
    กลยุทธ์ด้าน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ เป็นกลยุทธ์เชิง
รุกเพื่อฉกฉวยโอกาส ใช้จุดแข็งขององค์กรและโอกาสท่ีส่งเสริมสนับสนุนจากภายนอก (SO) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    กลยุทธ์ด้าน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและ
ชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์เชิงรุก สถานศึกษามีท้ังจุดแข็งภายใน
และโอกาสจากภายนอก (SO) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการและผู้แทนชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
    กลยุทธ์ด้าน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แก่ผู้เรียน เป็นกลยุทธ์
เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาส โดยใช้จุดแข็งขององค์กร (SO) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
     กลยุทธ์ด้าน พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขจุดอ่อน เพื่อฉกฉวยโอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ท่ีสภาพ
ภายในเป็นจุดอ่อนแต่มีโอกาส สภาพภายนอกสนับสนุน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษ 
 3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
    กลยุทธ์ด้าน ยกระดับการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็น   
กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเล่ียง/บรรเทาอุปสรรค  (ST) เพื่อยกระดับการ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 
 ขั้นท่ี 2.1 ผลการจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)                 
         ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์ โดยได้ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และร่วมกันจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ซึ่งสถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คือกลยุทธ์เชิงรุก 
(SO) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งและมีโอกาสท่ีจะด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื้อต่อการด าเนินงาน สภาพเช่นนี้เป็นสภาพท่ีดีท่ีสุด เพราะมี
ปัจจัยส่งเสริมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นจึงเน้นไปท่ีกลยุทธ์ SO หลังจาก
ท่ีประชุมได้ร่วมกันก าหนดทิศทางของการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ ได้แล้วจากนั้นได้ร่วมกันระดมสมองก าหนด กลยุทธ์ ด้วยเทคนิค SWOT แมทริกซ์ 
(SWOT Matrix) หรือ TOWS Matrix ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 

  เป้าประสงค์ท่ี 1 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา สามารถ
คิดกลยุทธ์ได้ 3 กลยุทธ์ ปรากฏดังตารางท่ี 37-38 

ตารางที่ 37 การสร้างกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ (S1,6,8,  
  16 O1,3,7,10,): SO 
 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) โอกาส (Opportunities: O) 
S1. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
S6. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ
อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
S8. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงานโครงการ 
ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
S16. สถานศึกษามีความพร้อมด้านส่ือการสอน   
และเอกสารประกอบการสอน 
 

O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
O3 หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการ
จัดอาชีวศึกษาท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา 
O7 ชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
O10 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้มีสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 
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ตารางที่ 38  การสร้างกลยุทธ์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน    
                และหน่วยงานอื่น ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้  (S2,3,10,13, 
                  17,O1,2,5,6,10) : SO 
 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) โอกาส (Opportunities: O) 

S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
S3 ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 
S10 สถานศึกษามีการจัดท าระบบควบคุม
งบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
S13 ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน 
S17 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 

O1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น  
O2 สถานศึกษาต้ังอยู่ในเมืองสามารถรับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย 
O5. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ท าให้เอื้อต่อ 
การส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 
O6. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภา
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษา 
อาชีวศึกษา 
O10 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้มีสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 
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ตารางที่ 39 การสร้างกลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แก่ผู้เรียน 
      (S2, 3, 5, 8, 14, O3, 4, 5, 6, 7 ) : SO 

 

จุดแข็ง (Strengths: S) โอกาส (Opportunities: O) 
S2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
S3. ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 
S5. สถานศึกษามีความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติงานและสถานท่ีฝึกงาน 
S8. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงานโครงการท่ี
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ 
สถานศึกษา 
S14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี 
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

O3. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัด
อาชีวศึกษาท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา 
O4. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
O5. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ท าให้เอื้อต่อ
การส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 
O6. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษา 
O7 ผู้แทนชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 จากตารางท่ี 37 – 39 แสดงว่า จากการพิจารณาจับคู่ใน เป้าประสงค์ท่ี 1 คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ได้คู่จุดแข็งกับโอกาส (SO) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุก 
พบว่า มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้     
2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอื่น ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แก่ผู้เรียน 
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  เป้าประสงค์ท่ี 2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา สามารถคิดกลยุทธ์ได้ 1 กลยุทธ์ ปรากฏดังตารางท่ี 40  

ตารางที่ 40 การสร้างกลยุทธ์ ยกระดับการก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
(S1, 2, 3, 14, 15, T1, 2, 4): ST 

จุดแข็ง (Strengths: S) อุปสรรค (Threats: T) 
S1 ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
S3 ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างาน 
S14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

T1 คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ท่ีไม่ดี
ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะท่ีปรากฏตามส่ือ
ต่าง ๆ   
T2 ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่ า 
มีผลต่อการส่งนักเรียนมาเรียนต่ออาชีวศึกษา 
T4 ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถาน
ประกอบการให้การสนับสนุนงบประมาณการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาน้อย 
 
 
 

 

 จากตารางท่ี 40 แสดงว่า จากการพิจารณาจับคู่ในเป้าประสงค์ท่ี 2 ถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้คู่จุดแข็งกับโอกาส (ST) ซึ่งเป็น 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน พบว่า มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ ยกระดับการก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
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 เป้าประสงค์ท่ี 3 สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมารถคิดกลยุทธ์ได้ 1 กลยุทธ์ ปรากฏดังตารางท่ี 41 

ตารางที่ 41 การสร้างกลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
     ให้มีประสิทธิภาพ (W1, 2, 3, O1, 3, 4) : WO 
 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) โอกาส (Opportunities: O) 

W1 ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการท่ีเป็นปัจจุบัน 
W2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย   
W3 ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษามีความ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาน้อย 
 

O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
O3 หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการ
จัดอาชีวศึกษาท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา 
O4 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

  จากตารางท่ี 41 แสดงว่า จากการพิจารณาจับคู่ในเป้าประสงค์ท่ี 3 สถานศึกษามีระบบการ
ประเมิน คุณภาพการด า เนินงานประกัน คุณภาพภายใน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไ ด้ คู่             
จุดอ่อนกับโอกาส (WO) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข พบว่า มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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 สรุปร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และโครงการ เพื่อเตรียมการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินกลยุทธ์ต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 13 
 

 

วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะมุ่งมั่นขับเคล่ือน 

ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

พันธกิจ 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 
เป้าประสงค ์

 1. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไป  
   ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  3. สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน    
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 13 แสดงร่างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
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ตารางที่ 42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และโครงการ ของร่างกลยุทธ์  
     การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  
     การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
1. การพัฒนา
คุณภาพการศึกษามี
ความเป็นระบบและ
ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะ และ 
การประยุกต์ใช ้
 

1.1 ระดับคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
 
 

โครงการปรับปรงุและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิค 
นครสวรรค ์

โครงการสง่เสริมการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญสู่
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้ 
 

2.1 ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
ในการสนับสนุนทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้ 

โครงการสง่เสริมชุมชน
และหน่วยงานอื่นให้มี
ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนต่อการส่งเสริม
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ แก่ผู้เรียน 
 

3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  

โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน 

3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
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ตารางที่ 42 ( ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
2. สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4. ยกระดับการก ากับ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.1 ระดับความคิดเห็น
ของ ครูผู้สอนต่อการก ากับ
ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

โครงการอบรมครผูู้สอน
เพ่ือสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้เก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้น
การก ากับติดตาม
ตรวจสอบ 

4.2 ระดับความพึงพอใจ 
ของครูผู้สอนต่อการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

โครงการพัฒนาครูผูส้อน
เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการ
ก ากับติดตามตรวจสอบ 

3. สถานศึกษามี
ระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 5. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

5.1 ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา 

โครงการอบรมครผูู้สอน
เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และร่วมกันพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

5.2 ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังทดลองใช้
กลยุทธ์ 

โครงการพัฒนาครูผูส้อน
เก่ียวกับระบบประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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 ขั้นท่ี 2.2 ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (รายละเอียดการปรับปรุง
แก้ไขของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในภาคผนวก....หน้า....) จากนั้นผู้วิจัยได้ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังแสดงในภาพที่ 14 

  
วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะมุ่งมั่นขับเคล่ือน 
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
พันธกิจ 

   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 
เป้าประสงค ์

 1. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
   ตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา 

  3. สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน    
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม   
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
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ตารางที่ 43 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และโครงการ ของกลยุทธ์การ
    ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ   

               อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
1. คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาได้
ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะ และ 
การประยุกต์ใช ้

1.1 ระดับคุณภาพสื่อการ
จัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

โครงการพัฒนาและ
ผลิตสื่อการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิค 
นครสวรรค ์

โครงการสง่เสริมการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการและชุมชน 
ในการสนับสนุนทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู ้
 

2.1 ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู ้

โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการสนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนต่อการส่งเสริม
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการสนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน 

กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ แก่ผู้เรียน 
 

3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  

โครงการสร้างเสริมจิต
อาสา คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน 
 

3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
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ตารางที่ 43 (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ 
2. สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4. ยกระดับการ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

4.1 ระดับความคิดเห็น
ของ ครูผู้สอนต่อการ
ก ากับติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานตามระบบ
และกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

โครงการอบรมครผูู้สอน
เพ่ือสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้เก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้น
การก ากับติดตาม
ตรวจสอบ 

4.2 ระดับความพึงพอใจ
ของ ครูผู้สอนต่อการ
ก ากับติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานตามระบบ
และกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการก ากับ
ติดตามตรวจสอบ 

3. สถานศึกษามี
ระบบการประเมิน
คุณภาพการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพ การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

5.1 ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนที่มีต่อการ
พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา 

โครงการอบรมครผูู้สอน
เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และร่วมกันพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

5.2 ผลการเปรียบเทียบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาหลัง
ทดลองใช ้
กลยุทธ์ 

โครงการน าผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของสอบกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตาราง
ท่ี 44 
ตารางที่ 44 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์                  
     พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ   
     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์        
     (n = 9) 
 

รายการตรวจสอบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
วิสัยทัศน์          

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะ
มุ่งมั่นขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.69 .63 มากท่ีสุด 4.66 .68 มากท่ีสุด 4.74 .56 มากท่ีสุด 

พันธกิจ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.66 .59 มากท่ีสุด 4.50 .65 มาก 4.60 .60 มากท่ีสุด 

2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.54 .61 มากท่ีสุด 4.31 .67 มาก 4.57 .65 มากท่ีสุด 

3. พัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายใน 

4.71 .62 มากท่ีสุด 4.35 .64 มากท่ีสุด 4.68 .69 มากท่ีสุด 

เป้าประสงค์ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

4.63 .59 มากท่ีสุด 4.60 .65 มากท่ีสุด 4.57 .60 มากท่ีสุด 

2. สถานศึกษามีการติดตา
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา 

4.49 .65 มาก 4.51 .65 มากท่ีสุด 4.43 .65 มากท่ีสุด 

3. สถานศึกษามีระบบการ
ประเมินคุณภาพการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.45 .63 มาก 4.55 .63 มากท่ีสุด 4.86 .35 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 44 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การ
ประเมิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตารางท่ี 45 
ตารางที่ 45 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์  
    การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ        
   อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (n = 9) 
 

รายการตรวจสอบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน์ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และ 
การประยุกต์ใช้ 

 
4.86 

 
.63 

 
มากท่ีสุด 

 
4.71 

 
.45 

 
มากท่ีสุด 

 
4.69 

 
.58 

 
มากท่ีสุด 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการและชุมชน ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู ้

4.63 .49 มากท่ีสุด 4.49 .61 มาก 4.57 .65 มากท่ีสุด 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ แก่ผู้เรียน 

4.71 .45 มาก 4.63 .59 มากทีสุ่ด 4.63 .54 มากท่ีสุด 

กลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับการ 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.83 .38 มาก 4.57 .60 มากท่ีสุด 4.66 .53 มาก 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพ การด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

4.89 .32 มากท่ีสุด 4.66 .59 มากท่ีสุด 4.74 .50 มาก 

 

  จากตารางท่ี 45 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
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ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกกลยุทธ์ 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวช้ีวัดและ
โครงการ ของกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยวิเคราะห์ในแต่ละกลยุทธ์ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 46 

ตารางที่ 46 ผลการตรวจสอบเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและ             
      โครงการ ของกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้            
              (n = 9) 
 

รายการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
ตัวชี้วัด X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1.1 ระดับคุณภาพส่ือการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.83 .38 มากท่ีสุด 4.49 .61 มาก 4.66 .48 มากท่ีสุด 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค 
นครสวรรค์ 

4.63 .49 มากท่ีสุด 4.46 .56 มาก 4.69 .58 มากท่ีสุด 

โครงการ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. โครงการพัฒนาและผลิตส่ือ
การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.69 .47 มากท่ีสุด 4.63 .54 มากท่ีสุด 4.87 .49 มากท่ีสุด 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.77 .42 มาก 4.60 .60 มากท่ีสุด 4.66 .53 มากท่ีสุด 

 

   จากตารางท่ี 46 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด และโครงการ ของกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ ในกลยุทธ์ท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ระดับมาก เมือ่พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
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ตารางที่ 47 ผลการตรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวช้ีวัดและ
     โครงการ ของกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน  
     ประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ (n = 9) 
 

รายการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
ตัวชี้วัด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
2.1 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และหน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู ้

4.94 .23 มากท่ีสุด 4.51 .61 มากท่ีสุด 4.80 .47 มากท่ีสุด 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

4.43 .65 มาก 4.40 .65 มาก 4.51 .65 มากท่ีสุด 

โครงการ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

4.54 .65 มากท่ีสุด 4.51 .70 มากท่ีสุด 4.43 .65 มาก 

2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน 

4.97 .16 มากท่ีสุด 4.74 .50 มากท่ีสุด 4.74 .56 มากท่ีสุด 

  

 จากตารางท่ี 47 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและโครงการ ของกลยุทธ์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้  ใน
กลยุทธ์ที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวช้ีวัด    
  และโครงการ ของกลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
                 แก่ผู้เรียน (n = 9) 
 

รายการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
ตัวชี้วัด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 

4.80 .40 มากท่ีสุด 4.57 .55 มากท่ีสุด 4.69 .58 มากท่ีสุด 

3.2 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

4.91 .28 มากท่ีสุด 4.66 .63 มากท่ีสุด 4.77 .49 มากท่ีสุด 

 โครงการ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
1. โครงการสร้างเสริมจิตอาสา 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่
ผู้เรียน 

4.89 .32 มากท่ีสุด 4.63 .54 มากท่ีสุด 4.80 .40 มากท่ีสุด 

2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.80 .53 มากท่ีสุด 4.86 .35 มากท่ีสุด 4.74 .61 มากท่ีสุด 

  

 จากตารางท่ี 48 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและโครงการของกลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน ในกลยุทธ์ท่ี 3 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
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ตารางที่ 49 ผลการตรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวช้ีวัดและ
  โครงการของกลยุทธ์ ท่ี 4 ยกระดับการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ 
               สถานศึกษา (n = 9) 
 

รายการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
ตัวชี้วัด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

4.1 ระดับความคิดเห็นของ 
ครูผู้สอนต่อการก ากับติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

4.66 .48 มากท่ีสุด 4.69 .47 มากท่ีสุด 4.54 .61 มากท่ีสุด 

4.2  ระดับความพึงพอใจของ 
ครูผู้สอนต่อการก ากับติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

4.71 .45 มากท่ีสุด 4.75 .40 มากท่ีสุด 4.60 .49 มากท่ีสุด 

 โครงการ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
1. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเน้น
การก ากับติดตามตรวจสอบ 

4.74 .50 มากท่ีสุด 4.91 .28 มากท่ีสุด 4.69 .58 มากท่ีสุด 

2. โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการก ากับติดตาม
ตรวจสอบ 

4.71 .51 มากท่ีสุด 4.54 .61 มากท่ีสุด 4.60 .65 มากท่ีสุด 

   

  จากตารางท่ี 49 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของตัวช้ีวัดและโครงการ ของกลยุทธ์ยกระดับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในกลยุทธ์ท่ี 4 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
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ตารางที่ 50  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวช้ีวัด                 
และโครงการ ของกลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การด าเนินงานการ 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (n = 9) 

 

รายการตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
ตัวชี้วัด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

5.1 ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนท่ีมีต่อการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

4.69 .58 มากท่ีสุด 4.60 .53 มากท่ีสุด 4.69 .58 มากท่ีสุด 

5.2 ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังทดลองใช้กล
ยุทธ์ 

4.77 .49 มากท่ีสุด 4.74 .44 มากท่ีสุด 4.66 .48 มากท่ีสุด 

โครงการ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
1. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.60 .55 มากท่ีสุด 4.49 .50 มาก 4.51 .56 มากท่ีสุด 

2. โครงการน าผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4.71 .51 มากท่ีสุด 4.57 .56 มากท่ีสุด 4.74 44 มากท่ีสุด 

   

   จากตารางท่ี 50 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของตัวช้ีวัดและโครงการ ของกลยุทธ์พัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพ การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลยุทธ์ท่ี 5 พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า เมื่อพิจารณาตาม
เกณฑ์การประเมิน พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผูต้รวจสอบกลยุทธ์ 
  ผู้ประเมินได้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
      1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการน ากลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ไปใช้ โดยแผนปฏิบัติการต้องประกอบด้วย โครงการ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ  
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     2. ควรมีหรือบอกเงื่อนไขส าคัญก ากับไว้ด้วยว่า จะต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างเพื่อการ
ขับเคล่ือนกลยุทธ์เหล่านี้    
     3. ควรมีกระบวนการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบและชัดเจน เพื่อการขับเคล่ือน  
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีสร้างขึ้นนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค 
                  นครสวรรค์ 
  การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลท่ีน ากลยุทธ์ไปใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังตารางท่ี 51 

 

ตารางที่ 51  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา     
 (n = 23) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 12 52.17 
        หญิง 11 47.83 

รวม 23 100 
 2. อายุ   
         ต่ ากว่า  30  ปี 4 17.39 
         30 - 39  ปี 8 34.78 
         40 - 49  ปี 9 39.13 
         50 ปี ขึ้นไป 2 8.70 

รวม 23 100 
3. ระดับการศึกษา   
         ต่ าปริญญาตรี - - 
         ปริญญาตรี 21 91.30 
         สูงกว่าปริญญาตรี 2 8.70 

รวม 23 100 
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 จากตารางท่ี 51 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.17) เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 47.83) อายุส่วนใหญ่ 40-49 ปี (ร้อยละ 39.13) รองลงมา 30-39 ปี (ร้อยละ 34.78) 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 91.30)  
 

   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังตารางท่ี 52 

ตารางที่ 52  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
  ครูผู้สอนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  (n = 23) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 มีการก าหนดหลักสูตรของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4.43 .72 มาก 

 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4.48 .66 มาก 

 3 มีการจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

4.13 .62 มาก 

4 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา มีความเป็นระบบ 

4.30 .63 มาก 

5 มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  

4.30 .47 มาก 

6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศึกษา 

4.39 .58 มาก 

7 ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 

4.35 .48 มาก 

8 มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายใน (SAR) 

4.22 .79 มาก 

 9 มีการสรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report: SAR) ต าม ม าต รฐ าน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.17 .65 มาก 

 

 

 

 

X
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ตารางที่ 52  (ต่อ)  
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
10 มีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประจ าทุกปีและ
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 

4.04 .82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.41 มาก 
 

  จากตารางท่ี 52 แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก     
( = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา ( = 4.48) 
รองลงมา ได้แก่ มีการก าหนดหลักสูตรของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
( = 4.43)  
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  ขั้นที่ 3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม  
กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทน
ชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตารางท่ี 53 

ตารางที่ 53 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา   
  (n = 20) 
 

 

 จากตารางท่ี 53 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.00) เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 40.00) อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40 – 49 ปี (ร้อยละ 45.00) รองลงมาเป็นอยู่ในช่วงอายุ 
50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 25.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 75.00) รองลงมาต่ ากว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 15.00)  
         ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏตามตารางท่ี 54 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 12 60.00 
        หญิง 8 40.00 

รวม 20 100 
2. อายุ   
         ต่ ากว่า  30  ปี 2 10.00 
         30 - 39  ปี 4 20.00 
         40 - 49  ปี 9 45.00 
         50 ปี ขึ้นไป 5 25.00 

รวม 20 100 
3. ระดับการศึกษา   
         ต่ าปริญญาตรี 3 15.00 
         ปริญญาตรี 15 75.00 
         สูงกว่าปริญญาตรี 2 10.00 

รวม 20 100 
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ตารางที่ 54 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนท่ีมีต่อการ  
 ด าเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
 ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (n = 20) 

 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 

ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนท่ีเป็นระบบ         
มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกนัด้านทรัพยากร 
ทางการศึกษามากขึ้น 

4.38 .68 มาก 

 2 ความส าเร็จของกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4.25 .91 มาก 

3 ความส าเร็จของกิจกรรมระดมทรัพยากรและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 

4.15 .87 มาก 

4 ผู้แทนชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน
การวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

4.45 .64 มาก 

5 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 

4.17 .68 มาก 

  6 การด าเนินงานตามกลยุทธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.37 .74 มาก 

7 กิจกรรมสนับสนุนการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน มีประโยชน์ท าให้ผู้เรียนได้เห็น    
ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4.12 .78 มากท่ีสุด 

8 คุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพเพิ่มขึ้น 

4.41 .80 มาก 

 

 

 

X
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ตารางที่ 54 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
9 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

การจัดการ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 
4.43 .84 มาก 

10 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4.35 .77 มาก 

รวม 4.31 0.45 มาก 
 

 จากตารางท่ี 54 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้แทนชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( = 4.45) 
รองลงมาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การจัดการ การแก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจ ( = 4.43) และ คุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น ( = 4.41)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

X

X

X X
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ข้ันตอนท่ี 4 ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ 
               พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค  
               นครสวรรค์   
  การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีน ากลยุทธ์ไปใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้  
   ขั้นที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ปรากฏผลดังตารางท่ี 55 

ตารางที่ 55 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์       
  ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์  
2. หมวดวิชาชีพ 

80.22 
81.63 

94.37 
97.45 

14.15 
15.82 

 

ท่ีมา: งานวัดผลวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2561) 
  

 จากตารางท่ี 55 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัย 
เทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 14.15 และ 
หมวดวิชาชีพ เพิ่มข้ึน 15.82 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
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 ขั้นที่ 4.2 รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังจาก
ทดลองใช้กลยุทธ์ 
 รางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตารางท่ี 56 

ตารางที่ 56 แสดงจ านวนรางวัลท่ีผู้เรียน และสถานศึกษาได้รับหลังการทดลองใช้กลยุทธ์การ  
  ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ  
  อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ 
วันที่
ได้รับ 

1. องค์การมาตรฐานดีเด่น เกียรติบัตรองค์การ
มาตรฐานดีเด่น       
ระดับภาค 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 22 
ธันวาคม
2561 

2. เป็นผู้ท่ีมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ “ดีเด่น”ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 

นายแทน โมราราย 
รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 16 
มกราคม 
2561 

3. นักการศึกษากับการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ยุค 4.0 

นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

18 
มีนาคม
2561 

4. เครื่องกะเทาะถั่วเขียว รองชนะเลิศ/ชมเชย 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ   

อาชีวศึกษา ระดับ 
 ภาค/ชาติ 

3-7 
ธันวาคม 
2561 

5. เครื่องตากอเนกประสงค์
แบบอัตโนมัติ 

ชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

6. ระบบเช็คช่ือเข้าเรียน
ออนไลน์โดยแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคช่ันไลน์ 

ชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การพัฒนาซอฟท์แวร์และ
สมองกลฝังตัว 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

7. ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถ
ผ่าน Smart Phone 
   

ชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์ ชุด
ควบคุมด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน    

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 
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ตารางที่ 56 (ต่อ) 
 

ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ 
8. รถ kotaka Sport EV ชนะเลิศ อันดับ2 

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

9. ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน 
application line v.2 

ชนะเลิศ อันดับ 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการพัฒนา
ซอฟท์แวร์และสมองกล 
ฝังตัว 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

10. lcy Flake Machine ชนะเลิศ อันดับ 2 องค์
ความรู้การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

11. โพเดียม 4.0 ชนะเลิศ อันดับ 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

12. เรือรดน้ าผักพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ชนะเลิศ อันดับ 3 
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

13. โดรนเด้อ (Drone der) ชนะเลิศ อันดับ 3 
ส่ิงประดิษฐ์ประเภท
ก าหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

อาชีวศึกษา ระดับภาค 3-7 
ธันวาคม 
2561 

 
 

 จากตารางท่ี 56 แสดงจ านวนรางวัลท่ีผู้เรียน และสถานศึกษาได้รับหลังการทดลองใช้กลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 รวมท้ังส้ิน 13 รางวัล โดยผ่านเกณฑ์ประเมินท่ี ก าหนดไว้
จ านวนผลงานไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน โดยใช้จ านวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ซึ่งมีผลงานเพิ่มขึ้น
จากเดิน 9 ผลงงาน จึงสรุปว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ 
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  ขั้นท่ี 4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ที่ 1 และกล
ยุทธ์ที่ 3 เก่ียวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
         4.3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 57 

 

ตารางที่ 57 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 

   (n = 160) 
 

 

 จากตารางท่ี 57 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.87) 
รองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 43.13) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) (ร้อยละ 63.75) รองลงมาเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ร้อยละ 36.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 91 56.87 
        หญิง 69 43.13 

รวม 160 100 
2. ระดับการศึกษา   
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 102 63.75 
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 58 36.25 

รวม 160 100 
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   4.3.2 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ปรากฏดังตารางท่ี 58 
 

ตารางที่ 58 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเอง ของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
    ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (n = 160) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 1 
ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ   
1 มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสุขกับการเรียน 

และการฝึกปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเพื่อน 
4.38 .71 มาก 

2 มีความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาท่ีเรียนและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในแต่ละรายวิชา 

4.11 .76 มาก 

 3 มีความรู้และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี
การศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความส าเร็จ 

4.25 .83 มาก 

4 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน 

4.40 .82 มาก 

5 มีความรู้และทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ 

4.35 .73 มาก 

6 มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

4.46 .77 มาก 

7 มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาท่ี
เรียนโดยไม่มีในต าราหรือเอกสารท่ีศึกษาในห้องเรียน 

4.14 .88 มาก 

8 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการได้ออกไป
ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา 

4.41 .79 มาก 

9 มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน ท่ีถูกต้อง
เพื่อการส่ือสาร 

4.46 .77 มาก 

10 ความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และการ
โน้มน้าวผู้อื่น 

4.43 .85 มาก 

11 ความสามารถในการเขียน และการท ารายงาน 4.41 .80 มาก 

X
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ตารางที่ 58 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 1 
ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ   
12 ความสามารถในการน าเสนอผลงาน 4.44 .80 มาก 
13 การส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในการส่ือสาร 4.45 .95 มาก 
14 จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 4.17 .86 มาก 
15 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพิมพ์งาน การคิด

ค านวณและการน าเสนอผลงานได้ 
4.49 .79 มาก 

16 มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ (E-mail) ได้ 4.57 .63 มากท่ีสุด 
17 สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 4.80 .48 มากท่ีสุด 
กลยุทธ์ที่ 3 
ด้านการคิดและแก้ปัญหา   
18 ความสามารถผู้เรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.01 .92 มาก 
19 ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ 4.16 .84 มาก 
20 ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 4.33 .91 มาก 
21 ความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา 4.06 .91 มาก 
22 เสียสละก าลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการช่วยเหลือ 

ผู้อื่นและสังคม 
4.44 .66 มาก 

23 รู้และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 

4.49 .54 มาก 

24 ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบของ
สถานศึกษา 

4.13 .99 มาก 

25 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ 

4.16 .80 มาก 

26 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามก าหนด
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

4.40 .78 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 .47 มาก 
  

  

X



225 

  จากตารางท่ี 58 แสดงว่า คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ข้อท่ีเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ( = 4.80) รองลงมาได้แก่ มี
ทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ (E-mail) ได้ ( = 4.57)  
  ขั้นท่ี 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 

   4.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้
กลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 ปรากฏดังตารางท่ี 59 

ตารางที่ 59 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
               (n = 326) 
 

 

 

 

 

 

X

X

X

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 187 57.36 
        หญิง 139 42.64 

รวม 326 100 
2. อายุ   
         ต่ ากว่า  30  ปี 172 52.76 
         30 - 39  ปี 64 19.63 
         40 - 49  ปี 82 25.16 
         50 ปี ขึ้นไป 8 2.45 

รวม 326 100 
3. ระดับการศึกษา   
         ต่ าปริญญาตรี 178 54.60 
         ปริญญาตรี 146 44.79 
         สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.61 

รวม 326 100 
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ตารางที่ 59 (ต่อ) 
 

 จากตารางท่ี 59 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.36) 
รองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 42.64) อายุส่วนใหญ่ต่ ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 52.76) รองลงมาเป็นอยู่
40-49 ไป (ร้อยละ 25.16) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 54.60) รองลงมา 
ปริญญาตรี (ร้อยละ 44.79) สถานภาพปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้เรียน (ร้อยละ 49.08) รองลงมาเป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 36.81) 

   4.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ท่ี 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 ปรากฏดังตารางท่ี 60 

ตารางที่ 60 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตาม 
               โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ (n = 326) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
4.55 .60 มากท่ีสุด 

2 ส่งเสริมชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

4.30 .51 มาก 

3 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน 

4.20 .69 มาก 

4 อบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการก ากับติดตามตรวจสอบ 

4.25 .76 มาก 

 5 อบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.53 .58 มากท่ีสุด 

 

X

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. สถานภาพปัจจุบัน (ตามจ านวนแบบสอบถาม)   
         ผู้บริหารสถานศึกษา 6 1.84 
         ครูผู้สอน 120 36.81 
         ผู้เรียน 160 49.08 
         ชุมชน/สถานประกอบการ 40 12.27 

รวม 326 100 
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   ตารางที่ 60 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
6 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 

ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนท่ีเป็นระบบ มีการ
พึงพาอาศัยซึ่งกันและกนัด้านทรัพยากรทาง
การศึกษามากขึ้น 

4.15 .53 มาก 

7 สนับสนุนการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ท าให้ผู้เรียนได้เห็น ได้ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

4.31 .67 มาก 

8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน ท าใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ 
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4.12 .71 มาก 

9 มีการนิเทศ ก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระหว่างด าเนินงานและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้
ส าเรจ็ลลุ่วงไป 

4.40 62 มาก 

10 มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างขัดเจน
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

4.39 .58 มาก 

11 ความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหา และ 
การตัดสินใจ 

4.17 .67 มาก  

12 คุณภาพผู้เรียนด้านความรูท้างวิชาการ ทีเ่กี่ยวข้องกบั
การปฏิบัติงานในหนา้ที ่

4.15 .87 มาก 

13 คุณภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียนด้านทักษะทาง
วิชาชีพหรือการปฏิบัติงานในหนา้ทีท่ี่รับผิดชอบ 

4.45 .65 มาก 

14 ผู้เรียนมคีวามมุ่งม่ันต่อการท างานในหน้าที่ เสียสละ 
ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ 

4.10 .85 มาก 

15 ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

4.05 .82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.44 มาก 
         

X
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 จากตารางท่ี 60 แสดงว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด           
(  = 4.55) รองลงมา ได้แก่ อบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53) และคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก ( = 4.45)  
 
 

 

X

X

X

X


