
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2) เพื่อสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 4) เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา          
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดําเนินการ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
ครูผู้สอน จํานวน 117 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 120 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ     
1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคท่ีประสบผลสําเร็จในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 3 คน รวมจํานวน 6 คน     
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา และจัดทําร่างกลยุทธ์
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นครูท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จํานวน 17 คน และ
ผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์ จํานวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ินจํานวน 20 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ดําเนินการประชุมจํานวน 2 วัน 3) การตรวจสอบและประเมินกลยุทธ์
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
 
 
 



230 
 

 

  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โครงการขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 3) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ร่วมกับสถานประกอบการ  4) โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ร่วมกับชุมชน 5) 
โครงการสร้างเสริมจิตอาสา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน  6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการกํากับติดตาม
ตรวจสอบ 8) โครงการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เน้นการกํากับติดตามตรวจสอบ 9) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 10) โครงการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ทดลอง กลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 23 คน และผู้แทนชุมชน จํานวน 20 
คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 43 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposing Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
   4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   4.2 รางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์  
  4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการในการประเมินกลกลยุทธ์ท่ี 1 และ
กลยุทธ์ที่ 3 
  4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการในการประเมินกลกลยุทธ์ท่ี 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค ์ 
  1.1 ผลการศึกษาสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 1) มีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
มีการแต่งต้ังท้ังในระดับวิทยาลัยและระดับแผนกวิชา 2) มีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา และผลจาก
แบบสอบถาม พบว่า 1) สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการทุกแผนกวิชา 2) มีการ
ประชุมช้ีแจงให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากการวิเคราะห์
เอกสาร พบว่า 1) มีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ สาระสําคัญของการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) มีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และผลจากแบบสอบถาม พบว่า 1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ระดับแผนกวิชารับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ  2) คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการ
ตรวจสอบและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ต้ังคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพดําเนินการ
จัดทําแผนงาน โครงการ ด้านการประเมินคุณภาพภายใน จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 1) มีการวาง
แผนการประเมิน และการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการประเมิน 2) มีการดําเนินการประเมิน
ตามแผนการท่ีกําหนดไว้ และมีการกํากับ ติดตามการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด และผล
จากแบบสอบถาม พบว่า 1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับแผนกวิชา โดยมีการมอบหมายอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 2) มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านอื่นๆ  
  1.2 ผลการศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จาก
การวิเคราะห์เอกสาร ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า 1) สถานศึกษาโดยภาพรวมขาดการ
จัดระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน 2) ขาดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้แทน
ชุมชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และจากแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการ
และนักศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน รองลงมา ได้แก่ ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ เพื่อดําเนินการในการประกันคุณภาพในอย่างชัดเจน ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 1) ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการประกัน
คุณภาพภายในท่ีชัดเจน 2) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ และจากแบบสอบถาม พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขาดการ
ตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการอย่างครบถ้วน รองลงมา ได้แก่ ไม่กําหนดวิธีการในการตรวจสอบ
คุณภาพ และ ไม่นําผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมิน
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คุณภาพภายใน จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 1) บุคลากรขาดความรู้ในการจัดทําเครื่องมือในการ
ประเมิน 2) ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน และจากแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขาดการวางแผนการประเมิน
คุณภาพ รองลงมา ได้แก่ ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลเพื่อ
เขียนรายงานเสนอต่อต้นสังกัด 
  1.3 ผลการศึกษาปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภายหลังการจัดอันดับ
ความสําคัญของปัจจัยในแต่ละด้าน ประกอบด้วย จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 
     จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ 
  1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมประชุมในสถานศึกษา 
   2. ฝ่ายบริหารมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
   3. วิทยาลัยมีความพร้อมในการให้บริการด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการเรียนการสอน และด้านส่ือการสอน ท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
   4. ผู้บริหารมีการนําวิธีการบริหารแนวใหม่มาบูรณาการเพื่อใช้ในการบริหารงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
    5. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นอย่างดี
    6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีความมุ่งมั่นบริหารงานวิชาการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
   7. วิทยาลัยมีการจัดทําระบบควบคุมงบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   8. ครูผู้สอนมีศักยภาพการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ในสถานศึกษาท่ีนอกเหนือจากงาน
วิชาการ 
     9. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน 
   10. ผู้บริหารมีการมอบหมายและติดตามการดําเนินงานวิชาการตามสายการ
บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
   11. ผู้บริหารมีทักษะในการส่ือสาร ปรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
   12. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี 
   13. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
      14. ครูผู้สอนส่วนใหญ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
     15. วิทยาลัยมีความพร้อมของอาคาร สถานท่ี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
     16. ครูปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
     17. ครูผู้สอนได้รับโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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   จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่ 
  1. ผู้บริหารมีการประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกใน

การร่วมกันวางแผนบริหารงานวิชาการน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
    2. วิทยาลัยขาดการจัดทําฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ    
    3. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
    4. งบประมาณในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ไม่เพียงพอ 
    5. ผู้บริหารขาดแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีทําให้การบริหารงานวิชาการบรรลุ
เป้าหมาย 
    6. วิทยาลัยกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผนงาน/
โครงการ ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
    7. ผู้บริหารขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม 
     8. ผู้บริหารขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการ 
    9.  ครู ผู้สอนบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  และ
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและใช้งานด้านอื่นๆ 
  โอกาส (Opportunities) ได้แก ่
    1. นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการ
บริหาร งานวิชาการของสถานศึกษา 
    2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีผลดีต่อ
การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
    3. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
    4. สังคมให้การยอมรับและมีการพึ่งพาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
สังคม ด้วยการรับบริการวิชาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพและการช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัย 
    5. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเป็น
อย่างดี 
    6. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองทําให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    7. วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และนโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ทําให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ 
    9. รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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    10. บทบาทด้านการอาชีวศึกษาท่ีปรากฏในสังคม เช่น การเรียนการสอนสาย
วิชาชีพ การฝึกอบรมอาชีพเพื่อการพัฒนาสังคม ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี 
    11. ปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีทัศนคติท่ีดีต่อบทบาทของการจัดการ
อาชีวศึกษา 
    12. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อนํา 
มาปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการ 
   อุปสรรค (Threats) ได้แก่ 
    1. นโยบายของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
    2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นๆ มีการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 
    3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาไม่เพียงพอ 
    4. ค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญมากกว่า
สายอาชีพ 
    5. เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้การปรับตัวของผู้ใช้ไม่ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง 
    6. สถานประกอบการขยายกิจการอย่างรวดเร็ว จึ งจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรเองกําหนดอัตราค่าจ้างเอง และรับเข้าทํางานในสถานประกอบการ เพื่อตอบสนองการขาด
แคลนอัตรากําลังคน 
    7. ผู้เรียนนิยมเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสายวิชาชีพอย่าง
เดียวกันซึ่งมีกําลังคน ทรัพยากร และสถานท่ีเพียงพอกว่า 
 

 2. ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะมุ่งมั่นขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   พันธกิจ ประกอบด้วย 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2) ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 
   เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 2) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา 
3) สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และ
และการประยุกต์ใช้ มี 2 ตัวช้ีวัดและ 2 โครงการ กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ มี 2 ตัวช้ีวัด      
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และ 2 โครงการ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แก่ผู้เรียน มี 2 
ตัวช้ีวัดและ 2 โครงการ กลยุทธ์ ท่ี 4 ยกระดับการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา มี 2 ตัวช้ีวัดและ 2 โครงการ กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี 2 ตัวชี้วัด และ 2 โครงการ 
   ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด 
 

  3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยดําเนินการทดลองตาม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ซึ่งมีกิจกรรมทดลองใช้กลยุทธ์จํานวน 10 โครงการ เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์
ท้ัง 5 กลยุทธ์ ตามตัวช้ีวัดในแต่ละกลยุทธ์ พบว่า ผลการทดลองผ่านเกณฑ์ตามท่ีตัวช้ีวัด กลยุทธ์
กําหนดไว้ทุกตัวชี้วัด ดังนี้ 
  3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา รองลงมาได้แก่ มีการกําหนดหลักสูตรของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้แทนชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รองลงมาผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดการ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ และคุณภาพของ
ผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
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 4. ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีนํากลยุทธ์ไปใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
(หมวดวิชาสามัญ) เพิ่มข้ึน 14.15 และหมวดวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 15.82 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มข้ึน ภายหลังทดลองใช้กลยุทธ์ 
  4.2 รางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ รวมท้ังส้ิน 13 รางวัล โดยผ่านเกณฑ์ประเมินท่ีกําหนดไว้จํานวนผลงานไม่น้อยกว่า 4 
ผลงาน โดยใช้จํานวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ซึ่งมีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 9 ผลงงาน จึงสรุปได้
ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนดไว้ 
  4.3 ผลการศึกษาการประเมินตนเองของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการประเมินกลยุทธ์ท่ี 1 และ
กลยุทธ์ท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ข้อการสืบค้น
ข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ รองลงมา ได้แก่ มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์     
(E-mail) ได้ 
  4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ท่ี 1 และกลยุทธ์ท่ี 5  ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา รองลงมา ได้แก่ กิจกรรม
อบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ท่ีนําเสนอข้างต้น ผู้วิจัยดําเนินการ
อภิปรายผลตามผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค ์
  การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี
ประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
   1.1 ผลการศึกษาสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
    จากผลการศึกษาสภาพการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ สาระสําคัญ
ของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพระดับแผนกวิชารับผิดชอบ
ในการตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบและทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนการประเมิน และการกําหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการประเมิน มีการดําเนินการประเมินตามแผนการท่ีกําหนดไว้ มีการกํากับ 
ติดตามการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับแผนกวิชา มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านอื่นๆ โดยภาพรวมสภาพการดําเนินงานท้ัง 3 ด้าน 
ส่วนใหญ่มีการดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการดําเนินงานเป็น
ขั้นตอน สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ท้ังฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพตาม
ขั้นตอนและดําเนินการอย่างเป็นระบบ ท้ังในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านการประเมินคุณภาพภายใน สอดคล้องกับ สารานุกรมวิกิพีเดีย 
(2560) ท่ีนิยามความหมายของคําว่าการประกันคุณภาพไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมท่ีมีการวางแผนและ
จัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อทําให้เกิดคุณภาพตามท่ีมุ่งหวังไว้ โดยประกอบด้วยการวัดและประเมินท่ีมี
ระบบ การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การติดตามการดําเนินงาน และระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
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ข้อผิดพลาด เปรียบได้กับการควบคุมคุณภาพ ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดจากกระบวนการ 
และมีหลักการสําคัญว่า จะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และขจัดข้อผิดพลาดท้ังหมดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555: 9) ท่ีกล่าวถึง การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีข้ันตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นการเตรียมการ ขั้นท่ี 2 
ขั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) 
การตรวจสอบประเมินผล (Check) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทํา
รายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี และผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร 
เพชรบูรณ์ (2558) ท่ีได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ด้านสภาพของการประกันคุณภาพโดยรวมคือ สถานศึกษาดําเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นงานท่ีต้อง
ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แซนเดอร์ส และคน
อื่นๆ (Sanders, et al.,1995) ท่ีได้สัง เคราะห์เอกสารเกี่ยวกับโมเดลการประเมินโรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกา สรุปได้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีสภาพความพร้อมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   1.2 ผลการศึกษาปัญหาการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
    จากผลการวิเคราะห์ปัญหาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ปัญหาท่ีพบได้แก่ สถานศึกษาขาดการ
จัดระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่ชัดเจน ขาดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ชุมชนและผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อดําเนินการในการประกันคุณภาพใน
อย่างชัดเจน ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน ขาดการ
ตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการอย่างครบถ้วน ไม่กําหนดวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ และ ไม่นํา
ผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  บุคลากรขาดความรู้ในการจัดทํา
เครื่องมือในการประเมิน สรุปได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การวางแผนงาน และเครื่องมือประเมินคุณภาพ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีภาระงานด้านการ
สอนและงานด้านอื่นๆ มาก และบุคลากรส่วนใหญ่อาจขาดความรู้ความสามารถ ในการสร้างเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิสมัย นิติศักด์ิ (2557) ท่ีได้การศึกษาสภาพปัญหา
การดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษา
ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายในด้านการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และด้านการบริหารจัดการศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วาลิช ลีทา (2560) ท่ีได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า การ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้าน มีปัญหาสําคัญดังนี้ ด้านการวางแผน
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เตรียมการ ปัญหาสําคัญ ได้แก่ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผน ด้านการดําเนินการปฏิบัติ
ตามแผน ได้แก่ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ด้านการกํากับตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ขาดระบบและความไม่จริงจังของคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ ได้แก่ ขาดงบประมาณและความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน  
  1.3 ผลการศึกษาปัจจัยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง 3 อันดับแรก ได้แก่  
1) ผู้บริหารใหค้วามสําคัญกับการเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม
ในสถานศึกษา 2) ฝ่ายบริหารมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 3) วิทยาลัย  
มีความพร้อมในการให้บริการด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน และด้านส่ือ
การสอน ท้ังในสถานศึกษาและชุมชน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพให้เป็นระบบ และครูผู้สอนมีความต้ังใจ ทุ่มเท ให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการทํางานตามหน้าท่ีปกติอย่างมีคุณภาพของครู สภาพแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อน    
3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกใน
การร่วมกันวางแผนบริหารงานวิชาการน้อยและไม่ต่อเนื่อง 2) วิทยาลัยขาดการจัดทําฐานข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 3) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาให้ความสําคัญกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศน้อย และอาจขาดการ
สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อนิวัช แก้วจํานง (2551: 55-56) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นปัจจัยท่ีมี
ผลหรือมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์การโดยอาจทําให้องค์การประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว
ในการดําเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นโยบายของการ
ปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการบริหาร งานวิชาการของสถานศึกษา 2) การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีผลดีต่อการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา 3) นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
มีคุณภาพมากขึ้น ภาพพจน์ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาดีขึ้น และมีนักเรียนเข้ามาเรียนอาชีวศึกษา
มากขึ้น รวมท้ังรัฐบาลมีนโยบาลสนับสนุนการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปสรรค 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) นโยบายของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง 2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นๆ มีการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสถานศึกษาไม่เพียงพอ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลและการท่ี
หน่วยงานอื่นเปิดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม 
(2553: 46–48) ท่ีกล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมักมีอิทธิพลต่อทิศทางและการดําเนินงานของ
องค์การ โครงสร้างองค์การและกระบวนการภายในองค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถูกกําหนดโดยสภาพ 
แวดล้อมต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชนี นิธากร (2558) ท่ี
ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ



240 
 

 

ตอนล่าง พบว่า สภาพองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสําคัญ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า
คือ บุคลากร รองลงมาคือการบริหารจัดการ จุดแข็งท่ีปรากฏเด่นชัดคือ การมีระบบและกลไกประกัน
คุณภาพที่ชัดเจน จุดท่ีควรพัฒนาคือระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพกับกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล และผลการวิจัยของ สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ท่ีได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 พบว่า จุดอ่อน คือ การประเมินผล จุดแข็ง คือ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ 
โอกาสคือสภาพเทคโนโลยี และภาวะคุกคามคือนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  2. ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   การสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 
   ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า กลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้นมี 
5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ท่ี 
2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์     
แก่ผู้เรียน กลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี      
5 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็น   
กลยุทธ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นดําเนินการจัดทําอย่างเป็นระบบตามข้ันตอนการสร้างกลยุทธ์ 
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ก่อนกําหนดทิศทางขององค์กร และกําหนด     
กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 41) ท่ีกล่าวว่า  
กลยุทธ์เป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นสําหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของตน โดย กลยุทธ์ของ แต่ละองค์กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะของ
องค์กรนั้นๆ ท้ังนี้องค์กรจะกําหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตน
เสียก่อนและ ยังต้องมีกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ จารุณี ไกรแก้ว (2557: 2) ท่ีได้กล่าวถึง กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ไว้ว่า ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ หรือ วิเคราะห์ 
SWOT 2) การกําหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) 3) การวิเคราะห์ถึงประเด็น
ท่ีต้องมุ่งเน้น/ท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ (ประเด็นกลยุทธ์) 4) การกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ (เป้าประสงค์) 5) การกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดและ      
ค่าเป้าหมาย) 6) การกําหนดกลยุทธ์หรือส่ิงท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ (กลยุทธ์)  
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 จากการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้กลยุทธ์ จํานวน 5 กลยุทธ์ สามารถ
นํากลยุทธ์มาอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ เป็นกลยุทธ์เชิงรุก
เพื่อฉกฉวยโอกาส ใช้จุดแข็งขององค์กรและโอกาสท่ีส่งเสริมสนับสนุนจากภายนอก (SO) เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานท่ี 1 ด้านผล
การจัดการศึกษา ท่ีกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษา 
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กําหนดให้ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งกลยุทธ์นี้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว  (2558) ท่ีได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า กลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้น มี 
12 กลยุทธ์ กลยุทธ์ท่ีสอดคล้อง ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพท่ี
หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นของผู้ปกครอง และกลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อีทเธล (Ethel, 2013) ท่ี
ได้ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษาของประเทศไนจีเรีย พบว่า การอาชีวศึกษามุ่งเน้น
ด้านการฝึกฝนทักษะเป็นสําคัญ ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาในการอาชีวศึกษาจึงเป็นแนวคิด
ท่ีคํานึงถึงผลการดําเนินงานในระดับสูงในการอาชีวศึกษา เช่น ด้านการเรียนการสอน สาธารณูปโภค
พื้นฐาน พฤติกรรมผู้เรียน และกระบวนการทางวิชาการโดยรวม  
 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและ
ชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์เชิงรุก สถานศึกษามีท้ังจุดแข็งภายใน
และโอกาสจากภายนอก (SO) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับ มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานท่ี 
2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ท่ีกําหนดให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน
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ต้นสังกัด ท่ีกําหนดให้สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย
สําคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายด้วยความเป็นผู้นําของผู้อํานวยการสถานศึกษา และความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ท่ีกําหนดให้สถานศึกษามี
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา กลยุทธ์สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริมนต์ นฤมลสิริ 
(2557) ท่ีได้วิ จัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาการบริหารงาน
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอน
ประสบการณ์ 4) ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 5) เพิ่มคุณภาพ
การพัฒนางานนิเทศการศึกษา 6) เร่งรัดพัฒนา การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปณตนนท์ เถียรประภากุล (2559) ท่ีได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการกําหนดนโยบายจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน 2) พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียน 3) ยกระดับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและครอบครัวใน
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 4) เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นทักษะ
การคิดขั้นสูงของนักเรียน 5) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 6) ขับเคล่ือนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 
 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แก่ผู้เรียน เป็นกลยุทธ์   
เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาส โดยใช้จุดแข็งขององค์กร (SO) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา กําหนดให้
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา  สาขา
งาน เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ท่ีกําหนดให้สถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือกับบุคคล ผู้แทน
ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรภพ เนวะมาตย์ 
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(2558) ท่ีได้ทําวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ใน
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นได้แก่ 1) ส่งเสริมการวางแผนการ
บริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 3) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการให้บริการ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานงานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 4) พัฒนากระบวนการดําเนินงานงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมอย่างมีคุณภาพ 5) สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานในงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาให้
ครบวงจรคุณภาพ 6) ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษาให้เหมาะสมและทันสมัย 7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
งานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์
เชิงป้องกัน กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเล่ียง/บรรเทาอุปสรรค (ST) เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับแนวคิดของ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคนอื่นๆ (2553: 28-29) 
ท่ีได้กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่      
1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 2) การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic 
Implementation) 3) การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) ซึ่ง
กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สงวน หอกคํา (2557) ท่ีได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  กลยุทธ์ท่ี 5 เร่งรัดติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ท่ี 7 รณรงค์ให้มีการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขจุดอ่อน เพื่อฉกฉวยโอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ท่ีสภาพภายใน
เป็นจุดอ่อนแต่มีโอกาส สภาพภายนอกสนับสนุน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานท่ี 4 ด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(2555: 2-3 อ้างจาก กฎกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553) ท่ีได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย 1) การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความ 
ก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่คุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ      
กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว (2558) ท่ีได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ
บริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า  
กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น มี 12 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่สอดคล้อง ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ กลยุทธ์ท่ี 9 สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพให้ครบวงจรคุณภาพ กลยุทธ์ท่ี 10 เร่งรัดติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีสเนอร์
และเนอร์เฮนนิ่ง (Wiesner and Nurhening, 2018) ท่ีได้ศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพการ
อาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา: บทบาทของครูในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พบว่า ครูเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนมีส่วนสําคัญต่อ
ความสําเร็จของการอาชีวศึกษา และครูมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการนําเอาระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษามาใช้ ประเด็นหลักท่ีรายงานการศึกษาฉบับนี้ต้องการเน้นย้ําคือ ทําอย่างไร
จะให้ครูมีความเข้าใจต่อคุณภาพการขับเคล่ือนกิจกรรมท้ังหลายท่ีครูปฏิบัติให้นําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ เป็นส่ิงจําเป็นในการนํามาประยุกต์ใช้ในการอาชีวศึกษา 
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  3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  จากผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งดําเนินการทดลอง
ตามโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ โดยมีกิจกรรมทดลองใช้กลยุทธ์จํานวน 10 โครงการ เพื่อทดลองใช้ 
กลยุทธ์ท้ัง 5 กลยุทธ์ ตามตัวช้ีวัดในแต่ละกลยุทธ์ พบว่า ผลการทดลองผ่านเกณฑ์ตามท่ีตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์กําหนดไว้ทุกตัวช้ีวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อผลการ
ดําเนินงานตามโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก และคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากกล
ยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่มคีวามสอดคล้อง ครอบคลุมมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกมาตรฐานและทุก
ตัวช้ีวัด ซึ่งเมื่อนํากลยุทธ์ไปใช้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และกลยุทธ์ได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ มีการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 135) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ไว้ว่า การ
พัฒนากลยุทธ์มีขั้นตอนสําคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ข้ันท่ี 1 การริเริ่มและการตกลงใน
การวางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic) ขั้นท่ี 2 การระบุอาณัติขององค์กร 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (IdentifyingOrganization Mandate, Mission, Vision and Values) ขั้น
ท่ี 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization’s Situation) ขั้นท่ี 4 การระบุประเด็น
กลยุทธ์(Identifying the StrategicIssues) ขั้นท่ี 5 การเขียนแผนกลยุทธ์(Writing the Strategic Plan)     
 ขั้นท่ี 6 การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( Implementing the Strategic Plan) ขั้นท่ี 7 การกํากับ
ติดตามและประเมินกลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic Plan) และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ท่ีได้เสนอขั้นตอนการจัดการกลยุทธ์
ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) ขั้นท่ี 2 การจัดวาง
ทิศทางขององค์การ (Establishing Organizational Direction) ขั้นท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ์ 
(Strategic Formulation) ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) และขั้น
ท่ี 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สมาน อิศวภูมิ (2559) ท่ีได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพภายในกับการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลาง เมื่อนํารูปแบบไปทดลองใช้ พบว่า 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานตามรูปแบบอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และผ่านการประเมิน รอบสามท้ัง 3 โรงเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตนา 
ยงทัศนีย์ (2557) ท่ีได้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลสัมฤทธิ์ ในด้านกําหนดกรอบการประเมิน 
ด้านการกําหนดเกณฑ์การประเมิน และด้านการทํารายงานการประเมินตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับสูง ในขณะท่ีด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงานและด้านแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง 
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   4. การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
    ผลการประเมินผลกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า  

   4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา    
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภายหลังทดลองใช้กลยุทธ์ ปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งผลการประเมินผลกลยุทธ์สอดคล้องกับ แนวคิดของ 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2547: 3) และ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555: 14) ท่ีกล่าว
ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้ 1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมี
คุณลักษณะต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 2) ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได้ทํางานอย่างมืออาชีพ มีการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 3) ผู้บริหารได้บริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
4) สถานศึกษามีการทํางานท่ีมีมาตรฐานได้รับการพัฒนาเป็นท่ียอมรับของชุมชน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ชุมชนได้ 5) สถานประกอบการได้บุคลากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ และ 6) สังคมมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ประสิทธิ์ ชุมศรี (2558) ท่ีได้วิจัยรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
พบว่า สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังการใช้รูปแบบมี
ค่าคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ใช้รูปแบบหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้บริหาร
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีนิเทศ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  4.2 รางวัลท่ีผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการทดลองใช้
กลยุทธ์ รวมท้ังส้ิน 13 รางวัล ผ่านเกณฑ์ท่ีตัวชี้วัดกลยุทธ์กําหนดไว้ 4 รางวัลขึ้นไป ท้ังนี้อาจเนื่องจาก 
กลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้นมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกมาตรฐาน ตาม
เป้าหมายของการสร้างกลยุทธ์ครั้งนี้ และการสร้างกลยุทธ์มีข้ันตอนกระบวนการสร้างท่ีถูกต้อง เหมาะสม 
แต่ละขั้นตอนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการสร้าง ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และขั้นตอนท่ี 4 
การประเมินกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ขั้นตอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548: 19-20) และ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอื่นๆ (2548: 18-19) ท่ีได้
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กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) มีส่วนประกอบสําคัญ 
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) นักกลยุทธ์ (Strategist) จะต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร 2) การกําหนด
ทิศทางขององค์กร (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะนําข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กรมาทําการประมวลผล เพื่อใช้กําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 3) การ
กําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การนําทิศทางขององค์กรท่ีกําหนดไว้อย่างกว้างๆ 
มาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร 4) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy 
Implementation) หมายถึง การนํากลยุทธ์ท่ีถูกกําหนดขึ้นไปประยุกต์ในการดําเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากรและการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ 5) การ
ควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) หมายถึงการติดตามและ
ตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์  
   4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนท่ีร่วมโครงการในการประเมินกลยุทธ์ท่ี 1 และ
กลยุทธ์ที่ 3 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
    จากผลการประเมินกลยุทธ์ด้านความพึงพอใจท้ังของผู้บริหาร ครูผู้สอนและของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 135) ท่ีกล่าวถึง กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ไว้ว่า การพัฒนากลยุทธ์มีขั้นตอนสําคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ข้ันท่ี 1 การริเริ่ม
และการตกลงในการวางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic) ขั้นท่ี 2 การระบุ
อาณัติขององค์การ พันธกิจ วิ สัยทัศน์ และค่านิยม (Identifying Organization Mandate, Mission, 
Vision and Values) ขั้นท่ี 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization’s Situation) 
ขั้นท่ี 4 การระบุประเด็นกลยุทธ์ (Identifying the Strategic Issues) ขั้นท่ี 5 การเขียนแผนกลยุทธ์ 
(Writing the Strategic Plan) ขั้นท่ี 6 การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing the Strategic 
Plan) ขั้นท่ี 7 การกํากับติดตามและประเมินกลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic 
Plan) ส่งผลให้การบริหารในการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีขั้นตอน ผู้ร่วมดําเนินการ
ต่างมีความพึงพอใจตามขั้นตอนของการขับเคล่ือน 
   4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการในการประเมินกลยุทธ์ท่ี 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรจัดปฐมนิเทศครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้แทนชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ก่อนนํากลยุทธ์ไปทดลองใช้ 
  1.2 ควรจัดประชุมบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
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  1.3 ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการของกลยุทธ์ ให้เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
   1.4 ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อหาแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน และการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับการจัดการเรียน การสอนเพิ่มข้ึน 
   1.5 ควรมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการของกลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อบรรลุผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2.2 ควรมีการวิจัยกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


