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การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้ อมู ลพื้นฐานสาหรับการสร้า งกลยุท ธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2) เพื่อสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 4) เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมีวิธีการ
ดาเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
จานวน 120 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิ ทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน จานวน 2 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 3 คน รวมจานวน 6 คน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา และจัดทาร่างกลยุทธ์ โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุท ธ์ จานวน 20 คน
ตรวจสอบร่างกลยุทธ์ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยโครงการและกิจกรรม
ทดลองใช้กลยุท ธ์ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิท ยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทดลองใช้กลยุทธ์ จานวน 43 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างกลยุท ธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า
ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาม มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ประกอบด้ ว ย 5 กลยุ ท ธ์
ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ 2) พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ สถานประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง

ข
เรียนรู้ 3) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน 4) ยกระดับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมีโครงการทดลองใช้ 5 กลยุทธ์
จานวน 10 โครงการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกโครงการ
4. ผลการประเมิ น ผลกลยุ ท ธ์ การขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณภาพภายในเพื่อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภายหลังทดลองใช้กลยุทธ์ ปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2560
4.2 รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ผ่านเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดกลยุทธ์กาหนดไว้ 4 รางวัลขึ้นไป
4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนทีร่ ่วมกิจกรรมทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.4 ผลการศึก ษาความพึง พอใจต่ อผลการด าเนิ นงานตามโครงการของผู้ เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: กลยุทธ์ / ระบบประกันคุณภาพภายใน / คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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อนุเคราะห์ ให้ความรู้ ให้คาแนะนาปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการทาวิจัย ให้ความช่วยเหลือดูแลเป็น
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นายมนูญ ใยบัวเทศ อดีตผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อั คครั ตน์
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ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและคณะครู ผู้ ส อน
ในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้กาลังใจ ให้ความช่วยเหลืองานทุกด้านจนผลงานวิจัย
ประสบความสาเร็จด้วยดี
แทน โมราราย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การพัฒนาคน โดยมีความเชื่อว่า บุคคล
มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ดัง ที่ได้กล่าวไว้ในพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 แนวทางการจั ด
การศึกษา มาตรา 22 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหมวดที่ 1 มาตรา 6 ได้ระบุว่า การจัดการ
ศึก ษาต้ อ งเป็ นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็น มนุษ ย์ ที่ส มบูร ณ์ ทั้ ง ร่ างกาย จิต ใจ สติปั ญ ญา ความรู้
คุณธรรมจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ในหมวดที่ 6 มาตรา 48 ได้กาหนดให้สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดกาหนดให้ มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่ วนหนึ่ง
ของการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มาตรา 47 ระบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดั บ ประกอบด้วย ระบบการประกั น
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการศึกษาของชาติ การประกันคุณภาพภายใน
เป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการพั ฒนา ติด ตามตรวจสอบ และประเมิน การด าเนิน งานของ
สถานศึก ษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และให้ มีการจัด ทารายงานประจ าปีที่ เป็น รายงาน
ประเมิน คุณภาพภายในเสนอต่อ สภาสถาบัน หน่ วยงานต้นสั ง กัด และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องเพื่ อ
พิจารณา และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555:1-2)
การประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษา ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษา
แห่งชาติ (2553:11) กาหนดไว้ 1) จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษา
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือทาให้บุคลากร
เสียหน้า โดยเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) การที่จะดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการและการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการ
ดาเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มี
เป้าหมายชัดเจน ทาตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มี
ความโปร่งใสและมีจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพการทางาน 3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดย
ในการดาเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานที่กากับ
ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด
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ช่วยกันทา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ
จะเห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติเพื่อ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึก ษา เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามสาระในพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 สาหรับการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถือว่าเป็น
เรื่องที่สาคัญมาก เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิช าชีพ เพื่อผลิต
และพั ฒ นาก าลั ง คนในระดั บ กึ่ ง ฝี มื อ ระดั บ เทคนิ ค และระดั บ เทคโนโลยี ใ นทุ ก สาขาวิ ช าชี พ
การอาชีวศึกษาจึงเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศต้องเริ่มจากพื้นฐานการประกอบอาชีพ การสร้างผลผลิตและรายได้ของประชาชน การจัด
เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพของผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาที่สาคัญประการหนึ่งคือ ผู้สาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพหรื อสามารถทางานได้จริง นอกเหนือไปจากที่จะต้อ งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน
วิชาการ และมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานประกอบการต้องการ (สานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2560:3-4) สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาได้ ก าหนด
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการอาชี ว ศึ ก ษาไว้ ใ นหมวด 4 โดยระบุ ถึ ง การก าหนดมาตรฐานวิ ช าชี พ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพ และมีการกาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพไว้ในการ
ประกันคุณภาพภายใน ส่วนในหมวดที่ 5 ได้กาหนดคุณวุฒิวิชาชีพโดยเน้นสมรรถนะหรือความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งกาหนดจากมาตรฐานอาชีพ สาหรับการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
สานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ จัดท า
"รายงานสรุปผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบสอง ด้านการอาชีว ศึกษา" (พ.ศ. 2549-2553)
พบว่ามีสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพรอบสอง จานวน 803 แห่ง แบ่งเป็นวิทยาลัยของรัฐ
จานวน 416 แห่ง ซึ่งแยกเป็นประเภทวิทยาลัย ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จานวน 47 แห่ง วิทยาลัย
เทคนิค จานวน 113 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพจานวน 114 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จานวน
48 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง จานวน 54 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จานวน 10 แห่ง
โดยแบ่งออกเป็นสถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพเพื่อการรองรับมาตรฐานมี จานวน 777 แห่ง และ
สถานศึกษาที่ประเมินเพื่อการพัฒนา จานวน 26 แห่ง ผลการประเมินภายนอกสาหรับสถานศึกษาที่
ประเมินเพื่อการรองรับมาตรฐาน พบว่าได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. จานวน 620 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 77.20 สถานศึ กษาที่มี ผลการประเมิ นรอพิ นิ จ จ านวน 36 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.48 และ
สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. จานวน 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.07
ส่ ว นใหญ่ มี คุ ณ ภาพระดั บ ดี จ านวน 574 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.47 เมื่ อ พิ จ ารณาจ าแนกตาม
สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของรัฐ ส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับดี จานวน 315 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 40.54 สาหรับโรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับดี จานวน 259 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556) สาหรั บผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 179 แห่ง พบว่า
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ผ่านการรับรอง 106 แห่ง รับรองอย่างมีเงื่อนไข 53 แห่ง ไม่รับรอง 20 แห่ง ซึ่งในจานวน 20 แห่ง เป็น
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 15 แห่ง
โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา โดยสรุปทั้งผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) คือ
สถานศึกษาต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ และแนวการจัดการศึกษาแต่ละประเภทให้ชัดเจน พัฒนาครู
ให้สามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาให้มากขึ้น
และจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพราะภาคธุรกิจเอกชนยังต้องการ
แรงงานจากอาชีวศึกษาอีกมาก นอกจากนี้ยังพบว่าที่ผ่านมาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาประสบกับ
ภาวะที่ชะงักงันหลายประการ เช่น การขยายจานวนสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว ทาให้รัฐไม่ สามารถ
สนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นใหม่ไม่สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามมาตรฐาน ปัญหาครูขาดแคลนในบางสาขาวิชา ในขณะที่ครูบางสาขาวิชามีครูเกินจานวน
ที่ต้องการ หรือปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ที่เอื้ออานวยต่อ การฝึกฝน
ทักษะของผู้เรียน ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาในด้านการดาเนินการในการประกัน
คุณภาพและการประกันคุณภาพภายใน สรุป ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการ
ผลิตผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
ได้เสนอให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มากกว่า
การเน้นทักษะการให้บริการด้าน การซ่อมบารุงเพียงอย่างเดียว (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2560)
ผลกระทบที่สาคัญที่ทาให้การอาชีวศึกษาต้องเร่งดาเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาที่เรียกว่าการสอบ V-NET (Vocational
Education Test ) ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาหรั บนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งในระดับ ปวช.3 มีผลดังนี้ คือ ผลคะแนนรวมวิชา
สมรรถนะพื้ น ฐานและการเรี ย นรู้ ใ นระดั บประเทศของนั ก เรี ย นที่เ ข้ าสอบจ านวน 139,417 คน
มีคะแนนสูงสุด 117 คะแนน คะแนนต่าสุด 0 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 56.23 คะแนน ค่ามัธยฐาน 56.00
ค่าฐานนิยม 55.00 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.61 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้อยู่ในระดับค่อนข้างต่า และความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนมีความแตกต่างกันมาก
นอกจากนี้ยังพบว่าในรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิ ชาเครื่องมือกล และ
วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการก่อสร้าง มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ต่ากว่าเกณฑ์ และการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันมาก ส่วนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากผลคะแนนสอบรวมทุกสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยวิชาสมรรถนะพื้นฐาน
ประยุกต์ วิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ วิชาสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้
อยู่ในระดับต่า และมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันมากเช่นกัน (สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ, 2555)
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ "ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลเปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่ดี
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สู่สัง คม ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ปั จจุบั น มี การจัด การเรี ยนการสอนทั้ง ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปัญหาด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้าน
การประกันคุณภาพภายในมีลักษณะคล้ายกับปัญ หาโดยภาพรวมดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบัน ปัญ หาที่
วิทยาลัยต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะต้อง
พั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ มีปัญหาและจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไ ขและพัฒนาหลายประการทั้งด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบงาน และด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน สอดคล้ อ งกั บ พิ ส มั ย นิ ติ ศั กดิ์ (2557) ที่ ได้ ศึ กษาสภาพปั ญ หาการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้าน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและด้านการบริหารจัดการศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง และผลการศึกษาของ จินตนา ยงทัศนีย์ (2557) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านการ
ใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
และด้ า นแนวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2560) จากกลยุทธ์ที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เช่น ด้าน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และด้านประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นต้น และที่ไ ด้
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ พบว่า โดยภาพรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ สถานศึกษาสามารถร่วมกันดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงานที่
กาหนดไว้ อยู่ในระดับน้อย รองลงมา สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA และมีการกากับตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับน้อย
ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะต้องเร่งดาเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาด้วยแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ข้อ

รายการ

X

S.D.

1

สถานศึ ก ษามี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
ครู ผู้ ส อนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการด าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถร่วมกันดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามแผนงานที่กาหนดไว้
สถานศึ ก ษาสามารถด าเนิ น การได้ ต ามปฏิ ทิ น การ
ปฏิบัติงาน
สถานศึก ษาดาเนิ นงานประกันคุณ ภาพภายในอย่า ง
เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA
มีการกากับตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มีการนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
เฉลี่ยรวม

2.48

0.67

ระดับ
ความคิดเห็น
น้อย

2.56

0.64

ปานกลาง

2.35

0.77

น้อย

2.47

0.58

น้อย

2.42

0.67

น้อย

2.43
2.55

0.58
0.61

น้อย
ปานกลาง

2.47

0.37

น้อย

2
3
4
5
6
7

ที่มา: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์, 2560
จากความสาคัญและสภาพปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา จึงมีความตระหนักและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องการจะพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในให้มี คุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการ
บริหารกระบวนการในการตั ดสินใจเชิง กลยุทธ์อ ย่างเป็ นระบบ มีการวางทิ ศทางการบริห ารหรื อ
ทิศทางกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การมีกลยุทธ์ทาให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและบทบาทความ
เกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ ทาให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผลสาเร็จ จากการศึกษา
การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้มีการกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการ แต่ยังไม่มีการพัฒนา กลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย
ผู้วิจัยจึงเห็นความจาเป็นอย่างยิ่ง ทีจ่ ะสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อให้การดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์หลั กเพื่อ สร้างกลยุทธ์ การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3. เพื่อทดลองใช้กลยุ ทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกัน คุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. เพื่อประเมินผลการใช้ กลยุท ธ์ ก ารขั บเคลื่ อนระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ แบ่ ง ขอบเขตในการศึ กษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการสังเคราะห์เอกสาร
1.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) การศึกษาสภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย การประเมิน
คุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555: 12-14;
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555; เริงจิตร์ มีลาภสม, 2557: 3-5)
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย
ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (สมชาย ภคภาสวิวัฒน์, 2553; วิเชียร
วิทยอุ ดม, 2553; พิ ชาย รั ตนดิ ลก ณ ภู เก็ ต 2552; เนตร์ พั ณณา ยาวิ ราช; 2556; Schemerhorn,
2005)
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1.1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
1) รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
3) นโยบาย แนวทาง วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
4) มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
5) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
6) เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
1) สภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นที่ 1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการสารวจ
1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ศึกษาสภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3) ด้าน
การประเมินคุณภาพภายใน (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2555: 12-14; สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555: 4-8; เริงจิตร์ มีลาภสม,
2557: 3-5)
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุ/อุปกรณ์ และ 4) การ
บริหารจัดการ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสัง คม/
วัฒนธรรม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย และ 4) ด้านเทคโนโลยี (วิเชียร วิทยอุดม, 2553; สมชาย
ภคภาสวิวัฒน์, 2553; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552; เนตร์พัณณา ยาวิราช; 2556; Schemerhorn,
2005)
1.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจั ยครั้ง นี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน ครูผู้สอน จานวน
169 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 173 คน
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2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง ครูผู้สอน จานวน 117 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 120 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) ดาเนินการสุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของครูผู้สอนในแต่ละแผนก
วิชา
1.2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษานี้ ได้แก่
1) สภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จ โดยการ
สัมภาษณ์
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึก ษาแนวทางการขั บ เคลื่อ นระบบประกัน คุ ณภาพภายในเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน จานวน 2 สถานศึกษา โดยเลือกสถานศึก ษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบ
สาม ผ่านในระดับดีมากจากการประเมินโดยต้นสังกัด ศึกษาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2) ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3) ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
1.3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
สั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จ สถานศึกษาละ 3 คน จานวน 2 สถานศึกษา รวมจานวน
6 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการจานวน 2 คน รองผู้อ านวยการ จานวน 2 คน และหัวหน้ างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จ
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุ ทธ์ การขับ เคลื่อ นระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่ อ พั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อยดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การจัดทาร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)
2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหามีขั้นตอนดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก โดย
ใช้ เ ทคนิ ค วิ เ คราะห์ SWOT (SWOT Analysis) สภาพแวดล้ อ มภายในประกอบด้ ว ย จุ ด แข็ ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย โอกาส (Opportunities)
และอุปสรรค (Threats) (Albert Humphrey 1960, อ้างถึงใน เอกชัย บุญยาทิษฐาน 2553: 6)
2) ร่ า งกลยุท ธ์ ก ารขับ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุณ ภาพผู้ เรี ย นตามมาตรฐานการอาชีว ศึก ษา ของวิ ท ยาลัย เทคนิค นครสวรรค์ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ
2.1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลในการประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การ ประกอบด้ วย คณะกรรมการ
สถานศึ กษา รองผู้ อานวยการสถานศึก ษา หัว หน้ างานประกันคุ ณภาพ หัว หน้ าแผนกวิชา ครูที่ มี
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จานวน 17 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ จานวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2.1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
1) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
2) (ร่าง) กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่ างกลยุทธ์ การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
2.2.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็น
ผู้เข้าร่ วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่ ผู้ ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการพั ฒนากลยุทธ์ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จ านวน 9 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งน้ อ ยข้ อ ใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
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1) เป็ น นั ก วิ ช าการหรื อ อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาหรือด้านการพัฒนากลยุทธ์อย่างน้อย 3 ปี
2) เป็น นัก วิช าการหรื อ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ มีวิ ทยฐานะชานาญการ
พิเศษหรือเชี่ยวชาญ ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีประสบการณ์
การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี
3) เป็นนักวิชาการหรือเป็นครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือ
เชี่ย วชาญและมีความรู้ ความสามารถด้ านการประกั นคุณภาพการศึ กษาหรือด้ านการพัฒนากลยุทธ์
อย่างน้อย 5 ปี
2.2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัว แปรที่ ศึก ษา ได้แ ก่ ความเหมาะสม ความเป็น ไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ ของกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
แหล่งข้ อมูลในการทดลองใช้กลยุทธ์ ก ารขับเคลื่อนระบบประกัน คุณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 3 คน 2) ครูผู้สอน จานวน 20 คน และ 3) ผู้แทนชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น
43 คน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ที่ร่วมทดลองใช้กลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และเป็นผู้แทนชุมชน จากบุคคล
ในชุมชนที่ สมัครใจเข้าร่วมดาเนินงานภายใต้โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ที่มีต่อการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
4.1.1 แหล่งข้อมูลจาก 1) งานวัดผล และประเมินผล และ 2) งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และผู้ แทนชุ มชน ได้ จากการเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้ วย
1) ผู้ บริหารสถานศึ กษา จานวน 3 คน 2) ครูผู้ สอน จานวน 20 คน และ 3) ผู้แ ทนชุม ชน จ านวน
20 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 43 คน
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังจากทดลอง
ใช้กลยุทธ์
3. ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่ วมโครงการในการประเมิ นกลยุทธ์ ที่ 1 และ
กลยุทธ์ที่ 3
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการประเมินกลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทากิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการศึกษาอย่างมี
ระบบ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการ
โดยตรง และผู้รับบริการทางอ้อม โดยมีระบบการพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาที่มีแผนงาน กิจกรรม การประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพที่เป็น
ระบบและสะท้อนถึงความมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อพั ฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ คือ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กาหนด
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับต้องประกอบด้วย
2.1 การประเมิ นคุ ณภาพภายใน หมายถึ ง การประเมิ น คุ ณภาพการจั ด การศึ กษา
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยประเมินค่าระดับคุณภาพ
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ของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินงานตามมาตรฐานด้านต่างๆ ในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสภาพของการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้ไ ด้ทราบถึง ปัญ หาและอุปสรรคเพื่อนาไปหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน การประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบและกลไกการดาเนินงานพัฒนา
คุณ ภาพของปัจ จัย ที่ มีผลต่ อการศึก ษาด้ านอาชีว ศึก ษาที่ส ถานศึก ษาจัด ขึ้น โดยการจัด ทาเกณฑ์
มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ และเกณฑ์ ก ารประเมิ น การพั ฒ นาเข้ า สู่ ม าตรฐาน
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3. มาตรฐานการอาชีว ศึกษา หมายถึง ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ คุณลั กษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึง ประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่ง เสริม การกากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้
ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่นามาใช้ในการวิจัยครั้ง นี้
ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริ ห ารจัด การศึก ษา มาตรฐานที่ 3 ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน สาหรับการวิจัยครั้งนี้เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานด้านที่ 1 และมาตรฐานด้านที่ 3 ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ผู้เรียนหรือผู้สาเร็จการศึกษา
ที่มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานด้านที่ 1 และมาตรฐานด้านที่ 3 โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้ านความรู้และทักษะวิชาชีพ 2) ด้านความสามารถในการสื่ อสาร 3) ด้า นความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านการคิดและแก้ปัญหา และ 5) ด้านเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. สภาพการขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง ลักษณะที่เป็นจริงของการ
ขับเคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใน 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง สภาพการดาเนินการประเมิน สภาพการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
5.2 ด้า นการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา หมายถึ ง สภาพการด าเนิ นการ
ติดตาม ตรวจสอบ สภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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5.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สภาพการดาเนินการพัฒนาสภาพการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6. ปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง เงื่อนไขหรืออุปสรรคต่างๆ ของ
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใน 3 ด้าน ดังนี้
6.1 ด้านการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง สภาพการดาเนินการประเมิน ปัญหาการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6.2 ด้า นการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา หมายถึ ง สภาพการด าเนิ นการ
ติดตาม ตรวจสอบ ปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สภาพการดาเนินการพัฒนาปัญหาการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
7. ปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้
7.1 ปัจจัยภายในประกอบด้วย
7.1.1 ด้านบุคลากร หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดาเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
มีส่ ว นร่ ว มในการท างาน มี ค วามตระหนั ก มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะดาเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพให้ เ กิ ด
ความสาเร็จ
7.1.2 ด้านงบประมาณ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่นามาใช้ในการ
ดาเนิ น การขั บ เคลื่ อนระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
7.1.3 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ /อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ครุภัณฑ์การศึกษา หรือสิ่ง ของที่นามาใช้ผลิต และบริการ รวมถึง อาคารสถานที่ ภายใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
7.1.4 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดขอบข่ายงาน
(Job Description) อานาจหน้าที่ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะการบริหารของผู้บริหาร
การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การนิเทศติดตาม และการประเมินผลของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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7.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
7.2.1 ด้า นเศรษฐกิ จ หมายถึ ง ปัจ จัย ด้ านเศรษฐกิ จ ที่มี ผลต่อ องค์ กร มี ผลต่ อ
รายได้ ข องครอบครั ว ของนัก ศึ กษาที่เ รี ยนในวิ ท ยาลั ย เทคนิค นครสวรรค์ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่อ การ
ดาเนินการด้านการจัดการศึกษาซึ่งมีผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
7.2.2 ด้ า นสั ง คม/วั ฒ นธรรม หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุม ชน การให้ ค วาม
ร่วมมือของบุคคลในชุมชนที่มี ต่อสถานศึกษา วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติของชุมชน
ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงานการจัดการศึกษา ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุนแหล่งทรั พยากรให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การให้
ความร่วมมือในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
7.2.3 ด้านการเมือง/กฎหมาย หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานต้นสังกัด และการปกครองของท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
7.2.4 ด้านเทคโนโลยี หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริ ห าร การจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ผลิตและใช้เทคโนโลยีใหม่มาเกี่ยวข้อง รวมทั้ง เทคโนโลยีในการ
สื่อสารสมัยใหม่
8. กลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง แนวทางการดาเนินงานเชิงรุก
หรือเทคนิควิธีที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ และเป็นวิธีก ารที่สอดคล้องกับ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของวิทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่สร้างขึ้นนี้ ประกอบด้วย
8.1 วิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างภาพอนาคตหรือความคาดหวังที่จะเป็นในอนาคตของ
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งเป็นข้อความสาคัญในการกาหนดทิศทางของพันธกิจ
8.2 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของหน้าที่หรือขอบเขตในการดาเนินงานเพื่อการขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อให้ดาเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
8.3 เป้าประสงค์ หมายถึง เป้าหมายหรือสิ่ง ที่ ต้องการให้เ กิดขึ้นในอนาคตจากการ
ขับเคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ และวิสัยทัศน์
8.4 กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการเชิงรุกที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรว่าเป็นวิธีที่
ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการดาเนินการเพื่อการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่
กาหนดไว้ มี 5 กลยุ ท ธ์ ได้ แก่ 1) พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นด้า นความรู้ ทั ก ษะ และการประยุก ต์ ใ ช้
2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอื่น ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่ง เรียนรู้ 3) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง ประสงค์แก่ผู้เรีย น
4) ยกระดับ การกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบและกลไกประกัน คุณภาพภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ 5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
8.5 ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุตามโครงการ และเป้าประสงค์ที่วางไว้
8.6 โครงการ หมายถึง กระบวนการทางานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม
ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานกาอาชีวศึกษา
ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ยโครงการที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 5 กลยุทธ์ มีจานวน 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2) โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 3) โครงการพัฒนา
เครือข่า ยความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน ทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่ง เรีย นรู้ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 4) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน 5) โครงการสร้างเสริมจิตอาสา คุณลักษณะที่พึง ประสงค์แก่ผู้เรียน
6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา
7) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการกากับติดตามตรวจสอบ 8) โครงการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการกากับติดตามตรวจสอบ 9) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) โครงการนาผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. การตรวจสอบกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ก่ อ นน าไปทดลองใช้
หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ทั้ง 3 ด้านดังนี้
9.1 ด้านความเหมาะสม หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ตามผลที่ไ ด้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง
(Strengths) จุ ด อ่อ น (Weaknesses) ของวิ ทยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การประกั น
คุณภาพภายใน
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9.2 ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่ อพั ฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิ ทยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติบนพื้นฐานสภาพแวดล้อม
ภายใน ได้ แก่ จุ ดอ่ อน (Weaknesses) จุ ดแข็ ง (Strengths) และสภาพแวดล้ อมภายนอก ได้ แก่ โอกาส
(Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การประกั น
คุณภาพภายใน
9.3 ด้านความเป็นประโยชน์ หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ การขับเคลื่อ น
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยพิจารณาความเป็นประโยชน์ ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายของ
องค์กรกับสถานศึกษา และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังการนากลยุทธ์ไปใช้
10. ผู้แทนชุมชน หมายถึง กลุ่มคนภายนอกสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยบุคคลในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือปราชญ์ในชุมชน ที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
11. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู และพนักงานราชการทาหน้าที่สอนในวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาใน
ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พชั้ นสูง (ปวส.) ปีก ารศึก ษา 2561 ของวิท ยาลัย เทคนิ คนครสวรรค์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน
1.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ งในชุมชนและสถานประกอบการ
ได้รับประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริง
1.3 ผู้เรียนหรือผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา โดยเฉพาะคุ ณ ภาพผู้เ รีย นตามมาตรฐานด้ านที่ 1 และมาตรฐาน
ด้านที่ 3
2. ประโยชน์ที่เกิดแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุ คลากรทางการศึกษาได้ใช้กลยุ ทธ์ ก ารขับ เคลื่ อนระบบประกัน คุณ ภาพ
ภายในเพื่ อพัฒนาคุณ ภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ของวิ ทยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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3. ประโยชน์ที่เกิดแก่การจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ สภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.2 ผู้ บริ หารสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สามารถน า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการส่งเสริม ผลักดันให้ใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงานการศึกษา
4.1 ได้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนากลยุทธ์การ
ขับเคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
4.3 เป็ น แนวทางในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ นประเด็ น หรื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น กลยุ ท ธ์ ก าร
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกลยุ ทธ์ การพัฒ นางานวิชาการเพื่ อพัฒ นาคุณภาพผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษาของ
วิทยาลัยเทคนิคสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น
5. ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ปกครองและชุมชน
5.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
5.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กับผู้ปกครอง ชุมชน และ
สถานประกอบการ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ งในการวิจั ยเรื่อ ง กลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา ของวิ ทยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์ มีรายละเอียดตามหัวข้อในการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. มาตรฐานการอาชีวศึ กษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัต ร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
5. บริบทเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเป็น เรื่ องสํา คัญ ที่สุ ดในการจั ดการศึก ษาในปัจ จุบั นทั้ ง นี้
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กําหนดความมุ่งหมายและหลักการสําคัญ ในการจัดการศึกษาให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของไทยในอดีตขาดรูปแบบและระบบที่ชัดเจนในการ
ดําเนินการ การตรวจสอบติดตาม และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา หลักการในการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81
บัญญัติไว้ว่า “ ...รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จั ดให้มีก ฎหมายเกี่ ยวกับการศึก ษาแห่ง ชาติ ปรับ ปรุง การศึก ษาให้ สอดคล้ องกั บความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกที่ ถูกต้อง...” จากรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวรัฐจึงได้จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาขึ้นมา จึงเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีหมวดที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในมาตรา 47-51 โดยมาตรา 47 ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุก ระดับ ประกอบด้ว ยระบบการประกั น
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหาร
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การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และเปิด เผยต่อสาธารณชนเพื่อนํา ไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษารองรับ ระบบการ ประกั น
คุณภาพภายนอก และในมาตรา 49 ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้ มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมกรรมการ
การอาชีวศึกษามีการประเมินมาแล้วดังนี้ คือ
1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548)
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และต้องการให้ทุก
คนในชาติเห็ นว่า “การศึก ษาเป็ นความรับผิ ดชอบร่ วมกัน ของประชาชนทุกคนในประเทศ" จึง ใช้
รูปแบบการประเมินเพื่อความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการยืนยันสภาพ
จริง ไม่ ตัดสิน ผลได้ หรือตก ผลการประเมิ นจะบอกถึง จุดเด่ นและจุดที่ค วรพัฒ นาของสถานศึกษา
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
2. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในมาตรา 49 ระบุว่า กรณีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดให้
สมศ. จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น
สมศ. จึงต้องให้การรับรองว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินแบบอิง เกณฑ์ที่กําหนดขึ้น และแบบอิงสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินมีความ
สมดุลระหว่างเกณฑ์ที่กําหนดกับงานที่สถานศึกษาดําเนินการ
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ และคํานึงถึงความแตกต่างของ
แต่ละสถานศึกษาซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ยัง คงหลักการสําคัญ ของการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 3 ที่ระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอกให้คํานึงถึงจุดมุ่งหมาย
และหลักการดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม
และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3) สร้าง
ความสมดุ ลระหว่ า งเสรี ภ าพทางการศึ ก ษากั บ จุด มุ่ ง หมาย และหลั กการศึก ษาของชาติ โ ดยให้ มี
เอกภาพทางนโยบายซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 4) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ
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และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 6) คํานึงถึงความเป็น
อิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา
2. แนวคิด หลักการ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการได้เสนอแนวคิด หลักการ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ไว้ดังนี้
พงศ์ เ ทพ จิ ร ะโร (2546:20-22) ได้ นํ า เสนอความคิ ด รวบยอดของการดํ า เนิ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
1. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใดๆ
ที่เมื่อได้ดําเนินการไปแล้ว จะทําให้เกิดการดํารงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ทั้งนี้
รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใดๆ ที่ริเริ่มจากภายในโรงเรียนเอง หรือจากหน่วยงานภายนอกก็ไ ด้
จากความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพดังกล่าว โรงเรียนต้องจัดระบบภายในโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยอาจมีหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุ นให้สถานศึกษาไปสู่มาตรฐานด้านคุณภาพ
เพื่อการประเมินในการประกาศมาตรฐานคุณภาพต่อสาธารณชน
2. คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด และเป็น
ผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่สําคัญ คือ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่หลักสูตรที่
ต้นสังกัดและสังคมต้องการ คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จะเกิดมาจากคุณภาพการศึกษา
กลางของประเทศ โดยมี จัง หวั ด หรื อ ต้น สั ง กั ด นํ า คุ ณภาพมาดั ด แปลงสู่ ก ารปฏิ บัติ เ พื่ อ ส่ง เสริ ม
สนับสนุนตรวจสอบให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามคุณภาพการศึกษากลางที่กําหนดไว้
3. เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือหลักการที่ใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบ
กําหนดในการดําเนินการอันเป็นเครื่องบ่งชี้โดยตรง หรือโดยอ้อมต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจกําหนด
ขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกหรือโดยสถานศึกษาเอง การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ สนองตอบ
ตามเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา ที่เป็นมาตรฐานรวมของประเทศ
4. มาตรฐาน (Standards) ขอบเขตขั้นต่ําของการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กําหนด
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนนั้น โรงเรียนต้องดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเพื่อสนองตอบต่อขอบเขตขั้นต่ําที่กําหนดตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษากลางของประเทศ อันเป็นการบ่ง บอกว่าโรงเรียนสามารถดําเนินการจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐาน
5. ความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ (Accountability) หมายถึง ความพร้อมที่จะให้
หน่วยงานภายนอกเข้าไปทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานได้ โดยถือเป็นการแสดงออกซึ่ง ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ที่จะแสดงให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าได้มีการดําเนินงานมา
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานศึกษาหรือโรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาจนได้มาตรฐาน
เมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจะ
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เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนว่าสามารถจัดการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์กลางได้หรือไม่ ทั้งนี้
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่จะจัดการศึกษาไม่ถึงมาตรฐาน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะนําข้อเสนอแนะมาร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานในระยะเวลาที่กําหนดต่อไป
6. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) เป็นกลไกภายในสถานศึกษาเองที่จะดู แล
และพัฒนาการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามที่กําหนดอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ความมีคุ ณภาพนี้ จะต้องเกิดจากการยอมรับจากคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา การที่
โรงเรี ยนหรือ สถานศึ ก ษาได้ รั บการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาแล้ว จํา เป็ น ที่ต้ อ งรั กษามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยใช้กระบวนการภายในสถานศึกษา เพื่อดําเนินการ
ควบคุมคุณภาพ
7. การตรวจสอบคุ ณ ภาพทางวิ ช าการ (Quality Audit or Academic Audit) เป็ น
การตรวจสอบจากหน่ว ยงานประกันคุ ณภาพทางการศึกษา เพื่อดูว่ าโรงเรียนมีก ลไกการควบคุ ม
คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนอย่างเหมาะสมเพียงพอ ที่จะรักษาคุณภาพมาตรฐานได้หรือไม่ การ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการประกันในส่วนของระบบการ
บริหารงานภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานประกันคุณภาพ
เพื่อความมั่นใจว่า กระบวนการบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2556:8) ได้กล่าวถึง หลักการ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
1. การสร้างความมั่นใจและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพของการศึกษา
2. การป้องกันแก้ไขปัญหาต้องมีการวางแผนและเตรียมการ
3. การตั้งมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ
4. การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้
5. การดําเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน
6. การสร้างความรู้ ทักษะและความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
7. การประสานสัมพันธ์ในองค์กร บุคลากรในพื้นที่
8. การเน้นภาวะผู้นําในองค์กร
สําหรับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษามีนักวิชาการและสถาบันต่างๆ ได้ให้
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
สมคิด พรมจุ้ย และสุพั กตร์ พิบู ลย์ (2548:4) กล่ าวว่า การประกั นคุ ณภาพการศึ กษา
หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
รุ่ง แก้วแดง (2549:96) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง
การทํางานตามปกติของครู เพียงแต่ปรับปรุงการทํางานให้เป็นกระบวนการ ขั้นตอนที่ชัดเจน ครูต้อง
ทําการวิจัย มีการเก็บข้อมูล มีการวิเคราะห์ มีการนําไปใช้ โดยสรุปคือ นํากระบวนการ PDCA มาใช้
ในการทํางาน
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มหาวิทยาลัยพายัพ (2547) ได้นิยามการประกันคุณภาพการศึกษาว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการจัดกิจกรรม แนวปฏิบัติใดๆ หรือแผนงานที่หากได้ดําเนินการตามระบบหรือแผนที่
ได้วางไว้แล้ว จะทําให้เกิดความมั่นใจและแก่ผู้รับบริการว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพ
หรือบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีประสิทธิผล
ต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีการทบทวนและติดตามกระบวนการดําเนินการโดยใกล้ชิด
สํ า นั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ (2555:7) ได้ นิ ย ามการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาว่ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจว่ า คุ ณ ภาพของผู้ สํ า เร็ จ
การศึ กษา ได้ เ ป็น ไปตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา ตรงกับ ความต้อ งการของผู้เ รี ยน ผู้ ปกครอง
ตลอดจนตลาดแรงงานและสังคม โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ในการดําเนินงาน ได้แก่ การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารเพื่อทําให้พันธกิจ
ของสถานศึกษาดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้ง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การประกันคุณ ภาพการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้ว ย 2 ระบบ คือ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกั น
คุณภาพภายนอก
สารานุกรมวิกิพีเดีย (2560) นิยามความหมายของคําว่าการประกันคุณภาพไว้ว่า หมายถึง
กิ จ กรรมที่ มี ก ารวางแผนและจั ด ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ทํ า ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพตามที่ มุ่ ง หวั ง ไว้ โดย
ประกอบด้วยการวัดและประเมินที่มีระบบ การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การติดตามการดําเนินงาน
และระบบการตรวจสอบเพื่อป้อ งกันข้อผิดพลาด เปรียบได้กับการควบคุมคุณภาพ ที่มุ่ง เน้นไปที่
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ และมีหลักการสําคัญว่า จะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
และขจัดข้อผิดพลาดทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการศึกษา
ซึ่ง เป็ นการดํ าเนิน กิ จกรรมตามภารกิ จปกติ ของสถานศึก ษาเพื่อ พั ฒนาคุ ณภาพของผู้เ รี ยนอย่ า ง
ต่อเนื่อง เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (2556:6-7) กล่ า วถึ ง
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาว่ามีกลไกที่สําคัญอยู่ 3 กลไก คือ การควบคุม (Control) การ
ตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน (Assess) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและตัวบ่ง ชี้ (Index)
ที่กําหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนว่าสถานศึกษาแห่งนั้นมีคุณภาพและพร้อมที่จะได้รับ
การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจากภายนอกสามกลไกนั้น ได้แก่
1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา ควบคุมเพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปตาม
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
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2. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคแล้ว
นําไปหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะในการที่จะปรับปรุงคุณภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น
3. การประเมินคุณภาพการศึกษา จะทําการเปรียบเทียบจากผลการดําเนิน งานของ
คณะวิชา/สถาบัน กับดัช นีบ่งชี้คุณภาพของทุกองค์ประกอบว่ าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่
กําหนดมากน้อยเท่าใด
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555:9) กล่าวถึง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกอบด้วย 1) การกําหนดมาตรฐาน
การอาชี ว ศึ ก ษา ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ก ารประเมิ น 2) การพั ฒ นาเข้ า สู่ ม าตรฐาน เป็ น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนต่างๆ เพื่อกํากับการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Internal Audit) เป็นการตรวจสอบ กํากับ และติดตามผล
การดําเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามข้อ 1 แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัดที่กํากับ ดูแล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายใน และส่วนที่สองเป็นการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ และเผยแพร่

ภาพที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กล่ า วโดยสรุ ป ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี อ งค์ ป ระกอบอยู่ 3 ส่ ว นได้ แ ก่
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
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4. ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานและนักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2547:3) กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษา ทําให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะต่างๆ ครบตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร
2. ประชาชน จะเกิด ความมั่นใจในการส่ง บุต รหลานเข้าเรีย นในสถานศึ กษาต่ าง ๆ
เพราะว่าแต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน
3. หน่วยงานต่างๆ สามารถรับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางานด้วยความมั่นใจ
4. สังคม มั่นใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
5. สถานศึ ก ษา มี ทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ชั ด เจนตามมาตรฐานกลางที่ กํ า หนด
มีระบบบริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทํางานที่เป็นมาตรฐาน ทํางานเป็นทีม และมีการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555:14) กล่าวถึง ประโยชน์ของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไว้ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อ ผู้เ รียน โดยผู้ เรี ยนได้รั บการพัฒ นาในด้ านต่างๆ ให้มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. ประโยชน์ต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ทํางานอย่างมืออาชีพ มีการพัฒนา
งาน ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน
3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ได้บริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
4. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา สถานศึกษามีการทํางานที่มีมาตรฐานได้รับการพัฒนาเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนได้
5. ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการได้บุคลากรที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอาชีพ
6. ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
กล่าวโดยสรุปประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การศึ ก ษานับ ว่ าเป็น เครื่ องมื อในการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นประเทศได้เ ป็น อย่า งดี
รัฐบาลได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
การประกันคุณภาพการทํางานในหน้าที่ปกติของผู้ที่อยู่ในสถานศึกษานั้น สถานศึกษาที่มีการประกัน
คุณภาพจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและผู้รับบริการว่ามีกระบวนการดําเนินงาน มีการ
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ปฏิบั ติงานตามกระบวนการที่กํ าหนดเพื่อมุ่ ง สู่คุ ณภาพ ของนั ก เรีย น ครู บุค ลากรทางการศึ กษา
ผู้บริหาร และสถานศึกษา
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็น สิ่งสําคัญที่ทุก ฝ่ายที่มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและดําเนินการ จน
บรรลุผลในที่ สุด ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาเป็น กลไกสํ าคัญ ในการพั ฒนาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกั นคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กําหนด ให้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการนําสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (ชินภัทร ภูมิรัตน, 2555:71-74)
ผู้วิจั ยพบว่าหลักสํ าคัญ ในการพั ฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึ กษา
มีหลักอยู่ 3 ประการคือ
1. การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
บริหาร และตัดสินใจดําเนินงานทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความ
ต้องการของชุมชน และสังคมได้มากที่สุด
2. การเปิ ด โอกาสการมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า งาน (Participation) หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทํางานใน
ส่วนอื่นๆ ของสถานศึกษา โดยมีการร่วมคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา
3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานสถานศึกษาเป็น
เป้ าหมาย (Goals) ที่ผู้ เรี ย นผู้ ปกครองและชุม ชนต้ องได้ รับ รู้ เพื่ อพั ฒนาร่ ว มกั น และเพื่ อติ ดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถนําพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้กําหนดร่วมกันไว้
หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าวสถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
และสามรถทําให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกั นคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย

26
1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา
2. การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษา เป็ น กระบวนการติด ตามตรวจสอบความ
ก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผน การดําเนิน การตามแผน รวมทั้ง การสร้ างจิต สํานึ กให้ เห็ นว่ าการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน (สํานัก
มาตรฐานการอาชี วศึก ษาและวิ ชาชี พ, 2555:2-3 อ้า งจาก กฎกระทรวงศึ กษาธิการว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553)
สรุปได้ว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับจะต้องมีกระบวนการที่สําคัญโดยเริ่มตั้งแต่ การประเมินคุณภาพภายใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน
ดํา เนิ นการโดย สํ านั กมาตรฐานการอาชี วศึ กษาและวิ ชาชีพ และจั ดให้ มีก ารอบรมให้ค วามรู้ กั บ
สถานศึกษาและผู้ประเมินภายในของสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การประเมินคุณภาพ
ภายใน

การประกัน
คุณภาพ
ภายใน

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาที่มีแผนงาน กิจกรรม การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพโดย
บุค ลากรในสถานศึก ษาหรือ หน่ ว ยงานต้ นสั ง กั ด โดยบุค ลากรทุ ก คนในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชนสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
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สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการ คือ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สถานศึกษากําหนด โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและเพื่อสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้
1. สถานศึกษาจะต้องดําเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นประจําทุกปี
2. ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
และการทํ า งานของบุค ลากรทุก คนในสถานศึ ก ษาที่ ต้อ งดํา เนิน การอย่า งต่อ เนื่อ ง มี ก ารกํ าหนด
เป้าหมายหรือ มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกั บความมุ่ ง หมายและหลักการตามที่กําหนดไว้ใ น
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน และดําเนินงานตามแผน
ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ ไม่ใช่มุ่ง เน้ นการจับผิดหรือให้คุณให้โทษ
บุคลากรของสถานศึกษา
3. การดําเนินการประกันคุณภาพทุกขั้นตอนให้เน้นการประสานงานและการมีส่วนร่ว มของ
ทุก กลุ่ ม ทุ ก ฝ่ า ยที่เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ บุ ค ลากรทุ ก คนในสถานศึ ก ษา กรรมการโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง
บุคลากรของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในชุมชน เขตพื้นที่การศึกษาและภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้อง
กับ หลั ก การในการให้ สัง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. การศึ ก ษา
แห่งชาติ โดยสถานศึกษาควรช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าและ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. สถานศึกษาจะต้องจัดทํารายงานประจําปีการศึกษาให้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี โดยให้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป แล้วเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ตามที่กระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษาตลอดจน
สาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุป ปิดประกาศไว้ที่โรงเรียน แจ้งให้ผู้ปกครองและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งมีรายงานฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมจะให้ผู้ที่สนใจขอดูได้ตลอดเวลา
5. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
และแนวทางการจัดการศึ กษา ตามหลักการและจุ ดมุ่ง หมายของ พ .ร.บ. การศึ กษาแห่ง ชาติและ
เตรียมพร้อมเพื่อรับ การประเมินคุณภาพภายนอก โดยบุค ลากรที่ไ ด้รับการรั บรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบห้าปี
ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึ กษา ได้กําหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี ก ารที่เ กี่ยวข้ องกับระบบประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีสาระสําคัญ ดังนี้
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1. ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้ นสัง กัด และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อพิจ ารณาเปิ ดเผย
รายงานนั้นต่อสาธารณชน
3. สถานศึกษาต้องนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
สรุปได้ว่า หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักการสําคัญคือ ร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
บริหารจัดการตามปกติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง
หลายๆ ฝ่าย เริ่มจากผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
2. ภารกิจของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ภารกิจของสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
1.1 จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดําเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและ
มีการประสานงานสัมพันธ์กันทุกฝ่ายทุกคน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทาง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและ
แต่งตั้งคณะบุคคลทําการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษา
1.3 จัดทําข้อมูลที่เพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนํามา
กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษามุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรกําหนด
3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนที่จัดทําอย่างเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาประกอบด้วย เป้าหมายยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนา
ทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นําไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กําหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไว้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา
5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาประกอบด้วย การตรวจสอบและทบทวน
ภายใน โดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการ และตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็น
ตัวประโยค ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน ที่หน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพื้นที่) ดําเนินการ
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7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษาเป็นการนําข้อมูลผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบ และทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพประจําปีการศึกษา ซึ่งจะนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
8. ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการส่งเสริมพัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ระบบประกันคุณ ภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย นดัง กล่า ว สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เริ่มจากกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจนเหมาะสม วางแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลอย่างสม่ําเสมอ
3. ขั้นตอนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้น การเตรียมการ ซึ่ง การเตรีย มการมี ความสํ าคัญ คือ (สํานั กมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2555:2-3)
1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักในคุณค่าของการ
ประกันคุณภาพภายในและการทํางานเป็นทีม ซึ่ง จะจัดทําการชี้แจงทําความเข้าใจโดยใช้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาส
เข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทํางานอย่างมีความสุข จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานทั้งระดับบุคลากร รายกลุ่ม รายหมวด และให้การนิเทศ
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแลช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตาม
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพงานนั้น
ขั้นที่ 2 ขั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวางแผน (Plan) จะต้ อ งมี ก ารกํ า หนดเป้ า หมาย แนวทางการดํ า เนิ น งาน
ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ สําหรับแผนต่างๆ ที่ควรจัดทําคือ แผนพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา แผนปฏิ บั ติก ารประจํ าปี แผนการจัด การเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพ และแผนงบประมาณ
เป็นต้น
2.2 การปฏิ บัติ ตามแผน (Do) ซึ่ ง ในขณะดํ าเนิน การต้อ งมี ก ารเรี ยนรู้เ พิ่ มเติม ....
ตลอดเวลาและผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทํางานอย่างมีความสุข
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานทั้ง ระดับ
บุคลากรและรายกลุ่ม และให้การนิเทศ
2.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) ซึ่งเป็นกลไกสําคัญ ที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาเพราะจะทําให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่แสดงว่า การดําเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด โดย
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การประเมินต้องจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความข้อมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้ว
จะส่ ง ผลให้ ค ณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบนํ า ไปวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ แ ละแปลผลแล้ วนํ า เสนอผลต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะต่อไป
และจัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศ หรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี เมื่อสถานศึกษาดําเนิน
การประเมินผลภายในเสร็จแล้วจะจัดทํารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 หมวด
6 มาตรา 48 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
สถานศึกษาทุกแห่งต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม มีระบบครบวงจรคุณภาพ
(PDCA) และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงาน
ประเมิ นตนเองที่เ ป็น รายงานประจํา ปี เพื่ อ เสนอหน่ว ยงานต้น สั ง กั ด หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง และ
สาธารณชนเป็นประจําทุกปีการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษานั้นเอง
หรือโดยหน่วยงาน ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน คื อ มีก ารวางระบบงานที่มี ร ะบบและกลไกชั ดเจนมีก ารดํ าเนิ น งานรวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นา
ฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การติด ตามการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของสถาบั น การศึก ษาซึ่ ง กระทํา โดย
สํ า นั ก งานภายนอกหรื อ ผู้ ป ระเมิ น ภายนอกเพื่ อ มุ่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบัน การศึก ษาให้ดี ยิ่งขึ้น การประเมิน คุณภาพภายใน จะเน้นการตรวจสอบและการประเมิ น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ ของปัจจัยนําเข้า (Input) และกระบวนการ (Process)
ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกจะเน้นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่าง ๆ
ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในย่ อมส่งผลถึงการ
ประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติ
งานของ
สถาน
ศึกษา

การประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา

รายงาน
การ
ประเมิน
ตนเอง
( SAR )

การตรวจ
เยี่ยมของผู้
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก

รายงาน
ผลการ
ประเมิน

การ
ติดตามผล

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จากจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพเมื่อปี พ.ศ. 2411 จนถึงการจัดการศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษายังคงความ
สําคัญต่อสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 เมษายน 2546 ที่
ประชุมได้มีข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเพื่อให้ ผู้สําเร็จการศึกษามี
โอกาสศึก ษาต่อ ในสถาบั นที่ เน้ นวิ ชาชีพ ชั้น สูง มี เกี ยรติ มีค่ าตอบแทนและศัก ดิ์ศ รีไ ม่น้ อยไปกว่ า
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านอื่น และเห็นควรให้มีการทบทวนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับข้อสรุปภายหลังการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่มีความเห็น
ร่วมกันว่าการพัฒนาการศึกษาด้านการอาชีวศึกษานั้นจําเป็นต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างด้านระบบการผลิตและการพัฒนากําลังคนให้เกิดขึ้น
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ทักษะในด้านอาชีพให้กว้างขวางมากที่สุด อีกทั้งต้องสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันให้พร้อมเพรียงเพื่อให้การอาชีวศึกษาของไทยสามารถเป็นที่ยอมรับและ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติต่อไป
การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างความมั่นใจว่า คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ได้
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนตลาด
แรงงานและสังคม โดยมีองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
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กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ในส่วนของหมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา
มีสาระสําคัญ ดังนี้
ข้อ 22 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังต่อไปนี้
22.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
22.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
22.3 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
22.4 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
22.5 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
22.6 จัดทํารายงานประจําปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
22.7 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในการดําเนินการ ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ ง ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่ง เสริ ม
สนับสนุนและกํากับดูและของหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 23 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 22(1) ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด และต้องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ข้อ 24 ให้ สถานศึก ษาอาชีว ศึกษาจั ดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ข้ อ 25 การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามข้ อ 22(1) จะต้ อ ง
สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษากําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
25.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินการของสถานศึกษา
25.2 กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์
25.3 การวิจัยและนวัตกรรม
25.4 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
25.5 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
25.6 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
25.7 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
25.8 การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ข้อ 26 สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยให้มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
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ข้อ 27 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียนตามหลักสูตร
ที่เปิดสอนครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา หรื อตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร
ข้อ 28 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกั นคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ข้อ 29 ให้ หน่วยงานต้ นสัง กัด ของสถานศึ กษาอาชีวศึก ษาจัด ให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้ง
ให้เปิดเผยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
เนื่องจากพัฒนากลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ครั้งนี้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยศึกษาปัจจัยที่เป็น
สภาพแวดล้อมภายในองค์ การและภายนอกองค์การ เพื่อต้อ งการทราบว่าปัจ จัยดัง กล่ าวมีความ
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์มากน้อยเพียงใด ซึ่ง ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ มีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
การเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในสําคัญ มากต่อการคาดการณ์อนาคต ดังนั้นในการพัฒนากลยุทธ์ของ
องค์การจึงต้องมีการวิเ คราะห์ สภาพแวดล้อมภายในองค์การหรือสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่องค์การ
สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่แสดงถึง จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ สําหรับนํามาใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขัน หากองค์ การบริหารจุดแข็ ง และจุดอ่อนได้
ถูกต้องเหมาะสม ปัจจัยภายในจะมีความสําคัญกว่าปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะละเลย
ความสําคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะความสําเร็จของการบริหาร
กลยุทธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกส่วนหนึ่งด้วย (เสนาะ ติเยาว์, 2546:58) ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายท่านอธิบายปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การไว้ดังนี้
สมยศ นาวีการ (2551:118–122) กล่าวว่า ผู้บริหารไม่สามารถบรรลุความสําเร็จภายใน
การบริหารเชิงกลยุทธ์ได้เลย ถ้าปราศจากความเข้าใจปัจจัยเชิง กลยุทธ์ภายในองค์การอย่างลึกซึ้ง
ปัจจัยกลยุทธ์เหล่านี้คือ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในที่อาจจะเป็นข้อจํากัด หรื อสนับสนุนกลยุทธ์ของ
องค์ ก ารได้ ปั จ จั ย เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องสภาพแวดล้ อ มภายในขององค์ ก ารคื อ ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า ง
(Structure) ปัจจัยด้านวั ฒนธรรม (Culture) และปัจจัยด้านทรัพยากร (Resources) มีรายละเอียด
ดัง นี้ 1) ปัจ จัย ด้านโครงสร้า ง (Structure) หมายถึ ง โครงสร้ างขององค์ การที่แ สดงให้ เห็ นถึง การ
ติดต่อสื่อสาร อํานาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ของพนักงานอย่างเป็นทางการ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ขององค์การ จะมี ประโยชน์อย่างมากต่อการดําเนินกลยุทธ์ขององค์การ 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
(Culture) หมายถึง ความเชื่อ ความคาดหวัง และค่านิยมร่วมกันของบรรดาพนักงานภายในองค์การ
และจะถูกถ่ายทอดจากพนักงานยุคหนึ่งไปยังพนักงานอีกยุคหนึ่ง วัฒนธรรมขององค์การเหล่านี้ไ ด้
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สร้างบรรทัดฐาน (กฎ) ที่ระบุพฤติกรรมที่ยอมรับได้ของพนักงาน 3) ปัจจัยด้านทรัพยากร โดยทั่วไป
ทรัพยากรขององค์การจะถูกพิจารณาในแง่ของทรัพยากรการเงิน มนุษย์ ข้อมูล และเทคโนโลยีของ
องค์การ
อนิวัช แก้วจํานงค์ (2551:55-56) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นปัจจัยที่มีผล
หรือมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์การโดยอาจทําให้องค์การประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวใน
การดําเนินงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในปัจจุบันอาจเรียกว่า การวิเคราะห์องค์การ
เนื่องจากเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ย วกับทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การเพื่อประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานขององค์การว่าอยู่ในสภาพของจุดอ่อน
และจุ ด แข็ ง อย่ า งไรโดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ 1) จุ ด อ่ อ น (Weakness) หมายถึ ง ขี ดความสามารถ
ศั กยภาพหรื อลั กษณะภายในที่ องค์ การมี แต่ อาจด้ อยกว่ าเมื่ อเที ยบกั บคู่ แข่ ง 2) จุ ดแข็ ง (Strength)
หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพหรือลักษณะภายในที่องค์การมีและมีเหนือกว่าคู่แข่ง
สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553:69-71) กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในว่า การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน (Internal Environment) นั้นหมายถึ งการพิ จารณาองค์ประกอบที่อ ยู่
ภายในขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร ค่านิยม
ส่วนแบ่งการตลาด แบรนด์เนม และอื่นๆ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้นั้น เมื่อเทียบกับ
คู่แข่งแล้วจะเหนือกว่าหรือด้อยกว่า ถ้าเหนือกว่าก็หมายความว่าเป็นจุดแข็ง (Strength) หรือถ้าด้อย
กว่าก็หมายความว่าเป็นจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งต้องหาทางแก้ไข
สมคิด บางโม (2557:63) อธิบายว่าการบริหารกิจการต่างๆ จําเป็นต้องมีทรัพยากร อันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานทางการจัดการ โดยทั่วไปมี 4 ประการ ได้แก่ 1) คน (Men) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมของ
องค์ก ารนั้น ๆ 2) เงิ น (Money) เป็ นค่ าใช้ จ่า ยในการดํ าเนิน การ 3) วั สดุ สิ่ง ของ (Material) เป็ น
อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่ องมือต่างๆ รวมทั้ง สถานที่ด้วย 4) ความรู้ด้านการจัดการ (Management)
หมายถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ไพชยนต์ ศรีม่วง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านการเงิน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ประไพ ติกะโกศล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 41 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สภาพ
แวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านงบประมาณ
และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) มีอิทธิพลต่อการดําเนินงาน
ขององค์การเนื่องจากอาจก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคต่อการดําเนินงาน ผู้บริหารต้องพิจารณาและ
ระบุได้ว่าปัจจัยใดมีผลต่อองค์การในระดับใด เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีมากมายและ
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แต่ละปัจจัยมีผลต่อองค์การแตกต่างกันไป (อนิวัช แก้วจํานงค์, 2551:35) ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน
อธิบายปัจจัยในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การไว้ดังนี้
อนิวัช แก้วจํานงค์ (2551:37-47) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอาจจําแนกได้
เป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การทั่ วไป สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การ
ทางการแข่งขันและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมภายนอกก่อให้เกิดโอกาส (Opportunities) และข้อจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) ในการ
ดําเนินงานขององค์การได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและหาวิธีการในการ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับองค์การ สําหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ละประเภท
รายละเอียด ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General External Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่
อยู่ภายนอกองค์การไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงแต่มีผลหรือมีอิทธิพลสูงต่อ
องค์การโดยเฉพาะในระยะยาว โดยที่องค์การไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกทั่วไป แบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง/กฎหมาย
สภาพสังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และโลก เป็นต้น
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเพื่อการแข่งขัน (Competitive External Environment) เป็น
สภาพแวดล้อมที่องค์การอาจเผชิญในเวลาเดีย วกันหรือต่างสถานการณ์กัน ซึ่งเป็นพลัง 5 ประการ
ที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่ง ขันใหม่
อํานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ อํานาจต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า ข้อจํากัดจากสินค้าทดแทนกันได้
และความรุนแรงของสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
สภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ ก ารในการดํ า เนิ น งาน (Task Environment) เป็ น สภาพ
แวดล้อมภายนอกองค์ การที่มีค วามใกล้ ชิดมากที่ สุดกั บองค์การ โดยทั่ วไปสภาพแวดล้อ มในการ
ดําเนินงานจะเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติง านขององค์การเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้า สภาพการแข่งขัน ตลาดแรงงาน และสถาบันการเงิน
สมชาย ภคภาสวิ วัฒ น์ (2553:39–40) กล่ าวว่า การวิเ คราะห์ สภาพแวดล้อ มภายนอก
(External Environment) มีวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะดูถึงแนวทางหรือทิศทางในการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม คู่แข่ง เทคโนโลยี และอื่น ๆ อันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
เพื่อที่จะพิจารณาว่าผลกระทบดังกล่าวนั้นเป็นไปในทางบวกก็ถือว่าเป็นโอกาส และถ้าเป็นไปทางลบก็
ถือเป็นภยันตราย ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะจําแนกออกมามากมาย
เป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจจะหมายถึง การศึกษาทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ การศึกษา
ทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรืออัตราการเติบโต ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยทางด้านการ
เปลี่ ย นแปลงของประชากร ปั จ จั ย ทางด้ า นสั ง คม ปั จ จั ย ทางด้ า นเทคโนโลยี ปั จ จั ย ในเรื่ อ งของ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมและคู่แข่ง ตลอดจนปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลพฤติกรรมการ
บริโภคและอื่นๆ
วิเชียร วิทยอุดม (2553:46–48) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมักมีอิทธิพลต่อทิศทาง
และการดําเนินงานขององค์การ โครงสร้างองค์การและกระบวนการภายในองค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
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ถูกกําหนดโดยสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยในสภาพแวดล้อม
ระยะไกล 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม และ 3) ปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่กระทํา
สภาพแวดล้ อมระยะไกลประกอบด้ วยปั จจั ยต่ างๆ ที่ องค์ การกํ าลั งเผชิญกับสถานการณ์ใดๆ
ที่ย่อมมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ปัจจัยในทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและทิศทางของเศรษฐกิจ เพราะว่ารูปแบบ
ของการบริโภคจะมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่ง ส่วนทางการตลาด แต่ละบริษัทหรือองค์การก็ ต้อง
พิจารณาถึงทิศทางในทางเศรษฐกิจในส่วนที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมของบริษัททั้งในระดับประเทศ
และในระดับระหว่างประเทศ
ปัจจัยในทางสังคมที่มีผลต่อบริษัทหรือองค์การคือความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิต
ของบุคคลในสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ การศึกษาในเรื่องประชากร
ศาสนา การศึกษา และเงื่อนไขทางจริยธรรม ตลอดรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสัง คมซึ่ง มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคได้เป็นอย่างมาก
ปัจจัยในทางการเมืองส่งผลต่อการบริหารของบริษัทหรือองค์การ คือ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในกฎหมาย กฎข้อบังคับและกฎระเบียบของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาอํานาจทางการเมือง
และความถูกต้องตามกฎหมายภายในสังคมนั้น ๆ นอกจากนั้นแล้วสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความ
ไม่แน่นอนย่อมมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นผลต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง เช่น การเมืองไม่มั่นคง มีการ
คอรัปชั่นกันมาก ก็ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างทางธุรกิจ ทําให้มีการลงทุนจากต่างชาติลดลง ซึ่งก็จะมี
ผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศเป็นอย่างมาก
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของ
สังคมอย่างหนีไม่พ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสําหรับเทคโนโลยีนี้ เป็นส่วนผลักดันสําคัญที่ทําให้
บริษัทหรือองค์การต่างๆ หันมาศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้บริษัทประสบ
ความสําเร็จในส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่งขัน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสามารถผลิตสินค้าที่
ทําให้ล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วและในขณะเวลาเดียวกั นก็มีความเป็นไปได้ที่จะผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่
ทดแทนเรื่อยๆ ไป ดังนั้นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นทั้ง ในเชิงทําลายและในเชิงสร้างสรรค์หรือ
เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสพร้อมกันไปในตัวเอง
สมยศ นาวีการ (2551:97-99) กล่าวว่าองค์การจําเป็นจะต้องตระหนักถึง ปัจจัยที่สําคัญ
ภายในสภาพแวดล้ อมภายนอกขององค์ การ ปัจ จัย เหล่า นี้อ าจจะอยู่ ภายในสภาพ แวดล้ อมการ
ดําเนินงาน หรือสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ดังนี้
สภาพแวดล้อ มการดําเนิ นงาน ประกอบด้ว ยปัจจั ยที่เฉพาะเจาะจงและกระทบต่อการ
บริหารงานขององค์การในทันที ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ รัฐบาล ชุมชน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ คู่แข่งขัน ลูกค้า
เจ้าหนี้ กลุ่มผลประโยชน์และสมาคมการค้า เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปัจจัยด้านลูกค้า เป็น
คุณลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากองค์การหรือบริษัท จะมีความสํา คัญ
เพราะว่าจะช่วยสร้างแนวความคิดของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการยอมรับจากลูกค้า 2) ปัจจัย
ด้านการแข่งขัน เป็นการทําสงครามระหว่างคู่แข่งด้วยกันเพื่อการเพิ่มส่วนแบ่ง ของตลาดและการ
จัดหาทรัพยากร ความเข้าใจคู่แข่งจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ แข่ง ได้และ
สามารถคาดคะเนได้ว่าพวกเขาจะใช้กลยุทธ์อะไร 3) ปัจจัยด้านแรงงาน ได้แก่ ตลาดแรงงาน ทักษะ
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ค่าจ้าง และอายุเฉลี่ยของแรงงานที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์การ เช่น การขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะบางอย่า ง ค่า จ้างที่สูง และการนัดหยุดงานบ่อ ยครั้ ง ขึ้น จะทํา ให้อ งค์ก ารหรื อบริ ษัทต้ องใช้
เครื่องจักรทดแทนแรงงานมากขึ้น
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552:123) กล่าวว่าไว้ว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
องค์การเพื่อประเมินว่ามีเรื่องใดที่มีผลกระทบทางบวกหรือสร้างโอกาสให้กับองค์การ และมีเรื่อง
ใดบ้างที่มีแนวโน้มมีผลทางลบหรือเป็นอุปสรรคต่อองค์การ อาจจําแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1) พลังและแนวโน้ม 2) ผู้ควบคุมทรัพยากรหลัก 3) คู่แข่งหรือพันธมิตรที่เป็นจริง และความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและความร่วมมือที่มีต่อองค์การ พลังและแนวโน้มสามารถจําแนกเป็นด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การกําหนดทิศทางและนโยบายการจัด
การศึกษาไทย จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทําฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์และสกัดปัจจัยสําคัญ ออกมา
โดยได้นําเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการสําคัญที่มีผลต่อการจัดการศึกษาไทย ดังนี้
1. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการกําหนดคุณสมบัติและ
คุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโน
เทคโนโลยี ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่ มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2. ปั จจัย ด้ านเศรษฐกิจ ปัจจัย ทางเศรษฐกิจ มีผลต่ อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา
เนื่องจากการกําหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการอาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การวิ จั ย และพั ฒ นา ดั ง นั้ น การศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นาคนให้ มี ทั ก ษะการทํ า วิ จั ย
ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไปอย่างยากลําบาก เนื่อง
ด้วยระบบราชการเป็นอุปสรรค ซึ่ง เกิดจากความล่าช้าในการประสานงาน เนื่องจากการทํางานตาม
ระบบราชการไทย มักทํางานแบบต่างคนต่างทําไม่ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการ
รวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากเกินไป การทํางานแบบราชการ ที่ยึดกฎระเบียบตายตัวขาดความยืดหยุ่น
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว
4. ปัจจัยด้านการเมือง กล่าวกันว่า การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะสําเร็จหรือ
ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่หากการเมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการที่
เป็นอุปสรรค จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือ ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร
5. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย เช่น ขาดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม รักความสนุกและความ
สบาย ระบบสังคมอุปถัมภ์ และขาดการเปิดกว้างทางความคิด เป็นต้น
ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่หน่ วยงานกําหนดการพัฒนาระบบ
การศึกษาไทย จะต้องให้ความสําคัญ และนําไปใช้วิเคราะห์วางแผนกํา หนดทิศทางและนโยบาย
โดยเฉพาะปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาการศึกษาไทย เพราะหากแม้ว่าจะมีการ
ขยับหรือพัฒนาปัจจัยอื่นย่อมกระทําได้ยาก สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ประกอบด้วยปัจจัยที่มีขอบเขต
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กว้างกว่าสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน แต่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระยะยาวขององค์การ ปัจจัย
เหล่านี้ได้แก่ 1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จะชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรได้ถูกจัดสรรและถูกใช้ภายในสภาพ
แวดล้อมอย่างไร เช่น รายได้ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ประสิทธิภาพการผลิต อัตรา
การจ้างงาน และอัตราภาษี เป็นต้น 2) ปัจจัยทางสังคม จะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของสังคมโดยทั่วไป
คือ การศึกษา ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และคุณลักษณะทางประชากร เป็นต้น 3) ปัจจัย
ด้านการเมืองจะเกี่ยวพันกับการบริหารงานของรัฐบาล เช่น ทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมต่างๆ
เสถียรภาพ ของรัฐบาล และคุณภาพของนักการเมืองเป็นต้น 4) ปัจจัยด้านกฎหมายจะเกี่ยวพันกับ
การออกกฎหมายของรัฐบาล กฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม โดยธรรมชาติการออกกฎหมายใหม่
และการยกเลิกกฎหมายเก่าจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีจะเกี่ยวพันกับการคิดค้น
สิ่งใหม่ เช่น กระบวนการผลิตสินค้าใหม่ ระเบียบวิธีปฏิบัติงานใหม่ และอุปกรณ์ใหม่ เป็นต้น
ไพชยนต์ ศรีม่วง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 41 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สภาพ
แวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย
ประไพ ติกะโกศล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 41 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สภาพ
แวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และ
ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือ
กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของ
องค์ก ารประกอบด้วยปั จจัย ที่เป็น สภาพแวดล้ อมภายในองค์ก ารและปัจ จัยที่เ ป็นสภาพแวดล้อ ม
ภายนอกองค์การ ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ส่วน
แรกได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั่วไป ประกอบด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน
การเมือง ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่วนที่สองได้แก่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ประกอบด้วยปัจจัยด้านลูกค้า ปัจจัยด้านคู่แข่ง ปัจจัยด้าน
แรงงาน และปัจจัยด้านผู้จัดจําหน่าย เป็นต้น หรืออีกแนวคิดหนึ่งระบุว่าปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการคุกคามของ ผู้เข้ามาใหม่ ปัจจัยด้านการแข่งขันระหว่าบริษัทที่
มีอยู่เดิม ปัจจัยด้านการคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน ปัจจัยด้านอํานาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อ
และปัจจัยด้านอํานาจของผู้มีส่วนได้เสีย จากที่นักวิชาการและนักวิจัยได้นําเสนอและกําหนดตัวแปร
ไว้หลากหลายดังกล่าวข้างต้น
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจที่สําคัญของสถาบันการศึกษาทั่วทั้งประเทศ โดย
เป็นกลไกสําคัญที่จะส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินงานอย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ มุ่งไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลักที่จะต้อง
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ปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทํา
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” ระบบการประกัน คุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒ นา ติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษากําหนดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึง
นํามาเป็นแนวทางในการสังเคราะห์เลือกตัวแปรปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ได้ดังตารางที่ 2

40












พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552)

วิเชียร วิทยอุดม (2553)

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2554)






























ประไพ ติกะโกศล (2556)




ไพชยนต์ ศรีม่วง (2556)

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

สมคิด บางโม (2551)

ปัจจัยในสภาพแวด
ล้อมภายในและภายนอก
องค์การ

สมยศ นาวีการ (2543)

นักวิชาการและนักวิจัย

สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2553)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยตามปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์การ





















สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตามตารางที่ 2 โดยใช้การพิจารณา สังเคราะห์ เลือกปัจจัยใน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่มีความถี่ 3 ขึ้นไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านบุคลากรที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่
เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนภายในวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ ได้แก่ ด้านชีวสังคม เช่น เพศ อายุ วุฒิ
การศึ ก ษาสู ง สุ ด ภาระงาน การศึ ก ษาอบรมด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ด้ า นจิ ต วิ ท ยา
เช่น ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพภายใน ด้านสมรรถภาพการบริหารของผู้บริหารและครูผู้สอน เช่น
การปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท การมีความรู้ความสามารถ
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2. ปัจจัยด้านงบประมาณ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีการใช้
จ่ายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ ได้แก่ งบประมาณที่
ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งของ หมายถึง สภาพของวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้
เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งสถานที่ สื่อการสอน และแหล่งค้นคว้าข้อมูล ซึ่งใช้ในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เช่น บริหารการวางแผน การ
พัฒนาโครงสร้างของหน่วยงาน การบริหารจัดการบุคลากร และ การนิเทศ กํากับ และติดตาม
5. ปัจจั ยด้านสั งคมและวัฒนธรรม หมายถึง สภาพที่ ชี้ให้เห็ น ถึง คุณลั กษณะของสัง คม
โดยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในด้านการศึกษา ความเชื่อ ค่านิยม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และคุณลักษณะทางประชากร เป็นต้น ซึ่งได้แก่ ด้านการยอมรับความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริมสนับสนุนการจัด อาชีวศึกษาของหน่วยงานในท้องถิ่น เจตคติ
ที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และภาพพจน์ต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
6. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพที่ชี้ให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในสภาพ
แวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เป็นอย่างไร ได้แก่ โครงสร้างทางรายได้ การกระจาย
รายได้ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ภาวการณ์ว่างงาน งบประมาณแผ่นดิน ที่มีผล
ทั้ง เชิง บวกและเชิง ลบต่ อการพัฒนาการประกัน คุณ ภาพภายใน รวมทั้ง เศรษฐกิจ ของผู้ป กครอง
นักเรียนนักศึกษา
7. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี หมายถึง สภาพที่เกี่ยวพันกับการคิดค้นสิ่ง ใหม่ นวัตกรรมใหม่
โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ผลิตและใช้เทคโนโลยีใหม่มาเกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากรัฐบาล
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการสื่อสารสมัยใหม่
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่ง มีผลต่อการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
8. ปัจจัยด้านผู้รับบริการ หมายถึง สภาพการให้ความยอมรับ ความเชื่อมั่น การร่วมมือการ
ช่วยเหลือ และการส่งเสริม ของผู้รับบริการ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ชุ มชน สถาน
ประกอบการ และภาคเอกชน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร
2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม/วัฒนธรรม 3) ด้านการเมือง/กฎหมาย และ
4) ด้านเทคโนโลยี ว่าเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์อย่างไร
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มาตรฐานการอาชีว ศึกษา ระดั บประกาศนียบั ตรวิชาชีพและระดับ ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํา กับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา
คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่
ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษา
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาที่ไ ด้ง านทํา ศึกษาต่อและประกอบ
อาชี พ อิ ส ระภายในหนึ่ ง ปี และสํ า รวจความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
กลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางานจากสถานศึกษาที่
ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้บริการจากการประกอบ
อาชี พ อิ สระของผู้ สํา เร็ จการศึก ษา โดยใช้ แ บบสอบถามมาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับเพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง
3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผลอย่างถูกต้อง
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทําในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา
2. สถานศึ กษาได้ มีก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจต่อ คุ ณภาพของผู้ สํา เร็จ การศึก ษาเป็ น
รายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ จากหน่วยงานที่
ผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคลสถาน
ประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน
คาอธิบาย
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดสําหรับ
ผู้เรียนที่เรียนแบบเต็มเวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตาม
แผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด สําหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจํานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมโดย
ความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในการกําหนด
และถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
คู่คุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
แก่ ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกัน
2. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนด “คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา” พฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ
เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
จัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละ
กลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผู้เรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น ผลการดํ า เนิ น การและตามเป้ า หมาย
ที่กําหนด ละมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น การตามนโยบายสํ า คั ญ ของหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด
คาอธิบาย
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายด้วยความเป็นผู้นําของผู้อํานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ
ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ในนโยบายที่ สํ า คั ญ ที่ ห น่ ว ยงาน
ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อํ า นวยการสถานศึ ก ษามี ความสามารถในการสื่อ สารให้ผู้ บ ริห าร ครู บุ คลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ร่วมกันกําหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายที่กําหนด
4. ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน
โครงการกิจกรรมและเป้าหมายที่กําหนด
5. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและกําหนด
แผนพัฒนาต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง ในสถานศึกษาสัง กัดสํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาตามหนั ง สื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวั น ที่ 22 มกราคม 2557 หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ล ให้ ค รู ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าทุ ก คน
เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนั บสนุน กํา กับดูแล ให้ครูไ ม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
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ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดจํ า นวนครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนในระบบ
พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่ว ยงานหรื อองค์ก รภายนอก ไม่ น้อยกว่ าร้อ ยละ 5 ของจํา นวนครู และบุค ลากรทางการศึ กษา
ทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี เพื่อ
เป็น ค่าใช้จ่า ยเกี่ ยวกับวั สดุฝึ กอุป กรณ์ และสื่อ สําหรับการเรีย นการสอน ค่ าใช้ จ่า ยในการส่ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพ หรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สัง คม การส่ง เสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบดําเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน
และสิ่งก่ อสร้ าง ค่าครุภัณ ฑ์ ค่ าเสื่ อมราคา ค่า จ้าง ค่า ตอบแทน เงิ นเดื อนและเงินวิ ทยฐานะของ
ผู้บริหารครูและบุคลากรการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีแผนปฏิบัติงานประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ
โครงการกิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของงบดําเนินการ
3. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไป
บริการวิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวดการแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของงบดําเนินการ
5. สถานศึ กษา มีรายจ่ายในการส่ ง เสริ ม สนับ สนุน การจั ดกิจกรรมด้า นการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ และมีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9
ประการ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริการจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท
ระบบฐานข้อ มูล หมายถึ ง การจัด เก็ บข้ อมู ลด้ วยคอมพิ วเตอร์ อย่ างเป็ นระบบ เพื่ อ
บํารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาที่ต้องการและลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีก ารกํา กับดู แลการใช้ อาคารสถานที่ ห้อ งเรี ยน ห้องปฏิบัติ การ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึ ก ษามี ก ารนํ า เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการบริ ก ารจั ด การระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 5 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
2) มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
4) มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน
5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงงาน ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริการจัดการศึกษา
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2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง หรือ หลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ ง
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้ รับความร่วมมือช่ วยเหลือ จากบุคคล ชุ มชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยงข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ
ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลั กสู ต ร ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กับ ดู แ ลให้ ค รู จัด การเรี ย นการสอนรายวิช าให้ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น กํ ากั บ ดู แลให้ค รู ทุก คนจัด การเรีย นการสอนตาม
แผนการประเมินผลการเรียนตามภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
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1) การระบุปัญหา
2) การระบุวัตถุประสงค์
3) วิธีการดําเนินการ
4) การเก็บข้อมูล
5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนาวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแ ลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาตาม
ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่ชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนหรือกํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1- 4 ไม่เกิน
3 ปี ครบทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. 2556 และตามที่ ห ลั ก สู ต รและระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการ
จัด การศึก ษาและการประเมิ น ผลการเรีย นของแต่ ละหลั ก สูต รกํา หนด เพื่ อคุ ณ ภาพของผู้ สํ าเร็ จ
การศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
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3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้ องกับสาขางานที่เ รียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลที่
เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรีย นได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผู้เรียน
ที่ผ่านการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณธรรมจริย ธรรม จากบุค คลหรื อหน่ว ยงานภายนอกหรื อองค์ ก ร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรื อทํา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึก ษาส่ง เสริม สนับ สนุ น ให้ มีก ารจัด กิจ กรรมด้า นการอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึก ษาส่ง เสริม สนับ สนุ น ให้ มีก ารจัด กิจ กรรมด้า นการอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษาส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ ผู้เรี ยนใช้ค วามรู้ ความสามารถ ทํ างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม ในการบริ ก ารวิ ช าการ วิ ช าชี พ หรื อ ทํ า ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คมไม่ น้ อ ยกว่ า
5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึก ษาและพั ฒนามาตรฐานการศึก ษาประกอบด้ว ยการประเมิ นคุ ณภาพภายใน การติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดต าม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึก ษา โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน
2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและจั ด ให้ มี ก าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและคุณภาพการประเมินภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
คาอธิบาย
จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจํานวนตัวบ่ง ชี้ทั้ง หมด ที่ มีการประเมิน
ตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่ 1.1–4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง สองอย่างในปี
ปัจจุบันสูงกว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน
“ดีมาก” โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
กล่าวโดยสรุป มาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับ ดูแลการตรวจสอบ
การประเมิ น ผล และการประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 เพื่อการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2
ด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน สําหรับการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครั้ง นี้เน้นมาตรฐานด้านที่ 1 และมาตรฐานด้านที่ 3 โดยพัฒนาผู้เรียนหรือผู้สําเร็จการศึกษาให้มี
ความรู้ มี ทักษะวิชาชีพ มีคุ ณลัก ษณะที่พึง ประสงค์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึ กษา 5 ด้ าน ได้แก่
1) ด้านความรู้และทักษะ 2) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 3) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4) ด้านความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และ 5) ด้านเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ กษา ยึ ดหลั กการมี ส่ว นร่ว มของบุ คลากรในสถานศึก ษา ผู้เ รีย น ชุ มชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และ
กํากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ดังภาพที่ 4
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน

ภาพที่ 4 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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1) กํา หนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ทั้ง นี้สถานศึก ษาแต่ล ะแห่ง ต้อ ง
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษากําหนดไว้
3) ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติงานประจําปีในแต่ละปี
4) จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยให้ มีก ารกํา กั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา
6) จั ดทํ ารายงานประเมิ นคุ ณภาพภายในประจํา ปีก ารศึก ษา และส่ง รายงานให้
หน่วยงานต้นสังกัด หลังเปิดภาคเรียน 30 วันในปีการศึกษาถัดไป
7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนําข้อมูลจากการติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และสภาวะการแข่ง ขัน (Competitiveness) ทําให้
ต้องคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา แนวคิด วิธีการ ทางการบริหารการจัดการด้า นต่างๆ จึงต้องถูกปรับตามไป
ด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กลายเป็นสิ่ง ท้าทายสําหรับผู้นําหรือผู้บริหารของ
องค์การต่างๆ ในโลกปัจจุบัน การวิเคราะห์ การตีความ หรือการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงควรที่จะ
มองสิ่งต่างๆ ในมุมมองที่กว้าง ไม่ควรมุ่งพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้นําทางธุรกิ จ ทางราชการ
ทางการปกครอง หรือด้านใดด้านหนึ่งจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
ทําให้เกิ ดการเปลี่ย นแปลงขนาดใหญ่ 3 ด้า นพร้ อมกัน คือ เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิ จ
(Economic) และการเมื อง (Politics) ไม่มี ใ ครสามารถหยุ ด ยั้ง การเปลี่ ย นแปลงได้ จึ ง ต้ องมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปสู่ สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า ทํ า ให้ อ งค์ ก ารต่ า งๆ ในภาครั ฐ และเอกชนรวมทั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กระบวนการทํางาน บุคลากร และเทคโนโลยี
ในมิติและระดับต่างๆ เพื่อความอยู่รอด เจริญเติบโต และพัฒนาการอย่างยั่งยืน แต่การทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปอย่างมีระบบ การวางแผนโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ เป็น
เครื่องมือที่ช่วยสร้างความเป็นระบบในการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การดําเนินการเปลี่ยนแปลงดําเนิน
ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ (บุญ เลิ ศ เย็น คงคาและคณะ, 2549:1; เติ มศั กดิ์ สุว รรณศั ก ดิ์ แ ละอุศ ยา
หัสดินทร ณ อยุธยา, 2551:256)
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1. ความหมายและความสาคัญของกลยุทธ์
นักวิชาการได้ให้ความหมายและความสําคัญของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557:2) ให้ความหมายว่า “กลยุทธ์” หมายถึง วิธีการหรือ
แผนการที่ คิ ดขึ้ นอย่ างรอบคอบมี ลั กษณะเป็ นขั้ นตอน มี ความยืดหยุ่ นพลิกแพลงได้ ตามสถานการณ์
มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน หรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553:4-5) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง การตัดสินใจที่
สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเพื่อพิจารณาหา
โอกาส (Opportunity) และภยันตราย (Threat) ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
เพื่อหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength)
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคนอื่น ๆ (2553:21) ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า คือ สิ่ง ที่ ไม่ใช่
วิ ธี การตามธรรมดา มี การใช้ ค วามคิ ด เพื่ อกลั่ นกรองแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด และสามารถเปลี่ ย นแปลง
สถานการณ์ทุกประเภทให้กลับเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือต่อหน่วยงานไม่ว่าในขณะนั้นองค์กรจะ
อยู่ในสถานการณ์ใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันก็ตาม
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556:54) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผน
อย่างกว้างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว เป็นผลสุดท้ายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แม้ว่า
องค์กรใหญ่ๆ มีการพัฒนากลยุทธ์มากกว่าองค์กรเล็ก ๆ แต่ทุกๆ องค์กรต่างก็มีกลยุทธ์ของตนเองที่
แตกต่างกัน
นิรมิต เทียมทัน (2548:22) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เป็นการคิดเผื่อไปข้างหน้า
โดยการคิดนั้นมุ่งหวัง (Vision) และการจะเดินไปยังภาพที่มุ่งหวังนั้นต้องวิเคราะห์เส้นทางที่จะเดินไป
นั้นเป็น ทางเลือกที่ ดีที่สุด (Optimal Means) ปัจจุ บันมีเ ครื่องมือที่ช่ วยในการสร้างความมั่ นใจว่ า
วิธีการที่จะปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือ เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis) และเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์
เสนาะ ติเยาว์ (2546:20) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นคําที่ใช้ทางธุรกิจ หมายถึง การกําหนดและ
ประเมินทางเลือกที่จะทําให้องค์การสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดหรือหมายถึงแผนซึ่ง รวมเอาทุกอย่าง
ไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว คําว่า กลยุทธ์มีความหมายอย่างเดียวกับคําว่า แผนกลยุทธ์
ธงชัย สันติวงษ์ (2549:374-376) กล่าวไว้ว่า คําว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีที่ชาญฉลาดของ
นักบริหารในการที่จะช่วยให้การดําเนินการขององค์การเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตามสถานการณ์ นั่นคือ การสามารถมีมาตรการสําหรับให้องค์การปรับตัวสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสภาพภายนอก และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ
เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ให้นิยามคําว่า กลยุทธ์ หมายถึงวิธีการดําเนิน
งานที่คาดว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
เดวิด (David, 1995) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ เป็นวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในระยะยาว (Long-term Objectives)
ไรท์และแม็คมาฮาน (Wright & McMahan, 1992) ให้คําจํากัดความกลยุทธ์หมายถึงแผน
ของผู้บริหารระดับสูงที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ
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มินซเบิร์ก (Mintzberg, 1994:91) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่ามี 4 ลักษณะ คือ
1. กลยุทธ์ เป็นแผน (Plan) หรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย
2. กลยุทธ์ เป็นรูปแบบของกิจกรรม (Pattern) ที่องค์กรดําเนินการเป็นประจํา
3. กลยุทธ์ เป็นสถานะหรือตําแหน่ง (Position) ขององค์กรในอุตสาหกรรม
4. กลยุทธ์ เป็นมุมมอง (Perspective) ซึ่งก็คือวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร
จากความหมายของกลยุ ทธ์ ตามที่ มี นั ก วิ ชาการหลายท่ านได้ กล่ าวไว้ ข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่ า
กลยุทธ์ คือ การวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ โดยจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจและการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องการผลที่ได้รับคือชัยชนะ กลยุทธ์สร้างให้
องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งจากความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการทําบางสิ่ง
ที่สมควรทําเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือหลีกเลี่ยงการทําบางสิ่งที่ขัดขวางความสําเร็จขององค์การ
ความสําคัญของกลยุทธ์ นักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้
เสนาะ ติเยาว์ (2546:3) กล่าวถึง ความสํา คัญ ของกลยุทธ์ ไ ว้ว่า กลยุทธ์ เป็นส่ว น
สําคัญที่สร้างโอกาสให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นและลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ทําให้
สถานภาพขององค์การเข้มแข็ง ทําให้ลูกค้าพอใจและทําให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่คํานึงว่าจะเป็น
องค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าทําการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหากําไรหรือไม่แสวงหา
กําไร ผู้บริหารใช้กลยุทธ์เป็นแนวทางว่าจะดําเนินการอย่างไร จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไร และ
จะเลือกทางเลือกใดจึงจะก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย กลยุทธ์เป็นเสมือนต้นแบบของทั้งองค์การว่าทุก
หน่วยงานจะต้องดําเนินการในแนวเดียวกันและเป็นแบบเดียวกัน
สุวัฒน์ ศิริรั นดร์ (2550:21) กล่า วถึง ความสํ าคั ญ ของกลยุทธ์ไ ว้ว่า การวางแผน
กลยุทธ์ ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการเพื่อให้องค์กรมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ ด้วยการ
ประเมิน ปรับเปลี่ยนศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม
นันทิย า หุต านุวัต รและณรงค์ หุต านุวัต ร (2551:41) กล่าวไว้ว่ า กลยุทธ์เ ป็นสิ่ ง
สําคัญและจําเป็นสําหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน
โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้องค์กรจะ
กําหนด กลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อนและยังต้องมีกระบวนการ
กําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556:43-47) กล่าวไว้ว่า ผู้ นําในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของ
ความเป็ น ผู้ นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Leadership) เริ่ ม จากการมี คุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ คื อ เป็ น ผู้ มี
วิสัยทัศน์ (Vision) กว้ างไกลและนํา วิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติไ ด้อย่า งเป็นผลสําเร็จ มีการวางแผน
กลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ ผู้นําเชิงกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์
วรนารถ แสงมณี (2553:10-6) กล่าวถึงความสําคัญของกลยุทธ์ไ ว้ว่า ผู้นําจะต้อง
พัฒ นาทิศ ทางกลยุ ท ธ์ข ององค์ ก ารที่ ส ามารถกํ าหนดภาพพจน์ และคุ ณ ลั กษณะของเป้ าหมายที่
องค์การต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งในการดําเนินการเช่นนี้ ผู้นําเชิงกลยุทธ์จะต้องประเมินด้วย
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วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเงื่อนไขของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมอยู่ด้วย อีกทั้งสามารถกระตุ้นให้
สมาชิกภายในองค์การได้เห็นถึงทิศทางที่เป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สรุปได้ว่า กลยุทธ์เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงหรื อ การทํ า งานเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องตน โดยสร้ า งโอกาสให้ เ กิ ด
ความสําเร็จมากขึ้นและก็ลดโอกาสของความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ทําให้สถานภาพขององค์การ
เข้มแข็ง ทําให้ลูกค้าพอใจและทําให้งานบรรลุเป้าหมายโดยไม่คํานึงว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ ไม่ว่าทําการผลิตสินค้าหรือให้บริการแสวงหากําไรหรือไม่แสวงหากําไร ผู้บริหารใช้กลยุทธ์
เป็นแนวทางว่าจะดําเนินการอย่างไร จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไรและจะเลือกทางเลือกใดจึงจะ
ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย
2. ความหมายและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
มีนั ก วิช าการ นั กการศึ ก ษาหลายท่ า นได้ ใ ห้ค วามหมายของการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ทธ์ ใน
มุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553:20) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
หมายถึง การบริหารกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบ 2 ส่วน
ส่วนหนึ่งคือ การกําหนดแผนทิศทาง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อบรรลุสู่แผนทิศทางที่
ได้กําหนดไว้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ถือเป็นองค์ประกอบแรกในการบริหารเชิงกลยุทธ์
อุทิศ ขาวเธียร (2549:1-3) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ต้องอาศัยความพร้อม
ของการจัดการด้านต่างๆ จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้าน “การเตรียมการ” อันได้แก่ความ
พร้อมเนื่องจากมีแผนที่ดี มีความพร้อมด้าน “ระบบการบริหารจัดการที่ดี” องค์กรต้องมีโครงสร้าง
การบริหารและระเบียบการบริหารแบบก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีที่สามารถดําเนินการ
บริหารให้อยู่รอด ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง ความพร้อมด้าน “สมรรถนะขององค์กรและ
ภาคีการพัฒนา” ที่เข้มแข็งที่บุคคลขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ตนเองได้
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอื่นๆ (2548:187) กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุม
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่กําหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งทําในสิ่งที่เห็นว่าจะ
สามารถนําพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่วางไว้ได้บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่
รวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้บริหารขององค์กรหรือจากการระดมสมองของคณะทํางาน
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2548) ได้ให้ความหมายว่า การบริ หารเชิง กลยุทธ์ เป็นระบบการ
บริหารและจัดการ รวมถึงการตัดสินใจในการดําเนินงานที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจขององค์การ และควบคุมดูแลการดําเนินงานภายในองค์การให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและ
เป้าหมายในระยะยาวของธุรกิจ
วิชิต อู่อ้น (2548:19) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง
กระบวนการกําหนดรูปแบบของกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญ หาและสร้างกลยุทธ์
ให้กับองค์การ เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงจากตําแหน่งหรือสภาวการณ์
ปัจจุบัน ไปสู่ตําแหน่งหรือสภาวการณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต
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เสนาะ ติเยาว์ (2546:2) ได้ ให้ ความหมายว่า การบริหารกลยุ ทธ์ (Strategic Management)
หมายถึง การตัดสินใจและดําเนินการเพื่อทําให้ได้ผลตามที่องค์การกําหนดไว้ ซึ่งเน้นที่กระบวนการ
ตั้ง แต่ การกําหนดกลยุทธ์ การนําเอากลยุทธ์ไ ปใช้ และการประเมินผลกลยุทธ์ เป็นกระบวนการ
วางแผนและให้มั่นใจว่าแผนนั้นได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว
ขั้นตอนที่สําคัญคือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การกําหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค์ การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ กล่าวอย่าง
สรุปการบริหารกลยุทธ์เป็นกระบวนทางการบริหารในการกําหนดและตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดไป
สรุปได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาจากคําภาษาอังกฤษคําเดียวกัน
คือ Strategic Management และมีความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ซึ่ง เป็นกระบวนการที่กําหนดขึ้น
เพื่อให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งทําในสิ่งที่เห็นว่าจะสามารถนําพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่วางไว้ไ ด้
บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เป็นกระบวนการวางแผนและให้มั่นใจว่า
แผนนั้นได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)
งานบริ หารกลยุท ธ์นั้ นดู เหมือนง่า ย เพราะเป็ นกระบวนการที่ ประกอบไปด้ วยขั้น ตอน
3 ขั้นตอน แต่ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีความสําคัญ มาก หัวใจสําคัญของการบริหารกลยุทธ์ให้ประสบ
ความสําเร็จได้นั้นจะอยู่ที่การให้ความสําคัญ และการทุ่มเทความพยายามในกระบวนการบริหาร
กลยุทธ์ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ อันประกอบด้วย (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549:19-20)
1. การกําหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic
Planning) เป็นขั้นตอนของการวางแผนสําคัญที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายในองค์การ เพื่อกําหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะบอกทิศทางขององค์การ กลยุ ทธ์หลัก และ
กลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน
2. การนําแผนกลยุ ทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้ นตอนนี้ จะเน้นการวางแผน
ดําเนินงานและการนําแผนงานต่างๆ นั้นไปปฏิ บัติ แต่การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้บรรลุผลก็
จะต้องเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่างๆ คือปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างขององค์การ ระบบงาน
ต่างๆ ที่จําเป็นเพื่ออํานวยให้การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล
3. การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) จะเป็นการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่
เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสม
งานทั้ ง 3 ขั้ นตอนจะเป็ นกระบวนที่ เกิ ดขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ องกั นไป และมี ความสั มพั นธ์ กั นอยู่
ตลอดเวลา
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548:19-20) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management Process) มีส่วนประกอบสําคัญดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) นักกลยุทธ์ (Strategist) จะต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถแบ่ง
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ออกเป็น 2 ระดับคือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน
(Internal Environment) ขององค์การ โดยทําการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)”
ว่าแต่ละปัจจัยมีส่วนเอื้ออํานวยหรือขัดขวางการดําเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง
2. การกําหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะนําข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจํากัดมาทําการประมวลผล เพื่อให้ใช้กําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยที่การกําหนดทิศทางขององค์การสามารถกระทําได้ในลักษณะของการ
กําหนดภารกิจและการตั้งเป้าหมายขององค์การ
3. การกํา หนดกลยุท ธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การนํา ทิศทางขององค์ การที่
กําหนดไว้อย่างกว้างๆ มาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะ
กําหนดกลยุทธ์ตามระดับขั้นภายในองค์การ ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามหน้าที่
4. การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง การนํากลยุทธ์ที่ถูกกําหนด
ขึ้นไปประยุกต์ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากรและการประสาน
งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) หมายถึง
การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนาให้
กลยุทธ์ที่กําลังดําเนินอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อองค์การจะได้คุณค่าสูง สุดจาก
การดําเนินงาน ตลอดจนทําการประเมินผลจากการดําเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลสําเร็จดังที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้หรือไม่เพียงใด เพื่อนําไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป
การวิเคราะห์
สภาพแวด
ล้อม

การกําหนด
ทิศทาง

การกําหนด
กลยุทธ์

การกําหนด
การนํ
า
ทิศทาง
กลยุทธ์
ไปปฏิบัติ

การควบคุม
กลยุทธ์

ข้อมูลย้อนกลับ

ภาพที่ 5 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2548
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553:282-284) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management) นั้นถือเป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีความ สัมพันธ์ระหว่าง
กันในเชิงการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สู่เป้าหมายที่มีการกําหนดไว้ในกรอบของทิศทางเชิง
กลยุทธ์หรือที่เรียกว่า “ภารกิจ” (Mission)
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การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Management) และส่ ว นที่ ว่ า ด้ ว ยการดํ า เนิ น การ
(Implementation) เพื่อให้แผนดังกล่าวสําเร็จลุล่วง ในการดําเนินการดังกล่าว ทรัพยากรจะถูกจัดสรร
เพื่อให้มี ก ารใช้ ในกรอบที่ มีทิศ ทางแน่นอน ทั้ง เงื่อ นเวลาในทุกอณู ก็จะถูกกํา หนด เพื่อ ให้มี ความ
สัมพันธ์ต่อกันในการผลักดันองค์กรไปสู่ทิศทางที่มีการวางกรอบไว้
ความจริงนั้น แม้การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีกรอบกําหนดไว้เป็นระบบเพื่อให้มีการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยต่อกันก็จริง แต่ก็ได้เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการ
บริห ารเพื่อ ปรับ ตัวให้สอดคล้องกับ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อ ม ดั ง จะเห็ นได้ ว่า ภารกิ จ
(Mission) ที่ถูกต้ องจะกําหนดไว้ในลั กษณะที่เ ป็นนามธรรม เพื่อให้มีค วามยื ดหยุ่ นในการตี ความ
สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตระยะยาวได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึง มีลักษณะเป็นการ
บริหารบนพื้นฐานของการมีดุลยภาพ (Balance) ระหว่างกรอบทิศทางและความยืดหยุ่นในการปรับตัว
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หากมีการดําเนิน การอย่างถูกต้องและเป็นระบบแล้ว จะเป็นการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง เพราะเป็นการบริหารที่มีลัก ษณะเป็นทั้ง การป้องปรามปัญ หาโดยมี
แผนทิศทางรองรับ และมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหาร
อย่างเป็นระบบ (Systemic Management)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้ง ในระดับโลก
ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) อันมี
ความเร็ ว (Speed) เป็ น องค์ ประกอบที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง นั้ น องค์ ก รไม่ ว่ า จะเป็ น ในระดั บ มหั พ ภาค เช่ น
ประเทศหรือองค์กรในระดับจุลภาคอันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจภาคเอกชน จําเป็นต้องมี
การปรับตัวเพื่อรองรับกับการแข่งขันในระดับโลก (Global Competition) ที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น
ตลอดเวลา โลกในยุ คสั งคมสารสนเทศนั้ นองค์ กรต่างๆ จะต้ องเผชิญ กับ การเปลี่ยนแปลงในด้า น
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) อันเป็นผลจากการเปิด เสรีในยุคโลกาภิวัตน์ การ
ขยายตัวของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Economies) และการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ องค์ประกอบ
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ก็ คื อ แนวทางการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
Management)
องค์ประกอบของการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจส่วนหนึ่ งนั้นขึ้นอยู่กับระบบการ
จัดการ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากขึ้นอยู่กับทัศนคติ หรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์กรหรือ
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนั้น ปัจจัยสําคัญก็คือ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวใจของการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ จึงมิใช่อยู่ที่การสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี หรือสร้างระบบการบริหารที่ดี แต่อยู่กับองค์ประกอบของ
การสร้างบุ คลากรให้ มีวัฒนธรรมในการคิด เชิง กลยุทธ์ (Strategist) มากกว่า การคิดในเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking) จึงถือเป็นองค์ประกอบของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพราะถือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับคุณภาพบุคลากร อันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการบริหารการจัดการ
ประเทศหรือองค์กรใดที่ประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เป็นจํานวนมาก ย่อม
มีความได้เปรียบองค์กรอื่นๆ ที่ขาดแคลนบุคลากรประเภทนี้ การสร้างทัศนคติของคนในองค์กรให้เกิด
วิธีก ารคิด ในเชิง กลยุทธ์ ที่เ รีย กว่า “จิ ตวิ ญ ญาณนั กกลยุท ธ์ ” (Mind of Strategist) จนกลาย เป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร จะถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการบริหารเชิงกลยุทธ์และจะเป็น กุญแจ
แห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในอนาคต
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วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอื่นๆ (2548:18-19) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเชิง กลยุทธ์ไว้
ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้ อ ม (Environmental Analysis) โดยพิ จ ารณา “จุ ด แข็ ง จุดอ่อน” ภายในองค์กร และ “โอกาส-ภัยอุปสรรค” จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มี
อิทธิพลต่อการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่
ผ่านมาและที่จะเป็นปัจจัยเงื่อนไขในอนาคต
2. การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organizational Direction) ในขั้นตอนนี้
จะมีการจัดวางทิศทางขององค์กรภาครัฐจะมีมุมมองที่ต่างกัน ดังนี้
2.1 ในองค์กรภาครัฐ จะพิจารณาภารกิจขององค์กร (Organizational Mission) ซึ่ง
เน้นเหตุผลในการมีองค์กร และเป้าประสงค์ขององค์กร และเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์กร
2.2 ส่ ว นในองค์ ก รภาคธุ ร กิ จ เอกชนนั้ น จะพิ จ ารณากํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
(Organization Vision) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึง ภารกิจขององค์กร และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรตามลําดับ
3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์
ที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ
4. การปฏิ บัติ ง านตามกลยุ ท ธ์ (Strategy Implementation) โดยดํ า เนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่ น โดยคํานึงถึง โครงสร้างขององค์กร (Organizational
Structure) และวัฒ นธรรมขององค์ก ร (Organizational Culture) เพื่ อ นํ าไปสู่ ความสํา เร็ จตามที่
พึงประสงค์
5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controlling) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จขององค์กร
สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เป็ น การบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ จาก
วิสัยทัศน์ข องผู้บริห ารที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมิน สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและ
ภายนอก องค์กร เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิด
ความได้เปรียบจากคู่แข่ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสําคัญ อย่างยิ่งเพราะเป็นการกําหนดกรอบ
หรือทิศทางการทํางานขององค์กรให้ชัดเจน โดยการเขียนวัตถุประสงค์ของ องค์กรไว้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งจะทําให้เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารปรับตัวตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และสามารถปรับทิศทางการ ดําเนินงานได้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สร้างความพร้อมให้กับองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ทําให้องค์กรมีการวิเคราะห์และประเมิน
ปัจ จัย ต่ างๆภายในองค์ก รอย่ างสม่ํ า เสมอ เป็ นการพั ฒนาบุค ลากรให้มี ค วามพร้ อมในการรับ กั บ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการแข่งขัน
ให้กับองค์กร เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
ช่วยให้การทํางานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีการกําหนดกลยุทธ์และการควบคุม
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ทําให้องค์กรมีมุมมองการบริหารอย่างครอบคลุม เนื่องจากการบริหาร
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เชิงกลยุทธ์ให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การจัดวางทิศทางขององค์การ
 ภารกิจขององค์กร
 วัตถุประสงค์ขององค์กร
การกาหนดกลยุทธ์
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน
 กลยุทธ์ระดับงาน/โครงการ
 กลยุทธ์ระดับกิจกรรม

การทบทวนสถานภาพขององค์กร

การทบทวนภารกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์กร

การประเมินผลแผนงาน
การประเมินผลงาน/โครงการ
การประเมินผลกระบวนการ

การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
 โครงสร้างขององค์กร
 วัฒนธรรมองค์กร

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

การควบคุมกลยุทธ์
 การติดตามผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผล

การทบทวน

ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอื่นๆ
เรวั ต ร์ ชาตรี วิ ศิ ษ ฏ์ และคนอื่ น ๆ (2553:28-29) ได้ ก ล่ า วว่ า การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Management) หมายถึ ง การจั ด การธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ระบบ โดยกํ า หนดทิ ศ ทางของ
องค์การในอนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อ
หาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กรสําหรับกําหนดตําแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ แล้วกําหนดกลยุทธ์
เพื่อให้สามารถนําไปดําเนินการเพื่อให้บรรลุทิศทางตามที่ได้กําหนดไว้
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ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นการบริหารโดยคํานึงถึง
1. ลักษณะการดําเนินงานขององค์กร
2. สภาพแวดล้อม
3. การจัดสรรทรัพยากร
4. การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
2. การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
3. การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Evaluation Control)
เซอร์โตและปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ให้ความหมายว่า การจัดการกลยุทธ์ว่า เป็น
กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์การสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม และได้เสนอขั้นตอนการจัดการกลยุทธ์ไว้ 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์การ และโอกาส อุปสรรค
จากภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์การ (Establishing Organizational Direction)
ตัวชี้วัดทิศทางขององค์การมี 2 ตัว คือ ภารกิจ (Mission) ขององค์การ ซึ่ง เน้นเหตุผลใน
การมีองค์การและวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การ ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับ
ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
ในการกําหนดกลยุทธ์ เป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมนําไปสู่ก าร
บรรลุวัตถุประสงค์ จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้ วยเทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คําถามวิกฤติ
(Critical Question Analysis) การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสอุ ป สรรค (SWOT Analysis)
หรือวิธีเมตริกซ์ของกลุ่ม BCG (Boston Group Growth-share Matrix)
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
เป็นการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยคํานึงถึงโครงสร้างขององค์การ และวัฒนธรรมของ
องค์การ เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จตามที่พึงประสงค์
ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)
การติดตามผลการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลสําเร็จขององค์การเป็นการควบคุม
เชิงกลยุทธ์
สรุปได้ว่ากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก ๆ แบ่งได้เป็น
3 ขั้นตอน เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนด
กลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นขั้นตอนของ
การวางแผน เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์ การ เพื่อกําหนดทิศทาง
ขององค์การและกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะ
เน้นการวางแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
กลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) จะเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิ นงาน
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ตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ซึ่งการวิจัยพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ได้ดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการวิจัยที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว
3. กระบวนการพัฒนากลยุทธ์
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ มีนักวิชาการกล่าวไว้หลายท่านดังนี้
นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551:42-44) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมีเทคนิควิธีการหลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีนั้น โนแลน
และเฟียเฟอร์ (Nolan & Pfeiffer, 1993) ได้เสนอกระบวนการสร้างกลยุทธ์ไว้ 4 ขั้นตอน คือ การ
กํ า หนดภารกิ จ การประเมิ นสภาพภายในองค์ กรและสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร การกํ าหนด
วัตถุประสงค์ และการสร้างกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดภารกิจ
ภารกิจเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการทําอะไร หรือองค์กรมีภารกิจอะไร ซึ่งทําให้
องค์กรต้องมีอยู่ ภารกิจเป็นสิ่งที่แปรการมองการณ์ไกล (Vision) ให้เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติ
2. การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์กร
การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมองค์ กรทําให้เรารู้ว่าขณะนี้
องค์กรกําลังอยู่ที่ไหน มีสภาพอย่างไร ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรหลาย
วิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในวงการธุรกิจเอกชน
3. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังที่จะบรรลุถึง องค์กรสามารถวัดความก้าวหน้า
การปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ การกําหนดวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร และสอดคล้องกับสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรวัตถุประสงค์
และเป้าหมายมักใช้สลับกันไปมาบางแห่งใช้เป้าหมายในความหมายที่กว้างกว่า วัตถุประสงค์ ในขณะ
ที่บางแห่งใช้วัตถุประสงค์ ในความหมายที่กว้างกว่าเป้าหมาย สําหรับในที่นี้ จะใช้วัตถุประสงค์ใน
ความหมายที่กว้างกว่าเป้าหมาย กล่าวคือ วัตถุประสงค์ (เป้ าหมายระยะยาว) คือ ความคาดหวังหรือ
ความต้อ งการที่จ ะดํา เนิ นการให้ บรรลุถึ ง สภาวการณ์ อันใดอัน หนึ่ง ที่กํา หนด ในขณะที่เ ป้าหมาย
(เป้า หมายระยะสั้น) คือ ขั้ นความคาดหวัง ที่ จะไปให้ถึง หรือ สิ่ง ที่ก ลุ่มกํา หนดขึ้ นเพื่อ บรรลุ ความ
ต้องการในกลุ่มเป้าหมายควรมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้
4. การสร้างกลยุทธ์
การสร้างกลยุทธ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นการหาข้อมูล (Input Stage) ประกอบด้วยการประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน
(SWOT Analysis) โดยมี คํ าถาม เช่ น อะไรคือ จุด อ่ อน จุ ด แข็ ง โอกาส และข้อ จํา กั ดที่ สํา คั ญ ของ
องค์กร อะไรคือความสัมพันธ์ที่สําคัญระหว่างจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด กับการทํางาน
ทั้งหมดขององค์กร ผลทั้งหมดเป็นอย่างไร
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ขั้ น การจั บ คู่ (Matching Stage) เป็ น ขั้ น การจั บ คู่ ร ะหว่ า งจุ ด อ่ อ นและโอกาส
จุดอ่อนและอุปสรรค จุดแข็งและโอกาส จุดแข็ง และอุปสรรคเพื่อสร้า งกลยุทธ์ ใช้เทคนิค SWOT
Matrix
ขั้นการตัดสินใจ (Decision Stage) พิจารณากลยุทธ์โดยควรคํานึงถึงคุณค่าของคน
การเติบโตขององค์กร กระบวนการมีส่วนร่วม และควรคํานึงถึงวงจรชีวิตขององค์กร (วงจรขององค์กร
ประกอบด้วยการเติบโต การเติบโตเต็มที่ การหยุดนิ่ง และการเสื่อมสลาย) ดังนั้นการสร้างกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นวิธีหนึ่งที่แพร่หลาย หน่วยงาน/องค์กรทั้งในวงการ
ธุรกิจ และงานราชการนิยมใช้ในการวางแผนงานของตน
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552:135) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ไว้ว่า การพัฒนา
กลยุทธ์มีขั้นตอนสําคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การริเริ่มและการตกลงในการ
วางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic Process) ขั้นที่ 2 การระบุอาณัติของ
องค์การ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Identifying Organization Mandate, Mission, Vision
and Values) ขั้นที่ 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization’s Situation) ขั้นที่ 4
การระบุประเด็นกลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ (Identifying the Strategic Issues and Strategic
Alternatives) ขั้นที่ 5 การเขียนแผนกลยุทธ์ (Writing the Strategic Plan) ขั้นที่ 6 การนําแผน
กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ (Implementing the Strategic Plan) ขั้ น ที่ 7 การกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น
กลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic Plan)
จารุณี ไกรแก้ ว (2557:2) ได้ กล่ า วถึ ง กระบวนการวางแผนกลยุ ทธ์ ไ ว้ว่ า กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์หรือกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือ วิเคราะห์ SWOT
2. การกําหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ)
3. การวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ต้องมุ่งเน้น/ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (ประเด็นยุทธศาสตร์)
4. การกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (เป้าประสงค์)
5. การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
6. การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ (กลยุทธ์)
สุวั ฒ น์ ศิ ริ นิ รั น ดร์ (2550:83-106) ได้ ก ล่ าวถึ ง กระบวนการวางแผนเพื่ อ กํ า หนดและ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดและถ่ายทอดกลยุทธ์ เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของ
การดําเนินธุรกิจหรือพัฒนาองค์การเปรียบเสมือนการกําหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการสู้รบกับข้าศึก
ของทหาร ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะจากขั้นตอนใด ก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ขึ้นได้ ซึ่งมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
คําถาม
ปัจจุบันองค์กรเราเป็น
อย่างไร...?

ขั้นตอน / เครื่องมือ
ประเมินสถานการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยใช้
SWOT Analysis

ต้องการให้องค์กรไปอยู่ ณ
จุดใด...?

นําผลจากการวิเคราะห์ SWOT
มาพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทาง
การดําเนินงานขององค์กร

จะนําองค์กรไปถึงจุดนั้นได้
อย่างไร….?

ใช้เครื่องมือกําหนดกลยุทธ์
SWOT Evaluation

มีวิธีหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างไร…?

แปลงกลยุทธ์ที่กําหนดไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยใช้ BSC หรือ
Balanced Scorecard Model

จะควบคุมและประเมินผล
การปฏิบัติอย่างไร…?

แผนปฏิบัติการและดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI)

ข้อควรพิจารณา
เปิดใจกว้าง ยอมรับความจริงใน
จุดอ่อนที่มีอยู่ และรอบรู้ใน
สถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผล
ต่อองค์กร
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายบนพื้นฐาน ศักยภาพ
ขององค์กร แต่ให้ท้าทายและมี
ความเป็นไปได้
กําหนด Rating และ
Weighting ของแต่ละปัจจัยให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อ
ความถูกต้องของกลยุทธ์
กําหนดวัตถุประสงค์ต่างๆ ในแต่
ละมุมมองของแผนที่ทางกลยุทธ์
ให้มีความเชื่อมโยง และ
สอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุ
กําหนดแผนปฏิบัติการ และดัชนี
ชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์

ตารางที่ 4 แบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินปัจจัยภายในแบบการประเมิน
ปัจจัยภายใน
1

2

3

ปัจจัยภายใน

น้ําหนัก

ประเมิน

รวม

4
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก

5
ลําดับที่
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วิธีการใช้แบบฟอร์ม
ช่อง 1

ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง–จุดอ่อน) ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
หรือองค์การ
ใส่น้ําหนักที่ให้ความสําคัญแต่ละปัจจัย โดยที่คะแนนรวมของน้ําหนักทั้งหมด
ต้องเท่ากับ 1
เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ โดยมีคะแนน 1 ถึง 4 โดย 1 คือ
จุดอ่อนหลัก 2 คือ จุดอ่อนรอง 3 คือ จุดแข็งรอง 4 คือ จุดแข็งหลัก
เป็นคะแนนที่ได้จาก ช่อง 2 คูณกับ ช่อง 3 ผลรวมของคะแนนช่อง 4 จะอยู่
ในช่วง 1 ถึง 4 (คะแนนที่น้อยกว่า 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในต่ํา
คะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในสูง)
เป็นการจัดลําดับความสําคัญของ SWOT

ช่อง 2
ช่อง 3
ช่อง 4
ช่อง 5

ตารางที่ 5 แบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินปัจจัยภายนอก
1

2

3

ปัจจัยภายนอก

น้ําหนัก

ประเมิน

4
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก

5
ลําดับที่

รวม
วิธีการใช้แบบฟอร์ม
ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ช่อง 4
ช่อง 5

ใส่ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก (โอกาส–อุปสรรค) ที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจหรือองค์การ
ใส่น้ําหนักที่ให้ความสําคัญแต่ละปัจจัย โดยที่คะแนนรวมของน้ําหนักทั้งหมด
ต้องเท่ากับ 1
เป็นการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ต่อธุรกิจโดยมีคะแนน 1 ถึง 4 โดย
1 คือ อุปสรรคหลัก 2 คือ อุปสรรครอง 3 คือ โอกาสรอง 4 คือ โอกาสหลัก
เป็นคะแนนที่ได้จาก ช่อง 2 คูณกับ ช่อง 3 ผลรวมของคะแนนช่อง 4 จะอยู่
ในช่วง 1 ถึง 4 (คะแนนที่น้อยกว่า 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในต่ํา
คะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง องค์กรมีศักยภาพภายในสูง)
ลําดับที่ของ SWOT
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ตารางที่ 6 แบบการกําหนดกลยุทธ์ด้วย SWOT Matrix
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
อุปสรรค (T)
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................

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

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

SO

WO

ST

WT

กลยุทธ์
SO = กลยุทธ์ฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร
WO = กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพื่อฉกฉวยโอกาส
ST = กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเลี่ยง/บรรเทาอุปสรรค
WT = กลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยง/บรรเทาอุปสรรค
อุทิศ ขาวเธียร (2549:195-197) ได้กล่าวถึง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่า เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องและมีการตรวจสอบสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของแผนตั้งแต่การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายนอกและสภาวะองค์กรภายใน การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของ
แผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการจัดการวางกลยุทธ์ตลอดจนชี้นําการปรับปรุงกลไกขององค์กร และ
การติดตามประเมินผลซึ่งเป็นผลที่ไ ด้จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ อาจเปรียบเสมือนการทํา
ความกระจ่างต่อคําถามอย่างเป็นขั้นตอนกล่าวคือ ปัจจุบันองค์กรอยู่ฐานะเช่นใด มีสภาวะแวดล้อม
ขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั้งทางบวกและทางลบ และในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแค่ไหน
เพียงไร อนาคตองค์กรจะสามารถให้บริการแก่สังคมได้เต็มตามศักยภาพขององค์กร และตามความ
คาดหมายของสังคมได้แค่ไหน เพียงใด องค์กรจะไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยมีทางเลือกอย่างไรที่
เหมาะสม ต้องใช้กลวิธีและเครื่องมือให้เกิดความราบรื่นในการดําเนินการเช่นใด องค์กรรู้ได้อย่างไรว่า
การดําเนินการขององค์กรถูกที่ถูกทางแล้วหากผิดควรแก้ไขอะไรบ้าง
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เทคนิคการกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญ ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต้องมีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การกําหนดแนวทางการวางแผน การเตรีย มการวางแผนเป็นการหารื อกัน ระหว่า ง
บุคลากรที่ต้องรับภาระหลักของการวางแผน เพื่อกําหนดแนวทางและเลือกประยุกต์เ ทคนิควิธีการ
วางแผนที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเจ้าของแผนโดยอาจจะหารือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อเข้าใจสถานะที่เป็นอยู่ขององค์กร
และ/หรือกระบวนการพัฒนา เป็นขั้นตอนการทําแผนกลยุทธ์ที่รู้จักกันค่อนข้างมาก มัก เรียกกันว่า
“SWOT Analysis” ที่เป็น การวิ เคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่ อน (Weaknesses) ของสภาวะ
แวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด (Threats)
สภาวะแวดล้อมจากภายนอก
การวิเคราะห์นี้เป็นพื้นฐานของการกําหนดกลยุทธ์ การเลือกแนวทางดําเนินการหรือกลยุทธ์
ที่สอดรับกับสถานการณ์และองค์กรส่วนใหญ่อาศัยผลการวิเคราะห์นี้ในการจินตนาการ SWOT ใน
อนาคตเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของแผนด้วย
3. ขั้นตอนหลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การทบทวนและประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาให้ทราบประวัติขอบข่ายและระดับ
การบริหารจัดการองค์กร ประวัติความสําเร็จและความล้มเหลว ภาวะที่เป็นอยู่ที่สําคัญขององค์กร
ตลอดจนวิเคราะห์ให้ทราบสาเหตุและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกัน
3.2 การกําหนดพัน ธกิจสมมุติ และตัวแปรที่มีอิทธิพ ล เป็นขั้น ตอนที่ทําควบคู่กับการ
ทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมา
3.3 การทําร่างตารางการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในตารางการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก บทบาทของตัวแปรภายนอกจะแบ่งเป็นโอกาสและอุปสรรค (ภัย
คุกคาม) บทบาทของตัวแปรภายในจะมีบทบาทแบ่งเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง
3.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ที่พิจารณาบทบาทของตัวแปรที่โดยทั่วไป
องค์กรควบคุมไม่ได้และ/หรือไม่ได้ควบคุม
3.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน เป็นการพิจารณาประเมินตรวจสอบสิ่ง ที่ มี
อิทธิพลที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการทํางานและผลงานขององค์กร โดยการพิจารณาบทบาทของตัว
แปรภายในที่เป็นบวกต่อองค์กรที่มีอยู่และที่เป็นอยู่ และเป็นปัจจัยผลักดันองค์กรให้สามารถพัฒนาสู่
ความสําเร็จได้เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดแข็ง” อันเป็นภาวะที่องค์กรมีสมรรถนะและความได้เปรียบที่
มีผลต่อการแข่งขันไปสู่ชัยชนะได้และบทบาทตัวแปรภายในองค์กรทางลบที่มีอยู่และ/หรือที่เป็นอยู่
เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดอ่อน” อันเป็นภาวะด้อยกว่าที่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ต้อง
แก้ไขหรือตัดทิ้งไปขององค์กร
3.6 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจากตัวแปรที่มีบทบาทสับสนการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมมักจะปรากฏอยู่เสมอว่า ตัวแปรตัวหนึ่งมีผลต่อการพัฒนาได้ทั้งบวกและลบ หรือมีบทบาท
ทั้งที่ก่อเกิดสภาวะแวดล้อมจุดอ่อน/หรือจุดแข็งเป็นโอกาสและ/หรืออุปสรรคได้ การวิเคราะห์ต้องให้
ได้บทสรุปว่ า ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์ในภาวะรวมมี “บทบาทหลัก ” เป็นบวกหรือเป็นลบต่อการ
ดําเนินการขององค์กร เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการนําผลการวิเคราะห์ SWOT ไปใช้

68
3.7 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของการวางแผนกลยุทธ์ เช่น ข้อผิดที่มิได้บรรจุตัวแปรที่มี
อิทธิที่สําคัญต่อความสําเร็ จและล้มเหลวของ “องค์กรและ/หรือกระบวนการพัฒนา” เข้าไว้ในการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์บทบาทหลักของตัวแปรผิด
3.8 การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดเนื่องจาก ตัวแปร เขา–เรา อาจสลับปรับเปลี่ยนแล้วแต่
เหตุการณ์ การวิเคราะห์และกําหนดตัวแปร และบทบาทตัวแปรที่สะท้อนสภาวะแวดล้อมที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากที่สุดของการวิเคราะห์แต่ละครั้ง จึงควรเป็นการกําหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง มิใช่เป็นการกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
3.9 เพื่อให้การระดมสมองและ/หรือประชุมเชิง ปฏิบัติการมีประสิทธิผล ควรจะเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร และพันธกิจที่องค์กรต้อง
นํามาเป็นวิทยากรบรรยายให้เห็นสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นการนําร่องแนวคิด
4. การทําแผนที่สภาวะแวดล้อม (ผัง SWOT)
ปกติไม่ใช้ข้อมูลทุกประเด็นของสภาวะแวดล้อม แต่จะเลือกสภาวะแวดล้อมที่มีลําดับ
ความสําคัญ หรือที่มีประเด็นเชิงกลยุทธ์เท่านั้น และผลการวิเคราะห์และคัดเลือกสภาวะแวดล้อมที่ได้
จัดลําดับความสําคัญสามารถบรรจุเรียงสภาวะแวดล้อมตามความสําคัญของแต่ละประเด็นเป็นผังหรือ
เป็นแผนที่แสดงสภาวะแวดล้อมที่สําคัญ แยกจากสภาวะแวดล้อมที่ สําคัญมากไปหาน้อยได้ แผนที่
ดังกล่าวเราอาจเรียกว่า “ผัง SWOT”
5. การวิเคราะห์และกําหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์หลักของแผน แนวทางและขั้นตอนการยกร่างเป้าหมาย มีดังนี้
5.1 การทบทวนข้อมูล รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเท่าที่มีอยู่ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ วิสัยทัศน์ของ
แผนที่เกี่ยวข้อง แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลความต้องการและความคาดหมายข้อมูลที่สําคัญ
ในกรณีที่มีการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ได้แก่ ข้อมูลจากผัง SWOT นั่นเอง
5.2 การจินตนาการสภาวะแวดล้อมรวมในอนาคต การวิเคราะห์ SWOT เพื่อการยกร่าง
เป้าประสงค์ สามารถจําแนกประเด็นสภาวการณ์ต่างๆ ทั้งภายนอก ภายในอย่างหยาบเท่าที่ข้อมูล
พื้นฐานจะระบุได้โดยจําแนกบทบาทของตัวแปรทั้งภายในและภายนอกเป็นเพียงบทบาททางบวกและ
ลบต่อการพัฒนาที่เด่นชัดแล้ว
5.3 การกําหนดสาระเบื้องต้นของร่างเป้าประสงค์ส่วนต่างๆ การดําเนินการขั้นนี้เป็นการ
ดึงสาระจากภาพ SWOT อนาคตรวมเฉพาะส่วนที่เป็นภาพหมาย หรือส่วนที่ระบุว่าเกิดอะไรที่ดีกว่า
ในอนาคต มายกร่างเป็นร่างวิสัยทัศน์เบื้องต้น และดึงสาระที่เป็นภาระเงื่อนไขหลักที่องค์กรต้องทํา
ทั้งนี้ต้องปรับปรุงและต้องเพิ่มบทบาท เพื่อให้เกิ ดผลโดยตรงต่อการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ ยกร่างขึ้น
เป็นร่างพันธกิจเบื้องต้น และดึงสาระแนวทางที่ต้องดําเนินการให้ เกิดผลสําเร็จที่ต้องการด้านต่างๆ
(เป็นผลสัมฤทธิ์) ยกร่างขึ้นเป็นร่างวัตถุประสงค์หลักเบื้องต้น
5.4 การระดมสมองหรือการประชุมเชิง ปฏิบั ติการเพื่อกํ าหนดเป้ าประสงค์ หลัง จาก
ดําเนินการยกร่างเป้าประสงค์แล้ว ต้อ งผ่านการพิจ ารณาร่วมของผู้มีส่วนเกี่ย วข้อง ได้ปรับสาระ
สําคัญที่เป็นที่ยอมรับตลอดจนเป็นที่เข้าใจอย่างดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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5.5 การเจียระไนสาระของเป้าประสงค์ เป็นการปรับให้เป้าประสงค์ทัน สมัยสอดรับกับ
องค์ประกอบหลักอื่นๆ ของแผนและกับข้อมูลล่าสุดที่ได้รับเพิ่มเติมตลอดช่วงการวางแผน มีผลให้ได้
เป้าประสงค์เป็นจุดอ้างอิงในการประสานแผนได้ในที่สุด
6. การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์การดําเนินงานเป็นการกําหนดแนวทางเลือกดําเนินการ
พัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่กําหนดกลยุทธ์จากการประเมินสภาวะแวดล้อมให้เกิดแนวทางเลือกการ
ดําเนินงานการพัฒนาอย่างรอบคอบ
7. การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงองค์การกลไก
เป็นการกําหนดเครื่องมือและ/หรือกลไกเพื่อเร่งรัดการพัฒนา (เน้นการปรับปรุงกลไกและ
ระเบียบ ตลอดจนการปรับปรุงวัฒนธรรมและ/หรือความเชื่อขององค์กร) เพื่อเสริมประสิทธิผลของ
การทํางานให้ได้ผลลัพธ์ อันได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ และ
วัตถุประสงค์หลักของแผนตามที่กําหนดไว้แล้วในที่สุด
8. การติดตามและประเมินผล
หลักการบริหารการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจะไม่จํากัดการประเมินผลสําเร็จ การพัฒนาแต่
เพียงผลิต (Outputs) ที่ได้จากการดําเนินโครงการแต่ละด้านเท่านั้น แต่ความสําเร็จของการพัฒนา
จะต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมถึงผลกระทบจากการพัฒนาทั้งมวลเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งด้าน
ผลลัพธ์การพัฒนาและสมรรถนะการแข่งขันขององค์กรตามที่แผนพัฒนากําหนดไว้
การบริห ารการพัฒนาที่ หวัง ผลทั้ ง ผลผลิ ตและผลลัพ ธ์นี้ ถูกเรียกว่า การบริ หารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการ
ดําเนินการพัฒนาของกระบวนการดําเนินการทั้งด้านปัจจัย ต้นทุน (Input ของโครงการ) ด้านปัจจัย
ระหว่างการดําเนินการ (Activities หรือกิจกรรมขั้นต่ างๆ ของโครงการ) ด้านปัจจัยผลลัพธ์ (Outputs)
เพื่อทราบเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้ง ก่อนพัฒนา และความก้าวหน้าและความเป็นไประหว่างการ
พัฒนา และผลลัพธ์หลังการพัฒนาในที่สุด
หลักของการติดตามและประเมินผลอาศัยดัชนีชี้วัด ผลของการประเมินเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ดัชนีที่กําหนดเพื่อการติด ตามและประเมินผลควรเป็นตัวชี้วัดที่ง่ายและช่ว ยให้เกิดความเข้าใจว่ า
แผนงานพัฒนาบรรลุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ทางใดบ้าง และเป็นไปตามที่ควรเป็นหรือไม่อย่างไร
ผลของการดําเนินการหรือความสําเร็จของแผน ยังสามารถจําแนกเป็นผลผลิตการดําเนินการ
(Outputs) และผลกระทบ (Outcomes)
สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนากลยุทธ์สามารถสังเคราะห์เป็นขั้นตอนตามลําดับประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน หรือวิเคราะห์ SWOT 2) การกําหนด
ทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 3) การวิเคราะห์ถึงประเด็นที่
ต้องมุ่งเน้น/ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ หรือการกําหนดประเด็นกลยุทธ์ 4) การกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ คือการกําหนดเป้าประสงค์ 5) การกําหนดกลยุทธ์แต่ละเป้าประสงค์ และก าร
กําหนดตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง การพัฒนากลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ประยุกต์กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ด้วยกระบวนการดังกล่าว

70
ผู้วิจัยสรุปแนวทางเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิธีดําเนินการวิจัย
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์สําหรับการสร้างกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วยเทคนิค SWOT (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วย
เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เป็นการประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการกําหนด
กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT
อาจจะเสนอแนะว่าองค์กรควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
สมคิ ด บางโม (2557:338-339) กล่า วว่ า การวิเ คราะห์ ส วอต (SWOT Analysis) เป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ ให้ผู้บริหารรู้ จุดแข็ง จุดอ่อ น โอกาส และอุปสรรคของ
องค์การ ซึ่งมีหลักการวิเคราะห์ 4 ด้าน ดังนี้
S :Strength (จุดแข็ง)
องค์การมีจุดแข็งหรือไม่ จุดแข็ง ขององค์การของเรามีอะไรบ้าง จุดแข็ง ขององค์การอาจ
พิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ เช่น
1. บุคลากรขององค์การมีความรู้ความสามารถ
2. มีเงินทุนมากมาย เพียงพอ มั่นคง
3. ตราสินค้าเป็นที่รู้จักกันดีเป็นเวลายาวนาน
4. ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล
5. มีแหล่งวัสดุอุปกรณ์ดี ราคาถูก
6. ตลาดกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก
W :Weakness (จุดอ่อน)
องค์การมีจุดอ่อนอะไรบ้าง จะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เข้มแข็ง การพิจารณาจุดอ่อนของ
องค์การควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ เช่น
1. บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ หรือขาดความรู้ความสามารถ
2. มีเงินทุนน้อย ต้นทุนการผลิตสูง
3. สินค้าล้าสมัย คุณภาพสู้คู่แข่งไม่ได้
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4. เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตล้าสมัย
5. ไม่มีการวิจัยและพัฒนา (R & D)
6. เป็นบริษัทเกิดใหม่ ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก
เมื่อพบจุดอ่อนแล้ว ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
O :Opportunity (โอกาส)
การวิเคราะห์โอกาสขององค์การในการที่จะทํากิจกรรมใดๆ เช่น ผลิตสินค้าใหม่ขยายตลาด
การวิจัยพัฒนาสินค้า การปรับเพิ่มราคาสินค้า เป็นต้น หรือวิเคราะห์ว่าตลาดต้องการอะไร สัมพันธ์
กับจุดแข็งขององค์การหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ควรพิจารณา
สิ่งต่อไปนี้ เช่น
1. ลูกค้าต้องการสิ่งใหม่
2. การบริการใหม่
3. การเพิ่ม-ลดของประชากร
4. กฎหมายและการเมือง
5. การสนับสนุนของรัฐบาล (นโยบายของรัฐบาล)
6. สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
7. ความต้องการของตลาด
T :Threat (อุปสรรค)
การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอุปสรรคขององค์การในการดําเนินงานต่างๆ ที่ทําให้องค์การไม่
สามารถดําเนินได้หรือดําเนินไปอย่างไม่ราบรื่น เป็นการพิจารณาจากสิ่ง ภายนอก ควรพิจารณาสิ่ง
ต่อไปนี้ เช่น
1. ตลาดแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน
2. วัตถุดิบราคาสูง
3. ตลาดสินค้าแคบ
4. ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
5. ระเบียบ กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายควบคุมการค้า กฎหมายภาษีอากร
6. นโยบายของรัฐบาล
7. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
8. การขาดแคลนเทคโนโลยี
9. การต่อต้านจากผู้บริโภค หรือแรงกดดันจากผู้บริโภค
การวิเคราะห์แต่ละด้านจะทําให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์การ ต่อ
การวางแผน และการทํางานของบุคลากร จุดแข็งเป็นความสามารถที่จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ในขณะที่จุดอ่อนเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข โอกาสเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบต้องรีบลงมือทันที ซึ่ง
จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย ส่ ว นอุ ป สรรคเป็ น บั ญ หาขององค์ ก ารทํ า ให้ อ งค์ ก ารไม่ บ รรลุ
เป้าหมาย
อุทิศ ขาวเธียร (2549:72 -73) กล่าวว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
หมายถึง ขั้นตอนการทําแผนกลยุทธ์ที่รู้จักกัน มักเรียกว่า SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง
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(Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity)
ภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด (Threat) ของสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ เพื่อทํา
ความเข้ าใจสภาวะแวดล้ อมทั่ วไปเกี่ย วกับ แนวคิด และทิศทาง เพื่อ ประเมิน ความยากง่า ยในการ
ดําเนินงานขององค์กร เพื่อการวางแนวทางปรับปรุงกลไกขององค์กร
นัน ทิ ยา หุ ตานุ วั ตร และณรงค์ หุ ตานุ วั ตร (2551:44-46) ได้ อธิ บ ายถึ ง การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า ในตําราพิชัยสงครามของซุนวู มีประโยคที่มักกล่าวกัน
เสมอๆ คือในการยุทธสงครามนั้นต้อง “รู้เขา รู้เรา” จึงรบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ซึ่งมีความนัยตรงกับ
SWOT ที่ถูกพัฒนาในช่วงต้ นทศวรรษ 1950 โดยนักวิชาการหลายท่ านจากมหาวิทยาลั ยฮาร์วาร์ ด
(Harvard University) และมหาวิทยาลัยอื่น และตั้งแต่นั้นมา SWOT ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ
แตกแขนงไปมาก และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน
SWOT เป็นคําย่อมาจากคําว่ า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
โดย Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์ กรที่เป็นบวก ซึ่ ง
องค์กรนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือช่วยส่งเสริมให้กลุ่มสามารถ
ทํางานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่องค์กรทําได้ดี ในขณะที่
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ และด้อยความสามารถ ซึ่ง
องค์กรไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจะทําให้กลุ่มทํางาน
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ยาก หรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่องค์กรทําได้ไม่
ดี ในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเหล่านี้ควรนําไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อทําให้เห็นความเป็น
จุดอ่อนจุดแข็งที่ชัดเจนขึ้นและถูกต้องยิ่ง ขึ้น และยังต้องวิเคราะห์จุดอ่ อนและจุดแข็งในบริบทของ
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรของตนด้วยเพื่อให้รู้ว่า องค์กรของตนอยู่ในสนามแข่งขันใด
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออํานวยหรือเป็นประโยชน์
ซึ่งช่วยให้กลุ่มสามารถทํางานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ง่าย หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น การขององค์ ก ร และ Threats คื อ อุ ป สรรค หมายถึ ง ปั จ จั ย และ
สถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางหรือเป็นภัยคุกคาม ซึ่งจะทําให้กลุ่มทํางานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
ยากหรือไม่บรรลุเลย หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร
บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยน
กลับซึ่งกันและกัน เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให้สถานการณ์ที่เคย
เป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์แวดล้อม
นอกจากนี้ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551:73-82) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ SWOT ว่าการประชุมปฏิบัติการ SWOT ซึ่งประยุกต์จากงานของ ฟลาเวล และวิลเลี่ยม
(Flavel & Williams) และออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและมีการดําเนินงานแบบ
สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รูปแบบการประชุมจึงเน้นที่การปฏิบัติ โดยจําแนกการประชุมออกเป็น 4
ครั้ง ดังนี้
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1. การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1
การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ข้อจํากัด ควรใช้เวลาประมาณ 2 วัน การประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การเตรียมตัวผู้เข้าร่วม
ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงสภาวการณ์ปัจจุบันขององค์กรของตน
ความจําเป็นที่จะต้องวางแผน และเกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการวางแผน
1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขั้นตอนนี้เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่ม โดยเป้าหมายของ
กลุ่มควรกําหนดรายละเอียด เพื่อให้สามารถวัดได้
1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้เข้าร่วมพิจารณาค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งจากการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มและการหาปัจจัยสําคัญที่นําสู่ความสําเร็จ โดยการให้น้ําหนักจุดแข็งแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณา
จาก “เป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม”และ“เป็นจุดแข็งที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ”
และการให้น้ําหนักจุดอ่อนแต่ละข้อซึ่งพิจารณาจาก “เป็นจุดอ่อนที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ”
และ “เป็นจุดอ่อนที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ”
1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อระบุโอกาสและอุปสรรค
ใช้ผลการศึกษาสถานการณ์ภายนอกองค์กรคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกระทบต่อกลุ่ม และธุรกิจของกลุ่มในเชิงโอกาสหรืออุปสรรค หลังจากนั้น
หาปัจจัยสําคัญที่นําสู่ความสําเร็จ โดยผู้เข้าร่วมให้น้ําหนัก โอกาสแต่ละข้อ ซึ่งพิจารณาจาก “เป็น
โอกาสที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ” และการให้น้ําหนักอุปสรรคแต่ละข้อ โดยพิจารณาจาก
“เป็นอุปสรรคที่มีศักยภาพรุนแรงต่อกลุ่ม” และ “เป็นอุปสรรคที่มีความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้น”
2. การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2
การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย ควรใช้เวลาประมาณ 2 วัน
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย
2.1 การทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม
ขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้มีความสอดคล้อง ทางสังคม
เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตหรือกล่าวได้ว่า เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุ่มใน
บริบทของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
2.2 การสร้างกลยุทธ์ย่อย
ขัน้ ตอนนี้เป็นการสร้างกลยุทธ์ย่อย ซึ่งกลุ่มต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกกระทําในขอบเขตจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า SWOT Matrix กล่าวคือ
2.2.1 ใช้จุดแข็งของกลุ่มไปช่วงชิงโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการจับคู่
ระหว่างจุดแข็งและโอกาส กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็ง–โอกาส
2.2.2 ใช้จุดแข็งของกลุ่มเลี่ยงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการจับคู่
ระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค
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2.2.3 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพื่อช่วงชิงโอกาสที่คาดว่าจะเกิด โดยใช้วิธีการ
จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและโอกาส กลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส
2.2.4 แก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มเพื่อเลี่ยงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด โดยใช้วิธีการ
จับคู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรคกลยุทธ์ย่อยที่ได้เรียกว่า กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค
2.3 การจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อย
ขั้นตอนนี้เป็นการจัดกลุ่มกลยุทธ์ย่อยที่ซ้ําหรือใกล้เคียงและรวบกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ในเรื่อง
เดียวกันให้เป็นกลุ่มก้อน พร้อมทั้งตั้งชื่อกลยุทธ์นั้น
3. การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3
ในกรณีที่อาจพบว่า ผู้เข้าร่วมใช้ข้อมูลที่ศึกษาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อธุ รกิจของกลุ่มได้ไม่กว้างขวางนัก หรืออาจจะพบว่ายังมีบางเหตุการณ์
ที่ไม่ชัดเจนจึงมีความจําเป็นต้องจัดกระบวนการเสริมความรู้หรือข้อมูลโดยอาจเชิญบุคคลที่มีข้อมูล
หรือความรู้นั้นๆ มาเป็นวิทยากร เพื่อขยายความคิด หรือมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ดังนั้นการประชุม
ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นี้ จึงผนวกเรื่องการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ภายนอกเพิ่มเติม
สําหรับการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3 ใช้เวลาประมาณ 2 วัน กับผู้เข้าร่วมชุมเดิมโดยมี
ขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การปรับปรุงกลยุทธ์
จากผลการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 ผู้ดําเนินการควรทราบแล้วว่า ผู้เข้าร่วมยัง
ขาดข้อมูลในส่วนใด ควรจะเพิ่มข้อมูลในด้านใด ผู้ดําเนินการติดต่อวิทยากรมาบรรยายวิเคราะห์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในอนาคต หรือในการนี้ ผู้ดําเนินการและผู้เข้าร่วมอาจช่วยกันหา
ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนํามาวิเคราะห์ร่วมกันก็ได้ จากนั้นผู้เข้าร่วมทําการปรับปรุง กลยุทธ์โดยใช้ข้อมูล
ใหม่วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553:4-6) ได้กล่าวไว้ว่า SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นํามาใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนําผลที่ ไ ด้ในรูปแบบของ จุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มากําหนดเป็น
กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการวางแผนและพั ฒ นาองค์ ก ร ซึ่ ง คิ ด โดยบริ ษั ท ดู ป องท์ (Du Pont) ในปี 1949
หลังจากนั้นจึงมีผู้ที่บัญญัติมันขึ้นมาแตกต่างกันออกไปเป็น 2 เส้นทาง เส้นทางแรกผู้ที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นหลักในการพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาคือ ศาสตราจารย์ อัลเบิร์ด ฮัมฟรีย์ (Albert Humphrey)
แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด อีกค่ายหนึ่งที่กล่าวอ้างเป็นต้นตอที่มาของ SWOT เช่นกัน โดยผลงาน
ของ ศาสตราจารย์ เคนเนท แอนดริว ส์ (Keneth Andrews) ที่ ใ นค่า ยนี้บ อกว่า ท่ า นผู้ นี้ จั ดเป็ น ผู้
บุกเบิก ในเรื่อ งของ SWOT นี้เลยที่ เดี ยว โดยผลงานของท่า นนั้น เกิ ดขึ้ นในปี 1971 ที่ท่ านได้ วาง
หลักการให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างความสามารถและทรัพยากรขององค์กรเข้ากับสภาพแวดล้อม
วิเชียร วิ ทยอุดม (2553:4-6) กล่าวว่าการวิ เคราะห์ SWOT เป็นการประเมิน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และอุปสรรค (Threat) การวิเคราะห์ SWOT จะถูกใช้เป็นรากฐานของการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อบรรลุ
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT อาจจะเสนอแนะ
ว่าองค์การควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์การ S และ W เป็น
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การวิ เ คราะห์ ภ ายในองค์ ก ร (Internal analysis) O และ T เป็ น การวิ เ คราะห์ ภ ายนอกองค์ ก ร
(External analysis) หลักการวิเคราะห์โดยตรวจสอบตนเองเปรียบเทียบกับสภาวะแวดล้อมภายนอก
องค์กร ซึ่งสภาวะแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่ได้
เกิดจากตัวองค์กรเอง S เรามีจุดแข็งอะไรบ้างในองค์กร เช่น พนักงานมีประสิทธิภาพ อายุงานของ
พนักงานมากและสามารถพัฒนาได้ง่าย W เรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในองค์กร เช่น การส่งมอบล่าช้ากว่า
คู่แข่ง การประสานงานไม่ดี การบริการไม่ดี O จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เอื้อประโยชน์
ให้องค์กรเรา เช่น ถ้าเราอยู่ในธุรกิจขนส่ง ราคาน้ํามันที่ ต่ําลงถือเป็นโอกาสในการทํากําไร เป็นต้น
T จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร เช่น ในธุรกิจขนส่ง ถ้าน้ํามันขึ้น
ราคา ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อองค์กร เพราะจะทําให้ผลกําไรลดลง เป็นต้น
สังคมวัฒนธรรม
ผู้ถือหุ้น

สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน
(อุตสาหกรรม)

รัฐบาล

สภาพแวดล้อมภายใน
โครงสร้าง
วัฒนธรรม
ทรัพยากร

กลุ่มผลประโยชน์
ลูกค้า
เจ้าหนี้
การเมือง/กฎหมาย

ชุมชน

เศรษฐกิจ
ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ
พนักงาน/
สหภาพแรงงาน
คู่แข่งขัน

สมาคมการค้า
เทคโนโลยี

ภาพที่ 7 ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ
วัฒ นา วงศ์ เ กี ย รติ รั ต น์ แ ละคนอื่ น ๆ (2548:82) ได้ เ สนอการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ โดยการ
วิเคราะห์ SWOT ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ตําแหน่งสถานภาพขององค์การ
ประเมินสถานภาพขององค์การในปัจจุบันว่าอยู่ในตําแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใดจากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ
และการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะ
ด้อยเชิงอุ ปสรรค แล้วชั่งน้ําหนักว่ าโน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรื อ “ไม่เอื้อ ” มากน้อยเพียงใด ใน
ขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชั่งน้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง”
หรือ ”จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหน่งใน ตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในตําแหน่ง
ที่ “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน”
สภาพการณ์ภายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน หมายถึง สภาพความเป็นไปจากสิ่งภายนอก
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อทํา ให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค การดําเนินงานขององค์กรที่
ได้รับ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบาย
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รัฐบาล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลักษณะของสังคม/ชุมชน ซึ่งมักเป็นตัวแปรที่ทําให้องค์กรต้องยอมรับ
สภาพหรือยากที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือ ไม่อาจควบคุมได้ โดยสภาพการณ์นี้เป็นการนําข้อมูลที่อยู่ภายนอก
องค์กร มาวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไ ขให้อ งค์ก รสามารถดํา เนิน การได้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง เช่น
การมี ผู้บริ หารประเทศที่ ชอบธรรม การมี มาตรการช่วยเหลือทางภาษี ที่ดี กับประชาชน การบังคับใช้
กฎหมายที่ครอบคลุม หรือสามารถดําเนินการกับผู้กระทําความผิดได้อย่างจริง จัง การมีสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเงิน/การคลังของประเทศอยู่ในภาวะที่ดี เป็นต้น
โอกาส

จุดแข็ง

“เอื้อและแข็ง”

“เอื้อแต่อ่อน”

“ไม่เอื้อแต่แข็ง”

“ไม่เอื้อและอ่อน”

จุดอ่อน

อุปสรรค
ภาพที่ 8 การวิเคราะห์ตําแหน่งสถานภาพขององค์การ
2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับขององค์การ เช่น เลือกกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ
(Stability Strategy) โดยดําเนินงานเฉพาะแผนงานที่มีความรู้ความชํานาญเพียงชนิดเดียวและจะไม่
ขยายไปทําแผนงานอื่น หรือเลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth Strategies) โดยขยายงาน
ด้วยการทําแผนงานอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือเพิ่มงาน/โครงการใหม่ที่หน่วยงานมี
สมรรถนะเพียงพอที่จะจัดทํา หรือเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่จะช่วยให้งาน/โครงการเดิมมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น หรือส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจ้างเหมา หรือเลือก
กลยุท ธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยยกเลิ กแผนงานที่หมดความจําเป็นออกไป
หรือยกเลิกแผนงานประเภทที่มีหน่วยงานอื่นทําได้ดีกว่า หรือตั ดงาน/โครงการที่หมดความจําเป็น
ออกไป หรือยกเลิกงาน/โครงการประเภทที่มีหน่วยงานอื่นทําได้ดีกว่า หรือลดกิจกรรมบางประเภทใน
งาน/โครงการที่ยังคงต้องทําอยู่ หรือโอนงานให้เอกชนไปทํา
3. การวิ เคราะห์ตํา แหน่ง ของสถานภาพแผนงาน ประเมิ นสถานภาพของแผนงานของ
องค์การที่เลือกจะจัดทําว่า อยู่ในตําแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์
หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วชั่งน้ําหนักว่า
โน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรือ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็งจุดอ่อนเชิง
ทรัพยากร แล้วชั่งน้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” หรือ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้น
จึงทําการกําหนดตําแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยู่ในตําแหน่งที่ “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อ
แต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน”
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4. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงาน เช่น เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการให้บริการ ปรับปรุง ระบบการวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมิน/โครงการ ส่งเสริมการประสานงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน สลับสับเปลี่ยนผู้บริหาร
ระดับกองและระดับฝ่าย เพื่อให้มีประสบการณ์ในงานขององค์การอย่างกว้างขวาง สร้างขวัญและ
แรงจูงใจของบุคลากรในการดําเนินงาน/โครงการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับบริการ ค้นคว้าหาวิธีลดต้นทุนในการ
ดําเนินงาน/โครงการ และระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
5. การวิเคราะห์ตําแหน่ง ของสถานภาพของงาน/โครงการประเมินสถานภาพของงาน/
โครงการขององค์การที่เลือกจะจัดทําว่าอยู่ในตําแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์หรือ ไม่
พึงประสงค์หรือไม่เพียงใด พร้อมกับสรุปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงอุปสรรค แล้วชั่ง
น้ําหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรือ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็ง
จุดอ่อนเชิงทรั พยากร แล้วชั่ งน้ําหนักว่าโน้ มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง ” หรือ “จุดอ่ อน” มากน้อ ย
เพี ย งใด จากนั้ น จึ ง ทํ า การกํ า หนดตํ า แหน่ ง ในตาราง 2x2 ว่ า อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ที่ “เอื้ อ และแข็ ง ”
“เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน”
6. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของกิจ กรรมภายใต้ง าน/โครงการ เช่ น ปรับปรุ ง
รูปแบบของการผลิตและการให้บริ การ ส่ง เสริมการประสานกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการเดียวกัน
ศึกษาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้และทักษะ
ในการทํางาน และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผ่านการฝึกอบรม
รังสรรค์ มณีเล็ก (2549:36-37) ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาปัจจัยหรือข้อมูลที่จ ะ
นํามาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อ น (Weaknesses) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ ม
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้
1. บุคลากร (Man) ถ้าสถานศึกษามีครูและบุคลากรในชุมชนมาช่วยจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาอย่างพอเพียงและมีคุณภาพก็จะกลายเป็นจุดแข็ง แต่ถ้าสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร
หรือบุคลากรไม่มีคุณภาพ สภาพการณ์เช่นนี้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร
2. เงิน (Money) ถ้าสถานศึกษามีเงินพอเพียงที่จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุเป้าหายแล้วก็จะถือว่าเป็นจุดแข็งและเป็นเหตุที่ทําให้การทํางานไม่บรรลุเป้าหมายก็ถือว่าเป็น
จุดอ่อน
3. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) ก็มีหลักในการวิเคราะห์คล้ายๆ กับเรื่องของบุคลากรและ
เงินนั่นคือ ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์พอเพียงและมีคุณภาพต่อการนําไปใช้งานของสถานศึกษาก็จะถือว่าเป็น
จุดแข็ง แต่ในทางตรงกันข้าม คือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ หรือมีอยู่แต่ไ ม่มีคุณภาพก็จะถือว่าเป็น
จุดอ่อน
4. การบริหารจัดการ (Management) ในด้านนี้หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา รวมไปถึงลําดับขั้นตอนการดําเนินงานและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรียน
ผู้ป กรอง ชุ ม ชนนั้ น มี ค วามชั ด เจน สะดวก คล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากน้ อ ยเพี ย งไร คื อ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแต่เสียค่าใช้จ่ายต่ําสุด ถ้าสะดวก คล่องตัวก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ถ้ามีลักษณะตรงกันข้าม
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ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนที่กล่าวมานี้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแว ดล้อม
ภายใน (Internal environment) ของสถานศึกษา
ประเด็นที่จะนํามาพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในได้อีกคือ
1. โครงสร้าง (Structure) ซึ่งจะพิจารณาเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา
การสื่อสารภายใน การจัดองค์การและการมอบหมายงาน
2. การบริการ (Service) เป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกของหน่วยงาน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)
และอุปสรรค (Threats) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ในการดําเนินงานของสถานศึกษานั้น
ประกอบด้วย
1. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal) หมายถึง นโยบายทางการเมืองระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่น เสถียรภาพของรัฐบาล ระเบียบกฎหมายต่างๆ
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง รายได้ของประชากร ภาวะเงินเฟ้อ หนี้สิน
การมีงานทํา
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
4. ด้านเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านต่างๆ ความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดําเนินงาน
จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ (2553:23-24) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์บริบทภายนอกด้วย
C-PEST ประกอบด้วย
C :Customer, Competitors
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) คู่แข่ง (Competitors) เป็นอย่างไร ซึ่งในด้าน
การศึกษา หมายถึงนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานศึกษา
P :Politics
สถานการณ์ทางการเมือง (Politics) หมายถึง สถานการณ์ทางการเมืองนโยบายต่างๆ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 2545 แนวทาง
ปฏิรู ปการศึก ษาในทศวรรษที่ 2 มาตรฐานการศึ กษาของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
E :Environment, Economics
สภาพแวดล้อม (Environment) หรือสภาพเศรษฐกิจ (Economic) ของชุมชนที่
อยู่โดยรอบสถานศึกษาเป็นอย่างไร
S :Society
สภาพสังคม (Society) วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Value) ของประชาชนที่
อาศัยโดยรอบสถานศึกษา เป็นอย่างไร
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T :Technology
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Information
Technology) และเทคโนโลยี ท างการบริ หาร (Management Technology) การศึก ษาใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้น
บอสม็ อ ง (Boseman et al., 1986) กล่ า วถึ ง ข้ อ ควรคํ า นึ ง และปั ญ หาในกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ไว้ว่า การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรมีข้อที่ควรคํานึง 4 ประการ คือ
1. องค์กรต้องกําหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะทําอะไร
2. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระทําในช่วงเวลาขณะนั้น ไม่ควรวิเคราะห์ไว้เนิ่น
นานจนเกินไปเพราะเหตุการณ์อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําให้โอกาสและอุปสรรคเปลี่ยนแปลงได้
3. องค์กรต้อ งกําหนดปัจจัย หลัก (Key Success Factors) ที่เกี่ยวกับการดําเนิน งานให้
ถูกต้อง
4. องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง
นอกจากข้อที่ควรคํานึง แล้วยังมีปัญหาที่ควรระวัง ซึ่ ง โนแลน (Nolan et al., 1993) ได้
กล่าวไว้ ดังนี้
1. การระบุจุดอ่อนต้องกระทําอย่างซื่อสัตย์ และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็นของเฉพาะ
บุคคล ถ้านําเอาจุดอ่อนเฉพาะบุคคลมาเป็นจุดอ่อนขององค์กร อาจจะทําให้กําหนดกลยุทธ์ผิดพลาด
2. การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระทําอย่างรอบคอบ
3. แนวโน้มการขยายจุดแข็งที่เกินความเป็นจริง
4. ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ทําให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน
5. การกําหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน
6. ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมภายนอกเบี่ยงเบน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้
สรุปได้ว่า ปัญหาในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT สิ่งที่ต้องพึงระวังคือการระบุจุดอ่อน การ
จัดการกับกลไกการป้องกันตนเอง การขยายจุดแข็ง สถานการณ์ ข้อมูล สิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็น
โอกาสหรืออุปสรรคก็ได้
ซัลลิส (Sallis, 1993:114) เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ในการประเมินสภาพแวดล้อม
ขององค์การ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของซัลลิส
จุดแข็ง
สมาชิกที่เข้มแข็ง
ทีมงานบริหารที่กระตือรือร้น
ผลการตรวจสอบออกมาไดดีเยี่ยม
สํานักงานมีความสนใจด้านดนตรี ศิลปะ และ
การละครอย่างมาก
ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากบิดา มารดา
คณะทํางานมีศีลธรรมที่ดี
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจรัฐ
โอกาส
ร่วมกับสถาบันท้องถิ่นในการกําหนดสถานที่ที่
เหมาะสมในการทํางานแต่มีชื่อเสียงพัฒนาชื่อเสียง
ด้านการกีฬา ยินดีที่มีการตั้งหน่วยงานใหม่โอกาส
ดีจากการเพิ่มการชํานาญงานให้แก่เจ้าหน้าที่เป็น
การเตรียมล่วงหน้าร่วมกับสถาบันอื่นประสานการ
เพิ่มทุนในการทํางาน

จุดอ่อน
ตึกสร้างมานานปรับปรุงไม่ได้
คณะทํางานมีอายุโดยเฉลี่ยสูง
งบประมาณไม่พอจ่าย
ขาดที่จอดรถ
การส่งเสริมด้านกีฬายังไม่เพียงพอ

อุปสรรค
ขาดเอกลักษณ์ ความเข้มแข็ง และชื่อเสียง
โอกาสเสี่ยงจากการสูญเสียครูที่มีประสบการณ์
เกษียณอายุ
สถาบันอื่นมีจริยธรรมที่เป็นจุดเด่นขึ้นมา
ขาดการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจของรัฐ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2551:3-4) อธิบายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานว่ามี 3
ลักษณะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้
1.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและความชัดเจนของนโยบายที่หน่วยงานกําหนด
1.2 ประสิทธิผลในระดับผลลัพธ์ (เชิง ปริมาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน เชิงเวลาและ
เชิง ต้น ทุน) ในช่ว งเวลาที่ผ่ านมา รวมทั้ ง ความคุ้ม ค่า (B/C Ratio หรื อ Cost-Effectiveness) ของ
ภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1.3 การบริหารบุคคลและบุคลากร (อัตรากําลัง คุณภาพบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร
การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและกําลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การ
ฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ เป็นต้น)
1.4 ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน
1.5 การบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์ไ ด้
อย่างสมประโยชน์ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น)
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1.6 การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การติตามผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นํา เป็นต้น)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้
2.1 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยเอื้อด้านสังคมในประเด็น
เกี่ยวกับความต้องการของประชาชน หรือปัญหาของสังคมหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้
เสีย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคเอกชน
ตลอดจนโครงสร้างประชากร การศึกษา อนามัย อาชีพ ความรู้ เจคติ พฤติกรรม แนวคิดอนุรักษ์
กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นต้น
2.2 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นวัตกรรม และความมีอยู่ของเทคโนโลยี
เป็นต้น)
2.3 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์จ้างงาน
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น)
2.4 ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
2.4.1 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
แบ่งอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน
2.4.2 นโยบายของรัฐบาล
2.4.3 เป้าประสงค์ที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
2.4.4 อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
2.4.5 อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากกฎหมายหรือระเบียบ
2.4.6 อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากโครงสร้างส่วนราชการ
2.4.7 อุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการยอมรับ
ในระดับนานาประเทศ
3. การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ควรควบคุมประเด็นต่อไปนี้
3.1 ความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน
3.2 ความโน้มเอียงระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค
3.3 สรุป ความเป็น ไปได้ที่จ ะมียุทธศาสตร์เชิง รุ ก เชิง รั กษาสถานภาพความเชี่ยวชาญ
เชิงปรับปรุงส่วนด้อย และเชิงตัดทอนภารกิจ เป็นต้น
หลักการเขียนข้อความวิเคราะห์ SWOT หรือข้อความวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
ใน 6 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. SWOT วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการอยู่รอดขององค์กร
1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่มีอิทธิพลต่อความคงอยู่และการขยายตัวของ
ภารกิจขององค์การ ดังนั้น ปัจจัยภายนอกจึงเป็น Independent Variable ที่มีอิทธิพลต่อองค์การที่
ทําการวิเคราะห์ซึ่งเป็น Dependent Variable
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1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในใดที่แสดงศักยภาพขององค์การ ดังนั้น ปัจจัยภายในที่
แสดงศักยภาพขององค์การจึงเป็น Dependent variable ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
Independent variable
2. องค์การคือ Unit of Analysis ในการวิเคราะห์
2.1 องค์กรธุรกิจเอกชนแสวงหากําไร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรประชาชน อยู่ในฐานะองค์กรวิเคราะห์
2.2 ปัญหาของประเทศในด้านต่า งๆ (เศรษฐกิ จ สัง คม การเมือง และสิ่ง แวดล้อ ม
รวมทั้งสิ ทธิม นุษ ยชน) มี รัฐ บาล หรื ออาจมี หน่ว ยงานในรูป Ad hoc committee เป็นหน่วยการ
วิเคราะห์ (เช่น คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ)
3. องค์การมีผลลัพธ์ หรือ Outcome ในลักษณะใดบ้าง
3.1 หน่วยงานให้บริการสัง คม มีกลุ่มสัง คมที่ได้รับผลประโยชน์จากการบริการเป็น
Outcome
3.2 หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ที่ไ ด้รับผลประโยชน์จากการ
บริการเป็น Outcome
3.3 หน่วยงานจัดเก็บรายได้มีหน่วยงานที่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดเก็บรายได้
3.4 หน่วยงานขายสินค้ าและบริการ มีหน่วยงานที่ไ ด้กําไรจากการขายสินค้าและ
บริการเป็น Outcome
4. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
4.1 ไม่เขียนคําวลีที่ไ ม่สื่อต่อการกําหนดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/กิจกรรม เช่น สัง คม
ยอมรับหน่วยงานวัฒนธรรมเป็นอุปสรรค เทคโนโลยีเอื้อต่อการนํามาใช้ วิกฤตเศรษฐกิจการเมือง
แทรกแซง กฎหมายล้าสมัย โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม นโยบายไม่ชัดเจน การส่งมอบบริการไม่มี
คุณภาพ บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ ขาดเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ไ ม่เพียงพอ การบริหารจัดการไม่มี
ประสิทธิภาพ
4.2 ห้ามเขียนคําว่า “มี” ขึ้นประโยค ต้องเขียนคําประธานว่า “ใครมี”
4.3 ห้ามเขียนคําว่า “ถ้า” หรือ “หาก” เพราะว่าเป็นข้อความแสดง “เงื่อนไข” แต่
การวิเคราะห์ต้องการข้อความที่แสดง “สภาพ” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4.4 ห้ามใช้คําว่า “ควรมี” “ควรทํา” หรือ “ต้องการ” เพราะเป็นการแสดงข้อเสนอ
หรือกลยุทธ์ (โดยตรง) ให้เก็บไว้เพื่อนําไปเขียนข้อความกลยุทธ์
4.5 หลีกเลี่ยงการใช้คําว่า “ ขาด” “ ไม่มี” หรือ “ยังไม่มี” เพราะว่าเป็นข้อความ
แสดงข้อเสนอหรือกลยุทธ์ (โดยรวม)
5. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตัวแปรที่ แสดงผล (Dependent variable) ของศั กยภาพภายใน (แข็ ง หรื อออ่ อน)
ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากตัวแปรสาเหตุ (Independent variable) ใด (ซึ่งจะช่วย
ในการเขียนกลยุทธ์หรือกิจกรรม)
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6. ลักษณะของประโยคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ตัวแปรที่แสดงอิทธิพลจากภายนอก (Independent Variable) ใดขององค์กร (ซึ่งจะ
ช่วยในการเขียนเป้าประสงค์และผลลัพธ์)
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนใหญ่นิยมใช้
เทคนิควิเคราะห์ SWOT ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
องค์การ (จุดแข็ง จุดอ่อน) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์การ (โอกาส อุปสรรค) ที่เกิดกับองค์การ
เพื่อนําไปกําหนดทิศทางขององค์การ โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่ง เป็นการชี้ถึง ทิศทางที่
องค์การต้องการที่จะมุ่งไปสู่ การกําหนดพันธกิจ (Mission) ที่จะบ่งบอกถึงขอบเขตในการดําเนินงาน
ขององค์การ ตลอดถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่อไป
5. การประเมินกลยุทธ์
การประเมินกลยุทธ์เป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้จัดทําหรือองค์กรที่จัดทํากลยุทธ์จะต้องให้ผู้จะนํากลยุทธ์ไปใช้และ
ผู้เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพของกลยุทธ์ หรือผู้ที่นํากลยุทธ์ไปใช้แล้วประเมินคุณภาพเชิง ประจั กษ์
(Empirical) หรื อองค์ การที่จัดทํ ากลยุ ทธ์จ ะต้องมีการทําประชาพิจารณ์เพื่ อให้บุ คลากรทุก ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้นๆ ได้มีส่วนร่วมประเมินเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งการประเมินกล
ยุทธ์นี้มีนักวิชาการ ได้นําเสนอเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ ดังนี้
นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551:190-192) ได้กล่าวถึงเรื่องการประเมินกล
ยุทธ์ไว้ดังนี้
การประเมินกลยุทธ์จะกระทําเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การประเมินโดยการใช้เกณฑ์ 3 ประการ คือ มีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ และ
ยอมรับกันหรือไม่ ทั้งนี้อาจมีกลยุทธ์ทางเลือกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ประการ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การใช้เกณฑ์ประเมินกลยุทธ์ของ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร
กลยุทธ์
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
6. ………………………………
ฯลฯ

เหมาะสม
หรือไม่




-

เป็นไปได้
หรือไม่





ยอมรับกัน
หรือไม่
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2. พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ในแต่ละด้าน โดยอาจใช้แผนที่
กลยุทธ์ (Strategic Map) ดังตัวอย่างธนาคารชมชุนแห่งหนึ่ง

ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างการใช้แผนที่กลยุทธ์พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
3. พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ที่ผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์
ข้างต้นแล้วกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม โดยคาดว่าเมื่อนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้วจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มได้ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม
ด้าน
ด้าน
การพัฒนากลุ่ม

วัตถุประสงค์
ของกลุ่ม
วัตถุประสงค์ที่ 1

เป้าหมาย
ของกลุ่ม
เป้าหมายที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ 2

เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ 3

เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2

กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1

มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3

กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 5
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สตัสเฟิลบีม (Stufflebeam, 1981 อ้างถึงใน ประภาพรรณ อุ่นอบ, 2550) ได้ดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานสําหรับการตัดสินคุณภาพของการประเมินทางการศึกษา (The Joint Committee
on Standards for Educational Evaluation, 1981) ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) หรือความเป็นประโยชน์ของผล
การประเมิน
1.1 การระบุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ
1.2 ความเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ประเมิน
1.3 การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ
1.4 การแปลความหมายและการตัดสินคุณค่ามีความชัดเจน
1.5 รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกขั้นตอน
1.6 การเผยแพร่ผลการประเมินไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
1.7 รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาสําหรับนําไปใช้ประโยชน์
1.8 การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการดําเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง
2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง ความสอดคล้องกับ สภาพ
ความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบัติ ยอมรับได้ ประหยัด และคุ้มค่า
2.1 วิธีการประเมินสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
2.2 การเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมือง
2.3 ผลที่ได้มีความคุ้มค่า
3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ประเมิ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
กฎระเบียบ จรรยาบรรณ
3.1 การกําหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ
3.2 การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
3.3 รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยและคํานึงถึงข้อจํากัดของ
การประเมิน
3.4 การให้ความสําคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ
3.5 การคํานึงถึงสิทธิส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
3.6 การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.7 รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอทั้งจุดเด่น และจุดด้อย
ของสิ่งที่ประเมิน
3.8 ผู้ประเมินทําการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ
4. มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards) มีการใช้เทคนิคที่เหมาะสม
4.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน
4.2 การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอย่างพอเพียง
4.3 การบรรยายจุดประสงค์และกระบวนการการประเมินอย่างชัดเจน
4.4 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง
4.5 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง
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4.6 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นได้
4.7 การจัดระบบควบคุมสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงาน
4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.10 การลงข้อสรุปที่มีผลสนับสนุน
4.11 การเขียนรายงานมีความเป็นปรนัย
คณะกรรมการมาตรฐานสําหรับการประเมิ นการศึกษา (Joint Committee on Standards
for Educational Evaluation, 1994, อ้างถึ งใน อวยพร เรืองตระกูล, 2553) ซึ่ง มี D. Stufflebeam
เป็นผู้อํานวยการ ได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสําหรับการตัดสินคุณภาพของการประเมินทางการ
ศึกษาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1981 โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์จากนักการศึกษาหลายร้อยคน
ได้ปรับปรุงพัฒนาเป็น “มาตรฐานการประเมินโครงการ/องค์การ” รวม 4 มาตรฐานดังนี้
1. อัตถประโยชน์ (Utility) มี 6 มาตรฐาน คือ
U1-การระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การครบถ้วนทุกกลุ่ม
U2-นักประเมินมีศักยภาพน่าเชื่อถือ
U3-ขอบข่ายสารสนเทศและขอบเขตการประเมินตรงตามคําถามการประเมิน
U4-การระบุเกณฑ์การประเมินสําหรับการตัดสินคุณค่าโครงการ/องค์การ
อย่างชัดเจน
U5-รายงานการประเมินมีความสมบูรณ์ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
U6-การประเมินมีผลกระทบทําให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การนําไปใช้
ประโยชน์ได้
2. ความเป็นไปได้ (Feasibility) มี 3 มาตรฐาน คือ
F1-กระบวนการประเมินใช้ปฏิบัติได้จริงและไม่ทําให้เกิดความแตกแยก
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
F2-นักประเมินได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ โดยไม่มีอิทธิพล
ต่อการประเมิน
F3-โครงการประเมินให้ผลประโยชน์คุ้มค่าการลงทุน
3. ความชอบธรรม (Propriety) มี 7 มาตรฐาน คือ
P1-การประเมินสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การ
และของสังคม
P2-นักประเมินและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมีการทําความตกลงและทําสัญญาสําหรับ
การประเมิน
P3-มีการรักษาสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
P4-มีการสํารวจวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่ถูกประเมินอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
P5-ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การทุกคนได้รบั สิทธิในการเข้าถึงรายงาน
การประเมิน
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P6-หากมีการขัดผลประโยชน์ในกระบวนการประเมิน ต้องมีการแก้ปัญหา
โดยเปิดเผยและซื่อสัตย์
P7-การใช้จ่ายในการประเมินประหยัดและถูกต้องตามกฎเกณฑ์
4. ความถูกต้อง (Accuracy) มี 12 มาตรฐาน คือ
A1-มีระบบเก็บเอกสารรายละเอียดสิ่งที่ถูกประเมินทุกเรื่องทุกประเด็น
A2-มีการวิเคราะห์บริบทโครงการ/องค์การที่มีผลต่อการประเมินอย่างละเอียด
A3-มีการบรรยายวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างละเอียด
A4-มีการะบุแหล่งข้อมูลและข้อมูล มีรายละเอียดพอที่จะใช้ในการตัดสิน
คุณค่าโครงการ/องค์การ
A5-ข้อมูลที่รวบรวมมาเหมาะสม สามารถตีความได้อย่างมีความตรง
A6-กระบวนการรวบรวมข้อมูลเหมาะสมทําให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยง
A7-การทบทวนและปรับแก้ข้อมูลสําหรับการประเมินในกรณีที่จําเป็น
A8-การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่สมบูรณ์และตีความได้ชัดเจน
A9-มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สมบูรณ์ และตีความได้ชัดเจน
A10-นักประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล
A11-รายงานประเมินไม่ลําเอียง
A12-การประเมินมีการประเมินอภิมานโดยใช้มาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน
สมชาย ภคภาสวิ วั ฒ น์ (2553:198-200) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การประเมิ น กลยุ ท ธ์ ไ ว้
ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ในการประเมินกลยุทธ์ประการแรก คือ การยึดหลักการพิจารณาความเหมาะสม
(Suitability) ซึ่งเป็นการประเมินดูว่ากลยุทธ์ หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ใช้นั้นเหมาะสมเพียงไร คําว่า
เหมาะสมเพียงไรนั้นหมายถึง พิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเหมาะสม
เพียงไรในกรณีนี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนํามาใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นภยันตราย (Threat) หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ที่อาศัย
ช่องว่างที่เปิดกว้างในแง่ของโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Opportunity) หรือเป็น
กลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงจุดแข็ง พูดง่ายๆ ก็คือ ใช้จุดแข็ง ให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินการ
หรืออาจจะหมายถึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแง่ที่หลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นผลมาจากจุดอ่อน (Weakness)
เป็นกลยุทธ์ ที่พยายามแก้ไขจุดอุดตันที่เป็นปัญ หา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเกณฑ์ในการที่จะดูความ
เหมาะสมนั้นก็คือ พิจารณากลยุทธ์คู่ไปกับเรื่องของ SWOT Analysis นั่นเอง
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินกลยุทธ์ประการที่สองก็คือ การพิจารณาบนพื้นฐานของ
หลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ (Feasibility) กล่าวคือ เป็นลักษณะของการประเมินกลยุทธ์ที่นํามาใช้นั้นมี
โอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหน สามารถดําเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของภายในกรอบขององค์กรมองถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของทิศทาง พูด
ง่ายๆ ก็คือ เป็นการประเมินว่ากลยุทธ์นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบนพื้นฐานของทรัพยากรที่
มีอยู่ในองค์กรและพื้นฐานของสภาพแวดล้อมแค่ไหนนั่นเอง
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) อีกประการหนึ่ง
นั้นก็คือ การพิจารณาถึงการยอมรับ (Acceptability) กล่าวคือ เป็นการพิจารณาว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้น
แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่ต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรนั้นจะ
เห็นด้วยและจะยอมรับหรือไม่ นั่นก็คือเป็นการพิจารณากลยุทธ์ว่า ผลที่ใช้นั้นจะทําให้ผู้ถือหุ้นนั้น
ยอมรับได้หรือไม่ คนในองค์กรยอมรับได้หรือไม่ ประชาคมที่เป็นที่ตั้งขององค์กรนั้นไม่คัดค้านและ
ยอมรับกลยุทธ์ดังกล่าว และยังรวมถึงการยอมรับในระดับประเทศ เป็นมาตรการที่คิดว่าสามารถเป็น
ที่ยอมรับในทางการเมือง ถ้าหากว่าโครงการต่างๆ เหล่านั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกหรือองค์กร
ทางด้านการเมือง เป็นต้น
เมื่อมาพิจารณาถึงรายละเอียดในการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์ทั้งสามประการนั้น เราจะพบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยความเหมาะสม
(Suitability) นั้น กลยุทธ์ที่นํามาใช้จะต้องตอบคําถามประเภทดังนี้ เช่น กลยุทธ์ที่ใช้นั้นสามารถที่จะ
ฝ่าฟันอุปสรรคที่เป็นข้อจํากัดอันเป็นผลจากจุดอ่อน (Weakness) ของบริษัท หรือเป็นผลจากปัจจัยที่
เป็นภยันตราย (Threat) ของสภาพแวดล้อม กล่าวคือ กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะสามารถทําให้บริษัทหรือ
องค์กรสามารถที่จะต่อสู่กับคู่แข่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญได้แค่ไหน กลยุทธ์ที่ใช้นั้นภายใต้ข้อจํากัดของ
สภาพคล่อง ซึ่งเป็นจุดอ่อนจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนได้แค่ไหน นอกจากนี้การ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้กลยุทธ์อาจจะเป็นการพิจารณา กลยุทธ์โดยเทียบเคียงกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เช่น วัตถุประสงค์ในแง่เป้าหมายของกําไร วัตถุประสงค์ในแง่ของเป้าหมาย
ของการขยายตัว หรือวัตถุประสงค์ในแง่เป้าหมายของการควบคุม การดูถึง ทางเลือกกลยุทธ์ที่จะ
สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้
กลยุทธ์
ในส่ ว นรายละเอี ย ดที่จ ะมาพิ จ ารณาถึ ง หลัก เกณฑ์ ค วามเป็ น ไปได้ (Feasibility) ในแง่
รายละเอียดนั้นอาจจะหมายความว่า ต้องมาคํานึงว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะหาเงินที่ไหนมาดําเนินการ ได้
กลยุทธ์นั้นถ้ามองจากโครงสร้างองค์กรจะมีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุข้อจํากัดหรือเป้าหมายดังกล่าว
ได้แค่ไหน กลยุทธ์ดังกล่าวได้คํานึงถึงตําแหน่งทางด้านการตลาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ประโยชน์
จากตัวนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร ตลอดจนพิจารณาถึงระดับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ว่าเราจะสามารถใช้
กลยุท ธ์นี้เหมาะสมกับ เทคโนโลยีที่เ รามีอ ยู่หรื อไม่ มีความเป็ นไปได้แค่ ไ หนภายใต้ข้อ จํากั ด ในแง่
ทรัพยากรที่เราจะดําเนินมาตรการดังกล่าวนี้ให้เป็นผลสําเร็จ ตัวอย่างต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นอีกภาพหนึ่ง
ของรายละเอียดในการพิจารณาการประเมินกลยุทธ์บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วย ความเป็นไป
ได้ (Feasibility)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของการยอมรับ (Acceptability) ในแง่รายละเอียดย่อม
หมายถึง การพิจารณาว่าการดําเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้ เช่น ในเรื่องของความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่ง
จะเกิดขึ้นจากการดําเนินมาตรการเป็นสิ่งที่ยอมรับได้มากแค่ไหน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มีอํานาจในบริษัทจะ
สามารถยอมรับกันทั้งหมดทั่วไปได้หรือไม่ ระดับความเหมาะสมของต้นทุนต่อกําไร (Cost–Benefit)
ที่ยอมรับได้ของผู้ถือหุ้น การดําเนินการที่สอดรับกับค่านิยมขององค์กรตลอดจนการยอมรับของชุมชน
หรือของสังคม เป็นต้น
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พอร์เตอร์ (Porter, n.d., อ้างถึงใน ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2552) ได้กล่าวถึงหลักการใน
การประเมินกลยุทธ์เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อองค์กร ประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ดังนี้
1. ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
2. แผนปฏิบัติการครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายทีตั้งและสนับสนุนกัน
3. กลยุทธ์เหมาะสมกับโอกาสที่มี
4. กลยุทธ์เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีหรือคุ้มกับโอกาสการทํากําไร
5. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น
6. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับกําลังและความสามารถ
7. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับจุดเด่นขององค์กร
8. เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยม ของผู้นําองค์กร
9. ผู้นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีความเข้าใจเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้
10. ความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการที่จะนํากลยุทธ์ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อนิวัช แก้วจํานง (2551:197–198) กล่าวถึงการประเมินกลยุทธ์ว่า การประเมิน กลยุทธ์
ต้อ งคํา นึ ง ถึง หลัก พื้ น ฐานในการประเมิ น (Strategy Evaluation Principles) 3 ประการ ได้ แ ก่
หลักเกณฑ์ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกั บความเหมาะสม หลักเกณฑ์ที่เ ป็นไปได้ และหลักเกณฑ์ข องการ
ยอมรับได้ ทั้งนี้อาจกล่าวในรายละเอียด ดังนี้
1. หลั กความเหมาะสม (Suitability) เป็ นหลั กการในการประเมิ นดู ว่ากลยุ ทธ์ หรื อทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสมเพียงไรโดยพิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
หรืออาจเป็นการตรวจสอบดูว่ากลยุทธ์ที่นํามาใช้กลยุทธ์ใดสามารถนํามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นภัยอันตรายต่อองค์การหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์
ที่อาศั ยช่อ งว่า งที่เ ปิดกว้างในแง่ของโอกาสจากการเปลี่ย นแปลงสภาพแวดล้ อมหรือเป็นกลยุท ธ์
เหมาะสมโดยคํานึงถึงจุดแข็ง นั่นคือการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานหรืออาจหมายถึง
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในแง่ที่หาทางหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นผลจากจุดอ่อน เป็นกลยุทธ์ที่ พยายามแก้ไขจุด
อุดตันที่จะเป็นปัญหาสําหรับองค์การก็ได้ หลักการความเหมาะสมจําเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์ควบคู่
ไปกับการวิเคราะห์ SWOT ด้วย
2. หลักเกณฑ์ที่เป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินในลักษณะการประเมินกลยุทธ์
ที่นํามาใช้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสามารถดําเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่องค์การมีอยู่
หรือไม่หรืออาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยคํานึงความเป็นไปได้ของการกําหนดทิศทาง ว่าองค์การมี
โอกาสในการบรรลุผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันรวมถึง
ทรัพยากรที่มีในองค์การ
3. หลักเกณฑ์ของการยอมรับได้ (Acceptability) เป็นการพิจารณาว่าถึงแม้กลยุทธ์ที่ใช้มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่ต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจะเห็นด้วย
และยอมรับได้มากน้อยเพียงใด
การประเมินกลยุทธ์สามารถใช้หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้ในแต่ละองค์การ
ทั้งนี้ในการประเมินกลยุทธ์ ผู้บริหารจะต้องคํานึงถึงปัจจัย 3 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ ได้แก่ 1) การ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการถ่วงน้ําหนัก 2) ข้อจํากัดในการใช้ทรัพยากร (Resource Utilization)
และ 3) วัฒ นธรรมองค์ก าร (Cooperate Culture) เนื่อ งจากปั จจัยเหล่านี้เ ป็นส่ว นสําคัญ ต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ สําหรับเป็นแนวทางในการประเมินความเหมาะสมของแต่ละกลยุทธ์
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประเมินกลยุทธ์เพื่อให้ไ ด้
กลยุทธ์ที่ดีนั้น จะประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยนํามาใช้สําหรับการประเมิน กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกั นคุณภาพภายในเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา วิทยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ความสอดคล้อง (Propriety) หมายถึง การตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารองค์กร
โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น
2. ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง คุณสมบัติของกลยุทธ์ ซึ่ง มีความเหมาะสมตาม
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ได้แก่ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ
จุดอ่อน
3. ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง กลยุทธ์ที่นํามาใช้นั้นสามารถดําเนินการได้ด้วย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม มีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสําเร็จ ในการนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ
4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง คุณลักษณะของกลยุทธ์ที่นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับกับบุคลากรทุกฝ่ายขององค์กรกับ
สถานศึกษาและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังการนํากลยุทธ์ไปใช้

บริบทเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
1. ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาสัง กัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่อยู่ ถนนสวรรค์วิถี ตําบล
นครสวรรค์ ตก อํ า เภอเมื องนครสวรรค์ จัง หวัด นครสวรรค์ วิ ท ยาลั ยเทคนิ คนครสวรรค์ เดิม ชื่ อ
โรงเรียนช่างไม้นครสวรรค์ เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อ พ.ศ. 2481 หลักสูตร 3 ปี
รับนักเรียนที่จบประโยคประถมศึกษา (ป.4) ปีพ.ศ. 2481 เปิดเรียนแผนกช่างไม้ตอนต้น พ.ศ. 2494
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่าง
นครสวรรค์ พ.ศ. 2505 ได้เปิดเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 แผนก คือ แผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม พ.ศ.
2507 ได้เปิดเพิ่มขึ้นอีก 3 แผนก คือแผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเชื่อมและ
โลหะแผ่น ในปีพ.ศ. 2510 วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเป็น
จํานวนเงิน 11 ล้านบาทเศษ สําหรับสร้างอาคารเรียน ตึกอํานวยการ ห้องสมุด โรงอาหาร หอพัก
โรงฝึ ก งาน บ้ า นพั ก ครู อ าจารย์ ภารโรง ตลอดจนเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ของแผนกช่ า งต่ า ง ๆ
ที่ทันสมัย โดยเปิดสอนวิชาช่างต่างๆ รวม 6 แผนก และ พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียน
เทคนิ ค นครสวรรค์ พ.ศ. 2519 กระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้อ นุ มัติ ให้ ย กฐานะเป็ นวิ ท ยาลัย เทคนิ ค
นครสวรรค์และเปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 2 แผนก คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและ
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แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ และในปั จ จุ บั น เปิ ด สอนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า สาขา
เทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม
สภาพชุมชน
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ดังนั้นชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาของตนเอง
ที่ไ ด้รั บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และค้น พบด้ วยตนเองมากมายหลายด้า น ทั้ง ในด้านความ
เป็นอยู่ การทํามาหากิน หรือการประกอบอาชีพต่างๆ เกิดจากการเรียนรู้ที่มีการถ่ายทอดภายใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ
สภาพเศรษฐกิจ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทํามาหากิน จัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่ง ชาวบ้านจะเรียนรู้การทํามาหากิน
จากการบอกเล่าสืบต่อจากบรรพบุรุษ ชาวนครสวรรค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น
การทํานา ทําสวน ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการประมงน้ําจืด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เกษตรกรรม จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นจํานวนมาก
โดยเฉพาะการปลูกข้าว ที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด และการทําการเกษตรนี้ก็มีมาช้า
นานแล้วเป็นการทําสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
2. หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เช่น การจักสาน การทําสิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่อง
ประดับจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนหรือการทําอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรม
หล่อโลหะอุตสาหกรรมประกอบรถบรรทุกขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเครื่องกลการเกษตร อุตสาหกรรม
ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ
3. การบริหารจัดการเงินกองทุนประชาคมโดยคนในท้องถิ่นหรือชุ มชนทําการบริหาร
จัดการกันเอง เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มออมทรัพย์ภายในชุมชน
4. ดนตรี เพลง ประเพณี พิธีกรรม ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์รากฐานมาจากหลาย
เชื้อชาติ จึงมีประเพณีที่เด่นๆ หลายประเพณี เช่น การแห่เจ้าของคนเชื้อสายจีน การเต้นรําเคียวของ
ชาวบ้านตําบลเขาทอง ฯลฯ
5. ทอผ้า ย้อมสี ตัดเย็บเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ไ ด้มาจาก
การเรียนรู้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
6. ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างซ่อม ช่างไฟฟ้า ฯลฯ
7. การแพทย์แผนไทยสมุนไพรเป็นการนําความรู้ที่ได้มาจากคนรุ่นก่อนมาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
บางคนสามารถนําความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาทั้งจากบรรพบุรุษ และการเรียนรู้ด้วยตนเองมาดัดแปลง
ประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจได้
สภาพสังคม
จังหวัดนครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นจัง หวัดหนึ่งที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านใน
จังหวัดนครสวรรค์ได้คิดค้นกรรมวิธีประกอบอาหาร การถนอมอาหารไว้มากมายหลายชนิด แต่ละชนิด
ล้วนแล้วแต่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการทําอาหารและการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้รับประทาน
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ได้นาน อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดนครสวรรค์มีมากมายหลายชนิด อาทิเช่น หมูหยอง หมูแผ่น
แหนม ลูกชิ้นปลากราย เชิงปลากรายทอด ปลาเกลือ กระยาสารท ขนมเปี๊ยะโมจิ ข้าวหลาม เป็นต้น
3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และสภาพการณ์ ข อง
สถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
"ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเปี่ยมล้น
คุณธรรม ก้า วทั นเทคโนโลยี สร้ างสรรค์น วัตกรรมและงานวิจัย ที่ดี สู่สัง คม ตามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
2. พันธกิจ (Mission)
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลยุทธ์ (Strategy)
พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สากล
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาทรัพยากรที่สถานศึกษาใช้ในการจัดการศึกษา
1.1 เป้าประสงค์ เพื่อจัดหาทรัพยากรที่สถานศึกษาใช้ในการจัดการศึกษาให้
เพียงพอกับความต้องการ
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์แ ละจัดทําแผนอัตรากําลั ง
ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา 2) โครงการกําหนดคุณสมบัติและสรรหาครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 3) โครงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 กํ า หนดรู ป แบบนวั ต กรรมที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่
2.1 เป้าประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้ตรงกับสาขาวิชาที่สอน 2) โครงการวิเคราะห์ง บดําเนินการที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอน 3) โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ประเมิ น ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเป้าหมายที่กําหนด
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3.1 เป้าประสงค์ เพื่อประเมิน ผลผลิ ต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเป้าหมายที่กําหนด
3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการกํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับรายวิชา 2) โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
กลยุทธ์ที่ 4 ประเมินระดับคุณภาพที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาเชิง
ระบบ (System Approach) ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน และความดีเด่นของสถานศึกษา
4.1 เป้ า ประสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ คุ ณ ภาพที่ เ กิ ด จากการบริ ห าร
สถานศึกษาเชิงระบบ (System Approach) ซึ่ง ประกอบด้วย การบริหารจัดการสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และความดีเด่นของสถานศึกษา
4.2 แผนงาน โครงการ
แผนงาน โครงการ 1) เตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ให้ แ ก่ผู้ เ รีย น 2) โครงการส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น พั ฒนาผู้เ รี ยนให้ มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิช าชี พ
3) โครงการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีจํานวน
3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้เพิ่มขึ้น
1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้เพิ่มขึ้น
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา และความ
ต้องการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไป
ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
และหลากหลาย
2.1 เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
อย่างทั่วถึงและหลากหลาย
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 2) โครงการกําหนดมาตรการในการส่ง เสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษามีง านทํา ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
กลยุท ธ์ ที่ 3 เพิ่ม ปริม าณผู้ เรี ย นสายอาชี พ ทุก ระดั บให้ เพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3.1 เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพทุกระดับให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสํารวจความต้องการศึกษาต่อด้าน
วิชาชีพ 2) โครงการกําหนดแผนการรับผู้เรียนประจําปี 3) โครงการกําหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่หลากหลาย
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พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีจํานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา
1.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อใช้ทรัพยากร
บุคคลร่ว มกันในการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 เป้ า ประสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจั ด การ
อาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการจัดสรรงบประมาณและดําเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
พันธกิจที่ 4 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นางานวิ จั ย นวั ตกรรม เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ใ หม่ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมหรือกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 2) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสนับสนุ นให้ผู้เรียนเข้ าร่วมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับต่างๆ
จากแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี 4 พันธกิจ และ 11
กลยุทธ์ ที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการประกันคุณภาพภายใน
ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา จึงควรพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และด้านประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
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4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็ น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจั ดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เ รียนเป็น สํา คัญ และบริ หารจัด การทรั พยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้ง วัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ ละระดับการศึกษา ตาม
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ระเบียบหรื อข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึ กษาและการประเมิ นผลการเรี ยนของแต่ ละหลักสูต ร
ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ หารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่
ห้อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติก าร โรงฝึ ก งาน ศูน ย์ วิ ทยบริก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตาม
นโยบายสํ าคัญที่หน่ วยงานต้น สังกัดหรื อหน่วยงานที่กํากับ ดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
5. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2560
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ระบบการประกั น คุ ณภาพภายใน และดํา เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมิ นคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาจั ดให้ มีร ะบบการประกั นคุ ณ ภาพภายในและดํ าเนิ นการเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมิ นคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึ กษาได้ จัด ให้ มีการพั ฒนาคุณ ภาพการศึ กษาอย่างต่อ เนื่ องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการ
ดาเนินงาน
มี

มี
มี
มี
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
2. รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4
และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

5 คะแนน

ดีมาก

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5

5 คะแนน

ดีมาก

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา (ยกเว้นเนื่องจากเป็นการประเมิน
ครั้งแรก) จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1-4.1 ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่ างในปีปัจจุบัน
สูงกว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
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2. ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพในปี ที่ ผ่ า นมา “ดี ม าก” และมี ระดั บ คุ ณ ภาพในปี ปั จ จุ บั น
“ดีมาก” โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การคํานวณ
จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ร้อยละ =
X 100
จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการ
ประสานงานความร่วมมือเพื่อการ
บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
2559

เปรียบเทียบการพัฒนา

5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก

(ปีการศึกษา)
2559
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก

(ปีการศึกษา)
2560
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก

5 คะแนน
ดีมาก

5 คะแนน
ดีมาก

5 คะแนน
ดีมาก

4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน
ดีมาก

4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน
ดีมาก

4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน
ดีมาก

4 คะแนน
ดี

4 คะแนน
ดี

5 คะแนน
ดีมาก

5 คะแนน
ดีมาก

4 คะแนน
ดี

4 คะแนน
ดี
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ตัวบ่งชี้

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
2559

เปรียบเทียบการพัฒนา

(ปีการศึกษา)
2559
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการ
5 คะแนน
4 คะแนน
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ดีมาก
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
4 คะแนน
4 คะแนน
การศึกษา
ดี
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัด
5 คะแนน
5 คะแนน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการ
5 คะแนน
5 คะแนน
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มี
= 1x100 = 7.14
การพัฒนา
14
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการ
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเมิน14 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้

(ปีการศึกษา)
2560
4 คะแนน
ดี
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน
ดีมาก
ร้อยละ
7.14

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
4.57

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กลยุ ทธ์ ก ารขั บ เคลื่อ นระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีดังนี้
1. งานวิจัยในประเทศ
สงวน หอกคํา (2557) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญ หา และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) พัฒนากลยุทธ์
การพัฒนา การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3) ประเมิน
กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคใน
กลุ่ม ภาคเหนื อตอนล่า ง ประกอบด้ วย วิ สัย ทัศ น์ พั นธกิจ ประเด็ นกลยุ ทธ์ เป้ าประสงค์ กลยุท ธ์
มาตรการ และตัว ชี้วัด กลยุ ทธ์ ที่พั ฒนาขึ้น ได้ แก่ 1) ส่ง เสริ มการวางแผนการดํา เนิ นงานประกั น
คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษาให้ เป็ นระบบและมี คุณ ภาพ 2) พั ฒนาระบบและกลไกในการใน
ดํา เนิ นงานประกั น คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา 3) เพิ่ มขี ดความสามารถของบุ คลากรในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4) ยกระดับการกํากั บ
ติดตามการดําเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน 5) เร่งรัดติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6) ปรับปรุง
ระบบการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7) รณรงค์ใ ห้มี การประเมิ นคุ ณภาพการดํ าเนิน งานประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษาอย่า ง
ต่อเนื่อง และผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมใน
ระดับมาก ความเป็นไปได้ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด
พิสมัย นิติศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
ในสถานศึ ก ษา สั งกั ด อาชี ว ศึ กษาจั ง หวั ด อุบ ลราชธานี กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกเป็นผู้บริหาร
จํานวน 42 คน ครูจํานวน 511 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ค้ น คว้ า ได้ แ ก่ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบใช้ t-test และ ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ด้านการประกัน
คุณภาพภายในด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและด้านการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน
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อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม ตําแหน่ง
ประสบการณ์ทํางาน และระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
จิน ตนา ยงทั ศนี ย์ (2557) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ข องการดํ า เนิ น งานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา:กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ ของการดํา เนิ นงานการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ กษาของวิท ยาลัย เทคนิ คชลบุ รี
จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกรายละเอียดเป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู
ครูพิ เศษสอน เจ้ าหน้า ที่และบุ คลากรทางการศึกษาของวิ ท ยาลั ยเทคนิคชลบุ รี จํา นวน 136 คน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ผลการศึก ษาพบว่า ในภาพรวมผลสัม ฤทธิ์ข องการดํ าเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลสัมฤทธิ์ในด้านกําหนดกรอบการประเมิน ด้านการ
กําหนดเกณฑ์ การประเมิน และด้า นการทํา รายงานการประเมิน ตนเอง มี ผลสัม ฤทธิ์ใ นระดั บสู ง
ในขณะที่ด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ด้านกล
ยุทธ์การปฏิบัติงานและด้านแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง แสดงให้
เห็นว่า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการดําเนินการ แต่
ยังขาดความพร้อมในเรื่องของการนําผลงานการประเมินมาทําการพัฒนา ทําให้การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชลยุรียังไม่สมบูรณ์ทุกกระบวนการ จึงต้องมี
การพัฒนาในส่วนที่ยังขาดต่อไป
นารี นาจวง (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใช้ การวิจัยเป็นฐานสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีขั้นตอนการดํา เนินการ 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและความต้ องการจํา เป็นในการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ การวิจัย
เป็นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก แหล่ งข้อมูลเป็นรายงานผลประเมินภายนอกรอบสองฉบับบทสรุป
ระยะที่ 2 การสร้ างรูปแบบฯ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่ มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ประเมิน
ภายนอก และกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มละ 7 คน รวม 21 คน ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบฯ
ในบริบทจริง กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก 2 โรงที่จัดการศึกษาสองและสามระดับ ระยะที่ 4
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้รูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรครู จํานวน 15 คน ตัวแทนชุมชน
จํานวน 10 คน และนักเรียน จํานวน 18 คน ในโรงเรียนที่ใช้รูปแบบฯ เครื่องมือวิจัยเป็ นแบบบันทึก
แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ แบบประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและแบบสอบถามความคิดเห็น
ผลการวิ จั ย พบว่า รู ป แบบประกั น คุณ ภาพภายในโดยใช้ การวิ จัย เป็ นฐานสํา หรั บ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพเป็ นกระบวนการดําเนินงานที่มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการเสริม
สร้างความรู้และมโนทัศน์ที่จําเป็นสําหรับการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ การวิจัยเป็นฐาน และการ
จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในที่เน้ นชุมชนมีส่วนร่วม 2) การพัฒนามาตรฐานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยอิงผลประเมินและวิจัย 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกัน
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คุณภาพทั้งระบบ 4) การวิจัยปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
5) การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและใช้ผลประเมินเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
วีระศักดิ์ สันสี (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและสร้างรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
ที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการประเมิน
คุณภาพภายใน กลุ่มเป้าหมายที่ทําการศึกษาได้ แก่ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสอง
ในปี 2552 จํ า นวน 50 โรงเรี ย น และทดลองใช้ รู ป แบบที่ โ รงเรี ย นบ้ า นโนนเมื อ งประชาสรรค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการวิ จัย พบว่ า รู ปแบบการประเมิ นคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ประกอบด้ วยโครงสร้างที่สัมพันธ์กัน 4 องค์ประกอบคือ 1) เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ่ง ที่มุ่ง
ประเมินได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้ านการจัดการศึกษา ด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ด้ าน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้ านมาตรการส่ง เสริม ตัวบ่ง ชี้การประเมินได้ จากสิ่ง ที่มุ่ง ประเมิน
15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ 3) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินมี 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้
ปรับปรุง 4) วิธีการประเมินประกอบด้ วย ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน และการประเมินตามรูปแบบ
เสริมพลัง 3 ประสาน ผลการประเมินพบว่า รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้ ง 4 องค์ประกอบที่พัฒ นาขึ้ น มี คุณภาพตามเกณฑ์คุ ณภาพงานประเมิน ทั้ง ด้ านการใช้
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้ อง ในระดับมากที่สุด และผลการประเมิน
คุณภาพของรูปแบบทั้ง 4 องค์ประกอบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด
สิ ริ ม นต์ นฤมลสิ ริ (2557) ได้ ทํ า วิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการของ
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีดําเนินการ
วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
สังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างาน จํานวน 327 คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน
6 คน 2) ยกร่า งกลยุท ธ์ก ารบริห ารงานวิช าการด้วยการสนทนากลุ่ มผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน
3) การประเมินกลยุทธ์การบริหาร งานวิชาการโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ รวมจํานวน 140 คน
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาการบริหารงานหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนให้ มี ประสิ ทธิภาพ 2) พั ฒนาคุ ณภาพระบบเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ สื่ อนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ และเที ย บโอน
ประสบการณ์ 4) ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 5) เพิ่มคุณภาพ
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การพัฒนางานนิเทศการศึกษา 6) เร่ง รัดพัฒนาการจัดการเรีย นรู้ให้มีประสิทธิภาพ และผลการ
ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิท ยาลัยเทคนิค สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้อยู่ในระดับมาก
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส (2557) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิจัย รวมทั้ งปัจ จัยที่ส่ ง ผลต่ อการบริห ารงานวิจั ยของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏใน กลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่าง 2) ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3) ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย 4) พัฒนากลยุทธ์บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 5) ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่างที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญ หาการบริหารงานวิจัยรวมทั้งปัจจัยที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม และด้านกฎหมาย 2) กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มี 2 ด้าน ได้แก่ การนําและการควบคุม 3) กลยุทธ์การ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย มี 2 ด้าน ได้แก่
การนําและการควบคุ ม 4) กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่างที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ
และตั วชี้ วัด ซึ่ งได้ก ลยุ ทธ์ การบริห ารงานวิ จัย ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ในกลุ่ ม ภาคเหนือตอนล่ าง
จํ านวน 9 กลยุ ทธ์ 5) ผลการประเมิ นกลยุ ทธ์ การบริ หารงานวิ จั ย ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ในกลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่างที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ อ ยู่ ใ นระดั บ มากและมากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น สรุ ป ได้ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ประภาส เกตุ ไ ทย (2557) ได้ ทํ า วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารการจั ด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
สภาพและปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 2) ศึกษาปัญ หาและความต้องการเกี่ยวกับ การจัดการศึ กษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิ ภาคี 3) พั ฒนากลยุ ทธ์ 4) ประเมิ น กลยุ ท ธ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ก ารบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลั ย
เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 1) พัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) ส่งเสริมการวางแผนการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ 3) พัฒนาโครงสร้างการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็น
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
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ประกอบการ 5) สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี แก่ ส ถานประกอบการและ
ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 6) เพิ่มขีดความสามารถการผลิตและพัฒนากําลัง คนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสู่มาตรฐานระดับสากล 7) พัฒนาการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 8) เสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีในระดับชาติและนานาชาติ 9) พัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินการดําเนินงานตามแผนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ และผลการ
ประเมินกลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไป
ได้ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด
สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ได้ทําวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารวิ ชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือ ก
2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก และ 3) พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดย
ใช้แนวคิดการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือกและแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย
ศึกษาจากผู้บริหาร จํานวน 40 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จํานวน 40 คน หัวหน้าระดับชั้น จํานวน 40
คน และครูผู้สอน จํานวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและ
แบบประเมิ นความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องกลยุท ธ์ สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล คื อ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพที่ พึ ง ประสงค์ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า สภาพปั จ จุ บั น ในทุ ก ด้ า น
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า จุดอ่อนคือการประเมินผล จุดแข็งคือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ
พัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ โอกาสคือสภาพเทคโนโลยี
และภาวะคุกคามคือนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สําหรับกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ในระดับมาก ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก
นิคม เหลี่ยมจุ้ย (2557) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2) พั ฒนากลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3) ประเมินกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการสัมมนาอิง ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ
สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิ สัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุท ธ์
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และมาตรการ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาการ
วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลที่ทันสมัย 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหาร
สู่การเปลี่ยนแปลง 3) เสริมสร้างกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมและใช้ระบบเครือข่าย 4) ปรับปรุ ง
ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 5) พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและมีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 6) ยกระดับการจัดระบบการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) 7) เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ
ด้าน ICT งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและสู่เชิงพาณิชย์ 3) ผลการประเมิน กลยุทธ์ พบว่า
กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไปได้ใน
ระดับมาก และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด
รัชนี นิธากร (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
ของระบบประกันคุณภาพภายใน และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในที่สําคัญ
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้าคือ บุคลากร รองลงมาคือการบริหารจัดการ จุดแข็ง ที่ปรากฏเด่ นชัดคือ การมี
ระบบและกลไกประกันคุณภาพที่ชัดเจน จุดที่ควรพัฒนาคือระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
กับกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ด้านความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ คือ ต้องการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีมีคุณภาพ รองลงมาด้านกระบวนการ สําหรั บความ
ต้องการด้านปัจจัยนําเข้า คือ ต้องการให้บุคลากรและผู้บริหารให้ ความสําคัญหรือปฏิบัติงานปกติด้วย
วิถีคุณภาพให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพให้ได้ 2) การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ได้กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 9 กลยุทธ์ 3) ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภาในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในด้านความสอดคล้อง
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด มีความสอดคล้อง
ในระดั บ มาก และในด้ า นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ข องกลยุ ท ธ์
มาตรการและตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
จันทร เพชรบู รณ์ (2558) ได้ ทํา วิจัย เรื่ องกลยุทธ์ การพั ฒนาระบบประกัน คุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
และเขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 2) พั ฒนากลยุท ธ์การพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาดําเนินงานที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องดําเนินงานตาม
แนวปฏิบั ติที่ ร ะบุ ไว้ อย่ า งชั ดเจน ปัญ หาในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง ส่ว นความต้อ งการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยต้องการพัฒนาผู้บริหารและครูให้เห็นความสําคัญ ของการประเมิ น
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามากที่สุด 2) กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ตัวชี้วัด
มีกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 กลยุทธ์ 3) ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ โดยภาพรวม
พบว่า มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้ในระดับมาก มีความเหมาะสมและความ
เป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด
ประสิทธิ์ ชุมศรี (2558) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจํานวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามสภาพ
ปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและความต้องการการพัฒนาบุคคลากรเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึก ษา แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ แบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตนคติในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิ บัติเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
รูป แบบที่พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด้ วย หลั กการของรู ป แบบ กระบวนการของรู ปแบบ และขั้ นตอน
ดําเนินการ ผลการใช้รูปแบบพบว่า สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังการใช้รูปแบบมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ทําหน้าที่
นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558) ได้วิ จัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริห ารโรงเรียนเพื่ อ
บรรลุผลการประกัน คุณ ภาพภายในของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษาภาคใต้ฝั่ ง อั นดามั น มี วัต ถุป ระสงค์
1) เพื่อ ศึกษาสภาพปั จจุบั นของการบริห ารโรงเรียนเพื่อบรรลุ ผลการประกัน คุณภาพภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3) เพื่อตรวจสอบรูปแบบ และ
4) เพื่อศึกษาแนวทางการนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามันไปใช้ โดยมีวิธีวิจัย 4 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์
ด้านระบบงานและกลไก ด้านเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ และ 83 กิจกรรม คือ องค์ประกอบด้าน
หลักการ 37 กิจกรรม วัตถุประสงค์ 4 กิจกรรม ระบบงานกลไก 31 กิจกรรม และเงื่อนไขการนํา
รูปแบบไปใช้ 11 กิจกรรม ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น โดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย ( Delphi
Technique) จํานวน 2 รอบ พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด ด้าน
องค์ประกอบรูปแบบมีค่าดัชนีความความเที่ยงตรงเนื้อหาเป็นรายข้อ I-CVI ไม่ต่ํากว่า .85 ทุกข้อและ
ดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ S-CVI เท่ากับ .99
สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการ
บริ ห ารการประกั น คุ ณ ภาพของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ง กั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
2) กําหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 3) ประเมินกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกศึกษาการบริหาร
การประกันคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครู
และนักเรียนนักศึกษา จํานวน 120 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ขั้นตอนที่สอง กําหนดกลยุทธ์การบริหารการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ
จํานวน 9 คน และ ขั้นตอนที่สามประเมินกลยุทธ์ ด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิ ค
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจํานวน 12 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2) สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่พึง
ประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 4) พัฒนาและระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การให้มีความเหมาะสม
และความต่อเนื่อง 6) ส่งเสริมการวางแผนบริหารการประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 7) ส่งเสริมการ
จัดทําแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 8) พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 9) สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพให้ครบวงจรคุณภาพ 10) เร่ง รัดติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกัน
คุณ ภาพของสถานศึ กษาให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการอาชี วศึ ก ษา 11) ติ ด ตามผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
อาชี ว ศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ อง และ 12) สนั บสนุ นและต่ อยอดความรู้ ความสามารถผู้ สํ าเร็ จการศึ กษา
อาชีวศึกษา
จักรภพ เนวะมาตย์ (2558) ได้ทําวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัย
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เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ในวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบความสําเร็จ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ 4) เพื่อประเมินกลยุทธ์ โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม การสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ และ
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัย
เทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด และมาตรการ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ 1) ส่งเสริมการวางแผนการบริหารงานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึก ษา
ให้ มี ค วามเหมาะสมและทั น สมั ย 3) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม
มีจิตสํานึก ในการให้ บริการ และมีส่วนร่วมในการดําเนิน งานงานพั ฒนากิจการนักเรีย นนักศึกษา
4) พัฒนากระบวนการดําเนินงานงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
5) สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานในงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้ครบวงจรคุณภาพ
6) ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้
เหมาะสมและทันสมัย 7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติง านของงานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
สมาน อิศวภูมิ (2559) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในกับการบริหารสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลาง มีวัตถุประสงค์หลักคือ
เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการระบบประกันคุณภาพภายในกับการบริหารสถานศึกษา สําหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานขนาดกลาง สัง กั ดสํานั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน โดยการ
ดําเนินการเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ (2) พัฒนารูปแบบโดย
การร่างรูปแบบจากข้อมูลที่ศึกษาในขั้นตอนที่หนึ่ง และปรับปรุง รูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม และ
(3) ประเมินรูปแบบโดยการนํารูปแบบไปทดลองใช้ในสภาพจริง กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ประกอบด้ วยผู้บริ หาร ครู ผู้ รับ ผิดชอบงานประกั นคุ ณภาพภายใน และผู้แ ทนครูจํ านวน 21 คน
บุคลากรของสถานศึกษาที่ทดลองใช้ รูปแบบ 45 คน จาก 3 โรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
สถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบ จํานวน 15 คน
ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบหลักของรูปแบบมีสามองค์ประกอบ คือ (1) ความรู้
พื้นฐานของบุคลากรในการดําเนินงานตามรูปแบบ (2) ขั้นตอนการดําเนินงานตามรูปแบบ (3) ผลการ
ดําเนินงานตามรูปแบบ มี 3 ส่วน คือ สภาพการดําเนินงานรูปแบบ ความพึง พอใจของบุคลากรต่อ
รูป แบบ และผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอก และเมื่อ นํา รู ปแบบไปทดลองใช้ พบว่ า
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานตามรูปแบบอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ มาก และผ่ า นการประเมิ น รอบสามทั้ ง 3 โรงเรี ย น และประชุ ม อิ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ บว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านการประเมินผลรูปแบบซึ่ง
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
ปณตนนท์ เถียรประภากุล (2559) ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพบริบทและปัจจัยที่
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ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สัง กัดสํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษามั ธยมศึกษา และเพื่ อพัฒ นากลยุท ธ์การ
บริ ห ารงานวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั กษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดําเนินการสร้างกลยุทธ์จาก
ผลการศึกษาสภาพบริบทโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวน 33 คน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 396 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์โดย
การสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 13 คน
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสู งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชน
ในการกําหนดนโยบายจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 2) พัฒนาครูให้มีการ
จั ด การเรี ย นการสอนและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย น
3) ยกระดับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและครอบครัวในการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียน 4) เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ของ
นักเรียน 5) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน 6) ขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน
วาลิช ลีทา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึ กษาของโรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนเตรียมการ การ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผน การกํากับตรวจสอบการปฏิบัติการ และการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอน จํานวน 324 คน จากการสุ่มอย่างง่าย และคัดเลือกแบบเจาะจง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ า นวน 12 คน เพื่ อ สั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการนํ า เสนอ
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ การทดสอบค่าวิกฤตที
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและแต่ละรายด้านปฏิบัติไ ด้จริง ในระดับมาก โดยโรงเรียนขนาดใหญ่
ปฏิบัติได้จริงมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแต่ละด้าน มีปัญหาสําคัญดังนี้ ด้านการวางแผนเตรียมการ ปัญหาสําคัญ ได้แก่ ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน ด้านการดําเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ด้านการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติง าน ได้แก่ ขาดระบบและความไม่
จริ ง จั ง ของคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ และด้ า นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการดํ า เนิ น การ ได้ แ ก่
ขาดงบประมาณและความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 3) แนวการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแต่ละด้านมีแนวทางสําคัญดังนี้ ด้านการวางแผนเตรียมการ ได้แก่ การอบรมชี้แจง
ให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ คณะกรรมการควรดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่
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กําหนดไว้ ด้านการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่มีความรู้
ความสามารถและกําหนดตัวบ่งชี้การตรวจสอบที่ชัดเจน และด้านการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ
ได้แก่ เชิญนักวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจต่อครูและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินการ
จากผู้นําชุมชน
2. งานวิจัยต่างประเทศ
ปากเกอร์และเคส (Parker and Case, 1993:89-91) ได้ศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์ในการ
กระตุ้นให้คณะต่างๆ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งพบว่าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเหล่านั้นสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ที่ต้อง
สร้างให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้มาวางแผน
ในกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เพื่อที่จะช่วยในการสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดการความริเริ่มและนําไป
สรุปเกิดเป็นความรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียนในแต่ละบุคคลแต่ทั้งจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เร็วขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
แอทโจน (Atjonen, 1994) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น เครื่องมือ
การบริ หารและการพั ฒ นาครูใ นระบบโรงเรีย นโดยประเมิ นจากผู้ บริ ห ารโรงเรีย นประถมศึก ษา
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนรับภาระเรื่องหลักสูตรมากเกินไปโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรล่าช้า
ผลกระทบที่สําคัญคือครูผู้เชี่ยวชาญการสอนไม่สามารถนําออกแบบหลักสูตรได้ และปัญหาสําคัญ ที่
พบคือยังขาดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แซนเดอร์ส และคนอื่นๆ (Sanders, et al., 1995) ได้สังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับโมเดล
การประเมินโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา พบว่า ในสหรัฐอเมริกามีการประเมินโรงเรียนมาเป็นเวลากว่า
150 ปี มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งของกลุ่ม
ครู อาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน การประเมินโรงเรียนจะทําให้ไ ด้ข้อมูลที่ช่วยในการ
ตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานที่ดี ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน
คือ การช่วยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยังเป็นจุดอ่อน การประเมินโรงเรียนเกี่ยวข้องกับ
2 เรื่องคือ 1) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 2) การใช้เกณฑ์การตัดสินระดับ
ความสํ าเร็จ ของการดํา เนิ นงานของโรงเรี ยน แนวทางการประเมิน โรงเรีย นของสหรัฐ อเมริ กามี
4 รูปแบบคือ 1) การประเมินเพื่อการรับรองวิทยฐานะ 2) การประเมินโรงเรียนตามข้อกําหนดของรัฐ
เพื่อสนองต่อข้อเรียกร้ องของสาธารณชน 3) การประเมินโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4) การ
ประเมินโรงเรียนโดยกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น รัฐ และภูมิภาค สรุปได้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีสภาพความ
พร้อมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คีเซอร์ (Kezer, 2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในความร่วมมือระหว่างงานวิชาการ
และงานกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการบูรณาการ หรือการสร้างความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและงานกิจการ
นักศึกษา โดยถื อว่าเป็น วิธีที่ดีที่ สุดในการพัฒนานักศึกษาเพราะจะทําให้ เกิดความร่วมมื อในการ
ทํางานและขจัดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ได้
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อีทเธล (Ethel, 2013) ได้ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษาของประเทศ
ไนจีเรีย พบว่า การอาชีวศึกษามุ่งเน้นด้านการฝึกฝนทักษะเป็นสําคัญ ดัง นั้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการอาชีวศึกษาจึงเป็นแนวคิดที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานในระดับสูงในการอาชีวศึกษา
เช่น ด้านการเรียนการสอน สาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมผู้เรียน และกระบวนการทางวิชาการ
โดยรวม การอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพหมายความถึงสิ่งป้อนเข้า และผลที่ไ ด้ของหลักสูตร แนวคิดด้าน
การประกันคุณภาพในการนําไปใช้กับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แม้จะไม่อาจนํามาเป็นตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานได้โดยตรงแต่มีความจําเป็นที่ต้องให้ความใส่ใจอย่างจริงจัง คุณภาพการศึกษาที่ดี
เป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาโดยรวมของผู้เรียนที่จะให้ความมั่นใจต่อการพัฒนาที่เหมาะสม โอกาส
ในการทํางาน และความตระหนักในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และแนะนํากลยุทธ์ที่ทํา
ให้เกิ ดการประกันคุ ณภาพการศึกษาเรื่อ งนี้ไ ด้กําหนดตั วแปร (Parameters) สํา หรับการประกั น
คุณภาพการอาชีวศึกษาไว้ดังนี้ คือ คุณภาพของครูและผู้ฝึกทักษะ การสอน การประกันคุณภาพ
หลักสูตร การควบคุมดูแล การประเมินผล และได้กําหนดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการประกันคุณภาพ
คือ งบประมาณไม่เพียงพอ คุณภาพและปริมาณของบุคลากรไม่เพียงพอ การขาดสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ปัญหาการขาดงานของครูและขาดเรียนของผู้เรียน การละเลยต่อรายงานการประกันคุณภาพ
มุนะสตีวี่ เออร์นี่ (Munastiwi, Erni., 2015) ได้ทําการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้น เฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือที่เรียกโดยใช้คําย่อ
ว่า “SMK” โดยรูปแบบดังกล่าวได้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกตั้งแต่ผู้ เรียนตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา การประกันคุณภาพเป็นสิ่ง ที่สําคัญในการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาในสัง กัดอาชีวศึกษา ที่ไ ด้รับความคาดหวังในการผลิตทรัพยากร
มนุษย์ชั้นนําเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลประกอบด้วย “SMK” 4 แห่ง ซึ่งแต่ละ
แห่งมีผู้ให้ข้อมูลจํานวน 61 คน “SMK” 3 แห่งแรกได้ถูกกําหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบใน
ขั้นแรก ในขณะที่สถานศึกษาแห่งที่เหลือได้ถูกกําหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบรูปแบบ
(Model Test) การเก็บข้อมูลได้ใช้เทคนิควิธีการ 4 รูปแบบ คือ การสื บค้นข้อมูลจากเอกสาร การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ในด้า นคุณภาพของสถานศึกษา “SMK” สามารถเปลี่ยนความคิ ด
ความเชื่อของผู้เรียนส่วนใหญ่ให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีผลิตภาพมากขึ้น ผู้เรียนไม่ต้อง
พึ่งพาแต่สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให้ แต่ในทางตรงกันข้าม พวกเขาพยายามหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกและครูได้นําเอาอุปกรณ์ต ามเกณฑ์กําหนดและที่สามารถ
ดัดแปลงได้มาใช้ในทางปฏิบัติ สรุปในการกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาจาก “SMK” ควรมีสมรรถนะที่
สัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์และการเป็นผู้ประกอบการ โดยสมรรถนะแรกคือ การคาดการณ์ถึงยุค
สมัยของโลกาภิวัตน์ สมรรถนะที่สองคือ การพัฒนาจิตสํานึกของความเป็นผู้ประกอบการที่สามารถ
สร้ างงานต่า งๆ ได้ ผลของรู ปแบบนี้ ไ ด้ พิ สูจ น์ใ ห้ เห็ นว่ า มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยเฉพาะในการพัฒ นา
ความคิด ความเชื่อ และความตระหนักของผู้เรียนในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รูปแบบนี้สามารถ
สนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้พัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่ผู้สําเร็จการศึกษา จะไม่ได้มี
เพียงความสามารถที่จะทํางานในบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้
อีกด้วย
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ซินหลาน (Xinlan, 2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสะท้อนระบบการประกันคุณภาพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในยุค บิ้กดาต้า โดยที่บิ้กดาต้าจะมีลักษณะสําคัญ คือ ปริมาณ
ความหลากหลาย คุณค่าและการหมุนเวียน ในปัจจุบันมีโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้นและเป็นความท้าทายใน
การสร้างระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้น ในประเทศ
จีน ในยุคของบิ้กดาต้าเช่นนี้ มีปัญหาในระบบการประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตรในปัจจุบัน
อย่างเช่น โครงสร้างคณะทํางานที่ไ ม่สมบูรณ์ การไม่มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มาตรฐานต่างๆ ไม่อิงหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ และการลงทุนด้านความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ การ
สร้างระบบการประกันคุณภาพสําหรับระดับประกาศนียบัตรภายใต้ยุค บิ้กดาต้าจึงจําเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสร้างระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้รองรับต่อโครงสร้าง
คณะกรรมการหลายภาคส่วน แนวโน้มการพัฒนาระดับชั้นในการปฏิบัติงานแบบหลายชั้น ในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการทําให้ฐานข้อมูลของระบบการประกันคุณภาพมีความเข้มแข็งขึ้น
แกทท์และโฟว์โชว์ (Gatt & Faurschou, 2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้การประกัน
คุณภาพของยุโรปในการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา (EQAVET) ในระดับประเทศ ในความ
เข้าใจเชิงลึกจากโครงการ PEN Leonardo EQAVET ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพในการ
อาชี วศึ ก ษา และการฝึ กอบรม งานวิ จัย นี้ ไ ด้ เ น้น การนํ า กระบวนการประกั นคุ ณ ภาพไปใช้โ ดยผู้
ให้บริการด้านอาชีวศึกษา ใน 4 ประเทศ คือ มอลต้า อิตาลี่ ตุรกี และสวีเดน มีการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ให้บริหารด้านอาชีวศึกษา จํานวน 62 ราย
ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศต่างๆ มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับ EQAVET ยกเว้น มอลต้า
ที่ผู้ให้บริการด้านอาชีวศึกษาทุกแห่งได้นําบางด้านของ EQAVET ไปใช้ แม้บางครั้ง จะมิไ ด้เกิดจาก
ความตั้งใจก็ตาม สถานการณ์ที่พบคือ มีการนํา EQAVET มาใช้ในระดับที่ต่ํากว่าเป้าหมายไว้มาก โดย
มีการสะท้อนผลไว้ดังนี้ ในขั้นวางแผน ผู้ให้บริการด้านอาชีวศึกษาในทุกประเทศได้กล่าวถึงความ
จําเป็นในการวางแผนและประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงอยู่เสมอ โดยประเทศมอลต้าและอิตาลี่ ได้
กล่า วถึง ความจํา เป็น ในการปรับ ระบบประกัน คุณ ภาพให้ส อดคล้องกับความต้อ งการ และการมี
แนวทางที่ชัดเจนในการจัดแผนการศึกษา ในขั้นการนําไปใช้ ได้มีการกล่าวถึงความจําเป็นในการมีทีม
ที่มุ่งมั่น มีความสมดุลและเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพ การควบคุมดูแล การลดขั้นตอนการทํางาน
ทางราชการ และความสามารถสื่อสารกันได้โดยชัดเจน
วี ส เนอร์ แ ละเนอร์ เ ฮนนิ่ ง (Wiesner and Nurhening, 2018) ได้ ศึ ก ษาการบริ ห าร
จัดการคุณภาพการอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา:บทบาทของครูในการพัฒนาคุณภาพองค์กร
พบว่า ครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนมี
ส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของการอาชีวศึกษา และครูมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการนําเอาระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามาใช้ ประเด็นหลักที่รายงานการศึกษาฉบับนี้ต้องการเน้นย้ําคือ
ทําอย่างไรจะให้ครูมีความเข้าใจต่อคุณภาพการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหลายที่ครูปฏิบัติให้นําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพได้ ระบบการประกั นคุณภาพ เป็นสิ่งจําเป็นในการนํามาประยุกต์ใช้ใน
การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของโลกแห่งการ
ทํางานได้ ครูต่างปฏิบัติงานอยู่ในกระบวนการหลักคือกระบวนการเรียนการสอน จึงจําเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนที่ดีจากกระบวนการหลัก อื่น ๆ อย่างเช่นกระบวนการบริหารจั ดการ และสนับสนุ น
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กิจกรรมทั้งหลายในสถาบันอาชีวศึกษา ล้วนมีความเชื่อมโยงกับงานของครู จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
บูรณาการให้ครูอยู่ในกระบวนการพัฒนาและประกันคุณภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและการประเมินกลยุทธ์ แนวคิด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบ
ผลสํ า เร็ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บการวิ จัย และการพั ฒนา เทคนิ ค ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสัง เคราะห์ประกอบการพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุป
เป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา และแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาตัวแปรดังกล่าว ดังภาพที่ 10
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากลยุทธ์

ทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาและ
การประเมินกลยุทธ์
1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับปวช.
และระดับปวส. พ.ศ. 2559
4. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธ์
5. บริบทเกี่ยวกับ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดในการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ :
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พันธกิจ :
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. ประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
เป้าประสงค์ :
1. คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
3. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้แก่
ผู้เรียน
4. ยกระดับการกํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 10 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อ นระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้น ที่ 1.1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญ หา และปั จจัย การขับ เคลื่อนระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ โดยการสังเคราะห์เอกสาร
ขั้น ที่ 1.2 ผลการศึกษาสภาพ ปัญ หา และปั จจัย การขับ เคลื่อนระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ โดยการสารวจ
ขั้นที่ 1.3 ผลการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ที่ ป ระสบ
ผลสาเร็จ โดยการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นที่ 2.1 ผลการจัดทาร่างกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ขั้น ที่ 2.2 ผลการตรวจสอบร่ างกลยุท ธ์ ก ารขับ เคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดย
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
ขั้น ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นที่ 3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
การดาเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้น ที่ 3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
กลยุ ทธ์ การขั บเคลื่ อนระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้ น ที่ 4.1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้น ที่ 4.2 รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
หลังการทดลองใช้กลยุทธ์
ขั้นที่ 4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมโครงการในการประเมินกลยุทธ์
ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 3
ขั้นที่ 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในการประเมินกลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นที่ 1.1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัย การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จากการสังเคราะห์เอกสาร
ผู้วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติก ารประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา คู่มือการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง สานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา คู่ มื อ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาว่ า ด้ว ยการบริ ห ารสถานศึก ษา พ.ศ. 2552 และคู่มื อ การประกั น
คุณภาพการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะ
เอกสารจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560
รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการศึกษาสภาพ
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งปรากฏผล ดังตารางที่ 13 - 15 ดังนี้
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ตารางที่ 13 ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สภาพการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ

ปัญหาการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ

1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งมีการแต่งตั้งทั้งในระดับวิทยาลัย และ
ระดับแผนกโดยมีการระบุหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
2. มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อดาเนิน
การในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
3. มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. มีการกาหนดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อจัดการศึกษาร่วมกัน
6. มีการจัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การประกันคุณภาพภายในให้กับครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา
7. มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีและปฏิทินดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน
8. มีการกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในด้านอาชีวศึกษาโดยใช้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด

1. สถานศึกษาโดยภาพรวมขาดการจัดระบบ
การบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่ชัดเจน
2. ขาดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้แทน
ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขาดความตระหนักไม่ให้ความสาคัญในการ
ประกันคุณภาพ
4. ขาดการบูรณาการงานด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทาให้เกิดการทางานแบบแยกส่วน
5. ขาดการจัดระบบสารสนเทศที่ทันสมัยการ
จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่างไม่เชื่อมโยงกัน
6. ขาดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน ท้องถิ่น นอกเหนือจากมาตรฐานที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
7. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 14 สภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สภาพการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ

ปัญหาการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ

1. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ สาระสาคัญของการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
2. มีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. มีการกาหนดกรอบประเด็นสาคัญของการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4. มีการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
5. มีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. มีการวางระบบการปฏิบัติงาน และมอบหมาย
ภารกิจการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
7. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

1. ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการ
ประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน
2. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
3. ไม่นาผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุง
แก้ไข
4. ขาดการกากับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 15 สภาพและปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการประเมินคุณภาพ
ภายใน
สภาพการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ

ปัญหาการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในฯ

1. มีการวางแผนการประเมิน และการกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการประเมิน
2. มีการดาเนินการประเมินตามแผนการที่
กาหนดไว้ และมีการกากับ ติดตามการทางาน
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
3. มีการสรุปผลการประเมิน สรุปจุดเด่น จุด
ด้อย และข้อเสนอแนะ
4. มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงพัฒนา นาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษา

1. บุคลากรขาดความรู้ในการจัดทาเครื่องมือใน
การประเมิน
2. ขาดการเตรียมความพร้อมในการ
รับการประเมิน
3. ขาดเอกสาร หลักฐาน ที่จาเป็นที่ใช้
ประกอบการประเมิน
4. ระยะเวลาในการประเมินไม่เหมาะสม ทาให้
เตรียมการไม่พร้อม
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จากตารางที่ 13 – 15 ผลการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สภาพและปัญหา
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
1.1.1 ผลการสัง เคราะห์ เอกสารเกี่ ยวกับ ศึ กษาสภาพการขับ เคลื่อ นระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
1) สภาพด้ านการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก พบว่ า 1) มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง มีการแต่ง ตั้ง ทั้ง ในระดับวิทยาลัย และระดับ
แผนกวิชา โดยมีการระบุหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 2) มีการจัดตั้ง หน่วยงานรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อดาเนิน การในการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ 3) มี ก ารก าหนดนโยบายและแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
2) สภาพด้ านการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา 3 อั นดั บแรก
พบว่า 1) มีการจัดประชุม ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ สาระสาคัญของการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 2) มีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 3) มีการกาหนดกรอบประเด็นสาคัญของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3) สภาพด้านการประเมินคุณภาพภายใน 3 อันดับแรก พบว่า 1) มีการ
วางแผนการประเมิน และการก าหนดวัต ถุป ระสงค์ เป้า หมายการประเมิ น 2) มี การด าเนิน การ
ประเมินตามแผนการที่กาหนดไว้ และมีการกากับ ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
3) มีการสรุปผลการประเมิน สรุปจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ
1.1.2 ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ ปัญ หาการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
1) ปั ญ หาด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3 อั น ดั บ แรก พบว่ า
1) สถานศึกษาโดยภาพรวมขาดการจัดระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่ชัดเจน 2) ขาดการ
มีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้แทนชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 3) ขาดความตระหนักไม่ให้
ความสาคัญในการประกันคุณภาพ
2) ปัญหาด้านการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษา 3 อันดับแรก
พบว่า 1) ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน 2) ขาดการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพ 3) ไม่นาผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไข
3) ปั ญ หาด้ านการประเมิ นคุ ณภาพภายใน 3 อั นดั บแรก พบว่ า 1)
บุคลากรขาดความรู้ในการจัดทาเครื่องมือในการประเมิน 2) ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมิน 3) ขาดเอกสาร หลักฐาน ที่จาเป็นที่ใช้ประกอบการประเมิน
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1.1.3 ผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ ปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
1) ปัจจัยสาหรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
2) ปัจจัยสาหรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม/วัฒนธรรม ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย และ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
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ขั้น ที่ 1.2 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัย การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
โดยการสารวจ
ตารางที่ 16 จานวนและร้อยละของบุคลากร จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ และ
ประสบการณ์การทางาน
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
69
57.50
หญิง
51
42.50
รวม
120
100
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
18
15.00
30 - 39 ปี
34
28.33
40 - 49 ปี
47
39.17
50 ปี ขึ้นไป
21
17.50
รวม
120
100
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
83
69.17
ปริญญาโท
34
28.33
ปริญญาเอก
3
2.5
รวม
120
100
4. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
3
2.50
ครูผู้สอน
117
97.50
รวม
120
120
5. ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
17
14.17
10 - 19 ปี
69
57.50
20 - 29 ปี
51
42.50
30 ปี ขึ้นไป
รวม
120
100
จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็น เพศชาย คิด เป็น ร้ อยละ
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 ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ปฏิบั ติหน้าที่ค รูคิดเป็นร้ อยละ 97.50 และผู้บริหาร
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 2.50 และผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ทางาน 20-29 ปีมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมามีประสบการณ์ทางาน 30 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.50
1.2.1 ผลการศึกษาสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ผลการศึกษาสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 17-18
ตารางที่ 17 สภาพการขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.1 ตั้งคณะกรรมการดาเนินการทุกแผนกวิชา
1.2 มีการมอบหมาย และกาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
1.3 มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อ
ดาเนินการอย่างชัดเจน
1.4 มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา
1.5 มีการจัดการประชุมเพื่อวางแผน กากับ และติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง
1.6 มีการเปิดโอกาส ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน
สถานประกอบการ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ
1.7 มีระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ รองรับการ
ดาเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน

ผู้บริหารและครูผู้สอน
(n=120)
จานวน
ร้อยละ
119
116
116

99.17
96.67
96.67

118

98.33

114

95.00

113

94.17

115

95.83
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายใน
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
2.2 สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร โดยเริ่มจากการวางแผนการ
ดาเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง
พัฒนา
2.3 สถานศึกษาใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาคุณภาพห้องเรียน การจัดทาโครงการ
กิจกรรม ต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน
2.4 มีการดาเนินการ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
2.5 มีกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
แผนกวิชาถึงระดับสถานศึกษา เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่
กาหนด
2.6 มีการให้ความรู้และทักษะในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในแก่ครู และบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2.7 มีการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน และเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา
2.8 มีกลไกในการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ

ผู้บริหารและครูผู้สอน
(n=120)
จานวน
ร้อยละ
118

98.33

117

97.50

115

95.83

116
112

96.67
93.33

116

96.67

115

95,83

114

95.00
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศการประกันคุณภาพ
ภายใน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ
3.2 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยให้บุคลากรทุกคนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
3.3 มีระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3.4 ระบบสารสนเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สะดวกในการสืบค้น
3.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการนาข้อมูลและ
สารสนเทศมาจัดทาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่ายชัดเจน
3.6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทาข้อมูล
พื้นฐานการศึกษาและนามาพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษามอบรองผู้อานวยการและหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดทา
4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรม การประกันคุณภาพ
ดาเนินการจัดทา
4.3 คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนด
ทิศทาง
4.4 คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 – 5
4.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกัน
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4.6 ผู้บริหารสถานศึกษา ชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ครูและบุคลากรทุกคนทราบก่อนนาไป
ปฏิบัติ

ผู้บริหารและครูผู้สอน
(n=120)
จานวน
จานวน
115

95.83

114

95.00

115
113

95.83
94.17

116

95.83

118

98.33

118

98.33

113

94.17

117

97.50

114

95.00

116

96.67

116

96.67
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การดาเนินงานตามแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการกากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการนิเทศ ติดตาม กากับ และ
ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีอย่างต่อเนื่อง
5.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีระหว่างการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรม
5.6 มีการสรุปและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ผู้บริหารและครูผู้สอน
(n=120)
จานวน
จานวน
116

96.67

115

95.83

114

95.00

115

95.83

117

97.50

118

98.33
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. การกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และ
ดาเนินการตามมาตรฐาน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6.1 ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้เป็น
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
6.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในร่วมกันกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาประกาศใช้เป็นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
6.3 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในร่วมกัน
ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
ในแต่ละมาตรฐาน
6.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในมีการนาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการการประกันคุณภาพภายใน
6.5 ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน

ผู้บริหารและครูผู้สอน
(n=120)
จานวน
จานวน
118

98.33

116

96.67

114

95.00

115

95.83

115

95.83

จากตารางที่ 17 พบว่าสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ทยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของวิ ท ยาลั ย พบว่ า
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นการทุ ก แผนกวิ ช ามากที่ สุ ด คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 99.17
รองลงมาคือมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถานศึกษา คิดเป็น
ร้ อ ยละ 98.33 น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ารเปิ ด โอกาส ครู บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ผู้ แ ทนชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 94.17
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2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมาคือสถานศึกษาใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร โดยเริ่มจากการวางแผนการดาเนินการ
ตามแผน การตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 97.50 และน้อยที่สุดคือเรื่องมี
กลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ถึงระดับสถานศึกษา เพื่อให้ได้
คุณภาพตามที่กาหนดคิดเป็นร้อยละ 93.33
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและนามาพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.83 รองลงมาคือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษา มีการนาข้อมูลและสารสนเทศมาจัดทาอย่างเป็นระบบ และสรุปเป็นภาพรวมเข้าใจง่าย ชัดเจน
คิดเป็นร้อยละ 95.83 และน้อยที่สุดคือ ระบบสารสนเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สะดวกในการสืบค้นคิดเป็นร้อยละ 94.17
4. การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามอบรอง
ผู้ อ านวยการและหั ว หน้ า งานประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจั ดท า มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.33
รองลงมาคือ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยโอกาส
และอุปสรรค เพื่อกาหนดทิ ศทาง และเป้ าหมายของแผน คิ ดเป็นร้ อยละ 97.50 และน้อ ยที่สุ ดคื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรม การประกันคุณภาพดาเนินการจัดทา คิดเป็นร้อยละ 94.17
5. การด าเนิน งานตามแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษา พบว่ า มีการสรุ ปและรายงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
98.33 รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ และกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.50 น้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึ กษาและครู มี การนิ เ ทศ ติ ดตาม ก ากั บ และประเมิ น แผนพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.00
6. การกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการดาเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้เป็นมาตรฐานการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.33 รองลงมาคื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษา ครู และคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายในร่ วมกั นกาหนดมาตรฐานการประกั น
คุ ณ ภาพภายในโดยใช้ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.67 และน้อยที่สุด
คื อ ผู้ บ ริ ห าร ครู คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในร่ ว มกั น ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห าแนวทางการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.00

158
ตารางที่ 18 สภาพการขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1. การดาเนินการด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพระดับแผนกวิชา
รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบวิสัยทัศน์
และภารกิจของสถานศึกษา
1.4 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ และทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพการ
เรียนการสอน เช่น การพัฒนาหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ระบบการวัดผลประเมินผล ระบบการช่วยเหลือผู้เรียน
1.6 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ ระบบการ
บริหารและจัดการเช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. การนาผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพดาเนินการจัดทาแผนงาน
โครงการ
2.2 มอบหมายให้แผนกวิชา และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องไป
ดาเนินการ
2.3 นาเข้าแผนปฏิบัติการประจาปีโดยดาเนินการปรับแผนเพื่อรีบ
ดาเนินการโดยเร่งด่วน
2.4 นาเข้าแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อดาเนินการในปีถัดไป
2.5 นาเข้าแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเพื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารและครูผู้สอน
(n=120)
จานวน
ร้อยละ
118

98.33

115

95.83

116

96.67

117

97.50

116

96.67

116

96.67

112

93.33

119

99.17

117

97.50

115

95.83

115
113

95.83
94.17
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จากตารางที่ 18 แสดงว่า สภาพการขั บเคลื่อ นระบบประกันคุ ณภาพภายในเพื่อพั ฒนา
คุณ ภาพผู้เ รี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึ ก ษา ของวิท ยาลั ย เทคนิค นครสวรรค์ ด้ านการติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
1. การดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพระดับแผนกวิชารับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.33
รองลงมาคื อ คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณภาพมี การตรวจสอบ และทบทวนแผนพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึ กษาคิ ดเป็ นร้อยละ 97.50 และน้ อยที่สุ ดคือ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ คิดเป็นร้อยละ 93.33
2. การนาผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน พบว่า ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพดาเนินการจัดทาแผนงาน โครงการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 99.17 รองลงมาคือ มอบหมายให้แผนกวิชา และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.50 และน้อยที่สุดคือ นาเข้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
คิดเป็น ร้อยละ 94.17
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ตารางที่ 19 สภาพการขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการประเมินคุณภาพ
ภายใน
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
1. การดาเนินการ การประเมินคุณภาพภายใน (เลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับแผนกวิชา โดยมีการ
มอบหมายอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษามีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในด้วยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย
1.3 มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้งก่อนการ
ประเมิน
1.4 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ
1.5 มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้าน
อื่นๆ

ผู้บริหารและครูผู้สอน
จานวน
ร้อยละ
118

98.33

116

96.67

115

95.83

116

96.67

117

97.50
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
2. การดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง
2.2 ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองโดยหัวหน้า
งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
2.3 ผู้บริหาร และคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
2.4 คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองได้ตรง
ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.5 สถานศึกษามีการนาข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ตนเองไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในปี
ต่อไป
2.6 สถานศึกษามีการรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อต้น
สังกัด สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นปี
การศึกษา

ผู้บริหารและครูผู้สอน
จานวน
ร้อยละ
118

98.33

117

97.50

114

95.00

115

95.83

116

96.67

116

96.67

จากตารางที่ 19 แสดงว่ าสภาพการขับ เคลื่อ นระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สภาพด้านการประเมิน
คุณภาพภายใน มีดังนี้
1. การดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับแผนกวิชา โดยมีการมอบหมายอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมาคือ มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนางานด้านอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 97.50 น้อยที่สุด คือ
มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้งก่อนการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.83
2. ด้ า นการด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง พบว่ า มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมา
คือ ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองโดยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.50 และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารและคณะกรรมการดาเนิน การประกั น
คุณภาพภายใน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 95.00
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1.2.2 ผลการศึกษาปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ปัญหาในการดาเนิน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยนาเสนอ 3
ด้าน ประกอบด้ วย 1) ด้ านการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา 2) ด้า นการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึก ษา และ 3) ด้านการประเมิ นคุณภาพภายใน ผลการวิเคราะห์ ปัญ หาการประกัน คุณภาพ
ภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 20 และนาเสนอเป็นรายด้าน
ในตารางที่ 21-23
ตารางที่ 20 ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ปัญ หาการขับ เคลื่ อนระบบประกั น
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์ โดยภาพรวม
ด้าน
ที่

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

3.84

0.43

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 20 แสดงว่าปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก (  =3.84) เมื่ อพิจารณาเป็น รายด้า น พบว่ า ส่วนใหญ่มีค่ าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประเมินคุณภาพภายใน (  =3.87) ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (  =3.85) และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  =3.80) ตามลาดับ
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ตารางที่ 21 ค่ า เฉลี่ ย ค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปั ญหาการขับ เคลื่ อ นระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ
ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่
1 ไม่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อ
ดาเนินการในการประกันคุณภาพในอย่างชัดเจน
2 ขาดระบบงานที่ดีเกี่ยวกับการวางแผน ระยะเวลา
เป้าหมายและความสาเร็จของงาน
3 ขาดการปรับโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และตัวบ่งชี้
4 ขาดข้อมูลพื้นฐาน ด้านนักเรียน ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไปเพื่อใช้
ในการบริหาร
5 ไม่ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดแนวทาง
ในการประกันคุณภาพภายใน
6 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความ
ตระหนักและไม่เห็นความสาคัญในการประกันคุณภาพ
ภายใน
7 ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน สถานประกอบการและนักศึกษาในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
8 บุคคลากรในสถานศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงงานใน
หน้าที่เข้ากับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
9 บุคลากรไม่ใส่ใจในการดาเนินงานตามภาระงานปกติ
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA (วางแผน ดาเนินงาน
ตรวจสอบ และปรับปรุง) อย่างต่อเนื่องเป็น
วัฒนธรรมองค์กร



S.D.

3.88

0.80

ระดับ
ปัญหา
มาก

3.70

0.83

มาก

3.79

0.83

มาก

3.59

0.76

มาก

3.86

0.81

มาก

3.84

0.84

มาก

3.89

0.83

มาก

3.85

0.78

มาก

3.73

0.85

มาก
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
ข้อ
ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่
10 ขาดการประสานงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานใน
ด้านต่างๆ
11 การจัด ทาระบบข้ อมู ลเอกสารและสารสนเทศต่า ง ๆ
ไม่เป็นระบบ
12 ข้อกาหนดของตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในขาดความชัดเจนในการนาสู่การปฏิบัติ
13 จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
14 ขาดการสร้างเครื่องมือ แบบประเมินเพื่อรองรับ
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
15 ขาดงบประมาณ ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อ เอกสาร
วัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการ
16 ไม่ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
17 ไม่ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของแผนพัฒนา
สถานศึ กษาให้ สอดคล้ อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละมาตรฐาน
การศึกษา
18 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
19 ขาดการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม



S.D.

3.86

0.76

ระดับ
ปัญหา
มาก

3.67

0.74

มาก

3.83

0.75

มาก

3.87

0.84

มาก

3.75

0.73

มาก

3.84

0.77

มาก

3.79
3.72

0.82
0.71

มาก
มาก

3.83

0.89

มาก

3.87

0.82

มาก

3.80

0.64

มาก

จากตารางที่ 21 แสดงว่า ปัญหาการขับ เคลื่อนระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน สถานประกอบการและนักศึกษาในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (  =3.89) รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไม่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อดาเนินการในการ
ประกันคุณภาพในอย่างชัดเจน (  =3.88) จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยขาดการมีส่วนร่วมของผู้
ที่มีส่ วนเกี่ย วข้ อง และขาดการก ากั บติด ตามผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติก ารประจาปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  =3.87) ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 ค่ า เฉลี่ ย ค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปั ญหาการขับ เคลื่ อ นระบบประกั น
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปัญหาด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา



S.D.

ไม่วางแผนในการตรวจสอบคุณภาพ
ขาดทีมงานเพื่อดาเนินการในการตรวจสอบคุณภาพ
ไม่กาหนดขอบข่ายการตรวจสอบคุณภาพ
ไม่กาหนดวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ
ไม่วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการแต่ละตัว
บ่งชี้เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
ขาดการตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการอย่างครบถ้วน
บุคลากรขาดความรู้ ความข้าใจ และการไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพ
ไม่นาผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระยะ
ไม่นาผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

3.85
3.79
3.84
3.87
3.86

0.79
0.78
0.75
0.69
0.88

ระดับ
ปัญหา
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.89
3.79

0.85
0.87

มาก
มาก

3.85

0.78

มาก

3.87

0.79

มาก

3.85

0.59

มาก

จากตารางที่ 22 แสดงว่ าปัญหาการขั บเคลื่อ นระบบประกั นคุณภาพภายในเพื่ อพัฒนา
คุณ ภาพผู้ เรี ย นตามมาตรฐานการอาชีว ศึ กษา ของวิท ยาลั ย เทคนิค นครสวรรค์ ด้า นการติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขาดการตรวจสอบตามแผนงาน/
โครงการอย่างครบถ้วน (  =3.89) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไม่กาหนดวิธีการในการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ และไม่ น าผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(  =3.87) ตามลาดับ
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ตารางที่ 23 ค่ า เฉลี่ ย ค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปั ญหาการขับ เคลื่ อ นระบบประกั น
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์ ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปัญหาด้านการประเมินคุณภาพภายใน
ขาดการวางแผนการประเมินคุณภาพ
ไม่กาหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ขาดบุคลากรในการประเมินคุณภาพการประกัน
คุณภาพภายใน
ผู้ประเมินไม่เป็นกัลยาณมิตร
การขาดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินคุณภาพให้กับบุคคลากรในสถานศึกษา
ความไม่ชัดเจนของเครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้
ประกอบการประเมิน
ขาดการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องไม่มี
ส่วนร่วมให้ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานเสนอต่อต้นสังกัด
เขียนรายงานไม่สะท้อนจุดเด่น จุดด้อย ของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน
การไม่นาผลการประเมินแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ทุกฝ่าย
เอกสาร ข้อมูลประกอบการประเมินมีไม่ครบถ้วน
บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ยรวม



S.D.

3.95
3.89
3.85

0.79
0.78
0.75

ระดับ
ปัญหา
มาก
มาก
มาก

3.87
3.91

0.69
0.88

มาก
มาก

3.82

0.76

มาก

3.76

0.73

มาก

3.92

0.84

มาก

3.90

0.67

มาก

3.87

0.76

มาก

3.79
3.82

0.82
0.79

มาก
มาก

3.87

0.59

มาก

จากตารางที่ 23 แสดงว่ าปัญหาการขั บเคลื่อ นระบบประกั นคุณภาพภายในเพื่ อพัฒนา
คุณภาพผู้เ รียนตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา ของวิท ยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์ ด้า นการประเมิ น
คุณภาพภายใน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสูง สุด ได้แก่ ขาดการวางแผนการประเมินคุณภาพ
(  =3.95) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานเสนอต่อต้นสังกัด (  =3.92) และ การขาดการเสริมสร้า ง
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณภาพให้กับบุคคลากรในสถานศึกษา (  =3.91) ตามลาดับ
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1.2.3 ปั จ จั ย การขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยนาเสนอ
8 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) บุ ค ลากร 2) งบประมาณ 3) วั ส ดุ /อุ ป กรณ์ และ 4) การบริ ห ารจั ด การ
5) ด้ านเศรษฐกิ จ 6) ด้ านสัง คม/วั ฒนธรรม 7) ด้านการเมือ ง/กฎหมาย และ 8) ด้า นเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้สรุปเป็นภาพรวมในตารางที่ 24 และนาเสนอเป็น
รายปัจจัยในตารางที่ 25 – 32
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยภาครวม
ด้าน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในฯ
ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ
ด้านวัสดุ/อุปกรณ์
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม/วัฒนธรรม
ด้านการเมือง/กฎหมาย
ด้านเทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ยรวม



S.D.

ระดับ

3.77
3.79
3.83
3.26
3.74
3.43
4.13
3.72
4.17

0.63
0.58
0.41
0.67
0.72
0.46
0.55
0.42
0.41

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 24 แสดงว่าปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ใ นระดั บมาก (  =4.17) เมื่อ พิจารณาเป็น รายด้า น พบว่า ด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู ง สุด ได้แ ก่ ด้า น
การเมือง/กฎหมาย (  =4.13) รองลงมา ได้แก่ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (  =3.83) และด้านงบประมาณ
(  =3.79) ตามลาดับ
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ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านบุคลากร
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปัจจัยด้านบุคลากร



S.D.

ระดับ

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล
ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผนและนาแผนไปสู่
การปฏิบัติ
ผู้บ ริห ารมีม นุ ษยสัม พัน ธ์ และติด ต่อ ประสานงานกั บ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ครูผู้สอนมีความตระหนักในความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา ผู้เรียน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน
ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลา
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ครูผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน
ค่าเฉลี่ยรวม

3.78
3.60

0.80
0.83

มาก
มาก

3.89

0.83

มาก

3.49

0.89

มาก

3.90
3.85

0.85
0.78

มาก
มาก

3.73

0.83

มาก

3.80

0.75

มาก

3.86

0.79

มาก

3.77

0.68

มาก

จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.77)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 ข้อแรก ได้แก่
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (  =3.90) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (  =3.89) และครูผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน (  =3.86)
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ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านงบประมาณ
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ปัจจัยด้านงบประมาณ



S.D.

ระดับ

สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ
สถานศึกษามีการมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษามีการจัดทาหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร
ภายในโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์และมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของรายจ่ายที่สอดคล้องกัน
สถานศึกษามีแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษาศึกษาและต้นสังกัด
สถานศึกษามีการคานวณค่าใช้จ่ายต่อการดาเนิน
กิจกรรมที่สถานศึกษากาหนดในแผนงาน/โครงการ
ครอบคลุมทุกภารกิจ
สถานศึกษามีการจัดทาโครงการที่สอดคล้อง กับ
แผนงานโดยระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และ
งบประมาณ อย่างชัดเจน
สถานศึกษามีการจัดทาระบบควบคุมงบประมาณที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานศึกษามีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ
ค่าเฉลี่ยรวม

3.80

0.84

มาก

3.75

0.79

มาก

3.96

0.81

มาก

3.87

0.84

มาก

3.64

0.72

มาก

3.76

0.79

มาก

3.66

0.82

มาก

3.85

0.81

มาก

3.79

0.63

มาก

จากตารางที่ 26 พบว่ า ปั จจั ย ด้ านงบประมาณ ในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก
(  =3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อ
แรก ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดทาหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรภายในโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์
และมีการจัดลาดับความสาคัญของรายจ่ายที่สอดคล้องกัน (  =3.96) รองลงมา สถานศึกษามีแผน
งบประมาณและแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
สถานศึ ก ษาศึ ก ษาและต้ นสั ง กั ด (  =3.87) และสถานศึ ก ษามี การจั ดงบประมาณสนับ สนุน การ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ (  =3.85)

170
ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์
ข้อ
ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์
ที่
1 ความพร้อมของวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้และ
เครื่องมือต่างๆ ในสถานศึกษา
2 ความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3 ความพร้อมของแหล่งค้นคว้าข้อมูลในสถานศึกษา
4 ความพร้อมของวัสดุฝึกของนักศึกษา
5 ความพร้อมของครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม



S.D.

ระดับ

3.89

0.89

มาก

3.87
3.73
3.85
3.80
3.83

0.77
0.82
0.80
0.85
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 27 พบว่า ปัจจัยด้านวั สดุ/ อุปกรณ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก
(  =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อ
แรก ได้ แ ก่ ความพร้ อ มของวั สดุ สิ่ ง ของ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในสถานศึ ก ษา
(  = 3.89) รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (  = 3.87) และความ
พร้อมของวัสดุฝึกของนักศึกษา (  = 3.85)
ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรีย นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
มีการกาหนดแผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพที่สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง
สถานศึกษามีการพัฒนางาน โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ประชาคมอาชีวศึกษาในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี
ค่าเฉลี่ยรวม



S.D.

ระดับ

2.98

0.65

ปานกลาง

2.84

0.71

ปานกลาง

3.75

0.79

มาก

2.93

0.71

ปานกลาง

3.80

0.84

มาก

3.26

0.41

ปานกลาง
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จากตารางที่ 28 พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปาน
กลาง (  =3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ข้ อ แรก ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาได้ รั บ การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาจากสถาน
ประกอบการเป็ น อย่ า งดี (  =3.80) รองลงมา ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นางาน โครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (  =3.75) และมีการกาหนดแผนงานบริหารโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา (  =2.98)
ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ
ข้อ
ที่
1
2
3
4

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ



S.D.

ระดับ

ความเพียงพอของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับ
การบริหารการจัดอาชีวศึกษา
เศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครองนักศึกษา
งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน
ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการ
ค่าเฉลี่ยรวม

3.89

0.89

มาก

3.80

0.86

มาก

3.53

0.95

มาก

3.75

0.84

มาก

3.74

0.72

มาก

จากตารางที่ 29 พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ ในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
(  =3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อ
แรก ได้แ ก่ ความเพี ย งพอของงบประมาณที่ รั ฐ บาลจั ด สรรให้ กั บ การบริ ห ารการจั ด อาชี ว ศึ ก ษา
(  =3.89) รองลงมา เศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
และงบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาจากภาคเอกชน ผู้ แ ทนชุ ม ชน สถานประกอบการ
(  =3.75)
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ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรีย นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ด้านสังคม/วัฒนธรรม
ข้อ
ปัจจัยด้านสังคม/วัฒนธรรม
ที่
1 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา
2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาของ
หน่วยงานในท้องถิ่น
3 ภาพพจน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ปรากฏตามสื่อ
ต่างๆ
4 การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักศึกษา
อาชีวศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม



S.D.

ระดับ

3.91

0.84

มาก

3.04

0.69

ปานกลาง

3.31

0.79

ปานกลาง

3.47

0.94

ปานกลาง

3.43

0.46

ปานกลาง

จากตารางที่ 30 พบว่ า ปั จจัยด้ า นสั ง คม/วัฒ นธรรม ในภาพรวมมีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดั บ
ปานกลาง (  =3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อแรก ได้แก่ ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
(  =3.91) รองลงมา การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักศึกษาอาชีวศึกษา (  =3.47) และ
ภาพพจน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ (  =3.44)
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ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านการเมือง/กฎหมาย
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5

ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย



S.D.

ระดับ

นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษา
นโยบายของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดอาชีวศึกษา
นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ลักษณะการดาเนินการทางการเมืองท้องถิ่นที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
กฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

4.16

0.60

มาก

4.09

0.77

มาก

4.09

0.77

มาก

4.07

0.79

มาก

4.22

0.62

มาก

4.13

0.55

มาก

จากตารางที่ 31 พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(  =4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อแรก
ได้แก่ กฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่ง เสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อาชี ว ศึ ก ษา (  =4.22) รองลงมา นโยบายของรั ฐ บาลที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า น
อาชีวศึกษา (  =4.16) นโยบายของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดอาชีวศึกษา และ นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา (  =4.09)

174
ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ด้านเทคโนโลยี
ข้อ
ที่
1
2
3
4

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี



S.D.

ระดับ

ความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยี
ยุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศด้านการบริหารการจัดอาชีวศึกษา
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

3.60
4.00

0.76
0.74

มาก
มาก

3.52

0.71

มาก

3.75
3.72

0.76
0.42

มาก
มาก

จากตารางที่ 32 พบว่า ปัจ จัย ด้า นเทคโนโลยี ในภาพรวมมีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
(  =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ข้อ
แรก ได้แก่ ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
(  =4.00) รองลงมา ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการศึกษา (  =3.75) และความ
เพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (  =3.60)
ขั้น ที่ 1.3 ผลศึก ษาแนวทางการขั บเคลื่ อ นระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จ โดยการ
สัมภาษณ์
ผลการศึ ก ษาแนวทางการขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จากแหล่งข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบ
ผลสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาจานวน 2 สถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
ด้วยตนเองจากผู้อานวยการจานวน 2 คน รองผู้อานวยการ จานวน 2 คน และหัวหน้างานประกัน
คุณภาพ จานวน 2 คน รวม 6 คน ตามแบบบันทึกการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ
ในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาในด้า นต่า งๆ ประเด็ นคาถามที่ ใช้ใ นการสัมภาษณ์แ บ่ง ออกเป็ น
3 ด้าน ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 3) แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่าสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสาเร็จในการประกันคุณภาพภายในมีการดาเนินการดังนี้คือ 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในรับผิดชอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพโดยมอบให้รองผู้อานวยการรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2) มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ 3) มีการจัดอบรมให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิด ในองค์กร 4) มีการมอบหมาย
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บทบาทหน้า ที่ใ ห้ครู และบุค ลากรทุกคนมี ส่วนร่ว มในการประกั นคุ ณภาพในทุก ขั้น ตอน 5) มี การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร จัดการให้เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 6) มีการจัดทากลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 7) มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 8) มีการจัดศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จในการประกัน
คุณ ภาพการศึ กษา 9) มี ก ารสนับ สนุน ส่ ง เสริม บุ ค ลากรเข้ ารั บ การพัฒ นาศั ก ยภาพอย่ างต่ อเนื่ อ ง
10) มีการประชุมสรุปผล นิเทศ ติดตามเป็นระยะๆ 11) มีการจัดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน
อย่างเพียงพอ 12) มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครู และบุคลากรในสถานศึกษา สร้างบรรยากาศ
ความภาคภูมิ ใจ 13) มีก ารบูร ณาการจัดการเรียนการสอนให้ส อดคล้ องกับมาตรฐานการประกั น
คุณ ภาพการศึ ก ษา 14) มี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กับ ชุ ม ชน สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.3.2 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่าสถานศึกษา
ที่ประสบผลสาเร็จในการประกันคุณภาพภายในมีแนวทางการดาเนินการดัง นี้คือ 1) มีการกาหนด
แนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพทั้ง
ในระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา 3) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมตรวจสอบคุณภาพ
4) มีการอบรมให้ความรู้ในการติดตามตรวจสอบ 5) มีการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
ทราบ 6) มีการวางแผนตรวจสอบ กากับ ติดตามผลเป็นระยะๆ 7) มีการวิเคราะห์สรุปผลในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 8) มีการแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 9) มีการนาผล
การติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงพัฒนา
1.3.3 แนวทางการประเมินคุณ ภาพภายใน พบว่า สถานศึ กษาที่ ประสบ
ผลสาเร็จในการประกันคุณภาพภายในมีแนวทางการดาเนินการดังนี้คือ 1) มีการประชุมชี้แจงเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ 2) มีการจัดทาแผนการประเมิน 3) มีการกาหนดปฏิทินการประเมินอย่าง
ชัด เจน 4) มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพทั้ง ในระดั บ สถานศึ กษาและระดั บ แผนก
วิชา 5) มีการแต่งตั้งกรรมการระดั บอาชีวศึกษาจังหวัดมาร่วมประเมิน 6) มีการประชุมชี้แจง มีการ
อบรมให้ ค วามรู้ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพ 7) มี ก ารเตรี ย มเอกสารข้ อ มู ล แหล่ ง ข้ อ มู ล รั บ การ
ประเมิ น 8) มี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น 9) มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม การประเมิ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง 10) มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานโดยแผนกวิชา หน่วยงาน จนถึงผู้สอน 11) มีการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 12) มีการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในแต่ละตั วบ่งชี้ แยกเป็นแผนกวิชา หน่วยงาน และครูผู้ สอน เพื่อนาไปปรับ ปรุง พัฒ นาการ
ประกันคุณภาพภายใน
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และการจัดทาร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และการจัดทาร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการประชุม เชิ งปฏิ บัติ ก าร ผู้ ร่ วมประชุ ม ได้ แ ก่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่มีประสบการณ์ ด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จานวน 17 คน และผู้เชี่ยวชาญ ด้าน กลยุทธ์
จานวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค SWOT ให้ผู้ร่วมประชุมได้
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน คื อ จุ ด แ ข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (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 โดยผู้วิจัยได้นาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากศึกษาในขั้นตอนที่ 1 คือการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มาประกอบการพิจารณาในการร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ซึ่ง ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ปรากฏผลดังตารางที่ 33 – 34
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็น
วิเคราะห์
1. ด้าน
บุคลากร

2. ด้าน
งบประมาณ

3. ด้านวัสดุ/
อุปกรณ์

จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

S1. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และ
สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
S2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
S3. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันทางาน
S4. ผู้บริหารมีความสามารถในการ
วางแผนนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
ติดตามตรวจสอบ
S5. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท
เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
S6. ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา ผู้เรียน
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน
S7. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนงาน
โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
S8. สถานศึกษามีการจัดทาระบบ
ควบคุมงบประมาณที่โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
S9. สถานศึกษาส่วนมากมีการจัด
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเหมาะสม

W1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อย
W2. ครูผู้สอนและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความตระหนักใน
ความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาน้อย
W3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่เพียงพอ
W4. บุคลากรในสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ใน
การดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน
W5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความสามารถ ในการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง

S10. สถานศึกษามีความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติงานและสถานที่ฝึกงาน
S11. สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อ
การสอน และเอกสารประกอบการสอน

W6. สถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายหัวนักศึกษา อยู่ใน
ระดับต่า ไม่เพียงพอสาหรับการ
บริหาร
W7. สถานศึกษาได้รับการจัด
งบประมาณในการจ้างบุคลากรและ
งบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ
W8. สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา
และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่
ทันสมัย
W9. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ
จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เชื่อม
โยงกันข้อมูลต่างๆไม่เชื่อมโยงกัน
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
ประเด็น
จุดแข็ง (Strengths : S)
วิเคราะห์
4. ด้านการ S12. ฝ่ายบริหารมีการกาหนดแผนงาน
บริหารจัดการ บริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา
S13. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านวิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ
S14. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนางาน
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน
S15. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
เพื่อ ดาเนินการในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ
S16. การบริหารจัดการมีการกาหนด
นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจน
S17. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปีและปฏิทินดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน
S18. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรม
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W10. การบริหารขาดการบูรณา
การงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทาให้เกิดการทางานแบบ
แยกส่วน
W11. การบริหารจัดการขาดระบบ
การตรวจสอบ และทบทวนการ
ประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน
W12. การบริหารขาดการตรวจสอบ
กากับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
W13. การบริหารขาดการปรับ
โครงการ กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งชี้
W14. ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการที่เป็น ปัจจุบัน
W15. การบริหารขาดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากตารางที่ 33 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน พบว่า สภาพแวดล้อมภายในมี 4 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
แสดงได้ดังนี้
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ด้านบุคลากร พบว่า การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุดแข็งด้านบุคลากร จานวน
7 ข้อ และจุดอ่อน จานวน 5 ข้อ ได้แก่
จุดแข็งด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันทางาน
4. ผู้บ ริหารส่ว นใหญ่มีค วามสามารถในการวางแผนนาแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ และ
ติดตามตรวจสอบ
5. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
6. ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน
7. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา
จุดอ่อนด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
2. ครูผู้สอนและบุค ลากรในสถานศึกษามี ความตระหนัก ในความสาคัญ ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ
4. บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถ ในการจัดทารายงานประเมินตนเอง
ด้านงบประมาณ พบว่า การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ของวิท ยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุด แข็ง ด้านงบประมาณ
จานวน 2 ข้อ และจุดอ่อน จานวน 2 ข้อ ได้แก่
จุดแข็งด้านงบประมาณ
1. สถานศึกษามีการจัดทาระบบควบคุมงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. สถานศึ ก ษาส่ ว นมากมี ก ารจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น การประกั น
คุณภาพภายในอย่างเหมาะสม
จุดอ่อนด้านงบประมาณ
1. สถานศึ ก ษาได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายหั ว นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ต่ า
ไม่เพียงพอสาหรับการบริหาร
2. สถานศึ กษาได้ รั บการจั ดงบประมาณการจ้ างบุ คลากรและงบสาธารณู ปโภคไม่
เพียงพอ
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ด้ า นวั ส ดุ /อุ ป กรณ์ พบว่ า การขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุดแข็ง ด้านวัสดุ /
อุปกรณ์ จานวน 2 ข้อ และจุดอ่อน จานวน 2 ข้อ ได้แก่
จุดแข็งด้านวัสดุ/อุปกรณ์
1. สถานศึกษามีความพร้อมของห้องปฏิบัติงานและสถานที่ฝึกงาน
2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน
จุดอ่อนด้านวัสดุ/อุปกรณ์
1. สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย
2. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เชื่อมโยงกัน
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรีย นตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา ของวิ ทยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์ มีจุด แข็ง ด้ านการ
บริหารจัดการ จานวน 7 ข้อ และจุดอ่อน จานวน 6 ข้อ ได้แก่
จุดแข็งด้านการบริหารจัดการ
1. ฝ่ายบริหารกาหนดแผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
2. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนในด้านวิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างพอเพียง
3. ฝ่ า ยบริ ห ารมี ก ารพั ฒ นางาน โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการประกั น
คุณภาพภายใน
4. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อ
ดาเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
5. การบริ ห ารจั ด การมี ก ารก าหนดนโยบายและแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจน
6. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีและ
ปฏิทินดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
7. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ
1. การบริหารขาดการบูรณาการงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาทาให้เกิดการทางานแบบแยกส่วน
2. การบริ หารจั ดการขาดระบบการตรวจสอบ และทบทวนการประกันคุ ณภาพ
ภายในที่ชัดเจน
3. การบริหารขาดการตรวจสอบ กากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. การบริหารขาดการปรับโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งชี้
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5. ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการที่เป็นปัจจุบัน
6. การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) : O)
1. ด้านเศรษฐกิจ O1. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ทา
ให้เอื้อต่อการส่งลูกหลานเข้าเรียน
อาชีวศึกษามากขึ้น
O2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทาให้มี
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
O3. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
นักศึกษาอาชีวศึกษา
2. ด้านสังคม/
O4. ชุมชนในสังคมให้การสนับสนุน
วัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
O5. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทาให้
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
O6. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
O7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
อาชีวศึกษามากขึ้นมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามี
คุณภาพยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threats : T)
T1. ภาคเอกชน ชุมชน สถาน
ประกอบการให้การสนับสนุน
งบประมาณการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาน้อย
T2. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามี
รายได้ต่า มีผลต่อการส่งนักเรียนมา
เรียนต่ออาชีวศึกษา
T3. คนในสังคมบางส่วนฝังใจใน
ภาพพจน์ที่ไม่ดีของนักเรียนนักศึกษา
อาชีวะที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ
T4. ค่านิยม ความเชื่อของผู้ปกครอง
และนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าการเรียนอาชีวศึกษาด้อย
กว่าการเรียนสายสามัญ
T5. ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยา
เสพติด โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกม ที่อยู่
รอบสถานศึกษา มีผลให้นักเรียน
นักศึกษาประพฤติผิดระเบียบของ
สถานศึกษาและของสังคมได้
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
ประเด็นวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) : O)
3. ด้านการเมือง O8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อกาหนด
/กฎหมาย
กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ทาให้เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการ
O9. ภาคเอกชนและองค์กรใน
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาเป็นอย่างดี
O10. นโยบายของการปฏิรูป
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา
4. ด้านเทคโนโลยี O11. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมือง
สามารถรับเทคโนโลยีต่างๆ
มาประยุกต์ ใช้บริหารจัดการ
สถานศึกษาได้ง่าย
O12. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

อุปสรรค (Threats : T)
T6. นโยบายของรัฐบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาขาดความ
ต่อเนื่อง

T7. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษายังไม่เพียงพอ
มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

จากตารางที่ 34 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก มี 4 ด้านใหญ่ๆ
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม/วัฒนธรรม ด้านการเมือง/กฎหมาย และด้านเทคโนโลยี เมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน แสดงได้ดังนี้
ด้ า นเศรษฐกิ จ แสดงผลการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอกของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน มีโอกาสด้านสังคม จานวน 3 ข้อ และอุปสรรค
จานวน 2 ข้อ ได้แก่
โอกาสด้านเศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิ จของผู้ ปกครอง ดี ขึ้ นท าให้ เอื้ อต่ อการส่ งลู กหลานเข้ าเรี ยนอาชี วศึ กษา
มากขึ้น
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทาให้มีสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
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3. นโยบายเรีย นฟรีของรั ฐบาลช่วยลดภาระค่ าใช้จ่ ายให้กั บผู้ ปกครองนั กศึ กษา
อาชีวศึกษา
อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ
1. ภาคเอกชน ชุ ม ชน สถานประกอบการให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณการจั ด
การศึกษาอาชีวศึกษาน้อย
2. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่า มีผลต่อการส่งนักเรียนมาเรียนต่อ
อาชีวศึกษา
ด้านสังคม/วัฒนธรรม แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน มีโอกาสด้านสังคม จานวน 4 ข้อ และอุปสรรค
จานวน 3 ข้อ ได้แก่
โอกาสด้านสังคม/วัฒนธรรม
1. ชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทาให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษามากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
อุปสรรคด้านสังคม/วัฒนธรรม
1. คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ที่ไม่ดีของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่ปรากฏ
ตามสื่อต่างๆ
2. ค่านิยม ความเชื่อของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่า
การเรียนอาชีวศึกษาด้อยกว่าการเรียนสายสามัญ
3. ปั ญหาด้ านการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด โต๊ ะสนุก เกอร์ ร้า นเกมส์ ที่อ ยู่รอบ
สถานศึกษา มีผลให้นักเรียนนักศึกษาประพฤติผิดระเบียบของสถานศึกษาและของสังคมได้
ด้ า นการเมื อ ง/กฎหมาย แสดงผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน มีโอกาสด้านการเมือง/กฎหมาย
จานวน 3 ข้อ และอุปสรรค จานวน 1 ข้อ
โอกาสด้านการเมือง/กฎหมาย
1. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ทาให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ
2. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี
3. นโยบายของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เอื้ อ ต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
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อุปสรรคด้านการเมือง/กฎหมาย
1. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่ง ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง
ด้านเทคโนโลยี พบว่า การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีโอกาสด้านเทคโนโลยี จานวน 1 ข้อ และภาวะคุกคาม จานวน 1 ข้อ ได้แก่
โอกาสด้านเทคโนโลยี
1. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมืองสามารถรับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย
2. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อุปสรรคด้านเทคโนโลยี
1. เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ยุ ค ใหม่ เพื่ อ ใช้ จั ด การเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษายังไม่เพียงพอ มีผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
หลังจากนั้นผู้เ ข้าร่วมประชุม เชิง ปฏิบัติการได้ระดมความคิดเห็น โดยได้ร่วมกันถ่ว ง
น้าหนักและร่วมกันให้คะแนนเพื่อคานวณหาค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก พร้อมกับจัดลาดับความสาคัญต่อ
ประเด็นต่างๆ ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 35-36
ตารางที่ 35 ค่ า น้าหนั ก คะแนน และคะแนนถ่ว งน้ าหนั ก ด้า นปั จจั ย สภาพแวดล้ อ มภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดแข็ง (Strengths)
S1. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
S2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
S3. ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันทางาน
S4. ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
วางแผนนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตาม
ตรวจสอบ
S5. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท
เสียสละอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

น้าหนัก
คะแนน คะแนนถ่วง อันดับ
(Weight) (Rating) น้าหนัก
ที่
0.032

3.500

0.114

17

0.034

4.250

0.143

2

0.032

4.250

0.138

3

0.031

4.150

0.127

7

0.032

4.000

0.128

6

185
ตารางที่ 35 (ต่อ)
ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดแข็ง (Strengths)
S6. ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน
S7. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนงานโครงการ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา
S8. สถานศึกษามีการจัดทาระบบควบคุม
งบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
S9. สถานศึกษาส่วนมากมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเหมาะสม
S10. สถานศึกษามีความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติงานและสถานที่ฝึกงาน
S11. สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อการสอน
และเอกสารประกอบการสอน
S12. ฝ่ายบริหารกาหนดแผนงานบริหารโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
S13. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนในด้าน
วิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างพอเพียง
S14. ฝ่ายบริหารมีการพัฒนางาน โครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน
S15. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อ
ดาเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
S16. การบริหารจัดการมีการกาหนดนโยบาย
และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน

น้าหนัก
คะแนน คะแนนถ่วง อันดับ
(Weight) (Rating) น้าหนัก
ที่
0.030

3.950

0.119

13

0.031

4.050

0.127

8

0.032

3.900

0.124

10

0.029

4.100

0.120

12

0.031

4.150

0.129

5

0.029

3.900

0.114

16

0.031

3.950

0.123

11

0.027

4.000

0.109

18

0.031

4.050

0.124

9

0.033

4.300

0.143

1

0.029

3.950

0.116

15
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดแข็ง (Strengths)
S17. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีและปฏิทิน
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
S18. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
รวมจุดแข็ง
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
W2. ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความตระหนักในความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาน้อย
W3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ
W4. บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
W5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความสามารถ ในการจัดทารายงานประเมิน
ตนเอง
W6. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายหัวนักศึกษาอยู่ในระดับต่า ไม่เพียงพอ
สาหรับการบริหาร
W7. สถานศึกษาได้รับการจัดงบประมาณใน
การจ้างบุคลากรและงบสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ

น้าหนัก
คะแนน คะแนนถ่วง อันดับ
(Weight) (Rating) น้าหนัก
ที่
0.033

4.000

0.133

4

0.030

3.950

0.117

14

0.558

2.246

0.031

4.050

0.127

2

0.032

4.000

0.127

3

0.029

3.750

0.107

9

0.028

3.600

0.102

13

0.030

3.550

0.107

11

0.026

3.800

0.101

14

0.029

3.850

0.110

7
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดอ่อน (Weaknesses)
W8. สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย
W9. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ จัดเก็บ
เอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เชื่อมโยงกัน
W10. การบริหารขาดการบูรณาการงานด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาทาให้เกิดการทางานแบบ
แยกส่วน
W11. การบริหารจัดการขาดระบบการ
ตรวจสอบ และทบทวนการประกันคุณภาพ
ภายในที่ชัดเจน
W12. การบริหารขาดการตรวจสอบ กากับ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
W13. การบริหารขาดการปรับโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และตัว
บ่งชี้
W14. ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการที่เป็นปัจจุบัน
W15. การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมจุดอ่อน
รวมจุดแข็งและจุดอ่อน

น้าหนัก
คะแนน คะแนนถ่วง อันดับ
(Weight) (Rating) น้าหนัก
ที่
0.029

3.750

0.110

8

0.029

3.700

0.107

10

0.026

3.400

0.090

15

0.030

3.750

0.114

6

0.030

3.450

0.105

12

0.031

3.800

0.117

4

0.031

4.100

0.127

1

0.030

3.900

0.116

5

0.442
1.00

1.666

จากตารางที่ 35 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายในของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผลรวมของน้าหนักจุดแข็งเท่ากับ 0.558
และน้าหนักจุดอ่อนเท่ากับ 0.442 โดยน้าหนักรวมจุดแข็งและจุดอ่อนเท่ากับ 1.00 และคะแนนถ่วง
น้าหนักรวมจุดแข็ง เท่ากับ 2.246 คะแนนถ่วงน้าหนักรวมจุดอ่อน เท่ากับ 1.666 เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นรายข้อ อันดับความสาคัญของจุดแข็งและจุดอ่อน สรุปได้ดังนี้
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อันดับความสาคัญของจุดแข็ง (Strengths) มีดังนี้
S1 ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกัน คุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อ
ดาเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
S3 ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันทางาน
S4 ผู้บริหารมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีและ
ปฏิทินดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
S5 การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
S6 การบริ ห ารจั ด การขาดระบบการตรวจสอบ และทบทวนการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ชั ด เจน
S7 สถานศึ ก ษาได้ รั บ การจั ด งบประมาณในการจ้ า งบุ ค ลากรและงบ
สาธารณู ป โภคไม่ เ พี ย งพอ
S8 สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย
S9 ฝ่ายบริหารมีการพัฒนางาน โครงการที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน
S10 สถานศึกษามีการจัดทาระบบควบคุมงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
S11 ฝ่ายบริหารกาหนดแผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
S12 สถานศึ ก ษาส่ ว นมากมี ก ารจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น การประกั น
คุณภาพภายในอย่างเหมาะสม
S13 ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผุ้แทนชุมชน
S14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
S15 วิ ก ารบริ ห ารจั ด การมี ก ารก าหนดนโยบายและแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจน
S16 สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน
S17 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
S18 ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาครูผู้สอนในด้านวิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างพอเพียง
อันดับความสาคัญของจุดอ่อน (Weaknesses) มีดังนี้
W1 ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการที่เป็นปัจจุบัน
W2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
W3 ครูผู้ สอนและบุค ลากรในสถานศึก ษามีค วามตระหนั กในความสาคัญ ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
W4 การบริหารขาดการปรับโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งชี้
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W5 การบริหารขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
W6 การบริ หารจัดการขาดระบบการตรวจสอบ และทบทวนการประกันคุ ณภาพ
ภายในที่ชัดเจน
W7 สถานศึกษาได้รับการจัดงบประมาณการจ้างบุคลากรและงบสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ
W8 สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย
W9 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ
W10 สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่เชื่อมโยงกัน
W11 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถ ในการจัดทารายงานประเมินตนเอง
W12 การบริหารขาดการตรวจสอบ กากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
W13 บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
W14 สถานศึ กษาได้รับ การจั ดสรรงบประมาณรายหั วนั กศึ กษาอยู่ในระดับ ต่า ไม่
เพียงพอสาหรับการบริหาร
W15 การบริ ห ารขาดการบู รณาการงานด้า นต่า งๆ ให้ส อดคล้ องเชื่อ มโยงกับ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาทาให้เกิดการทางานแบบแยกส่วน
ตารางที่ 36 ค่าน้าหนัก คะแนน และคะแนนถ่วงน้าหนัก ด้านปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
ปัจจัยภายนอก (External Factors)
โอกาส (Opportunities)
O1. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ทาให้เอื้อต่อ
การส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
O2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทาให้มีสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
O3. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษา
O4. ผู้แทนชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

น้าหนัก
(Weight

คะแนน คะแนนถ่วง อันดับ
(Rating) น้าหนัก
ที่

0.057

3.950

0.224

5

0.052

3.850

0.199

10

0.052

3.950

0.206

6

0.052

3.950

0.024

7
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
ปัจจัยภายนอก (External Factors)
โอกาส (Opportunities)
O5. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการ
จัดอาชีวศึกษาทาให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
O6. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
O7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
O8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ
และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ทาให้เอื้อต่อการ
บริหารงานวิชาการ
O9. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี
O10. นโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
O11. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมืองสามารถรับ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย
O12. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม
การนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รวมโอกาส

น้าหนัก
(Weight

คะแนน คะแนนถ่วง อันดับ
(Rating) น้าหนัก
ที่

0.055

4.150

0.023

3

0.057

4.000

0.227

4

0.057

4.150

0.235

1

0.050

3.950

0.199

9

0.050

3.800

0.192

11

0.047

3.750

0.175

12

0.054

4.300

0.230

2

0.054

3.750

0.201

8

0.635

2.521
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
ปัจจัยภายนอก (External Factors)
อุปสรรค (Threats)
T1. ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถาน
ประกอบการให้การสนับสนุนงบประมาณจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาน้อย
T2. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่า
มีผลต่อการส่งนักเรียนมาเรียนต่ออาชีวศึกษา
T3. คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ที่ไม่ดี
ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่ปรากฏตามสื่อ
ต่างๆ
T4. ค่านิยม ความเชื่อของผู้ปกครองและ
นักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่าการ
เรียนอาชีวศึกษาด้อยกว่าการเรียนสายสามัญ
T5. ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ที่อยู่รอบสถานศึกษา
มีผลให้นักเรียนนักศึกษาประพฤติผิดระเบียบ
ของสถานศึกษาและของสังคมได้
T6. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง
T7. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษายังไม่
เพียงพอ มีผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
รวมอุปสรรค
รวมโอกาสและอุปสรรค

น้าหนัก
(Weight

คะแนน คะแนนถ่วง อันดับ
(Rating) น้าหนัก
ที่

0.055

3.600

0.197

4

0.054

3.800

0.206

2

0.057

4.100

0.235

1

0.050

3.550

0.177

6

0.050

3.800

0.192

5

0.052

3.850

0.199

3

0.047

3.550

0.168

7

0.365
1.00

1.373

จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ ค่าน้าหนัก คะแนน และคะแนนถ่วงน้าหนัก ด้านปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
พบว่า ผลรวมของน้าหนักโอกาสเท่ากับ 0.635 และน้าหนักอุปสรรคเท่ากับ 0.365 โดยน้าหนักรวม
โอกาสและภาวะคุกคามเท่ากับ 1.00 และคะแนนถ่วงน้าหนักรวมโอกาสเท่ากับ 2.521 คะแนนถ่วง
น้าหนักรวมอุปสรรค เท่ากับ 1.373 เมื่อพิจารณาจากประเด็นรายข้อ อันดับความสาคัญของโอกาส
และอุปสรรค สรุปได้ดังนี้
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อันดับความสาคัญของโอกาส (Opportunities) มีดังนี้
O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษามากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
O2 สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมืองสามารถรับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย
O3 หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทาให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
O4 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
O5 เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ทาให้เอื้อต่อการส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
O6 นโยบายเรี ยนฟรี ของรัฐ บาลช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้จ่ า ยให้ กับ ผู้ ป กครองนั กศึ ก ษา
อาชีวศึกษา
O7 ผู้แทนชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
O8 รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
O9 รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ทาให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ
O10 การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จทาให้มีสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
O11 ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี
O12 นโยบายของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เอื้ อ ต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อันดับความสาคัญของอุปสรรค (Threats) มีดังนี้
T1 คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ที่ไม่ดีของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่ปรากฏ
ตามสื่อต่างๆ
T2 ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่า มีผลต่อการส่ง นักเรียนมาเรียนต่ อ
อาชีวศึกษา
T3 นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่ง ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง
T4 ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการให้การสนับสนุนงบประมาณการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาน้อย
T5 ปั ญ หาด้ านการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด โต๊ะ สนุก เกอร์ ร้า นเกมส์ ที่ อยู่ ร อบ
สถานศึกษา มีผลให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติผิดระเบียบของสถานศึกษาและของสังคมได้
T6 ค่านิยม ความเชื่อของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่า
การเรียนอาชีวศึกษาด้อยกว่าการเรียนสายสามัญ
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T7 เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยังไม่เพียงพอ มีผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
จากตารางที่ 35 และตารางที่ 36 พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกคือ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)
ที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรุปคะแนนถ่วงน้าหนักของแต่ละด้าน เพื่อนาไปสร้าง
กราฟกาหนดเป็นสถานการณ์หรือตาแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic Position) สรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths: S)
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
โอกาส (Opportunities: O)
อุปสรรค (Threats: T)

2.247
1.666
2.521
1.373
โอกาส (O)

กลยุทธ์เชิงรุก



กลยุทธ์เชิงแก้ไข

4
3
2

2.247
จุดแข็ง (S)
5432121

2.521

1
1

1.666
123455

2
3

กลยุทธ์เชิงป้องกัน

จุดอ่อน (W)

4

1.373

กลยุทธ์เชิงรับ

อุปสรรค (T)
ภาพที่ 12 แสดงสถานการณ์หรือตาแหน่งทางกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คือ
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
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ดัง นั้ น ประเด็ น กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง แก้ ไ ข กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้ อ งกั น กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รั บ ของ
กลยุ ทธ์ การขับ เคลื่อ นระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ควรมีที่ปรากฏกลยุทธ์ได้ดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ด้าน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ เป็นกลยุทธ์เชิง
รุกเพื่อฉกฉวยโอกาส ใช้จุดแข็งขององค์กรและโอกาสที่ส่ง เสริมสนับสนุนจากภายนอก (SO) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ด้าน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและ
ชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์เชิงรุก สถานศึกษามีทั้งจุดแข็งภายใน
และโอกาสจากภายนอก (SO) เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการและผู้แทนชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ด้าน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน เป็นกลยุทธ์
เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาส โดยใช้จุดแข็งขององค์กร (SO) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข
กลยุท ธ์ ด้า น พั ฒนาระบบการประเมิน คุณภาพ การด าเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขจุดอ่อน เพื่อฉกฉวยโอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ที่สภาพ
ภายในเป็น จุดอ่ อนแต่มี โอกาส สภาพภายนอกสนั บสนุ น เพื่อปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบการประเมิ น
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษ
3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน
กลยุทธ์ ด้าน ยกระดับ การ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็ น
กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเลี่ยง/บรรเทาอุปสรรค (ST) เพื่อยกระดับการ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ขั้นที่ 2.1 ผลการจัดทาร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ และผู้ เชี่ยวชาญด้านกลยุท ธ์ โดยได้ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และร่วมกันจัดทาร่างกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ซึ่งสถานการณ์หรือตาแหน่งทางกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คือกลยุทธ์เชิงรุก
(SO) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและมีโอกาสที่จะดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
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เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดาเนินงาน สภาพเช่นนี้เป็นสภาพที่ดีที่สุด เพราะมี
ปัจจัยส่งเสริมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นจึงเน้นไปที่กลยุทธ์ SO หลังจาก
ที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนดทิศทางของการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ ได้แล้วจากนั้นได้ร่วมกันระดมสมองกาหนด กลยุทธ์ ด้วยเทคนิค SWOT แมทริ กซ์
(SWOT Matrix) หรือ TOWS Matrix ได้ดังต่อไปนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา สามารถ
คิดกลยุทธ์ได้ 3 กลยุทธ์ ปรากฏดังตารางที่ 37-38
ตารางที่ 37 การสร้างกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ (S1,6,8,
16 O1,3,7,10,): SO
จุดแข็ง (Strengths: S)
S1. ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อดาเนินการ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
S6. ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ
อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
S8. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนงานโครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา
S16. สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อการสอน
และเอกสารประกอบการสอน

โอกาส (Opportunities: O)
O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
O3 หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการ
จัดอาชีวศึกษาทาให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา
O7 ชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
O10 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทาให้มีสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 38 การสร้ า งกลยุ ท ธ์ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน
และหน่ ว ยงานอื่ น ในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและแหล่ ง เรี ย นรู้ (S2,3,10,13,
17,O1,2,5,6,10) : SO
จุดแข็ง (Strengths: S)
S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
S3 ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันทางาน
S10 สถานศึกษามีการจัดทาระบบควบคุม
งบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
S13 ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา ผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน
S17 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

โอกาส (Opportunities: O)
O1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
O2 สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมืองสามารถรับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้บริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ง่าย
O5. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ทาให้เอื้อต่อ
การส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
O6. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภา
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษา
อาชีวศึกษา
O10 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทาให้มีสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 39 การสร้างกลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน
(S2, 3, 5, 8, 14, O3, 4, 5, 6, 7 ) : SO
จุดแข็ง (Strengths: S)
S2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
S3. ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันทางาน
S5. สถานศึกษามีความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติงานและสถานที่ฝึกงาน
S8. ผู้บริหารมีการจัดทาแผนงานโครงการที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา
S14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

โอกาส (Opportunities: O)
O3. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัด
อาชีวศึกษาทาให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา
O4. ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
O5. เศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น ทาให้เอื้อต่อ
การส่งลูกหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
O6. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษา
O7 ผู้แทนชุมชนในสังคมให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จากตารางที่ 37 – 39 แสดงว่ า จากการพิ จ ารณาจั บ คู่ ใ นเป้ า ประสงค์ ที่ 1 คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ได้คู่จุดแข็งกับโอกาส (SO) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุก
พบว่า มีจานวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้
2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอื่น ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน
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เป้าประสงค์ที่ 2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา สามารถคิดกลยุทธ์ได้ 1 กลยุทธ์ ปรากฏดังตารางที่ 40
ตารางที่ 40 การสร้างกลยุทธ์ ยกระดับการกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบและ
กลไกประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
(S1, 2, 3, 14, 15, T1, 2, 4): ST
จุดแข็ง (Strengths: S)
อุปสรรค (Threats: T)
S1 ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการประกันคุณภาพ T1 คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพพจน์ที่ไม่ดี
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อดาเนินการ ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่ปรากฏตามสื่อ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ต่าง ๆ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
T2 ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่า
S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ในการ มีผลต่อการส่งนักเรียนมาเรียนต่ออาชีวศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
T4 ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถาน
S3 ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมี ประกอบการให้การสนับสนุนงบประมาณการ
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันทางาน
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาน้อย
S14 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้ได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
จากตารางที่ 40 แสดงว่า จากการพิจารณาจับคู่ในเป้าประสงค์ที่ 2 ถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้คู่จุดแข็งกับโอกาส (ST) ซึ่งเป็น
กลยุ ทธ์ เ ชิง ป้ อ งกั น พบว่ า มี จานวน 1 กลยุ ทธ์ ได้ แ ก่ ยกระดั บ การกากั บ ติด ตามตรวจสอบการ
ดาเนิน งานตามระบบและกลไกประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ให้เ ป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
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เป้าประสงค์ ที่ 3 สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมารถคิดกลยุทธ์ได้ 1 กลยุทธ์ ปรากฏดังตารางที่ 41
ตารางที่ 41 การสร้างกลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ (W1, 2, 3, O1, 3, 4) : WO
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
W1 ผู้บริหารขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการที่เป็นปัจจุบัน
W2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
W3 ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษามีความ
ตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาน้อย

โอกาส (Opportunities: O)
O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอาชีวศึกษา
มากขึ้นมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
O3 หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการ
จัดอาชีวศึกษาทาให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา
O4 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

จากตารางที่ 41 แสดงว่า จากการพิจารณาจับคู่ในเป้าประสงค์ที่ 3 สถานศึกษามีระบบการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ ภายใน เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ คู่
จุดอ่อนกับโอกาส (WO) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิง แก้ไ ข พบว่า มีจานวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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สรุปร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชี วศึ กษา ของวิ ทยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั นธกิ จ
เป้า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วัด และโครงการ เพื่ อ เตรีย มการปรั บปรุ งตามข้ อเสนอแนะของคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินกลยุทธ์ต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 13
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ 13 แสดงร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

201
ตารางที่ 42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ ของร่างกลยุทธ์
การขับ เคลื่อนระบบประกัน คุณภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.1 ระดับคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพการศึกษามี ด้านความรู้ ทักษะ และ
ตามมาตรฐานการ
ความเป็นระบบและ การประยุกต์ใช้
อาชีวศึกษา
ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์

โครงการ
โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสู่
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสู่
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาเครือข่าย
2.1 ระดับความสาเร็จใน โครงการส่งเสริมชุมชน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา การพัฒนาเครือข่ายความ และหน่วยงานอื่นให้มี
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ในการ ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น สนับสนุนทรัพยากรทาง
เรียนรู้
ในการสนับสนุนทรัพยากร การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้
2.2 ระดับความพึงพอใจ โครงการพัฒนา
ของชุมชนต่อการส่งเสริม เครือข่ายความร่วมมือ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ เพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา
สนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาคุณธรรม
3.1 ระดับความพึงพอใจ โครงการสร้างเสริม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ของผู้เรียนต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและ
ประสงค์ แก่ผู้เรียน
คุณลักษณะที่พึง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ประสงค์แก่ผู้เรียน
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
3.2 ระดับความพึงพอใจ โครงการฝึกอบรม
ของสถานประกอบการที่มี คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ต่อคุณลักษณะที่พึง
ตามมาตรฐานการ
ประสงค์ของผู้สาเร็จ
อาชีวศึกษา
การศึกษา

202
ตารางที่ 42 ( ต่อ)
เป้าประสงค์
2. สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

3. สถานศึกษามี
ระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4. ยกระดับการกากับ
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามระบบและกลไกประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
4.1 ระดับความคิดเห็น
ของ ครูผู้สอนต่อการกากับ
ติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
4.2 ระดับความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนต่อการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผสู้ อนที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา
5.2 ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังทดลองใช้
กลยุทธ์

โครงการ
โครงการอบรมครูผู้สอน
เพื่อสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้น
การกากับติดตาม
ตรวจสอบ
โครงการพัฒนาครูผสู้ อน
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการ
กากับติดตามตรวจสอบ
โครงการอบรมครูผู้สอน
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และร่วมกันพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาครูผสู้ อน
เกี่ยวกับระบบประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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ขั้นที่ 2.2 ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง แก้ไ ข (รายละเอียดการปรับปรุ ง
แก้ไขของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในภาคผนวก....หน้า....) จากนั้นผู้วิจัยได้ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังแสดงในภาพที่ 14
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ 14 แสดงกลยุ ทธ์ก ารขับเคลื่ อนระบบ ประกั นคุณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒนาคุณ ภาพผู้เ รียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ตารางที่ 43 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ ของกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เป้าประสงค์
1. คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาได้
ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.1 ระดับคุณภาพสื่อการ โครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตาม
ผลิตสื่อการจัดการ
ด้านความรู้ ทักษะ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
การประยุกต์ใช้
สาคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
โครงการส่งเสริมการ
เรียนของผู้เรียน
พัฒนาจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคนิค
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสู่
นครสวรรค์
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาเครือข่าย
2.1 ระดับความสาเร็จใน โครงการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา การพัฒนาเครือข่ายความ เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการและชุมชน ร่วมมือระหว่าง
เพื่อการสนับสนุน
ในการสนับสนุนทรัพยากรและ
สถานศึกษากับชุมชนและ ทรัพยากรทาง
แหล่งเรียนรู้
การศึกษาและแหล่ง
หน่วยงานอื่น ในการ
เรียนรู้ ร่วมกับสถาน
สนับสนุนทรัพยากรและ
ประกอบการ
แหล่งเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ แก่ผู้เรียน

2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนต่อการส่งเสริม
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้
3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษา

โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน
โครงการสร้างเสริมจิต
อาสา คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
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ตารางที่ 43 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

2. สถานศึกษามี กลยุทธ์ที่ 4. ยกระดับการ ติดตาม
การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
ตรวจสอบคุณภาพ สถานศึกษา
การศึกษาตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

ตัวชี้วัด
4.1 ระดับความคิดเห็น
ของ ครูผู้สอนต่อการ
กากับติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานตามระบบ
และกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

โครงการ

โครงการอบรมครูผู้สอน
เพื่อสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้น
การกากับติดตาม
ตรวจสอบ
4.2 ระดับความพึงพอใจ โครงการพัฒนาครูผู้สอน
ของ ครูผู้สอนต่อการ
เกี่ยวกับการเขียน
กากับติดตามตรวจสอบ รายงานการประกัน
การดาเนินงานตามระบบ คุณภาพภายใน
และกลไกประกันคุณภาพ สถานศึกษาเน้นการกากับ
ภายในสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ
3. สถานศึกษามี กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการประเมิน 5.1 ระดับความคิดเห็น
โครงการอบรมครูผู้สอน
ระบบการประเมิน คุณภาพ การดาเนินงานการประกัน ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ
คุณภาพการ
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
และครูผสู้ อนที่มีต่อการ
และร่วมกันพัฒนา
ดาเนินงานประกัน
พัฒนาระบบการประเมิน ระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน ของ
คุณภาพภายใน
อย่างมี
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ประสิทธิภาพ
5.2 ผลการเปรียบเทียบ
โครงการนาผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนา
การประเมินคุณภาพ
ระบบการประกัน
ภายในสถานศึกษาหลัง
คุณภาพภายใน
ทดลองใช้
สถานศึกษา
กลยุทธ์
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ และความเป็ น ประโยชน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของสอบกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตาราง
ที่ 44
ตารางที่ 44 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของกลยุ ทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(n = 9)
รายการตรวจสอบ

ความเหมาะสม
X S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้
X S.D. ระดับ

ความเป็นประโยชน์
X S.D. ระดับ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะ
มุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการติดตา
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการ
ประเมินคุณภาพการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.69 .63 มากที่สุด 4.66 .68 มากที่สุด 4.74 .56 มากที่สุด

X S.D. ระดับ

X

S.D.
4.66 .59 มากที่สุด 4.50 .65

ระดับ X S.D. ระดับ
มาก 4.60 .60 มากที่สุด

4.54 .61 มากที่สุด 4.31 .67

มาก

4.57 .65 มากที่สุด

4.71 .62 มากที่สุด 4.35 .64 มากที่สุด 4.68 .69 มากที่สุด

X S.D. ระดับ

X

S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
4.63 .59 มากที่สุด 4.60 .65 มากที่สุด 4.57 .60 มากที่สุด

4.49 .65

มาก

4.51 .65 มากที่สุด 4.43 .65 มากที่สุด

4.45 .63

มาก

4.55 .63 มากที่สุด 4.86 .35 มากที่สุด
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จากตารางที่ 44 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การ
ประเมิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์ การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตารางที่ 45
ตารางที่ 45 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (n = 9)
รายการตรวจสอบ
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และ
การประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการและชุมชน ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ แก่ผู้เรียน
กลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพ การดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

ความเหมาะสม
X S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้
X S.D. ระดับ

ความเป็นประโยชน์
X S.D. ระดับ

4.86 .63 มากที่สุด 4.71 .45 มากที่สุด 4.69 .58 มากที่สุด
4.63 .49 มากที่สุด 4.49 .61

มาก

4.57 .65 มากที่สุด

4.71 .45

มาก

4.63 .59 มากทีส่ ุด 4.63 .54 มากที่สุด

4.83 .38

มาก

4.57 .60

มากที่สุด 4.66 .53

มาก

4.89 .32 มากที่สุด 4.66 .59 มากที่สุด 4.74 .50

มาก

จากตารางที่ 45 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ มีค วามเห็น ว่า ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
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ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกกลยุทธ์
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและ
โครงการ ของกลยุ ทธ์ ก ารขั บเคลื่อนระบบประกั นคุณ ภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุ ณภาพผู้เ รียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยวิเคราะห์ในแต่ละกลยุทธ์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 46
ตารางที่ 46 ผลการตรวจสอบเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและ
โครงการ ของกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้
(n = 9)
รายการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด
1.1 ระดับคุณภาพสื่อการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
โครงการ
1. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

ความเหมาะสม
X S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ

4.83 .38 มากที่สุด 4.49 .61

มาก

4.66 .48 มากที่สุด

4.63 .49 มากที่สุด 4.46 .56

มาก

4.69 .58 มากที่สุด

X S.D. ระดับ

X S.D. ระดับ

X

S.D. ระดับ

4.69 .47 มากที่สุด 4.63 .54 มากที่สุด 4.87 .49 มากที่สุด

4.77 .42

มาก

4.60 .60 มากที่สุด 4.66 .53 มากที่สุด

จากตารางที่ 46 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด และโครงการ ของกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ ในกลยุทธ์ที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
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ตารางที่ 47 ผลการตรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและ
โครงการ ของกลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ สถาน
ประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ (n = 9)
รายการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และหน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้
2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้
โครงการ
1. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ
2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน

ความเหมาะสม
S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ

4.94 .23 มากที่สุด 4.51 .61 มากที่สุด 4.80 .47 มากที่สุด

4.43 .65

มาก

X S.D. ระดับ

4.40 .65

มาก

X S.D. ระดับ

4.51 .65 มากที่สุด

X

S.D. ระดับ

4.54 .65 มากที่สุด 4.51 .70 มากที่สุด 4.43 .65

มาก

4.97 .16 มากที่สุด 4.74 .50 มากที่สุด 4.74 .56 มากที่สุด

จากตารางที่ 47 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและโครงการ ของกลยุทธ์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ใน
กลยุทธ์ที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด
และโครงการ ของกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แก่ผู้เรียน (n = 9)
รายการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด
3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
3.2 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการ
1. โครงการสร้างเสริมจิตอาสา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
ผู้เรียน
2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

ความเหมาะสม
S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ

4.80 .40 มากที่สุด 4.57 .55 มากที่สุด 4.69 .58 มากที่สุด

4.91 .28 มากที่สุด 4.66 .63 มากที่สุด 4.77 .49 มากที่สุด

S.D. ระดับ

S.D. ระดับ

S.D. ระดับ

4.89 .32 มากที่สุด 4.63 .54 มากที่สุด 4.80 .40 มากที่สุด

4.80 .53 มากที่สุด 4.86 .35 มากที่สุด 4.74 .61 มากที่สุด

จากตารางที่ 48 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและโครงการของกลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน ในกลยุทธ์ที่ 3 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด และโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
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ตารางที่ 49 ผลการตรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัดและ
โครงการของกลยุ ท ธ์ ที่ 4 ยกระดั บ การ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (n = 9)
รายการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด
4.1 ระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการกากับติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
4.2 ระดับความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนต่อการกากับติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
โครงการ
1. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเน้น
การกากับติดตามตรวจสอบ
2. โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการกากับติดตาม
ตรวจสอบ

ความเหมาะสม
S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ

4.66 .48 มากที่สุด 4.69 .47 มากที่สุด 4.54

.61 มากที่สุด

4.71 .45 มากที่สุด 4.75 .40 มากที่สุด 4.60

.49 มากที่สุด

S.D. ระดับ

S.D. ระดับ

4.74 .50 มากที่สุด 4.91 .28 มากที่สุด 4.69

S.D. ระดับ
.58 มากที่สุด

4.71 .51 มากที่สุด 4.54 .61 มากที่สุด 4.60 .65 มากที่สุด

จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ท รงคุณวุ ฒิมี ความเห็น ว่า ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของตัวชี้วัดและโครงการ ของกลยุทธ์ยกระดับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในกลยุทธ์ที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
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ตารางที่ 50 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของตัวชี้วัด
และโครงการ ของกลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพ การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (n = 9)
รายการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด

5.1 ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
5.2 ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังทดลองใช้กล
ยุทธ์
โครงการ
1. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการนาผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ความเหมาะสม
S.D. ระดับ

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ

4.69 .58 มากที่สุด 4.60 .53 มากที่สุด 4.69 .58 มากที่สุด

4.77 .49 มากที่สุด 4.74 .44 มากที่สุด 4.66 .48 มากที่สุด

S.D. ระดับ

S.D. ระดับ

4.60 .55 มากที่สุด 4.49 .50

มาก

S.D. ระดับ
4.51 .56 มากที่สุด

4.71 .51 มากที่สุด 4.57 .56 มากที่สุด 4.74 44 มากที่สุด

จากตารางที่ 50 พบว่า ผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของตัวชี้วัดและโครงการ ของกลยุทธ์พัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพ การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลยุทธ์ที่ 5 พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า เมื่อพิจารณาตาม
เกณฑ์การประเมิน พบว่า มาตรการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผูต้ รวจสอบกลยุทธ์
ผู้ประเมินได้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรจั ด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ การน ากลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ไปใช้ โดยแผนปฏิบัติการต้องประกอบด้วย โครงการ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ
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2. ควรมีหรือบอกเงื่อนไขสาคัญกากับไว้ด้วยว่า จะต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างเพื่อ การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เหล่านี้
3. ควรมีกระบวนการนิเทศภายในที่เป็นระบบและชัดเจน เพื่อ การขับเคลื่อน
กลยุ ทธ์ การขับ เคลื่อ นระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ทีส่ ร้างขึ้นนี้

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุ ณภาพผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา ของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์
การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่นากลยุทธ์ไปใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้
ขั้นที่ 3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังตารางที่ 51
ตารางที่ 51 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
(n = 23)
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
12
52.17
หญิง
11
47.83
รวม
23
100
2. อายุ
ต่ากว่า 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
ต่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
21
91.30
สูงกว่าปริญญาตรี
2
8.70
รวม
23
100
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จากตารางที่ 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)
ผลการประเมิน ความคิ ดเห็นของผู้ บริ หารสถานศึกษาและครู ผู้สอนที่มี ต่อการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่ อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังตารางที่ 52
ตารางที่ 52 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(n = 23)
ระดับ
ข้อ
รายการ
S.D.
X
ความคิดเห็น
1 มีการกาหนดหลักสูตรของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
4.43 .72
มาก
การศึกษาของสถานศึกษา
2 มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
4.48 .66
มาก
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3 มีการจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
4.13 .62
มาก
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
4 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
4.30 .63
มาก
สถานศึกษา มีความเป็นระบบ
5 มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
4.30 .47
มาก
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน
6 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
4.39 .58
มาก
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศึกษา
7 ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ 4.35 .48
มาก
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา
8 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประกัน 4.22 .79
มาก
คุณภาพภายใน (SAR)
9 มีการสรุ ปและจัด ทารายงานผลการประเมิ นตนเอง 4.17 .65
มาก
(Self-Assessment Report: SAR) ต าม ม าต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา
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ตารางที่ 52 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

10 มีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประจาทุ กปีและ
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.04

.82

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.28

0.41

มาก

จากตารางที่ 52 แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่ง เน้นคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา ( X = 4.48)
รองลงมา ได้แ ก่ มีการกาหนดหลักสูตรของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
( X = 4.43)
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ขั้น ที่ 3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทน
ชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตารางที่ 53
ตารางที่ 53 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
(n = 20)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

12
8
20

60.00
40.00
100

รวม

2
4
9
5
20

10.00
20.00
45.00
25.00
100

รวม

3
15
2
20

15.00
75.00
10.00
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จากตารางที่ 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) รองลงมาต่ากว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 15.00)
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏตามตารางที่ 54
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ตารางที่ 54 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (n = 20)
ข้อ
1

รายการ

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ
มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด้านทรัพยากร
ทางการศึกษามากขึ้น
2 ความสาเร็จของกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3 ความสาเร็จของกิจกรรมระดมทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
4 ผู้แทนชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน
การวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
5 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา
6 การดาเนินงานตามกลยุทธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมสนับสนุนการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน มีประโยชน์ทาให้ผู้เรียนได้เห็น
ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
8 คุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพเพิ่มขึ้น

X

S.D.

4.38

.68

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.25

.91

มาก

4.15

.87

มาก

4.45

.64

มาก

4.17

.68

มาก

4.37

.74

มาก

4.12

.78

มากที่สุด

4.41

.80

มาก
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ตารางที่ 54 (ต่อ)
ข้อ
9

รายการ

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การจัดการ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
10 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
รวม

X

S.D.

4.43

.84

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.35

.77

มาก

4.31

0.45

มาก

จากตารางที่ 54 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้แทนชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา ( X = 4.45)
รองลงมาผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ การจั ด การ การแก้ ปั ญ หา และการ
ตัดสินใจ ( X = 4.43) และ คุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น ( X = 4.41)
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ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมิ นกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกัน คุณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่นากลยุทธ์ไปใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้
ขั้นที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ปรากฏผลดังตารางที่ 55
ตารางที่ 55 ผลการเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของผู้เ รียนวิทยาลัย เทคนิคนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์
2. หมวดวิชาชีพ

ปีการศึกษา
2560
80.22
81.63

ปีการศึกษา
2561
94.37
97.45

เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.15
15.82

ที่มา: งานวัดผลวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2561)
จากตารางที่ 55 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 14.15 และ
หมวดวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 15.82 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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ขั้นที่ 4.2 รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังจาก
ทดลองใช้กลยุทธ์
รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปรากฏดังตารางที่ 56
ตารางที่ 56 แสดงจ านวนรางวั ลที่ ผู้ เ รี ย น และสถานศึ ก ษาได้ รั บ หลั ง การทดลองใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก าร
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วันที่
ชื่อผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานผู้มอบ
ได้รับ
1. องค์การมาตรฐานดีเด่น
เกียรติบัตรองค์การ
อาชีวศึกษา ระดับภาค
22
มาตรฐานดีเด่น
ธันวาคม
ระดับภาค
2561
2. เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณ
นายแทน โมราราย
จังหวัดนครสวรรค์
16
วิชาชีพ “ดีเด่น”ประจาปี
รองผู้อานวยการ
มกราคม
การศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิค
2561
นครสวรรค์
3. นักการศึกษากับการพัฒนา นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ สานักงานคณะกรรมการ
18
ผู้เรียนสู่ยุค 4.0
วิจัยแห่งชาติ
มีนาคม
2561
4. เครื่องกะเทาะถั่วเขียว
รองชนะเลิศ/ชมเชย
อาชีวศึกษา ระดับ
3-7
สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ภาค/ชาติ
ธันวาคม
ประกอบอาชีพ
2561
5. เครื่องตากอเนกประสงค์ ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้าน อาชีวศึกษา ระดับภาค
3-7
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบอัตโนมัติ
ธันวาคม
2561
6. ระบบเช็คชื่อเข้าเรียน
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้าน อาชีวศึกษา ระดับภาค
3-7
การพัฒนาซอฟท์แวร์และ
ออนไลน์โดยแจ้งเตือนผ่าน
ธันวาคม
สมองกลฝังตัว
แอพพลิเคชั่นไลน์
2561
7. ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถ ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษา ระดับภาค
3-7
ประเภทกาหนดโจทย์ ชุด
ผ่าน Smart Phone
ธันวาคม
ควบคุมด้วยเครือข่าย
2561
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน
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ตารางที่ 56 (ต่อ)
ชื่อผลงาน
8. รถ kotaka Sport EV

9. ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน
application line v.2
10. lcy Flake Machine

11. โพเดียม 4.0

12. เรือรดน้าผักพลังงาน
แสงอาทิตย์
13. โดรนเด้อ (Drone der)

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ อันดับ2
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
ชนะเลิศ อันดับ 2
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนา
ซอฟท์แวร์และสมองกล
ฝังตัว
ชนะเลิศ อันดับ 2 องค์
ความรู้การนาเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศ อันดับ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ชนะเลิศ อันดับ 3
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
ชนะเลิศ อันดับ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภท
กาหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หน่วยงานผู้มอบ
อาชีวศึกษา ระดับภาค

อาชีวศึกษา ระดับภาค

อาชีวศึกษา ระดับภาค

อาชีวศึกษา ระดับภาค

อาชีวศึกษา ระดับภาค

อาชีวศึกษา ระดับภาค

วันที่ได้รับ
3-7
ธันวาคม
2561
3-7
ธันวาคม
2561
3-7
ธันวาคม
2561
3-7
ธันวาคม
2561
3-7
ธันวาคม
2561
3-7
ธันวาคม
2561

จากตารางที่ 56 แสดงจานวนรางวัลที่ผู้เรียน และสถานศึกษาได้รับหลังการทดลองใช้กลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล โดยผ่านเกณฑ์ประเมินที่ กาหนดไว้
จานวนผลงานไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน โดยใช้จานวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ซึ่งมีผลงานเพิ่มขึ้น
จากเดิน 9 ผลงงาน จึงสรุปว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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ขั้นที่ 4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ที่ 1 และกล
ยุทธ์ที่ 3 เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4.3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 57
ตารางที่ 57 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
(n = 160)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

91
69
160

56.87
43.13
100

102
58
160

63.75
36.25
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จากตารางที่ 57 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย (ร้ อ ยละ 56.87)
รองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 43.13) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) (ร้อยละ 63.75) รองลงมาเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ร้อยละ 36.25)
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4.3.2 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 58
ตารางที่ 58 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเอง ของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (n = 160)
ข้อ

รายการ

กลยุทธ์ที่ 1
ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
1 มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสุขกับการเรียน
และการฝึกปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเพื่อน
2 มีความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรียนและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในแต่ละรายวิชา
3 มีความรู้และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี
การศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความสาเร็จ
4 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน
5 มีความรู้และทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ
6 มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
7 มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่
เรียนโดยไม่มีในตาราหรือเอกสารที่ศึกษาในห้องเรียน
8 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการได้ออกไป
ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา
9 มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน ที่ถูกต้อง
เพื่อการสื่อสาร
10 ความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และการ
โน้มน้าวผู้อื่น
11 ความสามารถในการเขียน และการทารายงาน

X

S.D.

ระดับ
ผลการ
ประเมินตนเอง

4.38

.71

มาก

4.11

.76

มาก

4.25

.83

มาก

4.40

.82

มาก

4.35

.73

มาก

4.46

.77

มาก

4.14

.88

มาก

4.41

.79

มาก

4.46

.77

มาก

4.43

.85

มาก

4.41

.80

มาก
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ตารางที่ 58 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

กลยุทธ์ที่ 1
ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
12 ความสามารถในการนาเสนอผลงาน
13 การส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในการสื่อสาร
14 จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
15 ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน การคิด
คานวณและการนาเสนอผลงานได้
16 มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ (E-mail) ได้
17 สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
กลยุทธ์ที่ 3
ด้านการคิดและแก้ปัญหา
18 ความสามารถผู้เรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
19 ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ
20 ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์
21 ความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา
22 เสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม
23 รู้และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ
24 ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบของ
สถานศึกษา
25 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ
26 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนด
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ผลการ
ประเมินตนเอง

4.44
4.45
4.17
4.49

.80
.95
.86
.79

มาก
มาก
มาก
มาก

4.57
4.80

.63
.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.01
4.16
4.33
4.06
4.44

.92
.84
.91
.91
.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.49

.54

มาก

4.13

.99

มาก

4.16

.80

มาก

4.40

.78

มาก

4.34

.47

มาก
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จากตารางที่ 58 แสดงว่า คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ข้อที่เกี่ยวกับ การสืบค้นข้อมูล และรับ -ส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ( X = 4.80) รองลงมาได้แก่ มี
ทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ (E-mail) ได้ ( X = 4.57)
ขั้นที่ 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5
4.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึง พอใจต่อผล
การดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้
กลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 ปรากฏดังตารางที่ 59
ตารางที่ 59 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
(n = 326)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

187
139
326

57.36
42.64
100

รวม

172
64
82
8
326

52.76
19.63
25.16
2.45
100

รวม

178
146
2
326

54.60
44.79
0.61
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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ตารางที่ 59 (ต่อ)
สถานภาพ
4. สถานภาพปัจจุบัน (ตามจานวนแบบสอบถาม)
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
ผู้เรียน
ชุมชน/สถานประกอบการ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

6
120
160
40
326

1.84
36.81
49.08
12.27
100

จากตารางที่ 59 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย (ร้ อ ยละ 57.36)
รองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 42.64) อายุส่วนใหญ่ต่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 52.76) รองลงมาเป็นอยู่
40-49 ไป (ร้อยละ 25.16) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 54.60) รองลงมา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 44.79) สถานภาพปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้เรียน (ร้อยละ 49.08) รองลงมาเป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 36.81)
4.4.2 ผลการศึกษาความพึง พอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 ปรากฏดังตารางที่ 60
ตารางที่ 60 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง พอใจต่อผลการดาเนินงานตาม
โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ (n = 326)
ข้อ
1

รายการ

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2 ส่งเสริมชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
3 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน
4 อบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการกากับติดตามตรวจสอบ
5 อบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

X

S.D.

4.55

.60

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.30

.51

มาก

4.20

.69

มาก

4.25

.76

มาก

4.53

.58

มากที่สุด
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ตารางที่ 60 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

6

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ มีการ
พึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด้านทรัพยากรทาง
การศึกษามากขึ้น
สนับสนุนการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้เห็น ได้ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
มีการนิเทศ กากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระหว่างดาเนินงานและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
สาเร็จลุล่วงไป
มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างขัดเจน
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหา และ
การตัดสินใจ
คุณภาพผู้เรียนด้านความรูท้ างวิชาการ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่
คุณภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียนด้านทักษะทาง
วิชาชีพหรือการปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ
ผู้เรียนมีความมุ่งมัน่ ต่อการทางานในหน้าที่ เสียสละ
ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
ค่าเฉลี่ยรวม

7

8

9

10

11
12
13
14
15

X

S.D.

4.15

.53

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.31

.67

มาก

4.12

.71

มาก

4.40

62

มาก

4.39

.58

มาก

4.17

.67

มาก

4.15

.87

มาก

4.45

.65

มาก

4.10

.85

มาก

4.05

.82

มาก

4.27

0.44

มาก
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จากตารางที่ 60 แสดงว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด ได้แก่ การปรับปรุง และพัฒนาการ
จั ด การเรี ย นรู้ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ สู่ ม าตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.55) รองลงมา ได้แ ก่ อบรมครูผู้ส อนเพื่อสร้ างความเข้าใจและร่ว มกันพั ฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) และคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.45)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสร้างกลยุทธ์
การขั บเคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอาชีวศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิธีดาเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขั บเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่ อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ทธ์ การขั บเคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัย 4 ขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 11
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ขั้นตอนการวิจัย

กิจกรรมการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน

1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า ข อ ง วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
นครสวรรค์ โดยการสังเคราะห์เอกสาร
1.2 การศึกษาสภาพ ปั ญหา และปัจจัย ที่
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ยนตามมาตรฐาน
การอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ โดยการสารวจ
1.3 ศึ ก ษาแนวทางการขั บ เคลื่ อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จ โดยการ
สัมภาษณ์

- ได้ ข้ อมู ล สภาพ ปั ญ หา และปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

2.1 การจัดทาร่างกลยุทธ์ฯ โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2.2 การตรวจสอบกลยุทธ์ฯ โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)

- (ร่ าง) กลยุ ท ธ์ การขั บ เคลื่ อนระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์

- ทดลองใช้กลยุทธ์

ความคิด เห็น ของผู้บ ริหารสถานศึ กษา
ครู ผู้ ส อนและผู้ แ ทนชุ ม ชนที่ มี ต่ อการ
ดาเนิน งานตามกลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์

4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 รางวั ล ที่ ผู้ เ รี ย น ครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
4.3 การประเมิ นตนเองของผู้เรี ยนที่ ร่วม
โครงการ
4.4 การศึ ก ษาความพึง พอใจต่อผลการ
ด าเนิ น งานตามโครงการของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4.2 รางวั ล ที่ ผู้ เ รี ย น ครู ผู้ ส อน ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการ
ทดลองใช้กลยุทธ์
4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วม
โครงการ
4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ

สาหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อ น
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์

ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ างกลยุ ท ธ์ การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา ของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์

ขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา ของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชี วศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์

ภาพที่ 11 แสดงวิธีการดาเนินการวิจัย
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ขั้ นตอนที่ 1 การศึ กษาข้ อมู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การสร้ า งกลยุ ทธ์ ก ารขั บ เคลื่ อนระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัย
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล 2 วิ ธี ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ เ อกสาร และการใช้ แ บบสอบถาม มี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
สังเคราะห์เอกสาร
1.1.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
ประกอบด้วย คู่มือการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คู่มือดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และโดยเฉพาะเอกสารจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เอกสาร
1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้นที่ 1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการสารวจ
1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษาจานวน 4 คน และครูผู้สอน จ านวน
169 คน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รวมจานวน 173 คน ที่ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในปีการศึกษา 2560
2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน เลือกแบบ
เจาะจง ครูผู้สอน จานวน 117 คน รวม จานวน 120 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ตามสัดส่วนของครูในแต่ละแผนกวิชาเลือกจาก
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แสดงกลุ่มตัวอย่างดัง ตาราง
ที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูผู้สอน จาแนกตามแผนกวิชา
แผนกวิชา
1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้า
5. ช่างอิเล็คทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
7. ช่างสถาปัตยกรรม
8. ช่างสารวจ
9. ช่างโยธา
10. ช่างเมคคาทรอนิกส์
11. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
12. ช่างเทคนิคพื้นฐาน
13. สามัญสัมพันธ์
รวม

ประชากร
33
16
7
25
21
7
6
6
10
8
9
7
14
169

กลุ่มตัวอย่าง
27
15
2
23
18
3
3
2
4
3
5
3
9
117
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1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เครื่องมือ ที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 2 สภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์ ลั กษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 3 ปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ลั กษณะเป็นแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีปญ
ั หาอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ปัจ จัย การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ลั กษณะเป็นแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด
(เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในภาคผนวก ก หน้า 258-271)
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแบบสอบถาม
3. ศึกษาหลักการ และแนวทางการสร้างแบบสอบถาม
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4. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการเก็บข้อมูล ซึ่ง มี
รายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และปัจจัย การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา ของวิ ทยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์
5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนากลยุทธ์ ด้าน
การวิ จั ย ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ ประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) และการใช้ภาษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ มีจานวน 5 คน ดังนี้
5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.3 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
5.4 ดร.ประทีป บินชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
5.5 ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
6. นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณ
หาค่ า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิ จ ารณาเลื อ กข้ อ รายการที่ มี ค่ า IOC
ตั้ง แต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่ง รายการคาถามใช้ไ ด้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้ง แต่
0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแสดงผลการหาค่า IOC ในภาคผนวก ก)
7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ สอนในวิ ทยาลัยเทคนิ คอุทั ยธานี ซึ่ ง ไม่ ใช่ กลุ่ม ตัวอย่างในการวิ จัยครั้ง นี้ จานวน 30 คน
นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 และ 4 มาคานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ แก่ ค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา ( α-Coefficient) ได้ ค่ า
ความเชื่อมั่น ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 มี ค่า อยู่ ในช่ว ง 0.8-1.00 (รายละเอี ยดแสดงผลการหาความ
เชื่อมั่นในภาคผนวก ก)
9. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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1.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตามลาดับดังนี้
1. ผู้ วิจั ยด าเนิน การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยแบบสอบถามจากบุ คลากรของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. ผู้วิจัยติดตามและรวบรวมแบบสอบถามทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและของ
ครูผู้สอน ให้ครบตามจานวนที่ต้องการ
3. ผู้ วิ จัย ติด ตามและรวบรวมแบบสอบถามที่ เป็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา
จานวน 3 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอน จานวน 117 ฉบับ ได้รับคืน
จานวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าร้อยละ
2. ข้อมู ลเกี่ ยวกั บสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุ ณภาพภายในเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าร้อยละ
3. ข้อมู ลเกี่ ยวกั บปัญหาการขั บเคลื่อนระบบประกันคุ ณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์
ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)
4.50 – 5.00 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( S.D. )ในการแปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย ก าหนดเกณฑ์ ดั ง นี้
(ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)
4.50 – 5.00 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอาชีวศึ กษา ของวิทยาลั ยเทคนิ คที่ป ระสบผลส าเร็ จ โดยการ
สัมภาษณ์
1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาละ 3 คน
จานวน 2 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รวมจานวน
6 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้อานวยการ จานวน 2 คน รองผู้อานวยการ จานวน 2
คน และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 คน โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานศึกษา
คือ เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดของปีการศึกษา 2559
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามประเด็นที่
เกี่ยวข้องกั บ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่ อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นการให้สัมภาษณ์
การสร้างและหาคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์
3. สร้ างแบบสั มภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางการขั บเคลื่อนระบบประกั นคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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4. นาแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ้ นให้ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหาและการใช้
ภาษา ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ดังนี้
4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.3 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
4.4 ดร.ประทีป บินชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4.5 ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ส่ ง หนั ง สื อ ออกจากวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ผู้อานวยการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องการเก็บข้อมูล และนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัย ส่งแบบสั มภาษณ์ ให้ผู้ รั บการสัมภาษณ์ ล่วงหน้าก่ อนไปสัม ภาษณ์
เพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทราบแนวคาถามและเตรียมการตอบ
3. ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์และจดบันทึกด้วยตนเอง และมีผู้ช่วยนักวิจัย เป็นผู้
บันทึกเทป (โดยดาเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน มกราคม 2561 )
1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
ในการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 2.1 การจัดทาร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)
ในการจัดทาร่างกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยดาเนินการ
ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาข้อมูลผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
มาร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มาเป็นแนวทางในการทาร่างในการกลยุทธ์
2. ผู้ วิ จั ย เชิ ญ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพภายใน จานวน 3 คน
รองผู้อานวยการ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน
2 คน หัวหน้างานประกันคุณภาพ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อย
กว่า 2 ปี จานวน 1 คน หัวหน้าแผนกวิชา ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่
น้อยกว่า 3 ปี จานวน 4 คน ครูที่มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
จานวน 7 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ ที่เป็นนักวิชาการและการพัฒนากลยุทธ์ ไม่น้อย
กว่า 3 ปี จานวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน
3. ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญประชุมที่ออกจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อขอ
ความร่วมมือบุคลากรของวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์จากภายนอก ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ขั้นตอนนี้ และส่งกาหนดการประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการยกร่างกลยุทธ์ มอบให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม
การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดการประชุมใน วันที่ 10-11 กุมภาพัน ธ์
2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ การประชุมวันแรก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ
ร่วมกั นวิ เคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอกของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพัฒ นากลยุ ทธ์ ม าเป็ น ผู้ด าเนิ น การ
ร่วมกับผู้วิจัยโดยมีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้จดบันทึกและบันทึกเทป
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2. ผู้ด าเนินการประชุม เปิ ดการประชุม เวลา 09.00 น. แนะน าผู้เ ข้า ร่ว ม
ประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบประกั นคุณภาพภายในเพื่อพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3. ผู้วิจัยนาเสนอความเป็นมาและกระบวนการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยย่อ
4. ผู้วิจัย นาเสนอผลการศึกษาสภาพ ปัญ หา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ไ ด้จากการวิ เคราะห์เอกสารและการใช้แ บบสอบถาม ให้ผู้เ ข้าร่ว ม
ประชุมทราบ
5. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกรอบการพิจารณาตามประเด็นหลัก ประกอบด้วย ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านการเมือง/
กฎหมาย 4) ด้านเทคโนโลยี
6. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันประเมินน้าหนัก (Weight) และสภาพ
ปัจจุบัน (Rating) ของ SWOT ด้วยแบบประเมิน SWOT เพื่อคานวณคะแนนถ่วงน้าหนัก (Weighted
Score) จัดลาดับความสาคัญของ SWOT และหาสถานการณ์หรือตาแหน่งทางกลยุทธ์
7. จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal)
การประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่สอง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมกัน
ยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ การประชุมเชิง ปฏิบัติการวันที่สอง
ดาเนินการต่อจากวันแรกดังนี้
1. ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจง ทบทวนเนื้อหา และข้อความต่างๆ ที่ได้จากการ
ประชุมไปแล้วในการประชุมในวันแรก แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันยกร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ต่ อ จากวั น แรก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศน์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) เป้า ประสงค์
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(Goal) กลยุ ท ธ์ (Strategy) ตั ว ชี้ วั ด (KPI) และโครงการ (Project) การประชุ มส าเร็ จบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์
3. ผู้ดาเนินการประชุมและผู้วิจัยร่วมกันสรุปร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ต่ อ ที่ป ระชุม พร้ อมทั้ ง ให้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ให้ข้ อ เสนอแนะเพิ่ มเติ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ดความ
เหมาะสมและถู ก ต้ อ งของกลยุ ท ธ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ร่ า งองค์ ป ระกอบของกลยุ ท ธ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าประสงค์ 4) กลยุทธ์ 5) ตัวชี้วัด และ 6) โครงการ
ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มี ความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการพั ฒนา กลยุท ธ์ ด้า นการบริหารสถานศึกษา และด้านการประกัน คุณภาพ
การศึก ษา รวมทั้งสิ้นจานวน 9 คน โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกและประสบการณ์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนากลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ระดับปริญญาเอก ที่มีวิทยฐานะชานาญ
การพิ เ ศษหรื อ เชี่ ย วชาญ ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และมี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี
1) ดร.สงวน หอกคา
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก
2) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก
3) ดร.วัลลีย์ อาศัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก
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กลุ่มที่ 3 เป็นครูผู้สอนมีความรู้ระดับปริญ ญาเอก ที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
หรื อ เชี่ย วชาญและมีความรู้ ความสามารถด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษา การพัฒนากลยุ ทธ์ มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
1) ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2) ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
3) ดร.มุจลินทร์ บินชัย
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามเพื่อ ตรวจสอบกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ลั ก ษณะเป็ น แบบปลายเปิ ด (Open-ended
Form) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์มากาหนดเป็นประเด็นของข้อคาถาม
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2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการขอหนังสือเชิญออกจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และส่ง
หนัง สื อเชิ ญผู้ ท รงคุ ณวุฒิ เข้า ร่วมการสัมมนา พร้อมทั้ง แจ้ง ก าหนดการสัม มนา และแนบเอกสาร
กลยุ ทธ์ การขับ เคลื่อ นระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ พร้ อ มทั้ ง เอกสารประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้
ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการจัดสัมมนา
2. ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยัน นัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
3. ผู้ วิ จั ย จั ด การสั ม มนาอิ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ในวั น ที่ 3 มี น าคม 2561 เวลา
9.00 น.–12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และบันทึก
ย่อ ระหว่ า งการสั ม มนาโดย ดร.ชั ด อิ น ทะสี ครูช านาญการพิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย เทคนิ คก าแพงเพชร
ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการสัมมนา ซึ่งขั้นตอนในการสัมมนา ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
3.2 ผู้ดาเนินการสัมมนาให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันวิพากษ์กลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ โดยร่วมกันพิจารณา องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.3 ผู้ดาเนินการสัมมนาและผู้วิจัยปรับปรุงร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
3.4 ผู้ วิจัยส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุ ฒิตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ร่างกลยุทธ์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน ตอบแบบสอบถามทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่ อพัฒนาคุณ ภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ของวิ ทยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกาหนด
ตามเกณฑ์ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
โดยกลยุ ทธ์ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ≥ 3.50 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤ 1.00 แสดงว่ า
กลยุทธ์ ก ารขับ เคลื่อ นระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพผู้เ รีย นตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นั้นมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์

ขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช้ ก ลยุ ทธ์ ก ารขับ เคลื่ อนระบบประกั น คุ ณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้จัดทาคู่มือการใช้กลยุทธ์
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ
3.1 แหล่งข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้ อมูลได้แ ก่ ผู้บริหารสถานศึ กษา ครู ผู้สอน และผู้แทนชุ มชน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 20 คน รวมจานวน 23 คน ผู้แทน
ชุมชน จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 43 คน
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3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใช้เครื่องมือ ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
- คู่มือการใช้ กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และแบบสอบถาม
2 ฉบับ ดังนี้
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนที่ มี ต่ อ การ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่ อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่มี ต่อการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่ อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามกลยุ ทธ์ การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับดังนี้
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5 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง กลยุทธ์ มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาหลักการเขียนคู่มือจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่ อพัฒนาคุณ ภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ของวิ ทยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์
เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ส่วนที่ 3 แนว
ทางการดาเนินงานตามโครงการ ของกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และส่วนที่ 4 โครงการ
ทดลองใช้กลยุทธ์
2. แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของผู้ บริ หารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอนที่ มี ต่ อ การ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่ อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของกลยุทธ์ การขั บเคลื่อนระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด และลักษณะ
ของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อน
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ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4) นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เ ชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิ น
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ดังนี้
4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
4.4) ดร.ประทีป บินชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4.5) ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
5) น าผลการประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบสอบถามมา
คานวณหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดง
ว่า ข้อ ค าถามนั้ นสอดคล้อ งกับ จุ ดมุ่ ง หมายและเนื้ อ หาที่ต้ อ งการ (บุ ญ ชม ศรี สะอาด, 2554 :71)
ซึ่งรายการคาถามในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้อง
ปรั บ ปรุ ง ด้ า นส านวนภาษา ผู้ ป ระเมิ น ได้ ป รั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้ อแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชา ญ
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้า 291)
6) น าแบบสอบถามที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความตรงด้ า นเนื้ อ หา และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามฉบับนี้
จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้
ค่า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของผู้ บริ หารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอนที่ มี ต่ อการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่ อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.954 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ก หน้า 292)
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรีย นตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ดังนี้
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1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการของกลยุทธ์ การขั บเคลื่อนระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด และลักษณะ
ของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ดังนี้
4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
4.4) ดร.ประทีป บินชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4.5) ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณ
หาค่ า IOC (Index of Objective Congruence) โดยใช้ เ กณฑ์ IOC ตั้ ง แต่ 0.5 ขึ้ น ไป แสดงว่ า
ข้อคาถามนั้ นสอดคล้อ งกับ จุดมุ่ง หมายและเนื้อ หาที่ต้ องการ (บุญ ชม ศรี สะอาด, 2554 : 71) ซึ่ ง
รายการคาถามในแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้อง
ปรั บ ปรุ ง ด้ า นส านวนภาษา ผู้ ป ระเมิ น ได้ ป รั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้ อแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้า 297)
6) น าแบบสอบถามที่ ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบความตรงด้ า นเนื้ อ หา และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ จานวน 30 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
กลยุ ทธ์ การขั บเคลื่ อนระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
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อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.956 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก
หน้า 298)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้วิจัยทาบันทึกข้อความถึงผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อขออนุญาตทดลอง
ใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชี วศึก ษา ของวิท ยาลั ยเทคนิ ค นครสวรรค์ และขออนุญ าตเก็ บรวบรวมข้ อมูล กับ บุคลากรของ
วิทยาลัย การดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
3.3.1 การวางแผนการทดลองใช้กลยุทธ์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการประชุมชี้แจง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบมี
การกาหนดบทบาท หน้าที่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ทดลองใช้กลยุทธ์ ในที่นี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ที่รับผิดชอบโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ รวมถึงการอธิบายวิธีการใช้เอกสารคู่มือการใช้
กลยุทธ์ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และกาหนดปฏิทินการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ
3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน
ผู้วิ จั ย ผู้ บ ริ หารสถานศึ กษา และครูผู้ ส อนที่ รั บ ผิด ชอบ ได้ ร่ว มกั นท าการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดย
ทาการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา และวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การทดลองใช้กลยุทธ์ฯ
3.3.3 การดาเนินงานตามปฏิทินการทดลองใช้กลยุทธ์
ผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่รับผิดชอบ ได้ร่วมกันศึกษาเกณฑ์
ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ตามตัวชี้วัดและแนวทางดาเนินงานของกลยุทธ์อย่างละเอียด ดาเนินงาน
ตามโครงการ ที่มีตัวชี้วัดและโครงการดาเนินงานตามกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ของกล
ยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตามปฏิทินในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ปฏิ ทินการทดลองใช้ กลยุท ธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน คุณภาพภายในเพื่ อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ระยะเวลา
รายการ/โครงการ
ดาเนินงาน
พ.ค. 2561 - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและร่วมกัน
ดาเนินงานตามองค์ประกอบของกลยุทธ์
ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและ
ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล
มิ.ย. – มี.ค. - ดาเนินการตามโครงการของกลยุทธ์
2561
ที่ 1 พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
พ.ค. 2561– - ดาเนินการตามโครงการของกลยุทธ์
ก.พ. 2562 ที่ 2 พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
พ.ค. 2561– - ดาเนินการตามโครงการของกลยุทธ์
ก.พ. 2562 ที่ 3 พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
พ.ค. 2561– - ดาเนินการตามโครงการของกลยุทธ์
ก.พ. 2562 ที่ 4 พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
พ.ค. 2561– - ดาเนินการตามโครงการของกลยุทธ์
ก.พ. 2562 ที่ 5 พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
มี.ค. – พ.ค. - สรุปผลการเก็บข้อมูลการทดลองใช้
2562
กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตาม
โครงการ และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- ผู้วิจัย
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ผู้วิจัย
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหารสถานศึกษา - สถานศึกษา
ครูผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ครูผู้สอน
- ผู้เรียน
- ผู้วิจัย
- ครูบริหาร
- ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา
- ชุมชน
- ผู้วิจัย
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหารสถานศึกษา - สถานศึกษา
ครูผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ผู้เรียน
- ผู้วิจัย
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหารสถานศึกษา - สถานศึกษา
ครูผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ครูผู้สอน
- ผู้วิจัย
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหารสถานศึกษา - สถานศึกษา
ครูผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ครูผู้สอน
- ผู้วิจัย
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ
3.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทน
ชุมชนผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยกาหนดเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
มีความเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
มีความเห็น อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
มีความเห็น อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
มีความเห็น อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
มีความเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน ผลกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกัน คุณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
จุดมุ่งหมายของการดาเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินหลัง จากการทดลองใช้
กลยุ ทธ์ การขับ เคลื่อ นระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถามและแบบ
รายงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 แหล่งข้อมูล
1. แหล่งข้อมูลในประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลั ยเทคนิ คนครสวรรค์ ได้แก่ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้แทนชุมชน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน ได้
จากการเลือกกลุ่มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบั ติ 1) เป็ นผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ร่วมประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 2) เป็นผู้แทนจากบุคคลในชุมชนที่ดาเนินงานตามโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ส่วนผู้เรียนสุ่ม
กลุ่ มตั ว อย่ า งแบบง่ าย (Simple Sampling) แหล่ง ข้ อมู ลแบ่ ง ตามโครงการของแต่ ละกลยุ ท ธ์
รวมทั้งสิ้น จานวน 326 คน ดังนี้
กลยุ ทธ์ ที่ 1 โครงการพั ฒนาและผลิ ตสื่ อการจัด การเรีย นรู้ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ
สู่มาตรฐานการอาชี วศึก ษา และโครงการส่ ง เสริมการพั ฒนาจัด การเรีย นรู้เ น้น ผู้เรี ยนเป็นส าคั ญ
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 80 คน
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กลยุทธ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับสถานประกอบการ และโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 3 คน ครูผู้สอน จานวน 20 คน ผู้แทนชุมชน จานวน 20 คน
กลยุทธ์ที่ 3 โครงการสร้างเสริมจิตอาสา คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรีย น และ
โครงการฝึ กอบรมคุณ ธรรม จริย ธรรม เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการอาชีว ศึก ษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน จานวน 80 คน และสถานประกอบการ จานวน 20 คน
กลยุทธ์ที่ 4 โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการกากับติดตามตรวจสอบ และโครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการกากับติดตามตรวจสอบ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จานวน 50 คน
กลยุทธ์ที่ 5 โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จานวน 53
คน
ตารางที่ 12 แสดงโครงการและจานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง
ทดลอง
ผู้แทนชุมชน/
โครงการ
กลยุทธ์ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน
สถาน
ประกอบการ
80
1. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการ - กลยุทธ์ที่ 1
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3
20
20
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ - กลยุทธ์ที่ 2
ร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ร่วมกับสถานประกอบการ
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
โครงการ

ทดลอง
กลยุทธ์

5. โครงการสร้างเสริมจิตอาสา
- กลยุทธ์ที่ 3
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้าง - กลยุทธ์ที่ 4
ความตระหนักและให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการกากับติดตาม
ตรวจสอบ
8. โครงการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การเขียนรายงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้นการกากับ
ติดตามตรวจสอบ
9. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้าง - กลยุทธ์ที่ 5
ความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10. โครงการนาผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ผูบ้ ริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน

ผู้แทนชุมชน/
สถาน
ประกอบการ

-

-

80

20

-

50

-

-

3

50

-

-

2. แหล่ งข้ อมู ล เก็ บ จากงานวั ดผลและประเมิ นผล และงานประกั นคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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4.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล เพื่ อการประเมิ นผลกลยุ ทธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ประกอบด้วย
ฉบั บที่ 8 แบบรายงานผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้ เรี ยนวิ ทยาลั ย
เทคนิคนครสวรรค์
ฉบับที่ 9 แบบรายงานรางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
หลังจากทดลองใช้กลยุทธ์ฯ
ฉบับที่ 10 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง
ตอนที่ 2 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบสารวจรายการ
ตอนที่ 2 เป็ นระดั บความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ นงานตามโครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ติดตามรายงานจากงานวัดผลประเมินผล ตามแบบรายงานที่กาหนด
2. แบบรายงานรางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
หลังจากทดลองใช้กลยุทธ์ ติดตามรายงานจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตามแบบรายงานที่กาหนด
3. แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา เป็นเครื่องมือฉบับที่ 7 ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบกาหนดคาตอบ
ให้เลือก
ตอนที่ 2 สอบถามเพื่อประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท
(Likert’ Scale Type) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
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5 หมายถึง ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้น ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาเนื้อหาและกระบวนการสร้างของกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามการประเมินตนเอง
3) สร้างแบบสอบถามการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด
ตามนิ ย ามศั พ ท์ แ ละลั ก ษณะของตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด ได้ แ ก่ สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถามการประเมินตนเอง และผลการเรียนรู้/ปฏิบัติที่เกิดขึ้นการดาเนินงานตามกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4) นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้น ไปให้ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบและประเมิ นความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วน
ของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีจานวน 5 คน ดังนี้
4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
4.4) ดร.ประทีป บินชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4.5) ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณหา
ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่
0.5 ขึ้ น ไป (บุ ญชม ศรี สะอาด, 2554: 71) ซึ่ ง รายการค าถามใช้ ไ ด้ ทุ ก ข้ อ โดยมี ค่ า IOC ตั้ ง แต่
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0.80-1.00 แต่มี คาถามบางข้อ ต้ องปรั บปรุง ด้า นส านวนภาษาผู้เชี่ ยวชาญ (รายละเอี ยดแสดงใน
ภาคผนวก ก หน้า 305-306)
6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
7) น าแบบสอบถามการประเมิ นตนเองไปทดลองใช้ (try out) กั บผู้ เรี ยนของ
วิทยาลัยเทคนิคอุ ทัยธานี ซึ่ง เป็น วิทยาลัยที่มี บริบทคล้ายวิทยาลัย เทคนิค นครสวรรค์ มาก จ านวน
30 คน น าข้ อ มู ลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี
ของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (α-Coefficient)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117) มีค่าเท่ากับ 0.982 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้ า
307)
8) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์
4. แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่อ ผลการด าเนิ นงานตามโครงการของผู้เ ข้ าร่ ว ม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบกาหนดคาตอบให้เลือก
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) ซึ่ง มี
ความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้
กลยุทธ์ฯ ดาเนินการดังนี้
1) ศึ ก ษาเนื้ อ หาและกระบวนการพั ฒ นาของกลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่อ นระบบประกั น
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดตามนิยามศัพท์และ
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ
4) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ด้ า นความสอดคล้ อ ง ความครอบคลุ ม และความครบถ้ ว นของ
รายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการวัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีจานวน 5 ท่าน ได้แก่

142
4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
4.4) ดร.ประทีป บินชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4.5) ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
5) นาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินมาคานวณหา
ค่ า IOC (Index of Item Objective Congruence) แ ล ะ พิ จ า ร ณ า เ ลื อ ก ข้ อ ร า ย ก า ร ที่ มี ค่ า
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 71) ซึ่ง รายการคาถามใช้ไ ด้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC
ตั้ง แต่ 0.80 ถึ ง 1.00 แต่ มีค าถามบางข้อ ต้อ งปรั บปรุง ด้า นส านวนภาษา (รายละเอีย ดแสดงใน
ภาคผนวก ก หน้า 312)
6) ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
7) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ที่
ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ จ านวน 30 คน น าข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามมา
คานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117) มีค่าเท่ากับ
0.953 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก หน้า 313)
8) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
4.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียน
วิท ยาลั ยเทคนิ คนครสวรรค์ จากงานทะเบียน ฝ่ ายบริ หารทรั พยากร วิ ทยาลั ยเทคนิ คนครสวรรค์
เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561
4.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา
จากงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2561
4.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเองของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูล
การประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561
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4.3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1) แบบรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของผู้ เรี ยนวิ ทยาลั ยเทคนิ คนครสวรรค์ 2) แบบรายงานรางวั ล ที่ ผู้ เรี ย น ครู ผู้ สอน ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังจากทดลองใช้กลยุทธ์ 3) แบบสอบถามการประเมินตนเองของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
4.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองและความพึงพอใจของผู้เรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยกาหนดเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553: 69) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจ/ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35)


=
n

เมื่อ



X

=
=

แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
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แทนจานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61)
n X 2   X 
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เมื่อ

S.D.
=
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
=
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
X
=
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
(  X)2 =
ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกาลังสอง
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142)
IOC

= R
N

เมื่อ

IOC
แทน ดัชนีความสอดคล้อง
 R แทน คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญกาหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117)

เมื่อ
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ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1) เพื่อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2) เพื่อสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 4) เพื่ อประเมิ นผลการใช้ กลยุทธ์การ
ขั บเคลื่ อนระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ย นตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
ครูผู้สอน จํานวน 117 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 120 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย เทคนิคที่ประสบผลสําเร็จในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 3 คน รวมจํานวน 6 คน
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา และจัดทําร่างกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการประชุมเชิง ปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นครูที่มี
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จํานวน 17 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ จํานวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 20 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ดําเนินการประชุมจํานวน 2 วัน 3) การตรวจสอบและประเมินกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โครงการขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 3) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับสถานประกอบการ 4) โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน 5)
โครงการสร้ า งเสริ ม จิ ต อาสา คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ แ ก่ ผู้ เ รี ย น 6) โครงการฝึ กอบรมคุ ณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการกํากับติดตาม
ตรวจสอบ 8) โครงการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เน้นการกํากับติดตามตรวจสอบ 9) โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 10) โครงการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้น ตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ทดลอง กลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 23 คน และผู้แทนชุมชน จํานวน 20
คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 43 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposing Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4.2 รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลัง การ
ทดลองใช้กลยุทธ์
4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมโครงการในการประเมินกลกลยุทธ์ที่ 1 และ
กลยุทธ์ที่ 3
4.4 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่อ ผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการของผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการในการประเมินกลกลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึก ษาข้ อมู ลพื้ น ฐานส าหรั บการสร้า งกลยุท ธ์ การขั บ เคลื่อ นระบบประกั น
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
1.1 ผลการศึกษาสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 1) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
มีการแต่งตั้งทั้งในระดับวิทยาลัยและระดับแผนกวิชา 2) มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึก ษาของสถานศึ กษา เพื่อดําเนินการในการประกัน คุณภาพการศึก ษา และผลจาก
แบบสอบถาม พบว่า 1) สถานศึกษามีการจัดตั้ง คณะกรรมการดําเนินการทุกแผนกวิชา 2) มีการ
ประชุมชี้แจงให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากการวิเคราะห์
เอกสาร พบว่า 1) มีก ารจัด ประชุม ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุ ประสงค์ สาระสํ าคัญของการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) มีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และผลจากแบบสอบถาม พบว่า 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ระดั บ แผนกวิ ชารั บผิ ดชอบในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ 2) คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณภาพมี การ
ตรวจสอบและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพดําเนินการ
จัดทําแผนงาน โครงการ ด้านการประเมินคุณภาพภายใน จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 1) มีการวาง
แผนการประเมิน และการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการประเมิน 2) มีการดําเนินการประเมิน
ตามแผนการที่กําหนดไว้ และมีการกํากับ ติดตามการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด และผล
จากแบบสอบถาม พบว่า 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับแผนกวิชา โดยมีการมอบหมายอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 2) มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านอื่นๆ
1.2 ผลการศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จาก
การวิเคราะห์เอกสาร ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า 1) สถานศึกษาโดยภาพรวมขาดการ
จัดระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่ชัดเจน 2) ขาดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้แทน
ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการ
และนักศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน รองลงมา ได้แก่ ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ เพื่อดําเนินการในการประกันคุณภาพในอย่างชัดเจน ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 1) ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการประกั น
คุณภาพภายในที่ชัดเจน 2) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ และจากแบบสอบถาม พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ 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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขาดการวางแผนการประเมิน
คุณภาพ รองลงมา ได้แก่ ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลเพื่อ
เขียนรายงานเสนอต่อต้นสังกัด
1.3 ผลการศึกษาปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ภายหลั ง การจั ด อั น ดั บ
ความสําคัญของปัจจัยในแต่ละด้าน ประกอบด้วย จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมประชุมในสถานศึกษา
2. ฝ่ายบริหารมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3. วิทยาลัยมีความพร้ อมในการให้บ ริการด้านแหล่ง ค้นคว้าข้อ มูลสารสนเทศ
ด้านการเรียนการสอน และด้านสื่อการสอน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
4. ผู้บริหารมีการนําวิธีการบริหารแนวใหม่มาบูรณาการเพื่อใช้ในการบริหารงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. ครูผู้ สอนส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมทางสัง คมเป็นอย่างดี
6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีค วามมุ่งมั่นบริหารงานวิชาการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
7. วิทยาลัยมีการจัดทําระบบควบคุมงบประมาณที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
8. ครูผู้สอนมีศักยภาพการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ในสถานศึกษาที่นอกเหนือจากงาน
วิชาการ
9. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน
10. ผู้บริหารมีการมอบหมายและติดตามการดําเนินงานวิชาการตามสายการ
บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
11. ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร ปรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
12. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี
13. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
14. ครูผู้สอนส่วนใหญ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
15. วิทยาลัยมีความพร้อมของอาคาร สถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
16. ครู ปฏิบัติง านด้วยความทุ่ม เท เสี ยสละ อุ ทิศเวลาเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม
17. ครูผู้สอนได้รับโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่
1. ผู้บริหารมีการประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกใน
การร่วมกันวางแผนบริหารงานวิชาการน้อยและไม่ต่อเนื่อง
2. วิทยาลัยขาดการจัดทําฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม
4. งบประมาณในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไม่เพียงพอ
5. ผู้ บ ริ ห ารขาดแนวทางที่ เ หมาะสมที่ ทํ า ให้ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการบรรลุ
เป้าหมาย
6. วิ ท ยาลั ย กํ า หนดค่ า ใช้ จ่า ยในการดํ าเนิ นกิ จกรรมที่ กํ าหนดไว้ ในแผนงาน/
โครงการ ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
7. ผู้บริหารขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม
8. ผู้ บ ริ ห ารขาดความต่ อ เนื่ อ งในการติ ด ตามผลการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และ
พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการ
9. ครู ผู้ ส อนบางส่ ว นขาดทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและใช้งานด้านอื่นๆ
โอกาส (Opportunities) ได้แก่
1. นโยบายของการปฏิรู ป การศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เอื้ อต่ อ การ
บริหาร งานวิชาการของสถานศึกษา
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีผลดีต่อ
การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชน เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
4. สังคมให้การยอมรับและมีการพึ่ง พาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
สังคม ด้วยการรับบริการวิชาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพและการช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัย
5. ภาคเอกชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเป็น
อย่างดี
6. นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองทําให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7. วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. รัฐบาลมีกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่ส่ง เสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ทําให้เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการ
9. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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10. บทบาทด้านการอาชีวศึกษาที่ปรากฏในสังคม เช่น การเรียนการสอนสาย
วิชาชีพ การฝึกอบรมอาชีพเพื่อการพัฒนาสังคม ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี
11. ปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของการจัดการ
อาชีวศึกษา
12. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อนํา
มาปรับใช้ในการบริหารงานวิชาการ
อุปสรรค (Threats) ได้แก่
1. นโยบายของรั ฐ บาลมี การเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย ส่ ง ผลกระทบต่ อการบริ ห าร
จัดการอาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่น ๆ มีการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
3. สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี การจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ
สถานศึกษาไม่เพียงพอ
4. ค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญมากกว่า
สายอาชีพ
5. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้การปรับตัวของผู้ใช้ไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
6. สถานประกอบการขยายกิ จ การอย่ า งรวดเร็ ว จึ ง จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต
บุคลากรเองกําหนดอัตราค่าจ้างเอง และรับเข้าทํางานในสถานประกอบการ เพื่อตอบสนองการขาด
แคลนอัตรากําลังคน
7. ผู้เ รีย นนิย มเลือ กศึ กษาต่อ ในสถานศึ กษาที่ จัด การศึก ษาสายวิช าชี พอย่า ง
เดียวกันซึ่งมีกําลังคน ทรัพยากร และสถานที่เพียงพอกว่า
2. ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พั น ธกิ จ ประกอบด้ ว ย 1) พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา 2) ติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 2) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา
3) สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และ
และการประยุกต์ใช้ มี 2 ตัวชี้วัดและ 2 โครงการ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ มี 2 ตัวชี้วัด
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และ 2 โครงการ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน มี 2
ตั ว ชี้ วั ด และ 2 โครงการ กลยุ ท ธ์ ที่ 4 ยกระดั บ การ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา มี 2 ตั ว ชี้ วั ด และ 2 โครงการ กลยุ ท ธ์ ที่ 5 พั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพ การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี 2 ตัวชี้วัด และ 2 โครงการ
ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด
3. ผลการทดลองใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยดําเนินการทดลองตาม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ซึ่งมีกิจกรรมทดลองใช้กลยุทธ์จํานวน 10 โครงการ เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์
ทั้ง 5 กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ พบว่า ผลการทดลองผ่านเกณฑ์ตามที่ตัวชี้วัด กลยุทธ์
กําหนดไว้ทุกตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา รองลงมาได้แก่ มีการกําหนดหลักสูตรของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดําเนินงานตามกลยุทธ์ การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ข้อที่ มีค่าเฉลี่ย สู ง สุด ได้แก่ ผู้แทนชุมชนและผู้ เกี่ยวข้ องทุกฝ่ายให้ความ
ร่ วมมื อในการวางระบบและดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา รองลงมาผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดการ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ และคุณภาพของ
ผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
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4. ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การประเมินผลกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่นํากลยุทธ์ไปใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียน
วิทยาลัย เทคนิคนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์
(หมวดวิชาสามัญ) เพิ่มขึ้น 14.15 และหมวดวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 15.82 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น ภายหลังทดลองใช้กลยุทธ์
4.2 รางวัลที่ ผู้ เรี ย น ครู ผู้ สอน ผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษา และสถานศึ กษาได้รั บ หลัง การ
ทดลองใช้กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล โดยผ่านเกณฑ์ประเมินที่ กําหนดไว้จํานวนผลงานไม่น้อยกว่า 4
ผลงาน โดยใช้จํานวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ซึ่งมีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 9 ผลงงาน จึงสรุปได้
ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้
4.3 ผลการศึกษาการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมโครงการประเมินกลยุทธ์ที่ 1 และ
กลยุทธ์ที่ 3 พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ข้อการสืบค้น
ข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ ตได้ รองลงมา ได้แ ก่ มีทั กษะในการรับ -ส่ ง ข้อมู ลทางอีเมล์
(E-mail) ได้
4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 5 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ส่วนใหญ่มีค่ าเฉลี่ย อยู่ ในระดั บมาก ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ย สูง สุ ด ได้แ ก่ กิจกรรมการปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา รองลงมา ได้แก่ กิจกรรม
อบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของผู้ เรี ย นด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าชี พ หรื อ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่นําเสนอข้างต้น ผู้วิจัยดําเนินการ
อภิปรายผลตามผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึก ษาข้ อมู ลพื้ น ฐานส าหรั บการสร้า งกลยุท ธ์ การขั บ เคลื่อ นระบบประกั น
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี
ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จากผลการศึ กษาสภาพการขั บเคลื่ อนระบบประกั นคุณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ สาระสําคัญ
ของการตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา มี การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เอกสารต่ า งๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพระดับแผนกวิชารับผิดชอบ
ในการตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบและทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้า นการประเมิ นคุณภาพภายใน มีก ารวางแผนการประเมิน และการกําหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการประเมิน มีการดําเนินการประเมินตามแผนการที่ กําหนดไว้ มีการกํากับ
ติดตามการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับแผนกวิชา มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านอื่น ๆ โดยภาพรวมสภาพการดําเนินงานทั้ง 3 ด้าน
ส่วนใหญ่มีการดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการดําเนินงานเป็น
ขั้นตอน สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ทั้ง ฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ กับการประกันคุณภาพ
ภายใน ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิ บัติงานด้านการประกันคุณภาพตาม
ขั้นตอนและดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ทั้ ง ในด้านการพัฒนาคุณ ภาพการศึ กษา ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านการประเมินคุณภาพภายใน สอดคล้องกับ สารานุกรมวิกิพีเดีย
(2560) ที่นิยามความหมายของคําว่าการประกันคุณภาพไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีการวางแผนและ
จัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อทําให้เกิดคุณภาพตามที่มุ่งหวังไว้ โดยประกอบด้วยการวัดและประเมินที่มี
ระบบ การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การติดตามการดําเนินงาน และระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
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ข้อผิดพลาด เปรียบได้กับการควบคุมคุณภาพ ที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ
และมีหลักการสําคัญว่า จะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และขจัดข้อผิดพลาดทั้งหมดที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555: 9) ที่กล่าวถึง การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมการ ขั้นที่ 2
ขั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do)
การตรวจสอบประเมินผล (Check) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทํา
รายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี และผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร
เพชรบูรณ์ (2558) ที่ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ด้านสภาพของการประกันคุณภาพโดยรวมคือ สถานศึกษาดําเนินงานที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้อง
ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แซนเดอร์ส และคน
อื่ น ๆ (Sanders, et al.,1995) ที่ ไ ด้ สั ง เคราะห์ เ อกสารเกี่ ย วกั บ โมเดลการประเมิ น โรงเรี ย นใน
สหรัฐ อเมริกา สรุป ได้ว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มี สภาพความพร้ อมในการดําเนิ นการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ผลการศึกษาปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จากผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการประกั น คุ ณ ภาพภายในของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัญหาที่พบได้แก่ สถานศึกษาขาดการ
จัดระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่ชัดเจน ขาดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ชุมชนและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อดําเนินการในการประกันคุณภาพใน
อย่า งชัด เจน ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนการประกั นคุณ ภาพภายในที่ชั ดเจน ขาดการ
ตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการอย่างครบถ้วน ไม่กําหนดวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ และ ไม่นํา
ผลการตรวจสอบคุ ณภาพมาปรั บปรุง พั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา บุ คลากรขาดความรู้ ในการจัดทํ า
เครื่องมือในการประเมิน สรุปได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การวางแผนงาน และเครื่องมือประเมินคุณภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ บุคลากรมี ภาระงานด้านการ
สอนและงานด้านอื่นๆ มาก และบุคลากรส่วนใหญ่อาจขาดความรู้ความสามารถ ในการสร้างเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิสมัย นิติศักดิ์ (2557) ที่ได้การศึกษาสภาพปัญหา
การดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษา
ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายในด้านการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และด้านการบริหารจัดการศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วาลิช ลีทา (2560) ที่ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 6 พบว่ า การ
ดํา เนิ น การประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาแต่ ล ะด้ า น มี ปั ญ หาสํา คั ญ ดั ง นี้ ด้ า นการวางแผน
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เตรียมการ ปัญหาสําคัญ ได้แก่ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน ด้านการดําเนินการปฏิบัติ
ตามแผน ได้แก่ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปฏิทินการปฏิบัติง าน ด้านการกํากับตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ขาดระบบและความไม่จริง จัง ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ และด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ ได้แก่ ขาดงบประมาณและความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน
1.3 ผลการศึกษาปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม
ในสถานศึกษา 2) ฝ่ายบริหารมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 3) วิทยาลัย
มีความพร้อมในการให้บริการด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน และด้านสื่อ
การสอน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนาการ
ประกัน คุณภาพให้เป็นระบบ และครูผู้สอนมีความตั้งใจ ทุ่มเท ให้ การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการทํางานตามหน้าที่ปกติอย่างมีคุณภาพของครู สภาพแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อน
3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการประสานงานกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกใน
การร่วมกันวางแผนบริหารงานวิชาการน้อยและไม่ต่อเนื่อง 2) วิทยาลัยขาดการจัดทําฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 3) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดทําแผนการดําเนินงานแบบมีส่ว นร่วม ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาให้ความสําคัญกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศน้อย และอาจขาดการ
สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นความสําคัญ ของการประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อนิวัช แก้วจํานง (2551: 55-56) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์ก ร เป็นปัจจัยที่มี
ผลหรือมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์การโดยอาจทําให้องค์การประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว
ในการดําเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นโยบายของการ
ปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการบริหาร งานวิชาการของสถานศึกษา 2) การ
ขยายตั วทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทํา ให้ มีก ารจ้างงานเพิ่ม ขึ้น มีผ ลดี ต่อ การเรียนการสอนด้า น
อาชีวศึกษา 3) นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่ง เสริมการมีรายได้ของประชาชน เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
มีคุณภาพมากขึ้น ภาพพจน์ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาดีขึ้น และมีนักเรียนเข้ามาเรียนอาชีวศึกษา
มากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบาลสนับสนุนการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปสรรค 3 อันดับแรก
ได้แก่ 1) นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง 2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่น ๆ มีการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสถานศึกษาไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลและการที่
หน่วยงานอื่นเปิดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม
(2553: 46–48) ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมักมีอิทธิพลต่อทิศทางและการดําเนินงานของ
องค์การ โครงสร้างองค์การและกระบวนการภายในองค์การ ซึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ถูกกําหนดโดยสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชนี นิธากร (2558) ที่
ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
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ตอนล่าง พบว่า สภาพองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในที่สําคัญ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า
คือ บุคลากร รองลงมาคือการบริหารจัดการ จุดแข็งที่ปรากฏเด่นชัดคือ การมีระบบและกลไกประกัน
คุณภาพที่ชัดเจน จุดที่ควรพัฒนาคือระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน คุณภาพกับกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล และผลการวิจัยของ สุนีย์ ชัยสุขสังข์ (2557) ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการเพื่อเสริม สร้า งทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่ า จุ ดอ่อ น คื อ การประเมินผล จุ ดแข็ ง คื อ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้
โอกาสคือสภาพเทคโนโลยี และภาวะคุกคามคือนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
2. ผลการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล
ดังนี้
ผลการสร้ างกลยุ ท ธ์ การขับ เคลื่อ นระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมี
5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ที่
2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่ งเรี ยนรู้ กลยุ ทธ์ที่ 3 พั ฒนาคุณธรรมจริย ธรรมและคุณลั กษณะที่พึ ง ประสงค์
แก่ผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่
5 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็น
กลยุทธ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นดําเนินการจัดทําอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์
มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก ก่ อนกํ าหนดทิศทางขององค์ กร และกํ าหนด
กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2551: 41) ที่กล่าวว่า
กลยุท ธ์เ ป็ นสิ่ งสํ า คัญ และจํา เป็ น สํา หรั บองค์ก ร เพราะองค์ กรใช้ก ลยุ ทธ์ ใ นการทํ างานเพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของตน โดย กลยุทธ์ของ แต่ละองค์กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะของ
องค์ กรนั้น ๆ ทั้ง นี้อ งค์ กรจะกํ าหนดกลยุท ธ์ไ ด้นั้ นต้อ งรู้ สถานภาพหรือ สภาวะขององค์ กรของตน
เสียก่อนและ ยังต้องมีกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ จารุ ณี ไกรแก้ว (2557: 2) ที่ไ ด้กล่ าวถึ ง กระบวนการจั ดทําแผนกลยุทธ์ ไ ว้ว่า ประกอบด้ว ย
ขั้ น ตอนหลั ก 6 ขั้ น ตอน คื อ 1) การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ทางยุ ท ธศาสตร์ / กลยุ ท ธ์ หรื อ วิ เ คราะห์
SWOT 2) การกําหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) 3) การวิเคราะห์ถึงประเด็น
ที่ต้องมุ่งเน้น/ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (ประเด็ นกลยุทธ์) 4) การกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละประเด็น
กลยุ ทธ์ (เป้ าประสงค์ ) 5) การกํา หนดตัวชี้ วัดและเป้าหมายของแต่ ละเป้าประสงค์ (ตัว ชี้วั ด และ
ค่าเป้าหมาย) 6) การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ (กลยุทธ์)
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จากการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้กลยุทธ์ จํานวน 5 กลยุทธ์ สามารถ
นํากลยุทธ์มาอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ เป็นกลยุทธ์เชิงรุก
เพื่อฉกฉวยโอกาส ใช้จุดแข็งขององค์กรและโอกาสที่ส่งเสริมสนับสนุนจากภายนอก (SO) เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผล
การจัดการศึกษา ที่กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษา
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กําหนด ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กําหนดให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งกลยุทธ์นี้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว (2558) ที่ไ ด้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น มี
12 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่สอดคล้อง ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่ง เสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพที่
หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อีทเธล (Ethel, 2013) ที่
ได้ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษาของประเทศไนจีเรีย พบว่า การอาชีวศึกษามุ่งเน้น
ด้านการฝึกฝนทักษะเป็นสําคัญ ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาในการอาชีวศึกษาจึงเป็นแนวคิด
ที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานในระดับสูงในการอาชีวศึกษา เช่น ด้านการเรียนการสอน สาธารณูปโภค
พื้นฐาน พฤติกรรมผู้เรียน และกระบวนการทางวิชาการโดยรวม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ สถานประกอบการและ
ชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์เชิงรุก สถานศึกษามีทั้งจุดแข็งภายใน
และโอกาสจากภายนอก (SO) เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการและชุ มชน ในการสนับ สนุนทรัพ ยากรและแหล่ง เรียนรู้ สอดคล้องกับ มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่
2 ด้ านการบริ หารจั ดการศึ กษา ที่ กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสัง กัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน
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ต้นสังกัด ที่กําหนดให้สถานศึกษามีความสําเร็จ ในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย
สําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายด้วยความเป็นผู้นําของผู้อํานวยการสถานศึกษา และความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวบ่งชี้ที่
2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ที่กําหนดให้สถานศึกษามี
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา กลยุทธ์สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริมนต์ นฤมลสิริ
(2557) ที่ ไ ด้ วิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึ กษา พบว่า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาการบริหารงาน
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ และเที ย บโอน
ประสบการณ์ 4) ปรับปรุงประสิทธิภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 5) เพิ่มคุณภาพ
การพัฒนางานนิเทศการศึกษา 6) เร่งรัดพัฒนา การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปณตนนท์ เถียรประภากุล (2559) ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการกําหนดนโยบายจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน 2) พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียน 3) ยกระดับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและครอบครัวใน
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 4) เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะ
การคิดขั้นสูงของนักเรียน 5) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน 6) ขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน เป็นกลยุทธ์
เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาส โดยใช้จุดแข็งขององค์กร (SO) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา กําหนดให้
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขา
งาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ที่กําหนด มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ที่กําหนดให้สถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ผู้แทน
ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึ กษาทุ กระดั บ ตัว บ่ง ชี้ที่ 2.1 ระดับ คุณ ภาพในการดํา เนิ นการบริ หารจั ด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรภพ เนวะมาตย์
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(2558) ที่ไ ด้ ทํ าวิ จั ยเรื่ อ งการพัฒ นากลยุ ทธ์ ก ารบริ หารงานพั ฒ นากิ จการนัก เรี ยน นัก ศึ ก ษา ใน
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ 1) ส่งเสริมการวางแผนการ
บริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม 2) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 3) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการให้บริการ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานงานพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 4) พัฒนากระบวนการดําเนินงานงานพัฒนากิจการนั กเรียน นักศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมอย่างมีคุณภาพ 5) สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานในงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาให้
ครบวงจรคุณภาพ 6) ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษาให้เหมาะสมและทันสมัย 7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
งานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์
เชิง ป้องกัน กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเลี่ยง/บรรเทาอุปสรรค (ST) เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึ กษาประกอบด้ว ยการประเมินคุ ณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และดําเนิน การเพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาและพัฒ นามาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้ วย การ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับแนวคิดของ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคนอื่นๆ (2553: 28-29)
ที่ไ ด้กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
1) การวางแผนกลยุ ท ธ์ (Strategic Formulation) 2) การนํ า แผนกลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ (Strategic
Implementation) 3) การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) ซึ่ง
กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สงวน หอกคํา (2557) ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง กลยุทธ์ที่ 5 เร่งรัดติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ 7 รณรงค์ให้มีการประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไ ขจุดอ่อน เพื่อฉกฉวยโอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ที่สภาพภายใน
เป็น จุดอ่อนแต่ มีโอกาส สภาพภายนอกสนั บสนุน เพื่อปรั บปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 4 ด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และดําเนิน การเพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาและพัฒ นามาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้ วย การ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(2555: 2-3 อ้างจาก กฎกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553) ที่ได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย 1) การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการ
ประเมินคุณภาพการจั ดการศึกษา การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความ
ก้าวหน้าของการปฏิ บัติ ตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ น
กระบวนการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาเข้า สู่คุณ ภาพที่ส อดคล้อ งกั บมาตรฐานการศึก ษาของชาติ
กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว (2558) ที่ได้ทําวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ
บริหารการประกัน คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า
กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น มี 12 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่สอดคล้อง ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพให้ครบวงจรคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 10 เร่งรัดติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีสเนอร์
และเนอร์ เ ฮนนิ่ ง (Wiesner and Nurhening, 2018) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพการ
อาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา: บทบาทของครูในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พบว่า ครูเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนมีส่วนสําคัญ ต่อ
ความสําเร็จของการอาชีวศึกษา และครูมีส่วนสําคัญ ต่อความสําเร็จในการนําเอาระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษามาใช้ ประเด็นหลักที่รายงานการศึ กษาฉบับนี้ต้องการเน้นย้ําคือ ทําอย่างไร
จะให้ครูมีความเข้าใจต่อคุณภาพการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง หลายที่ครูปฏิบัติให้นําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ เป็นสิ่งจําเป็นในการนํามาประยุกต์ใช้ในการอาชีวศึกษา
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3. ผลการทดลองใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จากผลการทดลองใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งดําเนินการทดลอง
ตามโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ โดยมีกิจกรรมทดลองใช้กลยุทธ์จํานวน 10 โครงการ เพื่อทดลองใช้
กลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ พบว่า ผลการทดลองผ่านเกณฑ์ตามที่ตัวชี้วัดกล
ยุทธ์กําหนดไว้ทุกตัวชี้วัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อผลการ
ดําเนินงานตามโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก และคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของผู้เรียนที่ร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากกล
ยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่มคี วามสอดคล้อง ครอบคลุมมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกมาตรฐานและทุก
ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อนํากลยุทธ์ไปใช้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และกลยุทธ์ได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการพัฒนากลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พิชาย รั ตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 135) ที่กล่าวถึงกระบวนการพัฒนากลยุท ธ์ไ ว้ว่ า การ
พัฒนากลยุทธ์มีขั้นตอนสําคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การริเริ่มและการตกลงใน
การวางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic) ขั้นที่ 2 การระบุอาณัติขององค์กร
พันธกิจ วิสั ยทัศน์ และค่านิยม (IdentifyingOrganization Mandate, Mission, Vision and Values) ขั้ น
ที่ 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization’s Situation) ขั้นที่ 4 การระบุประเด็น
กลยุทธ์(Identifying the StrategicIssues) ขั้นที่ 5 การเขียนแผนกลยุทธ์(Writing the Strategic Plan)
ขั้ น ที่ 6 การนํ า แผนกลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ (Implementing the Strategic Plan) ขั้ น ที่ 7 การกํ า กั บ
ติดตามและประเมินกลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic Plan) และสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ เซอร์ โ ตและปี เ ตอร์ (Certo & Peter, 1991) ที่ ไ ด้ เ สนอขั้ น ตอนการจั ด การกลยุ ท ธ์
ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) ขั้นที่ 2 การจัดวาง
ทิศทางขององค์การ (Establishing Organizational Direction) ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์
(Strategic Formulation) ขั้ นที่ 4 การปฏิ บั ติ งานตามกลยุ ทธ์ (Strategy Implementation) และขั้ น
ที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) ซึ่ง ผลการทดลองสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สมาน อิศวภูมิ (2559) ที่ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพภายในกับการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลาง เมื่อนํารูปแบบไปทดลองใช้ พบว่า
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานตามรูปแบบอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และผ่านการประเมิน รอบสามทั้ง 3 โรงเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตนา
ยงทัศนีย์ (2557) ที่ได้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลสัมฤทธิ์ ในด้านกําหนดกรอบการประเมิน
ด้า นการกํา หนดเกณฑ์ก ารประเมิน และด้า นการทํา รายงานการประเมิ นตนเอง มี ผลสัม ฤทธิ์ใ น
ระดับสูง ในขณะที่ด้านการใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงานและด้านแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง

246
4. การประเมิน ผลกลยุทธ์ การขับเคลื่อ นระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ผลการประเมิน ผลกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า
4.1 ผลการเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึ ก ษา
ของผู้ เรียนวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ ภายหลัง ทดลองใช้กลยุทธ์ ปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ าปีการศึก ษา 2560 ซึ่ง ผลการประเมิ นผลกลยุท ธ์สอดคล้อ งกับ แนวคิดของ
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2547: 3) และ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2555: 14) ที่กล่าว
ว่า การประกั นคุ ณภาพการศึก ษาทํ าให้ 1) ผู้เ รีย นได้รับ การพั ฒนาความรู้ ความสามารถ และมี
คุณลักษณะต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 2) ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได้ทํางานอย่างมืออาชีพ มีการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 3) ผู้บริหารได้บริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4) สถานศึกษามีก ารทํางานที่มีมาตรฐานได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ชุมชนได้ 5) สถานประกอบการได้บุคลากรที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ และ 6) สังคมมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ประสิทธิ์ ชุมศรี (2558) ที่ได้วิจัยรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
พบว่า สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังการใช้รูปแบบมี
ค่าคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ใช้รูปแบบหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหาร
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ทําหน้าที่นิเทศ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 รางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับหลังการทดลองใช้
กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ผ่านเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดกลยุทธ์กําหนดไว้ 4 รางวัลขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
กลยุ ทธ์ ที่ สร้ างขึ้ นมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชี วศึกษาทุ ก มาตรฐาน ตาม
เป้าหมายของการสร้างกลยุทธ์ครั้งนี้ และการสร้างกลยุทธ์มีขั้นตอนกระบวนการสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสม
แต่ละขั้นตอนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการสร้าง ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การ
ขับเคลื่ อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพผู้เรี ยนตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และขั้นตอนที่ 4
การประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ขั้นตอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548: 19-20) และ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอื่น ๆ (2548: 18-19) ที่ได้
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กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) มีส่วนประกอบสําคัญ
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) นักกลยุทธ์ (Strategist) จะต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย ในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร 2) การกําหนด
ทิศทางขององค์กร (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะนําข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์ก รมาทําการประมวลผล เพื่อใช้กําหนดทิ ศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 3) การ
กําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การนําทิศทางขององค์กรที่กําหนดไว้อย่างกว้างๆ
มาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร 4) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy
Implementation) หมายถึง การนํากลยุทธ์ที่ถูกกําหนดขึ้นไปประยุกต์ในการดําเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากรและการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ 5) การ
ควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) หมายถึงการติดตามและ
ตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์
4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมโครงการในการประเมินกลยุทธ์ที่ 1 และ
กลยุทธ์ที่ 3 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
จากผลการประเมินกลยุทธ์ด้านความพึงพอใจทั้งของผู้บริหาร ครูผู้สอนและของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 135) ที่กล่าวถึง กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ไว้ว่า การพัฒนากลยุทธ์มีขั้นตอนสําคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การริเริ่ม
และการตกลงในการวางแผนกลยุทธ์ (Initiating and Agreeing on a Strategic) ขั้นที่ 2 การระบุ
อาณั ติ ข ององค์ การ พั นธกิ จ วิ สั ยทั ศน์ และค่ านิ ยม (Identifying Organization Mandate, Mission,
Vision and Values) ขั้นที่ 3 การประเมินสถานการณ์ (Assessing the Organization’s Situation)
ขั้นที่ 4 การระบุประเด็นกลยุทธ์ (Identifying the Strategic Issues) ขั้นที่ 5 การเขียนแผนกลยุทธ์
(Writing the Strategic Plan) ขั้นที่ 6 การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing the Strategic
Plan) ขั้นที่ 7 การกํากับติดตามและประเมินกลยุทธ์ (Monitoring and Evaluating the Strategic
Plan) ส่งผลให้การบริหารในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีขั้นตอน ผู้ร่วมดําเนินการ
ต่างมีความพึงพอใจตามขั้นตอนของการขับเคลื่อน
4.4 ผลการศึกษาความพึง พอใจต่อผลการดําเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่ว ม
โครงการในการประเมินกลยุทธ์ที่ 1 ถึงกลยุทธ์ที่ 5 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรจัดปฐมนิเทศครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้แทนชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ก่อนนํากลยุทธ์ไปทดลองใช้
1.2 ควรจัดประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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1.3 ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการของกลยุทธ์ ให้เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง
1.4 ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อหาแหล่ง เรียนรู้สําหรับผู้เรียน และการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น
1.5 ควรมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย พัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารสถานศึก ษาเพื่อ บรรลุผ ลการประเมิ น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 ควรมีก ารวิจัยกลยุ ทธ์การบริห ารงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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(ฉบับที่ 1)
แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร
การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นการวิเคราะห์
ผลการสังเคราะห์เอกสาร
และสังเคราะห์เอกสาร
1. สภาพการขับเคลื่อน
………………………………………………………………………………………………..
ระบบประกันคุณภาพ
………………………………………………………………………………………………..
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ ………………………………………………………………………………………………..
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ ………………………………………………………………………………………………..
อาชีวศึกษา ของ
………………………………………………………………………………………………..
วิทยาลัยเทคนิค
………………………………………………………………………………………………..
นครสวรรค์
………………………………………………………………………………………………..
2. ปัญหาการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อผู้วิเคราะห์เนื้อหา
วันที่.........เดือน............พ.ศ............
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(ฉบับที่ 2)
แบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และปัจจัยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้มุ่ ง ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และปั จ จั ยการขั บเคลื่ อนระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สาหรับสอบถามผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ผู้สอนของวิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์
3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการขับ เคลื่ อ นระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในเพื่อ พั ฒนาคุณ ภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตอนที่ 3 ปัญ หาการขั บเคลื่อ นระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขับ เคลื่อ นระบบประกั นคุ ณภาพภายในเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ผลการตอบแบบสอบถาม ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากผู้วิจัยจะ
นาเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. อายุ
 (1) ต่ากว่า 30 ปี
 (2) 30 - 39 ปี
 (3) 40 - 49 ปี
 (4) 50 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 (1) ปริญญาตรี
 (2) ปริญญาโท
 (3) ปริญญาเอก
4. ปฏิบัติหน้าที่
 (1) ผู้บริหารสถานศึกษา
 (2) ครูผู้สอน
5. ประสบการณ์การทางาน
 (1) ต่ากว่า 10 ปี
 (2) 10 - 19 ปี
 (3) 20 - 29 ปี
 (4) 30 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 สภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับสภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
สภาพของการประกันคุณภาพภายใน
สภาพของการประกั น คุ ณ ภาพภายใน หมายถึ ง กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ
3 ด้าน ได้ แก่ 1) การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา หมายถึ ง ระบบและกลไกการดาเนินงานควบคุ ม
คุณภาพของปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 2) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การตรวจสอบเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อนาไปหาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 3) การประเมินคุณภาพภายใน
หมายถึง การประเมินค่าระดับ คุณภาพของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพภายใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สถานศึกษาของท่านดาเนินการประกันคุณภาพภายใน อย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดาเนินการทุกแผนกวิชา
 มีการมอบหมาย และกาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
 มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อดาเนินการอย่างชัดเจน
 มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
 มีการจัดการประชุมเพื่อวางแผน กากับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
 มีการเปิดโอกาส ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการ และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
 มีระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ รองรับการดาเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………
2. สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในอย่างไร
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
 สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง
 สถานศึกษาใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การพัฒนาคุณภาพห้องเรียน การ
จัดทาโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน
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 มีการดาเนินการ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
 มี กลไกการเชื่อ มโยงการปฏิบั ติง านตั้ง แต่ ระดับ บุค คล ระดั บแผนกวิ ชา ถึ ง ระดั บ
สถานศึกษา เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กาหนด
 มี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในแก่ ค รู และ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
 มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของหน่ ว ยงาน
และเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา
 มีกลไกในการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………
3. สถานศึกษาของท่านจัดระบบบริหารและสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในอย่างไร
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการดาเนินการประกันคุณภาพ
 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
 มีระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 ระบบสารสนเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวกในการสืบค้น
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการนาข้อมูลและสารสนเทศมาจัดทาอย่าง
เป็นระบบ และสรุปเป็นภาพรวมเข้าใจง่าย ชัดเจน
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและ
นามาพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………
4. สถานศึกษาของท่านจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผู้บริหารสถานศึกษามอบรองผู้อานวยการและหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทา
 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพดาเนินการจัดทา
 คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนดทิศทาง และเป้าหมายของแผน
 คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 – 5 ปี
 ผู้บริ หารสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรในสถานศึ กษาร่ วมกั นจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ผู้ บริ หารสถานศึ กษา ชี้ แจงรายละเอี ยดของแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให้ ค รู
และบุคลากรทุกคนทราบก่อนนาไปปฏิบัติ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………

263
5. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผู้ บริ หารสถานศึ กษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฝ่ ายต่ า ง ๆ รั บผิ ดชอบด าเนิ นการตาม
แผนงาน โครงการ
 ผู้บ ริ หารสถานศึ กษาใช้ แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการกากั บ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการนิเทศ ติดตาม กากับ และประเมินแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างต่อเนื่อง
 ผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู มี การปรั บปรุ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีระหว่างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 ผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู มี การด าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ
 มีการสรุปและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทราบ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………
6. สถานศึกษาของท่านกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และดาเนินการตามมาตรฐาน
อย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้เป็นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในร่วมกันกาหนด
มาตรฐานการประกั น คุ ณภาพภายในโดยใช้ม าตรฐานการประกัน คุณ ภาพภายในของส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาประกาศใช้เป็น
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในร่วมกัน ศึกษาวิเคราะห์หาแนว
ทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมี การน าข้อมู ล
สารสนเทศของสถานศึกษามาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการการประกันคุณภาพภายใน
 ผู้บ ริหาร ครู และคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในร่วมกันก าหนดแผนงาน
โครงการ ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………
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ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
7. สถานศึกษาของท่านดาเนินการด้านการตรวจสอบคุณภาพอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ ภาพระดั บ แผนกวิ ช ารั บ ผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบวิสัยทัศน์ และภารกิจของสถานศึกษา
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ คุณภาพการเรียนการสอน เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ระบบการวัดผลประเมินผล ระบบการช่วยเหลือผู้เรียน
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการตรวจสอบ ระบบการบริหารและจัดการเช่ น
การจัดโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………
8. สถานศึกษาของท่านนาผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพดาเนินการจัดทาแผนงาน โครงการ
 มอบหมายให้แผนกวิชา และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ
 นาเข้าแผนปฏิบัติการประจาปีโดยดาเนินการปรับแผนเพื่อรีบดาเนินการโดยเร่งด่วน
 นาเข้าแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อดาเนินการในปีถัดไป
 นาเข้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
9. สถานศึกษาของท่านดาเนินการ การประเมินคุณภาพภายในอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมิ นคุณภาพการศึกษาในระดับแผนก
วิชา โดยมีการมอบหมายอย่างชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษามี ก ารประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในด้วยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย
 มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ
ทุกครั้งก่อนการประเมิน
 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ
 มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานด้านอื่น ๆ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………
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10. สถานศึกษาของท่านดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่างไร (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานการประเมินตนเอง
 ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองโดยหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา
 ผู้ บ ริ หาร และคณะกรรมการดาเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายใน มี ก ารวิเ คราะห์
สังเคราะห์ และอภิปรายผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
 คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองได้ตรงตามที่สถานศึกษากาหนด
 สถานศึ ก ษามี ก ารน าข้ อ มู ล จากรายงานการประเมิ น ตนเองไปใช้ ใ นการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปีในปีต่อไป
 สถานศึกษามีการรายงานการประเมิน ตนเองเสนอต่อต้นสัง กัด สาธารณชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นปีการศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับปัญหาในการประกันคุณภาพภายใน
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง มีปัญหาในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีปัญหาระดับมาก
3 หมายถึง มีปัญหาในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อย
1 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
ข้อที่

ข้อความ

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ไม่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อ
ดาเนินการในการประกันคุณภาพในอย่างชัดเจน
2 ขาดระบบงานที่ดีเกี่ยวกับการวางแผน ระยะเวลา
เป้าหมายและความสาเร็จของงาน
3 ขาดการปรับโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และตัวบ่งชี้
4 ขาดข้อมูลพื้นฐาน ด้านนักเรียน ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไปเพื่อ
ใช้ในการบริหาร
5 ไม่ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
แนวทางในการประกันคุณภาพภายใน
6 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความ
ตระหนักและไม่เห็นความสาคัญในการประกัน
คุณภาพภายใน
7 ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน สถานประกอบการและนักศึกษาในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
8 บุคคลากรในสถานศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงงานใน
หน้าที่เข้ากับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
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ข้อที่
9

ข้อความ

บุคลากรไม่ใส่ใจในการดาเนินงานตามภาระงานปกติ
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA (วางแผน ดาเนินงาน
ตรวจสอบ และปรับปรุง) อย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
10 ขาดการประสานงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานใน
ด้านต่าง ๆ
11 การจัดทาระบบข้อมูลเอกสารและสารสนเทศต่าง ๆ
ไม่เป็นระบบ
12 ข้อกาหนดของตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในขาดความชัดเจนในการนาสู่การปฏิบัติ
13 จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยขาดการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
14 ขาดการสร้างเครื่องมือ แบบประเมินเพื่อรองรับการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
15 ขาดงบประมาณ ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อ เอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการ
16 ไม่ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
17 ไม่ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของแผนพัฒนา
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
การศึกษา
18 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยไม่ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น
19 ขาดการกากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
20 ไม่วางแผนในการตรวจสอบคุณภาพ
21 ขาดทีมงานเพื่อดาเนินการในการตรวจสอบคุณภาพ
22 ไม่กาหนดขอบข่ายการตรวจสอบคุณภาพ
23 ไม่กาหนดวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ
24 ไม่วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการ
แต่ละตัวบ่งชี้เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
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ข้อที่
25

ข้อความ

ขาดการตรวจสอบตามแผนงาน / โครงการอย่าง
ครบถ้วน
26 บุคลากรขาดความรู้ ความข้าใจ และการไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพ
27 ไม่นาผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระยะ
28 ไม่นาผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
29 ขาดการวางแผนการประเมินคุณภาพ
30 ไม่กาหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพ
31 ขาดบุคลากรในการประเมินคุณภาพการประกัน
คุณภาพภายใน
32 ผู้ประเมินไม่เป็นกัลยาณมิตร
33 การขาดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินคุณภาพให้กับบุคคลากรในสถานศึกษา
34 ความไม่ชัดเจนของเครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้
ประกอบการประเมิน
35 ขาดการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
36 ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องไม่มี
ส่วนร่วมให้ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานเสนอต่อต้นสังกัด
37 เขียนรายงานไม่สะท้อนจุดเด่น จุดด้อย ของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน
38 การไม่นาผลการประเมินแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ทุกฝ่าย
39 เอกสาร ข้อมูลประกอบการประเมินมีไม่ครบถ้วน
40 บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง
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ตอนที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อที่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพใน

ปัจจัยด้านบุคลากร
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล
2 ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผน
และนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
3 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ และติดต่อประสานงาน
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
6 ครูผู้สอนมีความตระหนักในความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
7 ครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา ผู้เรียน ตลอดจนผู้ปกครองและ
ผู้แทนชุมชน
8 ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ
อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
9 ครูผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน
ปัจจัยด้านงบประมาณ
10 สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ
11 สถานศึกษามีการมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
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ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพใน
5

12

สถานศึกษามีการจัดทาหลักเกณฑ์การจัดสรร
ทรัพยากรภายในโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์และ
มีการจัดลาดับความสาคัญของรายจ่าย
ที่สอดคล้องกัน
13 สถานศึกษามีแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษาศึกษาและต้นสังกัด
14 สถานศึกษามีการคานวณค่าใช้จ่ายต่อการดาเนิน
กิจกรรมที่สถานศึกษากาหนดในแผนงาน/
โครงการครอบคลุมทุกภารกิจ
15 สถานศึกษามีการจัดทาโครงการที่สอดคล้อง
กับแผนงานโดยระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และ
งบประมาณอย่างชัดเจน
16 สถานศึกษามีการจัดทาระบบควบคุมงบประมาณ
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
17 สถานศึกษามีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเพียงพอ
ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์
18 ความพร้อมของวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้
และเครื่องมือ ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
19 ความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา
20 ความพร้อมของแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ในสถานศึกษา
21 ความพร้อมของวัสดุฝึกของนักศึกษา
22 ความพร้อมของครุภัณฑ์การศึกษา
23 มีการกาหนดแผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถานศึกษา
24 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพที่สอน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง
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ข้อที่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพใน

ปัจจัยด้านบริหารจัดการ
25 สถานศึกษามีการพัฒนางาน โครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน
26 สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ประชาคมอาชีวศึกษาในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
27 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่ง เสริมการ
จัดการศึกษาจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
28 ความเพีย งพอของงบประมาณที่ รัฐบาลจั ดสรร
ให้กับการบริหารการจัดอาชีวศึกษา
29 เศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
30 นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษา
31 งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก
ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สถานประกอบการ
ปัจจัยด้านสังคม/วัฒนธรรม
32 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
33 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาของ
หน่วยงานในท้องถิ่น
34 ภาพพจน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ปรากฏ
ตามสื่อต่าง ๆ
35 การให้บริการในการช่วยเหลือสังคมของนักศึกษา
อาชีวศึกษา
ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย
36 นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษา
37 นโยบายของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่เอื้อต่อ
การบริหารงานวิชาการด้านการจัดอาชีวศึกษา

5

ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4
3
2

1
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ข้อที่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพใน

5

ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4
3
2

1

38

นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
39 ลัก ษณะการด าเนิ นการทางการเมื องท้ องถิ่ น ที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
40 กฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และนโยบายที่
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษา
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
41 ความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
42 ความเพี ย งพอของเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้
เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
43 การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ า น
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
การจัดอาชีวศึกษา
44 ความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด
การศึกษา
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามสภาพปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
*****************************************************************************
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาในการประกันคุณภาพภายใน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
5
5
5
5

ค่า
IOC
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1

5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการประกันคุณภาพใน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

รวม
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

รวม
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามสภาพปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 มีความสอดคล้องทุกรายการ อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00
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(ฉบับที่ 3)
แบบสัมภาษณ์
เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จ
.............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อ – นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................................
2. ตาแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่..............................................................................................
3. หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................................
4. หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................................
5. สัมภาษณ์วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................................................
เริ่มสัมภาษณ์เวลา........................น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา.........................น.
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์
แนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสาเร็จ ใน 3 ประเด็นต่อไปนี้ควรเป็นอย่างไร
ประเด็นที่ 1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 2 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์

278
(ฉบับที่ 4)
แบบประเด็นการตรวจสอบ (ร่าง) กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

***************************************************
ประเด็ นการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้ อ งของ (ร่ า ง) กลยุ ท ธ์ การ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ควรแก้ไขอย่างไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกันหรือไม่
ควรแก้ไขอย่างไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 3 การพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ แยกตามเป้าประสงค์
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 4 การพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม แยกตามกลยุทธ์
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
****************************************
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(ฉบับที่ 5)
แบบตรวจสอบกลยุทธ์การขับเคลือ่ นระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************
คาชี้แจง
1. จุดมุ่งหมายของการใช้ แบบตรวจสอบนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ
เป็นประโยชน์
2. แบบตรวจสอบนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลยุทธ์
3. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของกลยุ ท ธ์ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการท าวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก าร
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบตรวจสอบทุกข้อตามความเป็นจริง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์ฯต่อไป และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

นายแทน โมราราย
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ ที่ระบุในช่องรายการ และทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระดับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งคะแนนในช่อง มีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์มากที่สุด
มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์มาก
มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์ปานกลาง
มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์น้อย
มีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / ความเป็นประโยชน์น้อยที่สุด
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ตอนที่ 1.1 การตรวจสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
รายการ
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จะมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อคุณภาพผู้เรียน
ผ่านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายของ
สถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการ
ประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงานภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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รายการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะ และ
การประยุกต์ใช้
2. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น
ในการสนับสนุนทรัพยากร
และแหล่งเรียนรู้
3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ แก่ผู้เรียน
4. ยกระดับการกากับ
ติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ตอนที่ 1.2 การตรวจสอบตัวชี้วัด และโครงการ
เป้าประสงค์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้
รายการ
ตัวชี้วัด
1.1 ระดับคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสู่มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
2. โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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เป้าประสงค์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
รายการ
ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้
2.2 ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และหน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมชุมชน
และหน่วยงานอื่นให้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการ
สนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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เป้าประสงค์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้เรียน

รายการ
ตัวชี้วัด
3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
3.2 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
ผู้เรียน
2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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เป้าประสงค์ที่ 2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
รายการ
ตัวชี้วัด
4.1 ระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการกากับ
ติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
4.2 ระดับความพึงพอใจ
ของ ครูผู้สอนต่อการกากับ
ติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมครูผู้สอน
เพื่อสร้างความตระหนักและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเน้นการกากับ
ติดตามตรวจสอบ
2. โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้นการ
กากับติดตามตรวจสอบ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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เป้าประสงค์ที่ 3 สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
รายการ

ระดับ
ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ระดับ
ระดับ
ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ตัวชี้วัด
5.1 ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา
5.1 ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังทดลองใช้
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมครูผู้สอน
เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ร่วมกันพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลยุทธ์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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(ฉบับที่ 6)
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
กลยุ ทธ์ การขั บเคลื่ อนระบบประกัน คุณ ภาพภายในเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. อายุ
 (1) ต่ากว่า 30 ปี
 (2) 30 - 39 ปี
 (3) 40 - 49 ปี
 (4) 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 (1) ต่าปริญญาตรี
 (2) ปริญญาตรี
 (3) สูงกว่าปริญญาตรี

290
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การ
ขั บ เคลื่ อ นระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ การดาเนินงานตามกล
ยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

รายการ
1. มีการกาหนดหลักสูตรของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา.................................................
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา...............................
3. มีการจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ.................................
4. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา มีความเป็นระบบ...........................................
5. มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างขัดเจนและ
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ..............................................
6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศึกษา........................
7. ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
8. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประกัน
คุณภาพภายใน (SAR).......................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ........ ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

9. มีการสรุปและจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา................................................. ......... ......... ......... ......... .........
10. มีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประจาทุกปี
และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณ........................................ ......... ......... ......... ......... .........
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
4
5
4
5
5
5
5
5
4
4

ค่า
IOC
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของของแบบสอบถามความคิดเห็นความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องทุกรายการ อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00
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294
(ฉบับที่ 7)
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*******************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. อายุ
 (1) ต่ากว่า 30 ปี
 (2) 30 - 39 ปี
 (3) 40 - 49 ปี
 (4) 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 (1) ต่ากว่าปริญญาตรี
 (2) ปริญญาตรี
 (3) สูงกว่าปริญญาตรี

296
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ การดาเนินงานตามกล
ยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

รายการ
1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบมีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ด้านทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น........................................
2. ความสาเร็จของกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน.......................................................................................
3. ความสาเร็จของกิจกรรมระดมทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น..............................................................
4. ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
วางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา............................................................................
5. ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา............. ......
6. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็น
เครือข่ายร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ............................................................
7. กิจกรรมสนับสนุนการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน มีประโยชน์ทาให้ผู้เรียนได้เห็นได้ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย.................................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ........

......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(4) (3) (2) (1)

8. คุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น..................................................................................... ......... ......... ......... ......... .........
9. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์การจัดการ
การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ............................................... ......... ......... ......... ......... .........
10. มีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประจาทุกปีและเผยแพร่
รายงานต่อสาธารณะ............................................................... ......... ......... ......... ......... .........

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนที่มีต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
4
5
4
5
5
5
5
5
4
4

ค่า
IOC
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของของแบบสอบถามความคิดเห็นความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องทุกรายการ อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00

299

300
(ฉบับที่ 8)
แบบรายงานผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*******************************************************************
ที่
1
2
3
4
5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

เพิ่มขึ้นร้อยละ

301
(เครื่องมือฉบับที่ 9)
แบบรายงานรางวัลที่ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับ
หลังจากทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*******************************************************************
ลาดับ
1

2
3
4
5
6
7

รางวัลที่ได้รบั

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รบั

ร่องรอย/
หลักฐาน

302
(ฉบับที่ 10)
แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนที่รวมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

***************************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง
ตอนที่ 2 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. การประเมินตนเองของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จะ
ประเมิ นใน ด้ านความรู้ และทักษะ ด้ านความสามารถในการสื่ อสาร ด้า นความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ด้านความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และด้านเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ข้อ มู ลที่ ท่า นตอบจะวิ เ คราะห์ เป็ น ภาพรวมเพื่อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒนากลยุท ธ์ ก าร
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
ผู้วิจัย

303
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตอนที่ 2 ประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องขวามือที่ตรงกับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ ที่เป็นจริงเกี่ยวกับ
ความรู้หรือการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมีระดับความคิดเห็นตามความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ผลการเรียนรู้/ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด

รายการ
ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสุขกับการเรียน และ
การฝึกปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเพื่อน…………………………………

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
5
4
3
2
1
......... ......... ......... ......... .........

2. มีความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาที่เรียนและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในแต่ละรายวิชา............................... ......... ......... ......... ......... .........
3. มีความรู้และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับเทคนิคและวิธี
การศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสาเร็จ ......... ......... ......... ......... .........
4. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน..................................... ......... ......... ......... ......... .........
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รายการ

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
5
4
3
2
1

5. มีความรู้และทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ................................................................. ......... ......... ......... ......... .........
6. มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา.............................................................. ......... ......... ......... ......... .........
7. มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนโดย
ไม่มีในตาราหรือเอกสารที่ศึกษาในห้องเรียน....................... ......... ......... ......... ......... ………
8. ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการได้ออกไปศึกษา
ดูงานภายนอกสถานศึกษา..................................................... ......... ......... ......... ......... .........
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
9. มีทักษะด้านการคิด การพูด และการเขียน ที่ถูกต้องเพื่อ
การสื่อสาร………………………………………………………………
10. ความสามารถในการพูด การฟัง การจูงใจ และ
การโน้มน้าวผู้อื่น...................................................................
11. ความสามารถในการเขียน และการทารายงาน..................
12. ความสามารถในการนาเสนอผลงาน…………………………….
13. การส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในการสื่อสาร...........
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
14. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้……
15. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพิมพ์งาน การคิดคานวณ
และการนาเสนอผลงานได้……………………………………….
16. มีทักษะในการรับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ (E-mail) ได้.........
17. สืบค้นข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้.........
ด้านการคิดและแก้ปัญหา
18. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ..
19. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงระบบ..................
20. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดเชิงสร้างสรรค์..........
21. ความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา..................

......... ......... ......... ......... .........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........
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รายการ
ด้านเจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
22. เสียสละกาลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม………………………………………………………..
23. รู้และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ.........................................
24. ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบของ
สถานศึกษา……………………………………………………………
25. สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ…………………………………………………………
26. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามกาหนดโดย
คานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น………………..

ระดับผลการเรียนรู้/ปฏิบัติ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
5
4
3
2
1

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ........ ......... ......... .........
......... ........ ......... ......... .........
......... ........ ......... ......... .........
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17
18
19
20
21
22

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

รวม
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
5

ค่า
IOC
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อ
23
24
25
26

1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1

รวม
4
5
5
5

ค่า
IOC
0.80
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของของแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียน
เกี่ ย วกั บ คุ ณภาพผู้ เ รี ยนตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา มี ค วามสอดคล้ อ งทุก รายการ อยู่ ใ นช่ ว ง
ค่า 0.80-1.00
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(ฉบับที่ 11)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์

***************************************************
ฉบับที่ 6 สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้กลยุทธ์
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ
ตอนที่ 2 เป็นระดั บความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดาเนิ นงานตามโครงการของผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการทดลองใช้กลยุทธ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพปัจจุบัน
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
 ผู้เรียน
 ผู้แทนชุมชน/สถานประกอบการ

311
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทดลอง
ใช้กลยุทธ์
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ให้ตรงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการทดลองใช้กลยุทธ์ ซึ่ง
คะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
รายการ
1. กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา......................
2. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้........................................................................
3. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์แก่ผู้เรียน............................................................
4. กิจกรรมอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้น
การกากับติดตามตรวจสอบ.................................................
5. กิจกรรมอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา..........
6. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ มีการพึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันด้านทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น......................
7. กิจกรรมสนับสนุนการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้เห็น ได้ศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย.............................................
8. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน...............................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

.........

......... .........

......... .........

.........

......... .........

......... .........

.........

......... .........

......... .........

.........

......... .........

......... .........

.........

......... .........

......... .........

.........

......... .........

......... .........

.........

......... .........

......... .........

.........

......... .........

......... .........

น้อย
ที่สุด
(1)
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รายการ
9. มีการนิเทศ กากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่าง
ดาเนินงานและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สาเร็จลุล่วงไป..
10. มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างขัดเจนและมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ..............................................................

11. ความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจ.......................................................................
12. คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่...............................................
13. คุณภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียนด้านทักษะทาง
วิชาชีพหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ..............
14. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต่อการทางานในหน้าที่ เสียสละ
ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ.........................................
15. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......

......... ......... .........

.........

......... ......... ......... .........

.........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามโครงการ
ของผู้เข้าร่วมดาเนินงานโครงการทดลองใช้กลยุทธ์
*****************************************************************************
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
4
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา มีความสอดคล้องทุกรายการ
อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบ
ร่า งกลยุท ธ์ การขั บ เคลื่ อนระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ย นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิ ทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้มี การปรับปรับปรุง แก้ไ ข วิสัยทัศ น์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ ตามประเด็นการตรวจสอบ แสดงดังตาราง
ร่างกลยุทธ์ฯ
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะ
มุ่งมั่นขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่าน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เป็นไป ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการ
ประเมินคุณภาพการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- คงเดิม

- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม

- คงเดิม
- ตัดคาว่า “เป็นไป”

- ตัดคาว่า “เป็นไป”

กลยุทธ์ฯ ทีป่ รับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จะ
มุ่งมั่นขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
คุณภาพผู้เรียนผ่านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน
เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
2. สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการ อาชีวศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการ
ประเมินคุณภาพการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
- คงเดิม
ความรู้ทักษะ และ
การประยุกต์ใช้
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ - เปลี่ยนคาว่า “ชุมชนและ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน หน่วยงานอื่น” เป็น “สถาน
และหน่วยงานอื่น ในการ
ประกอบการและชุมชน”
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้
3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แก่ผู้เรียน
4. ยกระดับการกากับติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

- คงเดิม

- เปลี่ยนคาว่า “การ
ดาเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา”
เป็น “คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา”
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
- ปรับข้อความใหม่ ใช้
การประเมินคุณภาพภายในของ ประเด็นเดิม ปรับเป็น
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ “พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพ การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา”

กลยุทธ์ฯ ที่ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ความรู้ ทักษะ และ
การประยุกต์ใช้
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการและชุมชน ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้
3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่
ผู้เรียน
4. ยกระดับการ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

5. พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพ การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
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ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
3. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และหน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้
4. ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้
5. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
6. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
7. ระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการกากับติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลยุทธ์ฯ ทีป่ รับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด
- ปรับข้อความ “ผู้เรียน”
1. ระดับคุณภาพสื่อการจัดการ
เป็น “สื่อการจัดการเรียนรู้” เรียนรู้ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
- คงเดิม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
- คงเดิม
3. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และหน่วยงานอื่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้
- คงเดิม
4. ระดับความพึงพอใจของชุมชน
ต่อการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
- คงเดิม

- คงเดิม

- คงเดิม

5. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
6. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
7. ระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการกากับติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
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ตัวชี้วัด
8. ระดับความพึงพอใจ ของ
ครูผู้สอนต่อการกากับติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9. ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา
10. ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังทดลองใช้กลยุทธ์

ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- เพิ่มข้อความ “ภายใน
สถานศึกษา”

- คงเดิม

- คงเดิม

กลยุทธ์ฯ ทีป่ รับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด
8. ระดับความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนต่อการกากับติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
9. ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา
10. ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาหลังทดลองใช้กลยุทธ์
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โครงการ
1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสู่มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสู่มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
3. โครงการส่งเสริมชุมชนและ
หน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้

4. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้
5. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
7. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเน้น
การกากับติดตามตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับข้อความ “ปรับปรุง
และพัฒนาการ” เป็น
“พัฒนาและผลิตสื่อ”

กลยุทธ์ฯ ทีป่ รับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

- คงเดิม

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

- ปรับข้อความ “ส่งเสริม
ชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มี
ส่วนร่วมใน” เป็น “พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ”
และ เพิ่มข้อความ “ร่วมกับ
สถานประกอบการ”
- เพิ่มข้อความ “ร่วมกับ
ชุมชน”

3. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

- ปรับข้อความ “คุณธรรม
จริยธรรมและ” เป็น “จิต
อาสา”
- คงเดิม

- คงเดิม

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน
5. โครงการสร้างเสริมจิตอาสา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
ผู้เรียน
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
7. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความตระหนักและให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเน้น
การกากับติดตามตรวจสอบ
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ร่างกลยุทธ์ฯ
โครงการ
8. โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเน้นการ
กากับติดตามตรวจสอบ
9. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
10. โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- เพิ่มข้อความ “การเขียน
รายงาน”

- คงเดิม

- ปรับข้อความ “พัฒนา
ครูผู้สอนเกี่ยวกับระบบ
ประเมิน” เป็น “นาผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนา
ระบบการประกัน”

กลยุทธ์ฯ ทีป่ รับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ
โครงการ
8. โครงการพัฒนาครูผู้สอน
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เน้นการกากับติดตามตรวจสอบ
9. โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อ
สร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
10. โครงการนาผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์/ขอเชิญ/เผยแพร่
1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยและแบบตอบรับ
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการทดลอง
ใช้เครื่องมือ (Try out)
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
4. หนั งสื อ ขอเชิญ เข้ าร่ ว มการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) (เพื่ อ ร่ ว ม
วิเคราะห์ SWOT และยกร่างกลยุทธ์)
5. หนั ง สื อ ขอเชิ ญ เข้ า ร่ ว มการสั ม มนาอิ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship)
เพื่อตรวจสอบร่างกลยุทธ์
6. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินกลยุทธ์
7. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และแบบตอบรับ
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

2

รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง

3
4
5

ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ดร.ประทีป บินชัย
ดร.ชัด อินทะสี

ตาแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
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1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และ
แบบตอบรับ
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2. ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (try out)

334

3. ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
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4. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

337
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5. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ( Connoisseurship )
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342

343

6. ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินกลยุทธ์

344
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7. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย
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ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ภาคผนวก ง
การเผยแพร่ผลงานวิจยั

379

การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
...........................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในระดับความคิดเห็นที่ท่านพิจารณา
ลาดั
หัวข้อ
มาก
บ
ที่สุด
1 ความชัดเจนของปัญหาและ
จุดมุ่งหมายการวิจัย
2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
3 ผลงานวิจัยสามารถนาไปอ้างอิงและใช้
ประโยชน์ได้
4 รูปแบบของการรายงานผลงานวิจัย
ครบถ้วน ถูกต้อง
5 ข้อมูลในเอกสารงานวิจัยมีความชัดเจน
6 รูปแบบกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ สามารถนาไปขยายผลเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสู่คุณภาพได้

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................
(………………………………………)
ตาแหน่ง..................................
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซด์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ www.nkstce.ac.th

384

หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ไปยังสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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การเผยแพร่ผลงาน หนังสือส่ง-ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ไปยังสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การเผยแพร่ผลงาน หนังสือส่ง-ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ไปยังสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

402

403

404

การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

405

หนั ง สื อ เชิ ญ การเป็ น วิ ท ยากรและภาพกิ จ กรรมการเป็ น วิ ท ยากรในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
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407
ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยเนื่องในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

408
ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยเนื่องในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน

409
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วันที่ 5 กันยายน 2562 จังหวัดเนื่องในการประกวด สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
และวิชาโครงการ ระดับสถานศึกษา นครสวรรค์

ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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วันที่ 5 กันยายน 2562 จังหวัดเนื่องในการประกวด สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
และวิชาโครงการ ระดับสถานศึกษา นครสวรรค์

การเผยแพร่เอกสารงานวิจัยเนือ่ งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนา สถานศึกษาให้กับผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก
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ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เนื่องในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก

414
ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก

415
ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก

416
เผยแพร่เอกสารงานวิจัย กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เนื่องในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ
ณ โรงแรม Modena by Fraser Buriram จังหวัดบุรีรัมย์

417

418

419

420

421
ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เนื่องในการ
ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม Modena by Fraser Buriram จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบัน

นายแทน โมราราย
8 มิถุนายน พ.ศ. 2515
บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 60130
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เลขที่ 400 ตาบลนครสวรรค์ตก
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 091-1953311
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2538-2547 ตาแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2547-2557 ตาแหน่ง ครู คศ.3 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
พ.ศ. 2557-2559 ตาแหน่งรองผู้อานวยการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ตาแหน่งรองผู้อานวยการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2527
ประถมศึกษา (ป.6) โรงเรียนเขาทอง
พ.ศ. 2530
มัธยมศึกษา (ม.3) โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
พ.ศ. 2533
ปวช.(ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
พ.ศ. 2535
ปวส.(ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
พ.ศ. 2537
ปทส.(เครื่องกล) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
พ.ศ. 2551
คอ.ม.(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2552
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2559
ปร.ด.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2560 รางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2560 รางวัล เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และสังคม
พ.ศ. 2561 รางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประเภทผู้บริหาร
พ.ศ. 2562 รางวัล เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

