
  

 

ชื่อเรื่องวิจัย  : กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ชื่อผูน้ ำเสนอ : นายแทน โมราราย 
หน่วยงำนที่สังกัด : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถาม 
ถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 121 คน 2) พัฒนากลยุทธ์ โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือยกร่างกลยุทธ์ และตรวจสอบกลยุทธ์
โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 3) ทดลองใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ในวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ผู้ทดลองใช้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 187 คน ท าการ
ทดลองในปีการศึกษา 2561 4) ประเมินกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ด้วยแบบประเมินกลยุทธ์ โดยประเมิน
จากกลุ่มผู้ทดลองใช้กลยุทธ์และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น  ได้แก่ 1) ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 2) ยกระดับการก ากับ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้       
4) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 5) สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน
ผลการประเมินกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 

ค ำส ำคัญ: กลยุทธ์ / ระบบประกันคุณภาพภายใน / คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1. บทน ำ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542  ส าหรับการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ
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มาก เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ การอาชีวศึกษาจึงเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญก้าวหน้าของประเทศต้องเริ่มจาก
พ้ืนฐานการประกอบอาชีพ การสร้างผลผลิตและรายได้ของประชาชน การจัดเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมี
ตัวชี้วัดคุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพหรือสามารถท างานได้จริง นอกเหนือไปจากท่ีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการ และ
มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานประกอบการต้องการ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560: 3-4) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ
การอาชีวศึกษาไว้ในหมวด 4 โดยระบุถึงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพ 
และมีการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพไว้ในการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา โดยสรุปทั้งผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) คือ สถานศึกษาต้อง
ทบทวนบทบาทหน้าที่ และแนวการจัดการศึกษาแต่ละประเภทให้ชัดเจน พัฒนาครูให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาให้มากขึ้น และจัดการ
ศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพราะภาคธุรกิจเอกชนยังต้องการแรงงานจาก
อาชีวศึกษาอีกมาก  
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ "ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลเปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่ดี   
สู่สังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปัญหาของวิทยาลัยในปัจจุบันดังได้กล่าว
มาแล้ว โดยเฉพาะปัญหาที่วิทยาลัยต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการที่จะต้องพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ซึ่งประเมินโดยต้นสังกัด ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก แต่ก็มีตัวบ่งชี้หลายตัวสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเตรียมรองรับ
ประเมินภายนอกครั้งต่อไป  
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จึงมีความ
ตระหนักและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องการจะพัฒนาการประกันคุณภาพภายในให้มี
คุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารกระบวนการในการตัดสินใจเชิง  
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กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ มีการวางทิศทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน 
เป็นการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
การมีกลยุทธ์ท าให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและบทบาทความเกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท าให้มี
แนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผลส าเร็จ  จากการศึกษาการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการ แต่ยังไม่มีการพัฒนากลยุทธ์
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 2. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 3. เพ่ือทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 4. เพ่ือประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ศึกษาโดยการวิเคราะห์เอกสาร 2) โดยการใช้แบบสอบถาม 
ผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้สอน 183 คน รวมจ านวน 187 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนย่อย  
1) ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  
การอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลส าเร็จ โดยการสัมภาษณ์ 2) การวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา และการจัดท าร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่มี
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ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ านวน 17 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ จ านวน 3 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการประชุมจ านวน 2 วัน  
3) การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 9 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้การทดลองใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างผู้
ทดลองใช้เป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 183 ผู้เรียน 200 และชุมชน 20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 407 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposing Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)   

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  โดยบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 183 คน 
และผู้เรียน จ านวน 40 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 คน 

4. ผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 2) ยกระดับการก ากับ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้       
4) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ในการสนับสนุน
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 5) สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

5. สรุปผลกำรวิจัย 
 1. สภาพการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็นแนวทางในการพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน มีการมอบหมายงานให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับแผนกวิชา ส่วนปัญหาการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายใน พบว่า บุคลากรด าเนินงานตามภาระงานปกติไม่ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA บุคลากร  
ในสถานศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงงานในหน้าที่เข้ากับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ    
การจัดท าระบบข้อมูลเอกสารและสารสนเทศต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบ มีปัญหาเครื่องมือและเกณฑ์ท่ีใช้
ประกอบการประเมินบางตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกัน
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คุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
พบว่า ปัจจัยภายในด้านจุดแข็ง ผู้บริหารมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ครูผู้สอนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ด้านจุดอ่อน 
สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ไม่เชื่อมโยงกัน บุคลากรในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ปัจจัยภายนอกด้าน
โอกาส สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนและผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ด้านภาวะคุกคาม คนในสังคมบางส่วนฝังใจในภาพจน์ที่
ไม่ดีของนักเรียนอาชีวะที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ 
 2. กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 2) ยกระดับการก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ 4) พัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้ 5) สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
 3. ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

6. อภิปรำยผล 
ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มี 5 กลยุทธ์ มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ให้มี  
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาจะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2554: 18) ที่กล่าวว่า “กลยุทธ์” 
เป็นวิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้
ตามสถานการณ์ มุ่งหมายเพ่ือเอาชนะผู้แข่งขัน หรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุ
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เป้าหมายที่ต้องการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชนี นิธากร (2557) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่างพบว่า กลยุทธ์
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีกลยุทธ์ที่
ส าคัญ คือ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายในในระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก/สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา  และกลยุทธ์ส่งเสริมกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในให้เป็นงานประจ าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   
  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบและกลไก
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือ  
ฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ (2558: 2-3 อ้างจาก กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553) ที่ได้ก าหนดระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว (2558) ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ที่ 2 ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 10 เร่งรัดติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และกลยุทธ์ที่ 11 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้  เป็นกลยุทธ์เชิง
รุกเพ่ือฉกฉวยโอกาสโดยใช้จุดแข็งขององค์กร เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
เพราะผู้เรียนเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์  
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2558: 2-3) ที่กล่าวว่า ขั้นตอน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย 3 ขั้น ขั้นตอนส าคัญคือ การ
เตรียมการ ซึ่งในขั้นนี้เน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร  โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ
การประกันคุณภาพภายใน และการท างานเป็นทีม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และ
การประยุกต์ใช้  กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร เพชรบูรณ์ (2558) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง 
กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ส าคัญคือ กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและภาวะงานที่รับผิดชอบ และกลยุทธ์ปรับวิธีการท างานโดยเชื่อมโยงงานประจ า
กับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
ในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์ใช้จุดแข็ง หลีกเลี่ยง/
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บรรเทาอุปสรรค ให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ประไพ ติกะโกศล (2556) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานวิจัยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พบว่า กลยุทธ์การบริหาร
งานวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีส าคัญ คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนเป็นกลยุทธ์
เชิงแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือฉกฉวยโอกาส  เป็นกลยุทธ์ที่สภาพภายในเป็นจุดอ่อน แต่มีโอกาสโดยสภาพภายนอก
สนับสนุน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
ผู้เรียนแต่เป็นเรื่องที่ส าคัญ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด 
แรงงาน  และกลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง 

2. ประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลดังนี้  
        ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด พบว่า มีผลการประเมินด้านความ
สอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด 
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กระบวนการพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ มีข้ันตอนที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความสอดคล้องของขั้นตอนการพัฒนา และแต่ละข้ันตอน
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร 
(2551: 21-23) ที่กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์มีเทคนิควิธีการหลายวิธี หนึ่งใน
หลายวิธีนั้นคือ กระบวนการสร้างกลยุทธ์ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดภารกิจ  การประเมินสภาพ
ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  การก าหนดวัตถุประสงค์ และการสร้างกลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 135) ที่กล่าวถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
ไว้ว่า การพัฒนากลยุทธ์มีขั้นตอนส าคัญตามวงจรการวางแผน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การริเริ่มและ
การตกลงในการวางแผนกลยุทธ์ ขั้นที่ 2 การระบุอาณัติขององค์การ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม  
ขั้นที่ 3 การประเมนิสถานการณ์ ขั้นที่ 4 การระบุประเด็นกลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์  ขั้นที่ 5 การ
เขียนแผนกลยุทธ์ ขั้นที่ 6 การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ขั้นที่ 7 การก ากับติดตามและประเมินกลยุทธ์ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร เพชรบูรณ์ (2558) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2  ผลการประเมินกลยุทธ์ พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากและมากที่สุด   
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7. ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

     1.1 ควรจัดปฐมนิเทศครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพ่ือการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
กลยุทธ์ดังกล่าว 
  1.2 กลยุทธ์การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้น เป็นลักษณะการด าเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นวงจรที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นในการน าไปใช้ควรด าเนินการ
ให้ครบจะเป็นการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 2.  ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
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