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การประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร*
สุ ดใจ เขียนภักดี** องอาจ นัยพัฒน์ ***ทวิกา ตั้งประภา****
(วันที่รับบทความ: 21 มีนาคม 2563; วันแก้ ไขบทความ: 21 พฤษภาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 29 พฤษภาคม 2563)

บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) วิเคราะห์สาเหตุที่เกิ ดความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึ กษาแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็ น เรี ยงตามล าดับความสาคัญด้วยดัชนี (Modified Priority Index: PNImodified)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นผูบ้ ริ หารและครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 345 คน
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิ ดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจ
จาแนก อยู่ระหว่าง 0.55-0.85 และ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.97 ส่ วนการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดความ
ต้องการจาเป็ น ในการพัฒนาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วทิ ยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
ผลการศึ กษาพบว่า 1) ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุ ณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน พบว่าความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะสู งสุ ดคือ ด้านทักษะ (PNImodified = 0.50)
รองลงมาคือ ด้านเจตคติ (PNImodified = 0.45) และด้านความรู ้ (PNImodified = 0.42) 2) สาเหตุที่เกิดความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจและ
ขาดการติดตามรับรู ้การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (85.00%) รองลงมาครู ขาดการวางแผนเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง (78.45%) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน (65.85%) ภาระงานที่ รับผิดชอบมีจานวนมาก (64.45%)
3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารต้องให้
ความสาคัญและการส่ งเสริ มพัฒนาสมรรถนะครู โดยใช้วิธีการระบบพี่เลี้ยงคอยชี้ แนะอย่างต่อเนื่ อง (95.00%), ร่ วมกัน
วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมาตรฐานการอาชี วศึ กษา (90.00%), สร้ างแรงจู งใจให้กบั ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนร่ วมมือจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย (85.00%)
คาสาคัญ: การประเมินความต้องการจาเป็ น, สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน, ครู วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) Study the need assessment of competencies development internal
quality assurance of teachers vocational education in Bangkok. 2) Assess the competencies needed and to analyzed the
causes for doing internal quality assurance of teachers vocational education. 3) Study guidelines on development of the
competencies needed for doing internal quality assurance of teachers by analyzing the needs as follows be prioritized
with PNImodified. The sample consisted of admintrators and teachers vocational education 345 persons obtained through
stratified random sampling. The research tool was a 5 points need assessment rating scale questionnaire of competencies
needed, Cronbach’s alpha reliability coefficient was 0.97 and the Item-Total Correlation ranged between 0.55-0.85.
The study to analyzed the causes of needed and guidelines on development of the competencies needed for doing
internal assurance of teachers vocational education by in-depth interviews
The findings are as follows: 1) From the results of the need assessment of the competencies needed for doing
internal assurance of teachers vocational education, the competencies can be prioritized with PNImodified as follows:
1) Skill (PNImodified = 0.50), 2) Attitude (PNImodified = 0.45), 3) Knowledge (PNImodified = 0.42). 2) The cause of the need
assessment of competency development internal assurance of teachers vocational education because most teachers
to Lack of understanding, learning and lake of the follow up education standards of vocational education 85%, Lack of
continuous for data collects planning 78.45%, Lack of motivation of work 65.85% and Have a lot of work load
64.45%. 3) Regarding the guidelines on development of the competencies needed for doing Internal quality assurance
of teachers vocational education. Director to must have the support for training competency development Internal
quality assurance with Coaching Method and Mentoring System 95% ,Jointly plan the compile documents data of Internal
quality assurance 90 %, and inspire the teachers vocational education to be successful the Self Assessment Report: SAR
data 85%
Keywords: Needs assessment, Internal quality assurance competency, Teachers vocational education
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บทนา
จากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา มีเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชี วศึ กษาของคณะอนุ กรรมการการอาชี วศึ กษาด้านการกาหนดนโยบาย เป้ าหมายการผลิ ตและ
แผนพัฒนากาลังคนอาชี วศึ กษา ให้ความสาคัญกับคุ ณภาพผูส้ าเร็ จอาชี วศึ กษาเป็ นสาคัญ โดยมุ่งส่ งเสริ ม
สมรรถนะของครู ในยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครู มีความสามารถมีทกั ษะ และเจตคติ ที่ดีในการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผูม้ ีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนที่ สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับ
สถานประกอบการ โดยเน้นความร่ วมมื อในการจัดอาชี วศึ กษา ระบบทวิภาคี และการฝึ กงาน การเพิ่ มขี ด
ความสามารถทางภาษา เพื่ อให้กาลังคนอาชี วศึ กษามี สมรรถนะได้มาตรฐานในระดับสากล และที่ ส าคัญ
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ซึ่ งเป็ นหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชี วศึ กษาทุกระดับ ที่ สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ จัดทาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ การประกันคุณภาพการศึกษา ใช้
เป็ นแนวทางในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา (นโยบาย ยุทธศาสตร์ การผลิ ตและพัฒนา
กาลังคนอาชี วศึ กษา ในระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569) การประกันคุ ณภาพภายในถื อเป็ นเครื่ องมื อสาคัญของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา เป็ นหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาต้องดาเนิ นการอย่างมีระบบและต่อเนื่ อง
โดยคานึ งถึงปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และภารกิ จ ของสถานศึ กษาที่ กาหนดไว้ผสมผสานกับการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติ โดยมีการดาเนิ นการควบคุมมาตรฐาน การติดตามตรวจสอบ และการประเมินภายในเพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นสิ่ งทีครู ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง ต้องร่ วมกันรับผิดชอบ ร่ วมกัน
วางแผนด าเนิ นการส่ งเสริ มสนับสนุ น ตรวจสอบ ตลอดจนปรั บปรุ งแก้ไข ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
การศึ กษา เพื่อผลลัพธ์และเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ คื อ ผูเ้ รี ยนที่ ผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและสาเร็ จ
การศึกษาอย่างคุณภาพตามคุณวุฒิวิชาชีพ เป็ นการสะท้อนคุณภาพการปฏิบตั ิของครู ที่ดาเนิ นการตามมาตรฐาน
ที่ เป็ นส่ วนสาคัญในขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อนาไปสู่ การประเมินคุณภาพภายนอก
ครู อาชี วศึ กษา จึ งเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญ ที่ ทาหน้าที่ สอนในสถาบันอาชี วศึ กษาตามสาขาวิชาชี พ
จาเป็ นต้องมี ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ที่ดีต่อมาตรฐานการประเมิ นระบบการประกันคุ ณภาพภายใน มี การ
วางแผน กาหนดเป้าหมาย ร่ วมทางานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบ และผสมผสานกับการปฏิบตั ิ งาน
ตามปกติ มี ความรู ้ เชี่ ยวชาญในอาชี พเฉพาะสาขาวิชาชี พ ทั้งด้านทฤษฎี และมี การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิ บตั ิ งาน เพื่อนาความรู ้ และทักษะสามารถจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึ กษาระดับอาชี วศึ กษา
ถ่ายทอดความรู ้สู่ผูเ้ รี ยน ผลิตผูเ้ รี ยนออกสู่ สังคม สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ และจากการดาเนิ นงานที่
ผ่านมา พบว่า ครู อาชี วศึกษายังมีปัญหาในการปฏิบตั ิ และอุปสรรคในการประเมินผล และการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษา ประเด็นปั ญหาคื อ การวัดและประเมิ นผลยังไม่ เป็ นระบบ ขาดการมี ส่ วนร่ วมของผู ท้ ี่
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เกี่ ยวข้อง และขาดความรู ้ ด ้านการประเมิ นผลที่ เหมาะสม ครู ที่ปฏิ บัติ การสอนบางส่ วนไม่ เคยได้รั บการ
ฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นการประเมินและการประกันคุณภาพการศึ กษา (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา, 2551) และจากผลการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการบริ หารงานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการประกันคุ ณภาพ
คือต้องการให้มีการพัฒนาบริ หารงานประกันคุณภาพโดยปรับปรุ งวิธีการบริ หารจัดการงาน โดยให้ครู มีส่วน
ร่ วมในการประกันคุ ณภาพที่ มีหลายเกณฑ์ และปั ญหาที่ สาคัญที่ สุดของการพัฒนาการบริ หารงานประกัน
คุณภาพ คือต้องการสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็นความสาคัญ เกิดความร่ วมมือประสาน
การทางานด้วยระบบ PDCA การจัดการความรู ้ การเสริ มแรงจูงใจและการยกย่องชมเชยจะช่วยเพิ่มสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงาน (ลักขณา จาตกานนท์ และคณะ, 2554) ยังรวมถึงปัญหาที่บุคลากรครู มีการลาออก ผลัดเปลี่ยน
เข้ามารับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ และบุคลากรครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านขั้นตอน
วิธีการประเมินเอกสารและข้อกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายอยู่
เสมอ การมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการประเมิน การขาดความมัน่ ใจในวิธีการประเมินเป็ นต้น (สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2550)
จากผลการวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็ นถึ งปั ญหาด้านความรู ้ และการปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู อาชี วศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับต่อการพัฒนาสมรรถนะ โดย
ส่ งเสริ มให้กบั ครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาได้รับการอบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิ งานด้านการประกัน
คุณภาพ คาว่าสมรรถนะ คือคุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคล (Underlying characteristics) สามารถผลักดันให้
บุคคลเหล่านั้นปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาท หรื อตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้อย่างดีเลิศ โดยมี
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อ้างถึ ง (David C. Mc
Clelland, 1973: 80) สาหรับการพัฒนาบุคลากรครู ให้มีสมรรถนะ ขั้นตอนแรกที่สาคัญควรศึ กษาและเข้าใจใน
บริ บทของสถานศึกษาว่าบุคลากรครู ตอ้ งการพัฒนาเรื่ องใดเป็ นลาดับแรก ตามความรู ้ความต้องการจาเป็ นของ
สถานศึกษาเพื่อให้การแก้ไขปั ญหาประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ ดังนั้นการวางแผนอบรมพัฒนา
จึงควรเริ่ มที่การประเมินความต้องการจาเป็ น (Need Assessment) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แก้ไขโดยระบุสภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ นต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสถานศึ กษา (สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2558;
องอาจ นัยพัฒน์, 2561) ทาให้ทราบปั ญหาและความต้องการของบุคลากรครู ที่ตอ้ งการพัฒนาที่แท้จริ ง โดยไม่
สู ญเสี ยทั้งด้านงบประมาณ และเวลาดาเนิ นการ
จากความสาคัญและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการจาเป็ น เพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกันคุ ณภาพภายในของครู วิ ทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนให้มีสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่ งผลต่อการบริ หารจัดการระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีผลสาเร็ จตามเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เกิ ดความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน ของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษา
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี และองค์ประกอบของสมรรถนะ โดยใช้วิธีการศึ กษาจากเอกสาร
ตารา และงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้อง ศึ กษาแนวคิ ดการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษาตามมาตรฐานการ
อาชี วศึกษา พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา องค์ของประกอบสมรรถนะ
จานวน 3 ด้าน ตามแนวคิดของเดวิท แมคเคลแลน (David C. McClelland, 1973) และสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (2547) ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุ ณภาพภายใน และใช้แนวคิ ดทฤษฎี การศึ กษาความต้องการจาเป็ น (Needs) (Wikin & Altschuld,
1995; สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2558) จากแนวคิด ทฤษฎีขา้ งต้นนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1
การประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน
การระบุความต้องการจาเป็ น

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้ านการประกันคุณภาพ
ภายในของครู วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร

การจัดลาดับความต้องการจาเป็ น

- ด้านทักษะการประกันคุณภาพภายใน
การวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดความต้องการจาเป็ น

- ด้านความรู้การประกันคุณภาพภายใน
- ด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน
(David C. McClelland, 1973, สานักงาน

การกาหนดทางเลือกของ
การแก้ไขปั ญหา

คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2547)

(Wikin & Altschuld, 1995;สุวิมล ว่องวาณิ ช, 2558)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน
ของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประเภทของงานวิจยั
ในการดาเนินการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ (Mixed methods research
approach) (Creswell, 2011) แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 วิจยั เชิ งปริ มาณ เป็ นการประเมิ น
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามที่มีการตอบสนองแบบคู่ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
อันดับความสาคัญของ “ช่ วงห่ าง” ระหว่างผลของความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน และขั้นตอนที่ 2 วิจยั เชิงคุณภาพ วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาที่มีลาดับ “ช่วงห่ าง” อย่างมาก
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และนาข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้ รงคุณวุฒินามาเป็ นกลยุทธ์
และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (สอศ) จานวน 2,496 คน ผูว้ ิจยั กาหนด
ขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรที่ มีรากฐานมาจากความคลาดเคลื่ อนของการเลื อกตัวอย่าง (Sampling error
formula) (องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 203) กาหนดความคาดเคลื่อนที่ ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 345 คน
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ใช้ขนาดของวิทยาลัยเป็ นชั้นในการ
แบ่งและสุ่ มตัวอย่างตามสัดส่ วนของประชากร ซึ่ งได้ขอ้ มูลการครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุ กพื้ นที่ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ตามสัดส่ วนของประชากรในแต่ละวิทยาลัย
ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบมีจุดมุ่งหมายตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยผูบ้ ริ หาร
และบุ คลกรในวิ ทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนมี ความยิ นดี ให้ข ้อมู ลแก่ ผูว้ ิ จยั อย่างลึ กซึ้ ง ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
สถานศึ กษา จ านวน 3 คน หัวหน้างานประกันคุ ณภาพ จ านวน 3 คน ผู เ้ ชี่ ยวชาญด้านประกันคุ ณภาพ
อาชีวศึกษา จานวน 2 คน และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 4 คน และ รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน
เครื่ องมือที่ใช้ วจิ ยั
ระยะที่ 1 แบบประเมิ นความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการประกันคุณภาพ
ภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้อคาถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบบตอบสนองคู่ (Dual-response formal) แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้
ด้านทักษะ และด้านเจตคติ โดยกาหนดจานวนข้อคาถามด้านละ 10 ข้อ รวมทั้งหมดเป็ น 30 ข้อ ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) พบว่า ข้อคาถาม แต่ละข้อมีค่า IOC
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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(Index of Item Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคื อ 0.50 ขึ้ นไปและ
ได้ปรับปรุ งข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินที่ปรับแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นครู วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในเขตจั ง หวัด
สมุทรปราการ ซึ่ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 คน หาค่าอานาจจาแนกของข้อคาถาม
เป็ นรายข้อโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์ สันพบว่าแบบประเมินทั้งฉบับจานวน 30 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก
อยูร่ ะหว่าง 0.55-0.85 และ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.97
ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องมือเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบ กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น
โดยยึดสาระสาคัญของข้อคาถามที่ จดั เตรี ยมไว้ มี ความเหมาะสม ถูกต้องและครอบคลุ มครบถ้ว นใน
ประเด็นที่ตอ้ งการ (Kerlinger & Lee, 2000; Merriam, 1998) เริ่ มจากแนวคาถาม ดังนี้ 1) แนะนาตัว พูดคุย
สร้างความคุน้ เคย ชี้ แจงวัตถุประสงค์ 2) สัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 3) สัมภาษณ์ประเด็น
หลักที่ ตอ้ งการทราบ โดยผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ ที่ สร้ างขึ้ นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่
ปรึ กษาร่ วมพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้อง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้รับการอนุมตั ิโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรม เลขที่ SWUEC/E/G-147/2562 วันที่ 30/7/2562 เพื่อยืนยันการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั
ก่อนทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อขอความร่ วมมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 10 แห่ ง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามวันเวลาที่นดั หมายด้วยตนเอง โดยกากับ ติดตามทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาได้จานวน 345 ฉบับ คิดเป็ น 100 % จากจานวนแบบสอบถามทั้งหมด
ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured interview) โดยมีการติดต่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจยั และแจ้งรายละเอียด
เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในเบื้ องต้น และนาหนังสื อรั บรองอย่างเป็ นทางการ จากบัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จัดเตรี ยมประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ กับกลุ่มตัวอย่างที่ มีคุณสมบัติ
ตามกาหนด ให้ความสาคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ยินดีให้ขอ้ มูลอย่างลึกซึ้ ง พร้อมทั้ง
นัดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตบันทึกเสี ยงในระหว่างการสัมภาษณ์ และจดบันทึกการให้
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลประมาณ 30-45 นาทีต่อคน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ประเมินความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุ ณภาพภายใน สถิ ติที่ใช้ในการจัดลาดับความต้องการจาเป็ น การ
วิเคราะห์ Modified Priority Needs Index (PNImodified) มีสูตรดังนี้ (PNImodified) = (I – D) /D
โดย I (importance)
หมายถึง ระดับความคาดหวังที่ตอ้ งการให้เกิด
D (Degree of Success)
หมายถึง ระดับสภาพที่เป็ นจริ งในปัจจุบนั
ตั้งเกณฑ์การประเมินที่ค่าดัชนีที่มีค่า 0.3 ขึ้นไป เป็ นสู ตรที่ปรับปรุ งจากสู ตร PNI ดั้งเดิม เพื่อควบคุม
ขนาดความต้องการจาเป็ นให้อยู่ในพิสัยที่ เหมาะสม (สุ วิมล ว่องวานิ ช, 2558) การจัดลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็ นใช้การเรี ยงดัชนี จากมากไปหาน้อย ดัชนี ที่มีค่ามากแปลว่า มี ความต้องการจาเป็ นสู ง
ที่ตอ้ งได้รับการพัฒนามากกว่าดัชนี ที่มีค่าน้อยกว่า
ส่ วนระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้ อหา โดยใช้สถิติร้อยละในการเที ยบ
ความถี่ของข้อมูลที่ตอ้ งการ กับความถี่ของข้อมูลทั้งหมดจาก 100 ทาการลดทอนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และ
วิเคราะห์ข ้อมู ล (Miles M.B.& Huberman A M, 1994) ดังนี้ 1) การลดทอนข้อมู ล เป็ นการนาข้อมู ลจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ แล้วจัดลงในหัวข้อที่เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาแนวทางสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ของครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน 2) การตรวจสอบข้อมูล เป็ นกระบวนการที่ ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลด้วย
เทคนิ คสามเส้า (Triangulation) เป็ นการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของข้อมูล จากการสัมภาษณ์บุคคลหลายกลุ่ม
ในการให้ขอ้ มูลเดียวกัน หากข้อมูลมีความสอดคล้องตรงกันจะนามายืนยันเป็ นข้อสรุ ปผลการสัมภาษณ์
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 345 คน พบว่า ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.03 มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.28 มีวฒ
ุ ิการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
คิ ด เป็ นร้ อยละ 58.55 มี ประสบการณ์ การท างานด้า นการประกันคุ ณ ภาพ 1-5 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 53.62
มีตาแหน่งงานในปั จจุบนั เป็ นครู ผสู ้ อน คิดเป็ นร้อยละ 68.11
ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของ
ครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษา เรี ยงตามลาดับความสาคัญด้วยดัชนี PNImodified พบว่า ด้านทักษะ มีความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะสู งสุ ด (PNImodified = 0.50) รองลงมาคือ ด้านเจตคติ (PNImodified = 0.45) และ
ด้านความรู ้ (PNImodified = 0.42) ตามลาดับ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร

ด้านความรู้การประกันคุณภาพภายใน

การประเมินความต้ องการจาเป็ น
สภาพที่ต้องการให้ เป็ น (I)
สภาพที่เป็ นจริง (D)
M
S
แปลผล M
S
แปลผล
3.86 0.90
มาก 2.72 0.98 ปานกลาง

ด้านทักษะการประกันคุณภาพภายใน
ด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน
รวม

3.70
3.79
3.78

สมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน

0.90
0.89
0.90

มาก
มาก
มาก

2.46
2.61
2.60

0.95
0.96
0.96

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

PNImodified

อันดับ

0.42

3

0.50
0.45
0.46

1
2

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายด้าน พบว่า
ด้านความรู ้ (Knowledge) พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ วางแผนเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ให้ ส อดคล้อ งกับ เกณฑ์ แ ต่ ล ะด้า น ของมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2561 (PNImodified = 0.50)
รองลงมาคือ วิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) (PNImodified = 0.49) และ
ติดตามนโยบายกฎกระทรวงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (PNImodified = 0.47) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการประเมิ นความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุ ณภาพภายใน
ของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ด้านความรู ้
การประเมินความต้ องการจาเป็ น
สภาพที่ต้องการให้ เป็ น
สภาพที่เป็ นจริง
PNImodified
M
S แปลผล
M
S
แปลผล

สมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ด้านความรู้
1. ติดตามนโยบายกฎกระทรวงด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. กาหนดแผนงานตามขั้นตอนของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. สารวจข้อมูลแต่ละด้าน และประเด็นตามเกณฑ์
ของการประเมินผลของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. วิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของ
สถานศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
5. รู้วิธีการดาเนินโครงการและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ละด้านตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

อันดับ

3.84

0.82

มาก

2.61

0.87

ปานกลาง

0.47

3

3.73

0.93

มาก

2.58

1.00

ปานกลาง

0.44

5

3.95

0.89

มาก

2.80

0.95

ปานกลาง

0.41

6

4.01

0.93

มาก

2.95

1.07

ปานกลาง

0.34

10

3.90

0.89

มาก

2.88

0.94

ปานกลาง

0.35

9
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ตาราง 2 (ต่อ)
สมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
6. เข้าใจวิธีดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ตามขั้นตอน วงจร PDCA
7. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์แต่ละด้านของมาตรฐานการอาชี วศึกษา
พ.ศ. 2561
8. ติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลตาม
เกณฑ์แต่ละด้าน ของมาตรฐานการอาชี วศึกษา
9. วิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR)
10. วางแผนจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ
รวม

การประเมินความต้ องการจาเป็ น
สภาพที่ต้องการให้ เป็ น
สภาพที่เป็ นจริง
PNImodified
M
S แปลผล
M
S
แปลผล
3.88 0.95
มาก 2.82 1.00 ปานกลาง 0.38

อันดับ
7

3.79

0.88

มาก

2.53

0.95

ปานกลาง

0.50

1

3.82

0.90

มาก

2.61

1.05

ปานกลาง

0.46

4

3.76

0.86

มาก

2.53

0.99

ปานกลาง

0.49

2

3.92
3.86

0.91
0.90

มาก
มาก

2.86
2.72

0.98
0.98

ปานกลาง
ปานกลาง

0.37
0..42

8

ด้านทักษะ (Skills) พบว่า ประเด็นที่ มีความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คื อ สามารถรวบรวมข้อมู ล
จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่ งต้นสังกัด (PNImodified = 0.64) รองลงมาคือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ ละด้านของมาตรฐานการอาชี วศึ กษา พ.ศ. 2561 (PNImodified = 0.63) และนาข้อมูล
แต่ ละด้านของมาตรฐานการอาชี วศึ กษา และประเด็นของการประเมิ นผล มาปฏิ บัติ ได้จริ งตามขั้นตอน
(PNImodified = 0.57) ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการประกันคุณภาพภายในของ
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ด้านทักษะ
สมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน

การประเมินความต้ องการจาเป็ น
สภาพที่คาดหวัง
สภาพที่เป็ นจริง
M
S แปลผล M
S
แปลผล

ด้านทักษะ
1. ปฏิบตั ิงานตามนโยบายกฎกระทรวงด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
2. ดาเนินการตามขั้นตอนของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

PNImodified

อันดับ

3.80

0.87

มาก

2.62

0.99

ปานกลาง

0.45

8

3.75

0.87

มาก

2.53

1.00

ปานกลาง

0.48

6

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

95

ตาราง 3 (ต่อ)
สมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
3. นาข้อมูลแต่ละด้านของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และประเด็นของการประเมินผล มาปฏิบตั ิได้จริ งตาม
ขั้นตอน
4. รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนามากาหนดทิศทางในการพัฒนากลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ สถานศึกษา
5. เขียนแผนงานโครงการและกิจกรรมได้สอดคล้อง
กับเกณฑ์แต่ละด้านตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561
6. กาหนดวิธีดาเนินงานการประกันคุณภาพโดยใช้
ขั้นตอนตามวงจร PDCA
7. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ละ
ด้านของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
8. สร้างเครื่ องมือการประเมินผลติดตามความก้าวหน้า
ตามเกณฑ์แต่ละด้าน
9. ป้อนข้อมูลที่รวบรวมลงในฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา
10. สามารถรวบรวมข้อมูลจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ส่งต้นสังกัด
รวม

การประเมินความต้ องการจาเป็ น
สภาพที่คาดหวัง
สภาพที่เป็ นจริง
M
S แปลผล M
S
แปลผล
3.61 0.91 มาก 2.30 0.85
น้อย

PNImodified

อันดับ

0.57

3

3.82

0.90

มาก

2.61

1.05 ปานกลาง

0.46

7

3.77

0.86

มาก

2.72

0.98

ปานกลาง

0.39

10

3.71

0.84

มาก

2.44

0.90

น้อย

0.53

4

3.59

0.96

มาก

2.20

0.95

น้อย

0.63

2

3.63

0.95

มาก

2.38

0.95

น้อย

0.50

5

3.75

0.92

มาก

2.63

0.97

ปานกลาง

0.34

9

3.57

0.93

มาก

2.18

0.90

น้อย

0.64

1

3.70

0.90

มาก

2.46

0.95

น้ อย

0.50

ด้านเจตคติ (Attitude) พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ มีความมุ่งมัน่ พยายาม
จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้สาเร็ จตามเป้าหมาย (PNImodified = 0.53) รองลงมาคือ เต็มใจ
ร่ วมมือดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึ กษา ตามขั้นตอน PDCA โดยถือเป็ นงานประจาที่ ตอ้ ง
ปฏิ บตั ิ (PNImodified = 0.51) และเต็มใจให้ความร่ วมมื อการกากับติ ดตาม ตรวจสอบ การประเมิ นผลการ
ประกันคุณภาพภายใน (PNImodified = 0.50) ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการประกันคุณภาพภายในของ
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ด้านเจตคติ
การประเมินความต้ องการจาเป็ น
สภาพที่คาดหวัง
สภาพที่เป็ นจริง
M
S
แปลผล M
S
แปลผล

สมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ด้านเจตคติ
1. มีความกระตือรื อร้นติดตามนโยบายกฎกระทรวงด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา
2. สนใจพัฒนาความรู้ขอ้ มูลทุกด้านของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามแผนพัฒนากลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
4. มีความพยายามเขียนแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. เต็มใจร่ วมมือดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามขั้นตอน PDCA โดยถือเป็ นงานประจาที่
ต้องปฏิบตั ิ
6. มีความใส่ใจพิจารณารวบรวมเอกสารข้อมูลให้
สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ละด้านของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561
7. เต็มใจให้ความร่ วมมือการกากับติดตาม ตรวจสอบ การ
ประเมินผลการประกันคุณภาพฯ
8. พัฒนาวิธีการใช้เครื่ องมือการ ประเมินผล ตรวจสอบ
ติดตามการปฎิบตั ิงานตามมาตรฐานคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างสม่าเสมอ
9. เรี ยนรู้วิธีการนาข้อมูลด้านการประกันคุณภาพลงระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาด้วยอย่างต่อเนื่อง
10. มีความมุ่งมัน่ พยายามจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้สาเร็ จตามเป้าหมาย
รวม

PNImodified อันดับ

3.76

0.86

มาก

2.53

0.99

ปานกลาง

0.49

4

3.73

0.98

มาก

2.61

0.99

ปานกลาง

0.43

7

3.95

0.89

มาก

2.80

0.95

ปานกลาง

0.41

8

3.89

0.86

มาก

2.78

0.82

ปานกลาง

0.40

9

3.77

0.89

มาก

2.49

0.96

น้อย

0.51

2

3.73

0.93

มาก

2.58

1.00

ปานกลาง

0.44

6

3.75

0.86

มาก

2.50

1.04

ปานกลาง

0.50

3

3.78

0.86

มาก

2.60

0.93

ปานกลาง

0.45

5

3.79

0.91

มาก

2.75

0.99

ปานกลาง

0.38

10

3.73

0.85

มาก

2.44

0.91

น้อย

0.53

1

3.70

0.90

มาก

2.46

0.95

น้ อย

0.50

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ สรุ ปผลจากการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์
1. สาเหตุที่เกิ ดความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิ ทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน พบว่า ครู ขาดความรู ้ ความเข้าใจและขาดการติ ดตามรั บรู ้ การเปลี่ ยนแปลง
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ข้อกาหนดตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา (85.00%) รองลงมาครู ขาดการวางแผนเก็บข้อมู ลอย่างต่ อเนื่ อง
(78.45%) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน (65.85%) ภาระงานที่รับผิดชอบมีจานวนมาก (64.45%) ตามลาดับ
2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน
ได้แก่ ผู บ้ ริ หารต้องให้ ค วามส าคัญและการส่ งเสริ มพัฒ นาสมรรถนะครู โดยใช้วิ ธี การระบบพี่ เ ลี้ ยง
คอยชี้ แนะอย่างต่อเนื่ อง (95.00%), ร่ วมกันวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมาตรฐาน
การอาชี วศึ กษา (90.00%) , สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนร่ วมมือจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ให้สาเร็ จตามเป้าหมาย (85.00%)
อภิปรายผลการวิจยั
1. จากผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน
ของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษา เอกชน พบว่าความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะสู งสุ ดคือ ด้านทักษะมีค่า
(PNImodified = 0.50) รองลงมาคือ ด้านเจตคติ มีค่า (PNImodified = 0.45) และด้านความรู ้ พบว่า มีค่า (PNImodified = 0.42)
สอดคล้องกับองค์ประกอบสมรรถนะ(Competency) 3 ด้าน ตามแนวคิดของเดวิด แมคเคลแลน (David C. Mc
Clelland, 1973) ได้แก่ ความรู ้ คื อ ความรู ้เฉพาะในเรื่ องที่ ตอ้ งรู ้เป็ นความรู ้ที่เป็ นสาระสาคัญ ทักษะ คื อสิ่ งที่
ต้องการให้ทาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทักษะที่ เกิ ดได้น้ นั มาจากพื้ นฐานทางความรู ้ และสามารถปฏิ บตั ิ ได้
อย่างแคล่วคล่องว่องไว และเจตคติเป็ นคุณลักษณะเชิ งพฤติกรรม ที่ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ผล
งานที่ โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ซึ่ งเกิ ดจากแรงผลักดันเบื้ องลึ กที่ ทาให้บุคคลปฏิ บตั ิ งานได้สาเร็ จและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ดุสิต ขาวเหลือง, (2554); และประจักษ์ ทรัพย์อุดม, (2550)
กล่าวว่า สมรรถนะ คื อ ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมที่ จาเป็ นและมีผลให้บุคคลนั้น
ปฏิ บตั ิ งานในความรั บผิ ดชอบของตนได้ดี กว่าบุ คคลอื่ น ซึ่ งมี 3 ทาง ได้แก่ 1) สมรรถนะของคนได้จาก
พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กาเนิ ด 2) เกิดจากประสบการณ์ทางาน 3) เกิดจากการฝึ กอบรมและพัฒนา
เมื่อพิจารณาผลการประเมินความต้องการจาเป็ น 3 ลาดับแรกของแต่ละด้าน พบว่า
1.1 ด้านทักษะมี ความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด พบว่าประเด็นที่ มีความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คื อ
สามารถรวบรวมข้อมูลจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่ งต้นสังกัด (PNImodified = 0.64) รองลงมา
คื อ จัดเก็ บรวบรวมข้อมู ลให้ส อดคล้องกับเกณฑ์แต่ ละด้า นของมาตรฐานการอาชี วศึ กษา พ.ศ. 2561
(PNImodified = 0.63) และนาข้อมูลแต่ละด้านของมาตรฐานการอาชี วศึกษา และประเด็นของการประเมินผล มา
ปฏิ บตั ิ ได้จริ งตามขั้นตอน (PNImodified = 0.57) แสดงว่าครู ตอ้ งได้รับความรู ้ ทักษะ ในการค้นคว้าติ ดตามหา
ความรู ้เรื่ องมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อวางแผนจัดเก็บเอกสารได้ถูกต้องตามเกณฑ์ของมาตรฐาน
การอาชี วศึ กษา พ.ศ.2561 เมื่ อเข้าใจขั้นตอนและได้ข ้อมู ลครบสมบู รณ์ จะสามารถจัดทารายงานผลการ
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ประเมิ นตนเอง (SAR) ได้สาเร็ จสอดคล้องกับแนวคิ ดของอาภรณ์ ภู่ วิทยพันธ์ (2552) กล่าวว่า สมรรถนะ
(competency) เป็ นตัวที่กาหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เป็ นการตอบคาถามว่า “ทาอย่างไรที่
จะทาให้งานที่ ได้รับมอบหมายประสบผลสาเร็ จ (How)”มากกว่าการตอบคาถามว่า “อะไรเป็ นสิ่ งที่หัวหน้า
งานคาดหวังหรื อต้องการ (What)” และจากผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะพบว่า
สมรรถนะที่ ควรได้รับการพัฒนาเป็ นลาดับแรก ได้แก่ ด้านทักษะ แสดงว่าทักษะด้านการประกันคุ ณภาพ
ภายในถือเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นสาคัญอย่างยิง่
1.2 ด้านเจตคติมีความต้องการจาเป็ นรองลงมา พบว่าประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ มี
ความมุ่งมัน่ พยายามจัดทารายงานผลการประเมิ นตนเอง (SAR) ให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย (PNImodified = 0.53)
รองลงมาคือ เต็มใจร่ วมมือดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามขั้นตอน PDCA โดยถือเป็ นงาน
ประจาที่ตอ้ งปฏิบตั ิ (PNImodified = 0.51) และเต็มใจให้ความร่ วมมือการกากับติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล
การประกันคุณภาพภายใน (PNImodified = 0.50) ทั้งนี้การให้ความเต็มใจร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานเป็ นพฤติ กรรม
ของผูท้ ี่มีเจตคติที่ดีทาให้มีแรงจูงใจปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ สอดคล้อง กับแนวคิดของเดวิด แมคเคลแลน (David
C. McClelland, 1973) องค์ประกอบสมรรถนะ ด้านแรงจูงใจ/ เจตคติ (motives / attitude) หมายถึง สิ่ งที่บุคคล
คิดคานึ งถึง หรื อต้องการ ซึ่ งเป็ นแรงขับให้แสดงพฤติ กรรมเป็ นแรงจูงใจเป็ นแรงส่ งเสริ มให้เลือกจะทาหรื อ
แสดงพฤติ กรรม เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ที่ตอ้ งการ และเป็ นสาเหตุที่ทาให้แต่ ละบุ คคลแสดงพฤติ กรรม
แตกต่างกัน เช่น คนที่มีลกั ษณะมุ่งมัน่ ต่อความสาเร็ จสู ง (Achievement) ก็จะเป็ นคนที่ต้ งั เป้ าหมายกับตนเอง
อย่ างท้าท้าย สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2547) พบว่ า“สมรรถนะคื อ
คุณลักษณะเชิ งพฤติ กรรมที่ เป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ ทา ให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานอื่น ๆ ในองค์กร”กล่าวคือ การที่บุคคลจะ แสดงสมรรถนะ
ใดสมรรถนะหนึ่ งได้ มักจะต้องมี องค์ประกอบของทั้งความรู ้ทกั ษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่ น ๆ
ตัวอย่างเช่ น สมรรถนะการบริ การที่ ดี ซึ่ งอธิ บายว่า “สามารถให้บริ การที่ ผูร้ ับบริ การต้องการได้” นั้น หาก
ขาดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู ้ในงานหรื อทักษะที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็ นคนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะ
ของการบริ การที่ดีดว้ ยการให้บริ การที่ ผูร้ ับบริ การต้องการได้
1.3 ด้านความรู ้มีความต้องการจาเป็ นลาดับสุ ดท้าย พบว่าประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด
คื อ วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ ละด้านของมาตรฐานการอาชี วศึ กษา พ.ศ. 2561
(PNImodified = 0.50) รองลงมาคือ วิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
(PNImodified = 0.49) และติดตามนโยบายกฎกระทรวงด้านการประกันคุณภาพการศึ กษา (PNImodified = 0.47)
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จะเห็นได้ว่าการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะประสบความสาเร็ จได้ครู ตอ้ งมีความรู ้ จริ ง
ในเกณฑ์แต่ละด้านของมาตรฐานการอาชี วศึกษาที่เป็ นปั จจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวนา กิตติวิมลชัย
และคณะ (2551) พบว่า ปั ญหาความไม่ชดั เจนของนโยบายทาให้บุคลากรไม่เข้าใจนโยบายประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ทาให้เกิด ความเบื่อหน่าย ไม่อยากให้ความร่ วมมือ การติดต่อสื่ อสารระหว่างผู ้ ประสานงาน
กับคณะ/หน่วยงาน มีนอ้ ย มากและไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน ไม่ แจ้งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ล่วงหน้า ดังนั้น
ต้องสร้างความเข้าใจให้บุคลากรอธิ บายให้ง่ายชัดเจน เขี ยนอธิ บายให้เข้าใจง่าย ๆ หรื อชี้ แจงนโยบายอย่าง
ต่อเนื่องและ มัน่ ใจว่าบุคลากรรับรู ้และรับทราบทุกกลุ่ม บุคลากรสานักงานประเมินจะต้อง รับทราบขั้นตอน
การตรวจประเมิ น คุ ณภาพภายในเป็ นอย่างดี หรื อควรจะอบรมบุ คลากรให้มีความรู ้ ก่อนลงพื้ นที่ เพิ่ มขี ด
ความสามารถของบุคลากร
2. สาเหตุที่เกิดความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิ ทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน พบว่า ครู ขาดความรู ้ ความเข้าใจและขาดการติ ดตามรั บรู ้ การเปลี่ ยนแปลง
ข้อกาหนดตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา (85.00%) รองลงมาครู ขาดการวางแผนเก็บข้อมู ลอย่างต่ อเนื่ อง
(78.45%) ขาดแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน (65.85%) ภาระงานที่รับผิดชอบมีจานวนมาก (64.45%) ตามลาดับ
อาจเป็ นเพราะครู ส่วนใหญ่ขาดการติ ดตามรั บรู ้ การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา
ขาดความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง และมีความรู ้สึกต่องานประกันคุณภาพภายใน
ว่าเป็ นภาระทางด้านเอกสาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิภาดา ศรี จอมขวัญ (2556) เรื่ องรู ปแบบบริ หารการ
พัฒนาสมรรถนะครู อาชี วศึ กษาไทย พบว่ า สภาพการบริ หารการพัฒนาสมรรถนะครู อาชี วศึ กษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ทั้งผูอ้ านวยการสถานศึกษาและครู อาชี วศึกษา
ร้อยละ 90 ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับรู ปแบบบริ หารการพัฒนาสมรรถนะครู อาชี วศึกษาไทย ควรมีลกั ษณะ
ดังนี้ รู ปแบบบริ หารการพัฒนาสมรรถนะครู อาชีวศึกษาไทยที่เป็ นมาตรฐาน มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
ครู อาชีวศึกษาที่เป็ นระบบ ด้วยการมีส่วนร่ วมของครู อาชีวศึกษาในสถานศึกษา มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ใน
การพัฒนาสมรรถนะครู อาชี วศึ กษาอย่างเข้มข้น และมี เป้ าหมายชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มี การ
ทดสอบและมีประเมินผลโดยใช้ระบบสารสนเทศ
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชน
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญและการส่ งเสริ มพัฒนาสมรรถนะครู โดยใช้วิธีการระบบพี่เลี้ยงคอยชี้ แนะ
อย่ างต่ อเนื่ อง (95.00%), ร่ วมกันวางแผนเก็ บรวบรวมข้อมู ลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา (90.00%), สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนร่ วมมือจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย (85.00%) จะเห็นได้ว่าทุกสถานศึ กษาควรให้การส่ งเสริ มอบรมพัฒนา
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สมรรถนะด้านประกันคุณภาพภายใน ให้กบั ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะ และถ้า
มีพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึ กษาชี้แนะภาระงานให้มีความรู ้ความเข้าใจ ทาให้มีแรงจูงใจสอดคล้องกับ ชูชยั สมิทธิ ไกร
(2540: 19) ให้ความหมายไว้ว่า การฝึ กอบรม คื อ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้างหรื อ
เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ อันจะช่วยปรับปรุ งให้การปฏิบตั ิ งานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งเรื อง สิ ทธิ จนั ทร์ (2560: 109) พบว่า ควรจัดกิจกรรมฝึ กอบรม บรรยายให้
ความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มีการเผยแพร่ ผลการ
ดาเนิ นงานสอดคล้องกับแนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่, และมารุ ต พัฒผล (2557) การโคชหรื อการชี้ แนะ คือการ
เป็ นคู่คิดของผูร้ ับการโคชในกระบวนการพัฒนาที่สร้างสรรค์ และกระตุน้ ให้ผรู ้ ับการโคชได้นาศักยภาพของ
ตนออกมาใช้อย่างเต็มที่ เน้นการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นมีความต้องการพัฒนา ด้านทักษะการประกันคุณภาพภายใน
สู งสุ ดเป็ นลาดับแรก ดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนาด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการ
ฝึ กอบรมให้ความรู ้ พร้อมทั้งปรับเจตคติที่ดีต่องานด้านการประกันคุณภาพภายในให้กบั ครู อาชีวศึกษาเอกชน
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา อยูใ่ นความสนใจของสังคมและเป็ น
ความต้องการของผูป้ กครองที่จะนาบุตรหลานเข้ารับบริ การด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่ อง
2. จากผลการสัมภาษณ์สาเหตุที่ทาให้เกิดความต้องการจาเป็ นด้านทักษะ เนื่ องจากครู มีภาระงานและ
ขาดการติดตามนโยบายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง จึงควรอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจ
โดยมี การปฏิ บตั ิ จริ งและมี พี่เลี้ ยงที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านการประกันคุ ณภาพ ให้คาปรึ กษาชี้ แนะกับ
ครู อาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดาเนินงานที่รับผิดชอบได้อย่างราบรื่ น และประสบผลสาเร็ จ
3. ควรนาผลที่ ได้รับจากการประเมิ น นาไปกาหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชี วศึกษา และหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง นาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักในงานด้านมาตรฐานการประเมิน และการประกันคุณภาพให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบส่ งเสริ มสมรรถนะการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน
เพื่อดูผลของการทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้ ว่าประสบความสาเร็ จ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ซึ่ ง
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จะช่วยให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสมกับบริ บทของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนต่อไป
2. ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติ มที่ จะส่ งผลต่อความสาเร็ จในการประกันคุณภาพภายใน ที่
สามารถบูรณาการกับงานประจา (Routine) เพื่อลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
นอกจากนี้ ควรศึกษาวิจยั เฉพาะกรณี ศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ในด้านการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
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