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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาแผนยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์  โดยมีขอบเขตการวิจยัครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวคิด
การด าเนินงานท่ีประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงาน 5 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานของสถานศึกษา การพฒันาแผนยุทธศาสตร์ การทดลองใช้แผนยุทธศาสตร์ ระยะท่ี 1 การทดลองใช้แผน
ยทุธศาสตร์ ระยะท่ี 2 และการประเมินการใชแ้ผนยทุธศาสตร์ การศึกษาวจิยัน้ี ด าเนินการศึกษากบักลุ่มผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
ต่อการบริหารวทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จงัหวดัสระบุรี มีระยะเวลาด าเนินการศึกษาวิจยัวิจยั 2 ปี 8 เดือน 
โดยแผนยทุธศาสตร์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ดังกล่าวไดผ้่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเคร่ืองมือประเมินผล คือ แบบ
ประเมินแผนยทุธศาสตร์ และคู่มือการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ จากนั้นจึงน าแผนยทุธศาสตร์มาด าเนินการทดลองใช้
และเก็บขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือประเมินผล จ านวน 4 ชุด คือ แบบส ารวจผลการใชแ้ผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2549 แบบประเมินแผน
ยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2553 แบบประเมินผลการใชแ้ผนปฏิบติัการประจ าปี แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสียต่อการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ สรุปผลดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยัพบวา่ แผนยทุธศาสตร์ท่ีใชด้ าเนินงานผ่านเกณฑป์ระเมินอยูใ่นระดบัดี ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.485 และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.57  และเม่ือน ามาทดลองใช ้ก็สามารถแกปั้ญหาการบริหารงานของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่มผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน อยูใ่นเกณฑพ์ึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.60 และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.46 

 

ค ำส ำคญั  การพฒันาแผนยทุธศาสตร์, ยทุธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา 
 

บทน า 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 

20 ระบุวา่ “การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดั
ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือ โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบั
สถานประกอบการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

อาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ” รวมทั้งบทบญัญติัใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 32 บญัญติัวา่ให้
มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น 1 ใน 4 องคก์รหลกัใน
การจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนด
หนา้ท่ีไวใ้น มาตรา 34 ให ้“คณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
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หน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา มาตรฐานและ
หลกัสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติการส่งเสริมประสานงานการจดัการ
อาชีวศึกษา ของรัฐและเอกชนการสนบัสนุนทรัพยากรการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการอาชีวศึกษา 
โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ” [1] 
ประกอบกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการ
พฒันาการแข่งขนั สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและ
อาศยัความรู้เป็นฐานในการพฒันา ท าให้ประเทศไทยตอ้ง
เร่งเตรียมพร้อมทั้งการสร้างระบบ กลไก และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ให้สามารถปรับตวักา้วสู่เศรษฐกิจยคุใหม่
ไดอ้ย่างรวดเร็วและเท่าทนั เพ่ือเป็นรากฐานท่ีมัน่คงในการ
สร้างขีดความสามารถ และการแข่งขนัของประเทศ ภาค
การผลิตนบัวา่เป็นภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศทั้งใน
ดา้นการจ้างงานและด้านผลผลิต มีการจ้างแรงงานสูงถึง 
7.43 ล้านคน  ณ ส้ินปี 2549 นอกจากน้ีผลผลิตของ
อุตสาหกรรมการผลิต ยงัมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 30 ของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประชาชาติ การขาดแคลนก าลงัคน
ระดบักลางและระดบัสูง ขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ทั้งการวจิยัพฒันายงัอยูใ่นระดบัต ่า เป็นจุดฉุดร้ังการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ก าลงัคนในภาค
การผลิต ส่วนใหญ่เป็นผูจ้บการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 
ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน การบริหารจดัการงานของ
สถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา ในระยะท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่เป็น
บทบาทการพัฒนาในเชิงตั้ งรับ และด้วยข้อจ ากัด ด้าน
ทรัพยากร เช่นบุคลากร งบประมาณ และการบริหารจดัการ 
จึงท าให้การบริหารจัดการงานของสถานศึกษา ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีความ
หลากหลายตามสาขาอาชีพได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548) [2] ประเด็น
ค าถามท่ีตอ้งการหาค าตอบจากการวจิยั คือ แผนยทุธศาสตร์
การบริหารสถานศึกษา เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ส าหรับวิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ ท่ี ใช้ในการ
ด าเนินงาน 3 ระยะ ไดแ้ก่ แผนระยะยาว แผนระยะกลาง 

และแผนระยะสั้ น ท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ตลอดจนขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน และแบบประเมิน ท่ีมี
ความเหมาะสม เพื่อใช้ในการพฒันาการบริหารงานของ
สถานศึกษา ให้ มี คุณภาพ บรรลุตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
และมีความยั่งยืน  สนองต่อนโยบาย ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก 
และเหลก็กลา้ อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมยางพารา
และผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต และ
บริการสาขาอ่ืนๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

การวิจัย น้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ คุณภาพและ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาส าหรับวทิยาลยัเทคนิคท่าหลวง 
ซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ 

ปัญหาของการวจิยั 

ปัญหาของการวิจยั คือ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
สถานศึกษา เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ส าหรับวทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ ท่ีจะใช้
ด าเนินงานใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิและสอดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์ 
พันธกิจ  เป้าประสงค์ และตัวบ่ง ช้ีตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา จะเป็นอยา่งไร 

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

  การด าเนินงานวิจยั เร่ือง การพฒันาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินงานตามขั้นตอนของกรอบ
แนวคิดการวิจัยและพัฒนา รวมระยะเวลาด าเนินการ
ศึกษาวจิยั 2 ปี 8 เดือนรายละเอียดดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดการวจิยัเพื่อพฒันาแผนยทุธศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลสภาพและปัญหาการ
บริหารงานของสถานศึกษา 

การศึกษาขอ้มูลสภาพและปัญหาการบริหารงานของ
สถานศึกษา เพื่อศึกษารายละเอียดของสภาพและปัญหาการ
บริหารงานของสถานศึกษาในการใชแ้ผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 
2549 โดยใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเอกสาร และวิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์
การบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ส าหรับวิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ พ.ศ. 2553 ต่อไป 
ขั้นตอนที ่2 การร่าง/พฒันาแผนยุทศาสตร์  

การร่าง/พฒันาแผนยทุศาสตร์ ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
คร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้น าขอ้มูลสภาพและปัญหาของการบริหาร
ตามแผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2549 ท่ีศึกษาไว ้มาบูรณาการกบั
ขอ้มูล ท่ีได้จากการประชุมสนทนาของกลุ่มผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหารงานของวิทยาลยั แลว้จดัการประชุม
เชิงปฏิบติัการเพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย
แผนยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี แผนยทุธศาสตร์ระยะกลาง 

5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้ น หรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี จากนั้นน าแผนยุทธศาสตร์ท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพ และจดัท าคู่มือการใชแ้ผนยทุธศาสตร์ เพ่ือ
เตรียมน าไปใช ้ในการบริหารงานของสถานศึกษา ต่อไป 
ขั้นตอนที ่3 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ช่วงที ่1 

การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ช่วงท่ี 1 เป็นการ
น าแผนยทุธศาสตร์ท่ีผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ น ามา
สู่การปฏิบติั มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนยอ่ย ประกอบดว้ย 
การประชุมเพ่ือช้ีแจงท าความเขา้ใจ และมอบหมายหน้าท่ี
ให้กบับุคลากรของวิทยาลยัทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพฒันาการศึกษา และฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ น าไปปฏิบัติได้ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ 
การติดตามเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผล และการปรับปรุงยทุธศาสตร์ให้สมบูรณ์ เพื่อ
น าสู่การปฏิบติัในช่วงท่ี 2 
ขั้นตอนที ่4 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ช่วงที ่2 

การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ช่วงท่ี 2 เป็นการ
น าแผนยทุธศาสตร์ท่ีผา่นการปรับปรุงใหส้มบูรณ์มาทดลอง
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ใช้ โดยมีการส ารวจสภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษา
ดว้ยแผนยทุธศาสตร์ในช่วงท่ี 1 เพ่ือคน้หาปัญหาท่ียงัไม่ได้
รับการแก้ไข หรือท่ียงัด าเนินการไม่บรรลุผลส าเร็จ มา
ปรับปรุงแล้ว ด าเนินงานต่อจนบังเ กิดผลส าเ ร็จ  ตาม
มาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนด แลว้น าผลการด าเนินงานทั้ง 
2 ช่วง มาสรุปเพ่ือเตรียมการน าเสนอต่อท่ีประชุมของกลุ่มผู ้
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียต่อการบริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน ผู ้ปกครอง 
สถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
อ่ืนๆท่ีอยูใ่นชุมชน ใหรั้บทราบผล ต่อไป 
ขั้นตอนที ่5 การประเมนิผลการใช้แผนยุทธศาสตร์ 

หลังการน าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ทั้ งสองช่วงแล้ว 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์มา
วิเคราะห์ผล แลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมของกลุ่มของผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียต่อการบริหารสถานศึกษา และเก็บขอ้มูล
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษา หลงัจากการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมของกลุ่มผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูล
แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ท่ีไดรั้บการช้ีแนะ
จากท่ีประชุมของผู ้ท่ี มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัย มา
ปรับปรุงแผนพฒันายุทธศาสตร์  จากนั้ นจึงน าผลการ
ปรับปรุงมาจัดท าเป็น คู่มือการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 
และจัดท ารายงานผลการวิจัย  เ ร่ือง การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ คุณภาพและ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิ
เมนตไ์ทยอนุสรณ์ แลว้น าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นตน้สงักดัของผูว้จิยั ต่อไป 

การออกแบบและหาคุณภาพเคร่ืองมอืวจิยั 
เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย เร่ือง การ

พฒันาแผนยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลยัเทคนิคท่า
หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบส ารวจ
สภาพและปัญหาของการบริหารสถานศึกษา แบบประเมิน
แผนยทุธศาสตร์แบบประเมินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสีย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการออกแบบเคร่ืองมือตามวตัถุประสงค์

ของการน าไปใช้งานในแต่ละขันตอนของการวิจัย แล้ว
ด าเนินการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยน าเคร่ืองมือไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อความเท่ียงตรง และน า
เคร่ืองมือวิจยัไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวจิยั [3] 
การทดลองใช้และเกบ็ข้อมูล 

การทดลองใชแ้ละเก็บขอ้มูลของงานวจิยั คร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ได้น าแผนยุทธศาสตร์ และเคร่ืองมืองานวิจัยท่ีผ่านการ
ทดลองใช้และปรับปรุง  มาจัดการทดลองใช้และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง [4] โดยด าเนินการทดลอง
และเก็บข้อมูลท่ีวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ ในปีงบประมาณ 2553 และ 2554 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาจัด
กระท าโดยการจ าแนกตามตัวแปรท่ีต้องการศึกษา และ
วิเคราะห์ผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ [5] ซ่ึงมีผลของ
การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมนิแผนยุทธศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 
เก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับวิทยาลัยเทคนิคท่า
หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดา้นโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์
และดา้นเอกสารประกอบ ปรากฏผลดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัแผน
ยทุธศาสตร์ 

จากรูปท่ี 2  พบว่า ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างของ
แผนยทุธศาสตร์ มีระดบัค่าเฉล่ีย 4.49 และค่าความเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 0.61 ด้านเอกสารประกอบการด าเนินงาน มี
ระดบัค่าเฉล่ีย 4.48 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 
และมีระดับค่าเฉล่ียรวม 4.485 และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.57 เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดอยูร่ะดบัดี  

ทดสอบสมมุติฐานงานวจิยั 
คะแนนเฉล่ีย ของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผน

ยทุธศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 
H0 : µ = 3.5  
H1 : µ > 3.5 

ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 : µ = 3.5 และยอมรับ H1 : µ > 3.5   
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ มีผลการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานงานประกนั
คุณภาพภายใน 
มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1   ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
วชิาชีพ 

ระดบั ดี 

มาตรฐานท่ี 2  หลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน 

ระดบั ดี 

มาตรฐานท่ี 3   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ระดบั ดี 
มาตรฐานท่ี 4   การบริการวชิาชีพสู่สงัคม ระดบั ดี 
มาตรฐานท่ี 5   นวตักรรมและการวจิยั ระดบั ดี 
มาตรฐานท่ี 6   ภาวะผูน้ าและการจดัการ ระดบั ดี 
มาตรฐานท่ี 7   มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

ระดบั ดี 

ท่ีมา : รายงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พ.ศ. 2553 

จากตารางสรุปผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2553 พบวา่ ผลการประเมินทั้ง 7 
มาตรฐานประกอบดว้ย มาตรฐานท่ี 1   ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ  มาตรฐานท่ี 2  หลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน  มาตรฐานท่ี 3   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
มาตรฐานท่ี 4   การบริการวิชาชีพสู่สังคม  มาตรฐานท่ี 5   
นวตักรรมและการวิจยั  มาตรฐานท่ี 6   ภาวะผูน้ าและการ

จดัการ และ มาตรฐานท่ี 7   มาตรฐานการประกนัคุณภาพ
ภายใน มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย เก่ียวกับการด าเนินงานามแผน
ยทุธศาสตร์   ปรากฏผลดงัรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

จากรูปท่ี 3  พบวา่ ระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
กลุ่มผู ้ท่ี มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ ดา้นความเสมอภาค มีระดบัค่าเฉล่ีย 4.57 และ
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 ดา้นความทนัเวลา มีระดบั
ค่าเฉล่ีย 4.73 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 ด้าน
ความพอเพียง มีระดบัค่าเฉล่ีย 4.62 และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.50 ดา้นความต่อเน่ือง มีระดบัค่าเฉล่ีย 4.78 และ
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 ดา้นการปรับปรุง มีระดบั
ค่าเฉล่ีย 4.50 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 และมี
ระดบัค่าเฉล่ียรวม 4.64 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.46 เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดอยูร่ะดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

หลงัจากการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม
ของกลุ่มผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียแลว้ ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลแนว
ทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ท่ีไดรั้บการช้ีแนะจากท่ี
ประชุมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบังานวิจัย มาปรับปรุง
แผนพฒันายุทธศาสตร์ จากนั้นจึงน าผลการปรับปรุงมา
จัดท าเป็น คู่มือการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ และจัดท า
รายงานผลการวิจยั เร่ือง การพฒันาแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารสถานศึกษาเพื่ อ คุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย



  การประชมุวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาตคิรัง้ที่ 23  
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ระหวา่งวนัที่ 23-24 ธนัวาคม 2554 

อนุสรณ์ แล้วน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นตน้สงักดัของผูว้จิยั ต่อไป 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 

ผลการศึกษาวจิยั เร่ือง การพฒันาแผนยทุธศาสตร์การ
บริหารสถานศึกษาเพื่ อ คุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ คร้ังน้ี บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานของการวิจัย โดยแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
สถานศึกษา ท่ีผู ้วิจัยพัฒนาข้ึน ผ่านการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นเกณฑดี์และเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และเ ม่ือน ามาด า เ นินการก็สามารถใช้
แกปั้ญหาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือคุณภาพและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทย
อนุสรณ์ ในด้านต่างๆ มีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานงานประกนัคุณภาพภายในเพ่ิมสูงข้ึนอยูใ่นระดบั
ดี และกลุ่มผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 

ประโยชน์ทีจ่ะน าไปใช้ได้ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลยัเทคนิคท่า
หลวงซิ เมนต์ไทยอนุสรณ์  ท่ีผู ้วิจัยพัฒนาข้ึนจะเป็น
ประโยชน์กับ ผูบ้ริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา น าไปใช้ขยายผล  และเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการงานของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สนองต่อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเช่ือมโยงกบั
แผนปฏิบติัราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพฒันา
แรงงานของกระทรวงแรงงาน แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
อุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 และนโยบายของรัฐบาล 
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับสถานศึกษาท่ีสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีการพัฒนาแผน
ยทุธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อใหก้ารด าเนินงานให้
บรรลุผลสัมฤทธ์ิและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์และตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาแผนยทุธศาสตร์การ
บริหารสถานศึกษา เพื่ อ คุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ ผูว้ิจัยขอขอบคุณคณะ
ผูเ้ช่ียวชาญ คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคท่า
หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตลอดจน ผู ้เ รียน ผู ้ปกครอง 
สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน อ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในชุมชนทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์สนบัสนุนและให้
ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยด้วยดีมาตลอด จึง
ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 ทา้ยน้ีผูว้จิยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และ
ครอบครัว  ซ่ึงไดใ้หก้ารสนบัสนุน และให้ก าลงัใจแก่ผูว้ิจยั
เสมอมาจนส าเร็จการศึกษาวจิยั 
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