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การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนามีความมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน

ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นผูบ้ริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 345 คน มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล  12 คน  ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง และระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  โดย
น ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในไปใชจ้ริงกับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 18 คน โดยการ
เลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย มีแบบแผนการทดสอบครั้งแรกกับการทดสอบครั้งหลังหลายครั้ง และวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้
รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื ้นฐาน  และความแปรปรวนพหุนามทางเดียวแบบวัดซ ้า  (One-way MANOVA; repeated 
measures) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นความรูด้า้นการประกัน
คุณภาพภายใน  ด้านทักษะการประกันคุณภาพภายใน และด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน เมื่อจัดล าดับความส าคัญ
ดว้ยดชันี (PNImodified ) พบว่าสมรรถนะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดคือ  ด้านทักษะการประกันคุณภาพภายใน (0.50) รองลงมา
เจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน (0.45) และความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน (0.42) ตามล าดบั 2.ผลการพฒันารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย M=4.67, SD=0.45) 3.ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะด้านความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ดา้น
ทกัษะการเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR) และ ดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
หลงัทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเข้าร่วมการอบรม มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย M=4.72, SD=0.51) 
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This research is research and development (R&D) with the aim of the competency development and 

internal quality assurance of the vocational education of teachers in Bangkok. There were three phases in this study; 
the first was the needs assessment for competency development and internal quality assurance among vocational 
education teachers in Bangkok. There were 345 samples, mostly administrators and vocational education teachers, 
randomly selected by the stratified sampling method and in-depth interviews for twelve samples. The second phase 
was the competency development and internal quality assurance of vocational education teachers in Bangkok by 
training with the coaching method and a mentoring which quality-checked the appropriateness of training programs 
by experts. The third phase was the efficiency of education in competency development and internal quality 
assurance of vocational education teachers by training with the coaching method and mentoring. This was evaluated 
with 18 vocational education teachers selected by purposive sampling. The experimental design was a pretest and 
multiple-posttest design and a satisfaction survey regarding the training program. The data were analyzed by 
descriptive statistics and a repeated measure One-Way MANOVA. The results revealed that: (1) there were three 
important competency needs through the use of Modified Priority Needs Index (PNImodified) needs assessment of the 
competencies needed for the internal assurance of vocational education teachers as follows: skill in internal quality 
assurance (0.50), attitudes to internal quality assurance (0.45) and knowledge of internal quality assurance (0.42); (2) 
competency development and internal quality assurance of teachers by training with a coaching method and 
mentoring, which qualified the appropriateness of training programs (M=4.67, SD=0.45); (3) the results of the 
efficiency evaluation of competency development and internal quality assurance of vocational education teachers by 
training with the coaching method and mentoring and found that the posttest and the follow-up mean scores on 
competency in terms of knowledge of Internal quality assurance, the Self-Assessment Report (SAR), data  writing and 
attitudes to internal quality assurance were significantly greater than their pretest mean score at a .05 level, and were 
highly satisfied with the training program (M=4.72, S.D= 0.51). 
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ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารย์ในภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาทุกท่าน  ที่
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ้ให้ค  าปรึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ และชี ้แนะแนวทางการศึกษามุ่งสู่
ความส าเร็จ อีกทัง้ใหค้วามเมตตาต่อผูวิ้จยัดว้ยดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคณุ ผูท้รงคณุวฒุิ และผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านทีก่รุณาตรวจเครื่องมือวิจยัและ
ไดใ้หค้  าแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชนต์่องานวิจยัครัง้นี ้และขอขอบพระคณุ คณะผูบ้ริหาร ครูอาชีวศึกษา
เอกชน ที่ใหค้วามอนุเคราะหข์อ้มลูในการท าวิจยัไดส้  าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช  รตันันต ์และ ดร.พุฒิศักดิ์ แนวทอง ที่ให้
ค  าแนะน าความรู ้เป็นก าลงัใจที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการจดัท าดษุฎีนิพนธฉ์บบันี ้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครวัที่รกั ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจอนัยิ่งใหญ่ ที่ได้
อบรมสั่งสอน หล่อหลอมจิตใจใหผู้วิ้จัย มีความอดทน มีก าลังใจ ในการศึกษาคน้ควา้การท าดุษฎี
นิพนธ์ฉบบันี ้จนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ประโยชน ์และคณุค่าของดษุฎีนิพนธ์ฉบบันี ้ผูวิ้จัยขอนอ้มเป็น
เครื่องบูชาแด่คณุบิดา มารดา บูรพาจารยแ์ละผูม้ีพระคณุทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกปัจจุบัน  ทางด้านเทคโนโลยีที่
ทนัสมัย และขอ้มูลข่าวสารที่ไม่มีการผูกขาดความรู้ ไม่มีการผูกขาดขอ้มูล และมีเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเกิดขึน้ใหม่ๆ ในสังคมการเรียนรูยุ้คปัจจุบัน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับ
การศึกษาและแวดวงวิชาการจะตอ้งเรียนรูท้ี่จะปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ปัจจัย
ส าคญัของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวก็คือคณุภาพประชากรหรือคณุภาพของคนแต่ละประเทศ และ
คณุภาพคนที่จะเกิดขึน้ไดน้ัน้ก็คือคณุภาพของการศึกษาที่จะท าใหเ้กิดการพฒันาทัง้ดา้นความคิด 
รวมทั้งพัฒนาการดา้นจิตใจ เพื่อท าใหศ้กัยภาพที่มีอยู่ในตัวคนไดร้บัการพฒันาอย่างเต็มที่ ท าให้
เป็นคนที่รู ้จักคิดวิเคราะห์ รู ้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รูจ้ักเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว  มีจริยธรรม คุณธรรม รู ้จัก
พึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสขุ ดว้ยเหตนุีจ้ึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
พฒันาคณุภาพทางการศึกษา โดยจะตอ้งเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกแห่งอย่างจริงจงั การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ไดน้ัน้ สิ่งส าคัญที่สดุ คือ การ
พฒันาคนในชาติใหม้ีศกัยภาพ ทั้งทางดา้นความรูค้วามสามารถ สอดคลอ้งกับนโยบายปัจจุบัน
ของรฐับาลที่ไดก้ าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนยุทธศาสตรช์าติ  20 ปี 
ดว้ยการสรา้งความเขม้แข็งจากภายในโดยการตระเตรียมคนไทยเพื่อขบัเคลื่อนเขา้สู่กระบวนการ
เรียนรูต้ามโมเดล Thailand 4.0 และการเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลกพรอ้มกบัการพฒันาคน
ไทยใหผู้ ้เรียน มุ่งสู่สังคมการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (กองบริหารงานวิจัย และประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2560) 

จากนโยบายของรฐับาลดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร ์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดา้น
การก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาใหค้วามส าคัญกับ
คุณภาพผู้ส  าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัด
อาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้านสารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี ้แนวทางการพัฒนา
ก าลงัคนในระดบัโลก ระดบัภูมิภาคระดบัประเทศ และระดบัจงัหวดั โดยใหค้วามส าคญักบัครู และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งส่งเสริมสมรรถนะของครูในยุคแห่งการ



  2 

เปลี่ยนแปลง เพื่อใหค้รูมีความสามารถมีทักษะ และเจตคติที่ดีในการจดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเนน้ความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน การเพิ่มขีด
ความสามารถทางภาษา เพื่อใหก้ าลงัคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะไดม้าตรฐานในระดบัสากล และที่
ส  าคัญส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยังเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา มีหนา้ที่พิจารณาเสนอ นโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและหลกัสตูรการอาชีวศึกษา
ทุกระดับ ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ จดัท าหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิการประกนัคุณภาพการศึกษา ใชเ้ป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (นโยบาย ยุทธศาสตรก์ารผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ในระยะ 
15 ปี พ.ศ. 2555 - 2569) 

การประกันคุณภาพการศึกษาไดก้ าหนดใหห้น่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจัดใหม้ี
ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
ต่อเนื่อง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สงักัด หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
(ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  ให้มีประสิทธิภาพ  และด าเนินการอย่างยั่งยืน 
สถานศึกษาตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนที่มีคณุภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ รวมทั้งมีความรู้
ดา้นมาตรฐานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีนั้น  ตอ้งใชค้วามร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวขอ้งหลายฝ่าย  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรครู และบุคลากรสายสนับสนุน ต้องการวางแผน 
ก าหนดเป้าหมาย ร่วมท างานดา้นการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ  และการประกันคุณภาพ
ภายในใหถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และเป็นหนา้ที่ของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ที่ตอ้งด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยค านึงถึงปรชัญา หลักการ วิสยัทัศน ์
พนัธกิจ และภารกิจ ของสถานศึกษาที่ก าหนดไวผ้สมผสานกบัการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินภายในที่ประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การ
สอน และการบริหารจดัการที่ดี มีการจดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญให้เป็นวัฒนธรรมขององคก์ร เพื่อน าไปสู่การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวงั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งทัง้ระดบัชาติ ชุมชน ครอบครวั และบุคคล
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ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบ โดยร่วมกนัท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผนด าเนินการ
ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คณุภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูท้ี่ก าหนดไวใ้นแต่ละตัวบ่งชีต้ามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนเมื่อจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการสะทอ้นคุณภาพ
ของครู โดยมีมาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  (มาตรา 47 วรรคสอง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. 2545) 

ครูอาชีวศึกษาเป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคัญท าหนา้ที่สอนในสถาบันอาชีวศึกษาตามสาขา
วิชาชีพต่างๆ เช่น ในวิทยาลยัเทคนคิ วิทยาลยัอาชีวศึกษา ทัง้ของภาครฐัและเอกชน ซึ่งจ าเป็นตอ้ง
มีความรู ้ความสามารถทัง้ในอาชีพครู และอาชีพเฉพาะสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งดา้นทฤษฎี และการ
ปฏิบัติเป็นอย่างดี คุณลักษณะเด่นของครูอาชีวศึกษาที่ท าการสอนในสถานศึกษาจะต้องมี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในฐานะครู ฐานะผู้ประกอบการอาชีพและเป็น
ตวัอย่างถ่ายทอดใหก้บันกัเรียนได ้เพราะครูเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการเรียนรูใ้นสถานศึกษา มี
การจัดการเรียนการสอนที่ดี  และต้องเป็นไปตามนโยบายของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการผลิตก าลงัคนภายในสถานศึกษาจะขึน้อยู่กบัครูเป็นส าคัญ 
เพื่อน าไปสู่การจัดหลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
คาดหวัง การจัดการศึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการอาชีวศึกษานั้นครูอาชีวศึกษาจึงตอ้งมีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ ด้านมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดี  มีการวางแผน 
ก าหนดเป้าหมาย ร่วมท างานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและผสมผสานกับการ
ปฏิบัติงานตามปกติและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินการประกันคุณภาพภายในที่
ประเมินตามสภาพจริง เป็นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะครูในด้านการจัดการเรียนการสอน  การ
ถ่ายทอดความรูสู้่ผู ้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ (มาตรา 47 วรรคสอง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. 2545) 

จากการด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพสถานศึกษาและจากผลการวิจยัเกี่ยวกบัการ
พฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคติ ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน พบว่า ยังมีปัญหาในการปฏิบตัิและ
อปุสรรคในการประเมินผล และการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ประเด็นปัญหาคือ การวัด
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และประเมินผลยังไม่เป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง และขาดความรู้ด้านการ
ประเมินผลที่เหมาะสม ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาบางส่วนไม่เคยได้รบัการฝึกอบรม
ความรูด้า้นการประเมินและการประกนัคณุภาพการศึกษา และอย่างไรก็ตามการประเมินคณุภาพ
ภายนอกตลอด 20 ปี ที่ผ่านมาพบว่าครูส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาคลาดเคลื่อนไม่ชดัเจน และจากผลการวิจยัของ ลกัขณา จาตกานนท ์และคณะ (2554).  
เรื่อง ผลการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการประกันคุณภาพ คือ
ตอ้งการใหม้ีการพัฒนาบริหารงานประกันคุณภาพโดยปรบัปรุงวิธีการบริหารจัดการงานท าให้
ผูร้่วมงานมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพ ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบตัิงาน คือตอ้งการสรา้งความรู้
ความเขา้ใจแก่บุคลากรทุกระดับใหเ้ห็นความส าคัญ เกิดความร่วมมือประสานการท างานดว้ย
ระบบ PDCA การจดัการความรู ้การเสริมแรงจูงใจและการยกย่องชมเชยจะช่วยเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบตัิงาน ยงัรวมถึงปัญหาที่บุคลากรครู มีการลาออก ผลดัเปลี่ยนเขา้มารบัผิดชอบงานดา้น
ประกันคุณภาพ ขาดเจตคติที่ดี ท าให้ขาดความรูค้วามเข้าใจ ทักษะในการประเมินและการ
วิเคราะหข์อ้ก าหนดประกันคุณภาพภายในภายในสถานศึกษาและบุคลากรครูส่วนใหญ่ยังขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นขัน้ตอนวิธีการประเมินเอกสารตามตวับ่งชี ้และขอ้ก าหนดมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประเมิน การขาด
ความมั่นใจในวิธีการประเมิน เป็นตน้ จากผลวิจัยดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาของระบบการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยนั้นจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานภายในมาก
เท่าที่ควร ถา้ครูส่วนใหญ่จึงไม่มีความรูส้ึกกระตือรือรน้ต่อระบบประกนัคณุภาพมากนกั หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ที่น าระบบดังกล่าวมาปรบัใช้เพราะต้องการให้การด าเนินการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกบันโยบายการประกันคุณภาพมากกว่าที่จะรูส้ึก
ตระหนกัถึงคณุค่าความส าคญัหรือประโยชนท์ี่เกิดขึน้ เนื่องจากการออกแบบกระบวนการท างาน
ของระบบเกิดจากการระดมสมองจากฝ่ายบริหารเพียงบางส่วน สถานศึกษาหรือวิทยาลัยจึงควร
เปิดการอบรมความรูเ้กี่ยวกับระบบประกนัคณุภาพใหก้ับพนกังานรุ่นใหม่ในทุก ๆ ระดบั เพื่อสรา้ง
ความร่วมมือจากบุคลากรครูทุกฝ่าย สมรรถนะจึงเป็นรากฐานที่ส  าคัญ  (Foundation) ของ
ความส าเร็จ ทางกลยุทธข์องสถานศึกษา ซึ่งวิธีการในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาที่นิยม
ปฏิบตัิ คือ 1) การฝึกอบรม 2) การเรียนรูด้ว้ยตนเองหรือการพัฒนาตนเอง 3) การวิจยัปฏิบัติการ 
4) การศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 5) การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 6) การ
จัดระบบพี่เลีย้ง และ 7) การศึกษาต่อ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคนอ่ืน ๆ ,2541 : 50) และ
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สมคิด บางโม (2558) กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการเพิ่มประลิทธิภาพ
ของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) อันจะ
น าไปสู่การยกมาตรฐานการงานใหส้งูขึน้ ท าใหบุ้คคลมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน และ
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นตน้ ดังนั้น จะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันาบุคคล การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่สถานศึกษาทุกแห่งใหค้วามส าคัญเป็นอย่าง
มาก เพื่อใหบุ้คลากรครูผูร้บัการฝึกอบรมไดเ้พิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเขา้ใจใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึน้ 
ซึ่งนิยมใชก้ารฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรครูทั้งก่อนเขา้ท างาน ระหว่างการท างาน ซึ่งในการ
ฝึกอบรมโดยทั่วไปแต่ละครัง้ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาใหค้วามรูป้ระมาณ 1-2 วัน และขาดการ
ติดตามผลการอบรม อาจท าใหบุ้คลากรครูที่ไดร้บัการฝึกอบรมยงัขาดความรู ้ขาดทักษะในเนือ้หา
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเท่าที่ควร ดงันัน้เพื่อใหก้ารพฒันาบุคลากรครูไดม้ีความรู ้มีทักษะและ
เจตคติอย่างยั่งยืนที่ดีกว่าการฝึกอบรมโดยทั่วไป  และจากผลวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรครูส่วนใหญ่จะน าวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  (Coaching Method and Mentoring 
System) น ามาเป็นวิธีหนึ่งของกระบวนการฝึกอบรมที่ช่วยปพูืน้ฐานใหบุ้คลากรครูใหม่ ๆ หรือครูที่
ท างานมาหลายปีที่ยงัไม่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่เกี่ยวขอ้ง ครูเกิดความมุ่งมั่น
และแรงจูงใจที่จะแสวงหาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลู ที่หลากหลาย และมุ่งหวงัที่จะคน้ควา้ขอ้มูลใน
การพฒันางานอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

จากการศึกษาความหมายของการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง พบว่าการชีแ้นะ (Coaching 
Method) เป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยใหผู้ใ้ตบ้ังคับบญัชาเกิดการเรียนรูใ้หม่ๆ 
เพื่อการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการพฒันาบุคคลที่มีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ีแ้นะ (coach) และ
ผูร้บัการชีแ้นะ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ใหเ้รียนรูท้ักษะที่เกี่ยวขอ้งกับงาน ซึ่งการ
ชีแ้นะ ผูช้ีแ้นะจะใชวิ้ธีการสังเกต การรวบรวมขอ้มูล การรายงานที่ไม่มีการตัดสินใจในพฤติกรรม 
และมีการพัฒนาทักษะผ่านการสะท้อนประสบการณ์ เพื่อที่จะใหผู้ ้รบัการสอนแนะเรียนรูจ้าก
ประสบการณ ์ผลลพัธข์องการชีแ้นะ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จะมีประโยชนต์่อระดบับุคคลระดับ
ทีมและองคก์าร ไดแ้ก่ ช่วยใหบุ้คคลมีความตระหนักในตนเองและมีการสะทอ้นตนเอง  มีทักษะ
การปฏิบตัิงานดีขึน้และไดผ้ลผลิตเพิ่มขึน้ มีแรงบนัดาลใจและพนัธะผูกพนัสูงขึน้ มีทกัษะการเป็น
ผู้น า มีความชัดเจนในเป้าหมายและการให้ความหมาย  มีการจัดการที่ดีของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารและสัมพันธภาพ การที่บุคคลในองคก์าร มี
การเคารพนับถือซึ่งกันและกันจะเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพ  บรรยากาศในที่ท างานจะ
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เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึน้ และมีทกัษะในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ (กมลวรรณ ราม
เดชะ, 2550: 17-19 ; Whitmore, 2002: 166-168 ; Passmore, 2010: 22-24) และระบบพี่เลีย้ง 
(Mentoring System) หมายถึง บุคลากรหรือพนักงานที่เป็นรุ่นพี่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน
งาน เป็นกระบวนการที่องค์กรจัดให้บุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่าท าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่สามารถท างานไดด้ีประสิทธิภาพสงูขึน้  โดยองคก์รจะเรียก
บุคลากรที่ท าหนา้ที่ดังกล่าวว่า Mentor และเรียกบุคลากรที่ไดร้บัการพัฒนาว่า Mentee การเป็น 
Mentor ที่ดีนั้น จะตอ้งมีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงบวก มีความเต็มใจที่จะแบ่งปันความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรบันับถือ เมื่อ Mentee ขอค าแนะน าต่างๆ  กล่าวคือ พี่เลีย้งที่มีบทบาทเป็น
ครูฝึกจะมีหนา้ที่ในการพฒันาบุคลากรใหม่ เป็นผูอ้ธิบายเกี่ยวกบัปัญหาในการท างานและวิธีการ
แก้ไข พี่เลีย้งที่มีบทบาทเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา จะมีหนา้ที่ในการใหค้  าแนะน า และช่วยใหบุ้คลากร
ใหม่มีความมั่นใจในตนเองสูงขึน้  ส่วนพี่เลีย้งที่มีบทบาทในฐานะผูส้นับสนุน จะมีหนา้ที่ช่วยให้
บุคลากรใหม่มีขอบข่ายงานที่ชดัเจน ท าใหบุ้คลากรใหม่ สามารถผ่านการประเมินผลได ้ 

ในท านองเดียวกนัว่านอกจากบทบาทพีเ่ลีย้งในการเป็นแม่แบบหรือตวัอย่างพฤติกรรม พ่ี
เลีย้งยังตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูช้ีแ้นะสอนงาน (Coach) เพื่อสรา้งความเขา้ใจกับ Mentee ถึง
ความเชื่อหรือวฒันธรรมองคก์าร รวมไปถึงการมีบทบาทในฐานะที่เป็นผูส้นบัสนุน ที่ท าหนา้ที่คอย
ใหก้ าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือแก่ Mentee ใหม้ีโอกาสเติบโต หรือไดร้บัความกา้วหนา้ในหนา้ที่
การงานโดยการใหโ้อกาสที่จะแสดงความสามารถในการท างาน (อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ,์2548 : 20-
22,24-25) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถส่งผลใหบุ้คลากรครูที่ไดร้บัการฝึกอบรมมีการพัฒนา
สมรรถนะที่ดีขึน้ เป็นพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานถือเป็นภารกิจส าคัญที่องค์กรจะต้อง
ด าเนินการและท าความเขา้ใจ การวิเคราะหผ์ลผลิตของบุคลากรแต่ละคน หรือกลุ่มคนงาน การ
คน้หาผูท้ี่มีผลงานดีเด่น มีผลงาน ตลอดจนการคน้หาทักษะ ความสามารถ เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหส้ถานศึกษาหรือวิทยาลัยสามารถประสบ
ความส าเร็จ ตามเป้าหมายได ้David C. McClelland 1973; ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน 2548) สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของสมเกียรติ ทานอก และ คณะ (2556) ไดท้ าการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring ส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครู มีสมรรถนะด้านความรูอ้ยู่ในระดับดี  และด้านการปฏิบัติงาน
ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์และครู มีสมรรถนะดา้นการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  เมื่อสิน้สุดโครงการ
ผูบ้ริหารมีความสามารถเกี่ยวกับการสอนงานและใหค้  าแนะน าโดยประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ผูบ้ริหารศึกษานิเทศก์และครูมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ ยัง
สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของพรสุดา ฮวบอินทร ์(2559) ไดท้ าการวิจัยการพัฒนาครูตามโครงการ
พัฒนาครูด้วยการสร้างระบบะพี่ เลี ้ยง  (Coaching and Mentoring) ที่มีต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาตามการรบัรูข้องครู : กรณีศึกษา สถานศึกษามธัยมศึกษา จงัหวัดปทุมธานีพบว่าผล
การพัฒนาครูดว้ยการสรา้งระบบพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) สถานศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
มธัยมศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 

จากผลการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าวิธีการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและ
ระบบพี่เลีย้ง (Coaching Method and Mentoring System) เป็นเทคนิคในการพัฒนาสมรรถนะ
ในองค์กรที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Coaching เป็นการชี ้แนะจาก
ผูบ้ังคับบัญชาถึงผูใ้ตบ้ังคับบัญชาโดยตรง ดว้ยวิธีการใหค้  าแนะน าและการชีแ้นะแบบสองทาง 
(Two Way Communication) เพื่อใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชาสามารถท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพ้ัฒนาศกัยภาพของตนเองไปพรอ้มกัน ส่วน Mentoring การเป็นพี่
เลีย้ง เลือกจากผูท้ี่มีความสามารถเป็นที่ยอมรบัหรือผูบ้ริหารในหนว่ยงานมาใหค้  าปรกึษา วิธีการนี ้
จึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน  พัฒนาทักษะในการท างานดา้นต่าง ๆ ช่วยลด
ช่องว่างระหว่างวยัในหมู่ผูป้ฏิบตัิงาน รวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ประกอบกบัยังไม่เคยมีผลการศึกษาวิจยัที่ระบุถึงการน าวิธีการชีแ้นะและระบบ
พี่เลี ้ยงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ดังนัน้ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที่จะน าวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งมาเป็นส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ให้มี
ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ ดา้นมาตรฐานดา้นการประกนัคณุภาพภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ต่อไป 

การพัฒนาครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนใหม้ีสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน
นั้น ขั้นตอนแรกที่ส  าคัญควรศึกษาและเข้าใจในบริบทของสถานศึกษาว่าบุคลากรครูตอ้งการ
พัฒนาเรื่องใดเป็นล าดับแรก ตามความรูค้วามตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว ้ดงันัน้การวางแผนอบรมพฒันาจึงควรเริ่มที่การ
ประเมินความต้องการจ าเป็น  (Need Assessment) ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นอยู่จริงกับสภาพที่ตอ้งการให้เป็น ซึ่งการวิเคราะห์ผลประเมินความต้องการจ าเป็น 
ช่วยใหส้ามารถก าหนดประเด็นของปัญหาที่ตอ้งน ามาแก้ไข  อย่างชัดเจน รวมทั้งการศึกษาถึง
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สาเหตุปัญหาที่เกิดขึน้และแนวทางการแกไ้ขโดยระบุสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ในสถานศึกษา เนื่องจากนีก้ารประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้
เกิดความมั่นใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการตัดสินใจและการวางแผนแก้ไขปัญหา  สนองความ
ตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงาน ท าใหท้ราบปัญหา
และความต้องการของบุคลากรครูที่ต้องการพัฒนาเรื่องใดก่อนเป็นล าดับแรกที่แทจ้ริงโดยไม่
สญูเสียทั้งดา้นงบประมาณ และเวลาด าเนินการ และมีประโยชนต์่อการสรา้งองคค์วามรูแ้ละให้
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการวางแผนและการพัฒนาองค์กร  (สุวิมล ว่องวาณิช,2558; องอาจ 
นัยพัฒน์,2561) จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกับความตอ้งการจ าเป็นมาเป็นเครื่องมือในการประเมินความต้องการจ าเป็นของการ
พฒันาสมรรถนะในขัน้ตอนแรกของการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในใหก้ับครู
อาชีวศึกษาเอกชนในครัง้นี ้ เพื่อไดท้ราบความตอ้งการของครูอาชีวศึกษาเอกชนในการพัฒนา
สมรรถนะดา้นใดที่จ าเป็นล าดบัแรก 

จากแนวคิดทฤษฎีและจากผลการวิจยัที่ประจกัษด์งักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจงึมีความสนใจที่
จะพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง เพื่อให้
ครูอาชีวศึกษาเอกชนได้รบัการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและ มีเจตคติที่ดี ด้านการ
ประกันคุณภาพภายในซึ่งรวมทั้งด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ส่งผลต่อคณุภาพการบริหารจดัการระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาใหม้ี
ผลส าเร็จตามเกณฑม์าตรฐานใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป และท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพภายใน น าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนักในงานด้านการประกันคุณภาพให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป           
 

ค าถามการวิจัย 
1. บุคลากรครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนมีความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ

ดา้นการประกนัคณุภาพภายในเรื่องใดบา้ง 
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2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภาย ใน ของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้งควรมีลกัษณะอย่างไร 

3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้งที่พฒันาขึน้มีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จัยคาดหมายว่าจะมีประโยชน ์หรือความส าคัญเชิงนโยบาย 
และเชิงปฏิบตัิแก่ ผูบ้ริหารและนกัวิชาการดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ดงันี ้

ความส าคัญเชิงนโยบาย 
1. ไดข้อ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนา

สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ว่าดา้นใดมีล าดับ
ความส าคญั ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะใหก้บัครูก่อนหรือหลงั เพื่อสามารถวาง
แผนการพฒันาสมรรถนะครูไดส้อดคลอ้งกบัปัญหาและมีความตอ้งการความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขก่อน
ในล าดบัแรก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ไดรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะน าไปก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการพฒันา
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกช นใน เขต
กรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ใหเ้กิด
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การพัฒนาความรู ้ความสามารถ ทักษะและ มีเจตคติที่ดีต่อด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และสรา้งความตระหนักในการปฏิบตัิงาน ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจดัการระบบ
การประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหม้ีผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ความส าคัญเชิงปฏิบัติ 
1.ท าให้ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ซึ่งเป็นประโยชนก์บัผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งน าไปใชใ้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ใหม้ีความรู ้
ความเขา้ใจ และสรา้งความตระหนักในงานดา้นมาตรฐานการประเมินและการประกนัคุณภาพให้
เกิดการพฒันาคณุภาพการศึกษาต่อไป 

2.ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถขยายไปถึงการเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาศกัยภาพตนเอง เปลี่ยนแปลงเจตคติที่ดี สามารถท างานของตนดว้ย
ความยินดีและพอใจ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสขุ สรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในได้อย่างถูกต้อง  น าไปสู่ความส าเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ 
และระบบพี่เลีย้ง ซึ่งผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ระยะท่ี 1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ผูวิ้จัยไดเ้ลือกแนวทางตามวิธีวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธีการ  (Mixed methods research approach) (Creswell,2011) เริ่มต้นด้วย 1) 
วิธีการเชิงปริมาณ ส าหรบัใชป้ระเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพ โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ ์(Complete 
needs assessment) (สุวิมล  ว่องวาณิช. 2558) จากนั้นติดตามด้วย 2) วิธีการเชิงคุณภาพ 
ส าหรบัใชวิ้เคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดา้น
การประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ประกอบด้วย ความรูด้้านการ
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ประกันคณุภาพภายใน ทกัษะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน และเจตคติต่อการประกันคณุภาพ
ภายใน ใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป  

การศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
ประชากรและตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) ประกอบด้วย
ผูบ้ริหารและครู จ านวน 2,496 คน ที่กระจายการบริหารและปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน จ านวน 73 แห่ง 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) จ านวน 22 
วิทยาลยั จ านวนผูบ้ริหารและครู 345 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่กระจายครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกพืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ส านกับริหารการอาชีวศึกษาเอกชน : วนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562) 

การศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
ผูวิ้จัยไดท้ าการคัดเลือกผูใ้หข้อ้มูลดว้ยวิธีการส าคัญ (Key informants) จากการ

สมัภาษณ ์ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน หวัหนา้งานประกนัคณุภาพ ผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นประกนัคณุภาพ รวมทัง้สิน้ จ านวน 12 คน 

ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผูวิ้จยัไดน้ าผลจากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในระยะ
ที่ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบ
การฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง และตรวจสอบ ความเป็นประโยชน ์
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง ของรูปแบบการฝึกอบรมโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
การด้านการประกันคุณภาพ จากนั้นผูวิ้จัยไดป้รบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ แลว้จึงน าไปด าเนินการ
ในระยะที่ 3 ต่อไป 

ระยะท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึน้ มาทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  
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กลุ่มตัวอย่าง ที่ใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผูวิ้จัยเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย เป็นครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 18 คน 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครประกอบดว้ย 

ตัวแปรจัดกระท า ไดแ้ก่ รูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกันคณุภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ใชก้ารผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่
เลีย้ง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ 

1.สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ประกอบดว้ย 
1.1 ความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 
1.2 ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1.3 เจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่
เลีย้ง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดค านิยามศพัทเ์ฉพาะดงันี ้

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การก าหนดมาตรฐานภายในสถานศึกษาให้
เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตามนโยบายของกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 โดย
บุคลากรครูในสถานศึกษาทุกคนร่วมกันปฏิบัติงาน  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้
สังกัด โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ด  าเนินตาม
รูปแบบของการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย ขัน้เตรียมการ ขัน้ด าเนินการ ขั้น
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ตรวจสอบคณุภาพ ขัน้การรายงานผล เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและสรา้งความเชื่อมั่น ใหแ้ก่ผูม้ีส่วน
เกี่ยวขอ้งและสาธารณชนว่าสถานศึกษานัน้สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคณุภาพ    

การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง การประเมินผลความแตกต่างกัน
ระหว่างสถานภาพของสิ่งที่เป็นอยู่กบัสิ่งที่คาดหวงั และเปรียบเทียบอนัดบัความส าคัญของ “ช่วง
ห่าง” ระหว่างผลของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

น ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และวิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานมาเป็นแนวทางในสรา้งรูปแบบการเพิ่มสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา  2) การจัดล าดับความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
3) วิเคราะหห์าสาเหตุที่เกิดความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา 4) ก าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อน าไปผลจากการวิเคราะหเ์ป็นแนวทางการ
พฒันารูปแบบการพฒันานสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ 

1. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง มีความรู ้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และรูปแบบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) 
ขัน้การเตรียมการ  2) ขัน้การด าเนินการ 3) ขัน้ตรวจสอบคณุภาพ 4) ขัน้การรายงานผล 

2. ทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หมายถึง ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนมีความสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองไดค้รบถ้วน ประกอบดว้ย 1) 
บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 2) ขอ้มลูพืน้ฐานของ สถานศึกษา 3) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5) แผนพฒันาเพื่อ
ยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

3. เจตคติต่อด้านการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน มีความรูส้ึกนึกคิดที่อาจเป็นไปในทิศทางบวกและลบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
ต่อการเรียนรูง้านดา้นการประกันคุณภาพภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยถือว่าการประกันคุณภาพ
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ภายในเป็นความร่วมมือของทุกคนที่ตอ้งปฏิบตัิเป็นหนา้ที่ประจ า ซึ่งท าใหเ้ห็นโอกาสในการพฒันา
สมรรถนะของตนเอง และมีความสนใจใฝ่รู ้มีความมุ่งมั่น กระตือรือรน้ ความใส่ใจรวบรวมจัดเก็บ
เอกสารการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องอย่างมีระบบ  การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อวิชาชีพยิ่ง และช่วยใหผ้ลการด าเนินงานของสถานศึกษาส าเร็จตามเป้าหมาย โดย
วดัจากการตอบแบบประเมินวดัเจตคติที่มตี่อดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการฝึกอบรมจัดการเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพ
ภายในให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน ทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ เจตคติต่อการประกัน
คุณภาพภายในอันจะน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะใหก้ับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในการ
ปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายในใหม้ีประสิทธิภาพสงูขึน้  

การชีแ้นะ หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือแนะน าหรือสอนงาน ใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ 
โดยผู้ที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและ
พัฒนาให้ครูอาชีวศึกษาเอกชนที่ขาดความรู้ ทักษะ และเจตคติดา้นประกันคุณภาพภายใน  มี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้านการประกันคุณภาพภายใน  โดยท าการชี ้แนะให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดขึน้ จนกระทั่งครูอาชีวศึกษาเอกชนสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยใชรู้ปแบบ GROW Model มาเป็นเทคนิคการชีแ้นะ ดงันี ้

G = Goal หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดต้ระหนัก และใชจ้ินตนาการ วาดภาพ
เป้าหมายที่คนตอ้งการด าเนินการใหบ้รรลผุลเป้าหมายนัน้อาจเป็นเป้าหมายระยะยาวก็ได ้

R = Reality หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะเขา้ใจสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน  โดยผู้
ชีแ้นะจะได้ทบทวนประเมิน และให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งในด้านข้อเท็จจริง  วิธีคิด มุมมองต่างๆ 
เพื่อใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดต้ระหนักถึงความแตกต่างหรือช่วงระหว่างเป้าหมายกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบนั 

O = Option หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดใ้ชค้วามคิดในการแสวงหาและคิดคน้
ทางเลือกต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการสรา้งความมั่นใจว่า
ทางเลือกเหล่านัน้มีความเป็นไปไดท้ี่จะปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

W = Will หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดแ้สดงออกอย่างชัดเจนว่า มีเจตนาแน่ว
แน่ที่จะน าทางเลือกไปปฏิบตัิใหบ้รรลุเป้าหมาย ซึ่งผูช้ีแ้นะจะชักชวนใหพ้ิจารณาถึงแนวโนม้ของ
อปุสรรคที่อาจเกิดขึน้ระบุแนวทางการด าเนินการใหม้ีความชดัเจน 
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ระบบพี่เลี้ยง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่ากับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์นอ้ย โดยพี่เลีย้งหรือผูท้ี่มีประสบการณ์สงูจะท าหนา้ที่ในการค าปรึกษา 
แนะน า ชีแ้นะ และสนบัสนุนการพฒันาศักยภาพในการท างานใหก้บับุคลากรที่อ่อนประสบการณ์
ระบบพี่เลีย้งเป็นเครื่องมือและกระบวนการของการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างผู ้ที่ประสบการณ์
มากกว่าและเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณน์อ้ยกว่า โดยเรียกผูเ้ป็นพี่เลีย้งหรือหวัหนา้ที่ท าหนา้ที่
เป็นพี่ เลี ้ยงว่า “Mentor” และบุคคลที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเรียกว่าผู ้ได้รับการดูแล หรือ 
“Mentee ดังเช่นในการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการเลือกครูผู ้ที่มี
ความรูค้วามสามารถ เรื่องหลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบตัิดา้นประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นครูผูม้ีประสบการณ์ มีทกัษะในการสื่อสาร มีมนุษยสมัพนัธด์ี มีน า้ใจ 
เอือ้เฟ่ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น มีความรบัผิดชอบ มีเจตคติที่ต่อสถานศึกษา และมีความเป็นผูน้  า สามารถ
สร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวใจ ให้ค  าแนะน าปรึกษาให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ยังขาด
ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการประกันคุณภาพภายในจนสามารถปฏิบตัิงานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

รูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง หมายถึง แบบ
แผนของการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยใช้การฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ วิธีการชี ้แนะและ ระบบพี่ เลี ้ยง
ประกอบดว้ย  

1.ขัน้เตรียมการ หมายถึง การวิเคราะหค์วามพรอ้มการวิเคราะหส์ภาพ ปัญหาในการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพภายใน การคัดเลือกผูช้ีแ้นะและพี่เลีย้ง อบรมการเป็นผู้
ชีแ้นะและการเป็นพี่เลีย้งและการจบัคู่ระหว่าง ผูช้ีแ้นะ พี่เลีย้ง ผูร้บัการดแูล 

2. ชั้นการวางแผน หมายถึง การวางแผนก าหนดวันเวลา ในการฝึกอบรม และ
ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน 

3. การด าเนินการฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบการผสมผสาน
วิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 1) วิธีการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นการประกันคุณภาพ
ภายในและ รูปแบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561  
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2) วิธีการชี ้แนะโดยใช้กระบวนการ Grow Model ด้วยเทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ  เทคนิคการ
สะทอ้นคิด การวางแผนลงมือปฏิบตัิ และ 3) การใชร้ะบบพี่เลีย้ง ดว้ยเทคนิคการสรา้งสมัพนัธภาพ 
การใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจ และการติดตามผล 

4. การประเมินผล หมายถึง การตดัสินคณุค่าของรูปแบบการผสมผสานวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลี ้ยงที่น ามาพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ใน 3 ดา้นหลัก ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรูก้ารประกนัคุณภาพภายใน 2) ดา้นทักษะ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR และ 3) ดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน  โดย
ท าการประเมินผล ก่อนการทดลอง หลงัสิน้สุดการทดลอง และระยะติดตามผลหลังการทดลอง 4 
เดือน 

คุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 
หมายถึง ผลของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ดว้ยการประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ ความเป็น
ประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง ดงัมีความหมายต่อไปนี ้

ความเป็นประโยชน์ หมายถึง รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง ท าใหค้รูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนไดพ้ฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายใน ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ  ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ได้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน  ครูแลผูบ้ริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน  สามารถน ารูปแบบ ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ส่งเสริมให้ครูวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงเจตคติที่ดีต่องานด้านการประกันคุณภาพภายใน  และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายในใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 

ความเป็นไปได้ หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์อง
รูปแบบผลที่ไดจ้ากการด าเนินตามรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่
เลีย้ง มีความคุม้ค่าดา้นงบประมาณ  คุม้ค่าดา้นเวลา และการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง มีแนวทางการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบมีความชดัเจน 

ความเหมาะสม  หมายถึง องค์ความรูข้องรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกนัคุณภาพภายใน มีความสอดคลอ้งกับทิศทางของแผนพฒันาคุณภาพ เนือ้หาของกิจกรรม
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การฝึกอบรมครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน ลกัษณะส าคัญของ
รูปแบบสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเทคนิควิธีการในการฝึกอบรม และรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายใน น ามาเป็นแนวทางในการจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

ความถูกต้อง หมายถึง การน าทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งมาเป็นพืน้ฐานในการสรา้งรูปแบบ 
การฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง มี เนื ้อหาครอบคลุมนโยบายของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวง วัตถุประสงคข์องเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในมีความชัดเจน คู่มือการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่
เลีย้ง มีการจดัล าดบัเนือ้หาเป็นขัน้ตอนชัดเจน เนือ้หาความรูข้องรูปแบบ มีความถูกตอ้ง เหมาะที่
จะน าไปปฏิบัติงานได้จริง และข้อมูลในการรวบรวม  ติดตามประเมินผลแต่ละประเด็นของ
มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชี้แนะและระบบพี่
เลี้ยง หมายถึง การบรรลุผลตามเป้าหมายจากการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชวิ้ธีการ
ฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง มาทดลองกับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 3 ระย คือ ระยะก่อนการ ทดลอง  ระยะหลงัการทดลอง ระยะติดตามผล 
ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห ์โดยใชแ้บบวัดความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน และแบบ
ประเมินทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แบบวัดเจตคติต่อการประกนัคุณภาพ
ภายใน เมื่อครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนไดร้บัการทดลองครบทุกขัน้ตอนท าใหไ้ดร้บัผล ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
1.1 ดา้นความรูก้ารประกนัคณุภาพภายใน 
1.2 ดา้นทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1.3 ดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่
เลีย้ง หมายถึง ความพึงพอใจของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
ครัง้นี ้มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง โดย
วดัจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้น าไปใหค้รูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในระยะ
ติดตามผล ภายหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์

ครูอาชีวศึกษาเอกชน  หมายถึง ครูผูป้ฏิบัติหนา้ที่สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษา
เอกชน โดยเป็นผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบงานในดา้นการประกันคุณภาพภายใน  มีประสบการณ์ผ่าน
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การฝึกอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผูม้ีความตอ้งการที่จะพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อใหม้ีความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน  ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน เพื่อน าไปเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพ
ต่อไป ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีวิจยัในการศึกษาครัง้นี ้ เป็นการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่ใช้การ
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  ซึ่งผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  โดยใชวิ้ธี
การศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ประกอบดว้ย 

1.แนวคิดและองคป์ระกอบสมรรถนะ (Competency) 3 ดา้น ตามแนวคิดของเดวิท 
แมคเคลแลน  (David C.McClelland.1973) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2547) ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติที่ผสมผสานเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตัิงานการประกนัคณุภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 

2.กรอบแนวคิดการประกนัคณุภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกนัคณุภาพ
การศึกษา และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

3.แนวคิดทฤษฎีการศึกษาความต้องการจ าเป็น  (Needs) (Wikin & Altschuld, 
1995; สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ น ามาเป็นแนวคิดใน
การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับวิธีการชีแ้นะ
(Gottesman, Barbara & Jennings.1994) ผสมผสานกบัแนวคิดและทฤษฎีระบบพี่เลีย้งมอรท์ัน 
คเูปอร ์และปาลเมอร ์(Morton-Cooper & Palmer, 2000) 



  19 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวขา้งตน้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดการพฒันาสมรรถนะดา้น
มาตรฐานการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งวิธีการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการจ าเป็น(สวิุมล ว่องวาณิช (2548)ใน
การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และวิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพืน้ฐานของความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะมาเป็นแนวทาง
ในสรา้งรูปแบบการเพิ่มสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน
ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสาน
กับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลี ้ยง  โดยใช้แนวคิดของและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชี ้แนะ 
(Gottesman, Barbara and Jennings, 1994).; GROW Model (Whitmore. 2002) ผสมผสาน
กบัแนวคิดและทฤษฎีระบบพี่เลีย้งมอรท์ัน คูเปอร ์และปาลเมอร ์(Morton-Cooper and Palmer, 
2000) น ามาสรา้งเป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง เพื่อน าไป
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จากนั้นน ารูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพ ดา้นความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและความ
ถูกตอ้งและขอ้เสนอแนะที่พบ เพื่อน าไปแก้ไขขอ้บกพร่อง และไดรู้ปแบบฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งที่สมบูรณ ์จากนัน้น ารูปแบบไปทดลองใชก้บัครูอาชีวศึกษาเอกชนที่
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือและกระบวนการฝึกอบรม
ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่าง 

ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกอบรม เป็นการน ารูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน มาทดลองใชก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกอบรมดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ดงัภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ระยะท่ี 3 
การประเมินประสิทธิผล
ของการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพ
ภายในของครูอาชีวศึกษา

เอกชน 
(David C. McClelland, 1973,
ส านักงาคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน, 2547) 
 

 

             
                      

 

 

 

 

การประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการ

ฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและ 
ระบบพ่ีเลีย้ง 

1. น ารูปแบบไปใชจ้ริงกับ

กลุ่มตวัอย่าง 

2.ผลการพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการประกันคุณภาพ

ภายในของครูอาชีวศึกษา

เอกชน  ไดแ้ก่ 

  2.1 ความรูใ้นการประกัน
คุณภาพภายใน 
  2.2 ทกัษะเขียนแบ

ประเมินตนเอง(SAR) 

  2.3 เจตคติต่อการประกัน
คุณภาพภายใน 
3.ความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง 

ระยะท่ี 2 

การพฒันารูปแบบการ
ฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับ

วิธีชีแ้นะและ 
ระบบพีเ่ลีย้ง 

(Gottesman, Barbara  & 

ennings.1994.; GROW  Model 

Whitmore.2002.; Morton-

Cooper & Palmer. 2000) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับ

วิธีชีแ้นะและระบบ 
พ่ีเลีย้ง 

1.ร่างรูปแบบการ
ฝึกอบรมทีผ่สมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะ และระบบพ่ี
เลีย้งโดยและน า
กระบวนการGlow 
Model มาใชใ้นการ
อบรมช่วงการชีแ้นะ 
2. ตรวจสอบคณุภาพ

ของรูปแบบโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.ปรบัปรุงรูปแบบนของ

ครูวิทยาลยัอาชวีศึกษา

เอกชน ก่อนน าไปใชจ้ริง

กบักลุ่มตวัอย่าง 

ระยะท่ี 1 
การศึกษาความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การประกันคุณภาพภายในของ
ครูอาชีวศึกษาเอกชน 
(Wikin & Altschuld,1995; 
สวุิมล  ว่องวาณิช, 2558)         

 

 

 

 

 

                 

                          

 

การศึกษาความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนา

สมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายใน 

1.การระบุความตอ้งการ 

  จ าเป็น 

2.การจัดล าดบัความส าคัญ 

3.การวิเคราะหส์าเหตุที่ท า 

  ใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น 

4.ก าหนดทางเลือกของการ 

   แกไ้ขปัญหา 
 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกัน

คุณภาพภายใน 

1.ความรูใ้นการประกัน
คุณภาพภายใน 
2.ทกัษะการเขียนรายงาน
การตนเอง(SAR) 
3.เจตคติต่อการประกัน
คุณภาพภายใน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษาคน้ควา้ ผูวิ้จยัจึงก าหนดสมมติฐานการวิจยัดงันี ้

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รบัพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง มีคะแนน
สมรรถนะดา้นความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน ภายหลังจากการทดลอง และระยะติดตามผล
หลังการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห ์มีสมรรถนะสูงกว่าก่อนการพัฒนาสมรรถนะดา้นมาตรฐาน
การประเมินและการประกนัคณุภาพภายใน 
 

 
 
  



  22 

บทท่ี 2 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) โดยมุ่งศึกษาการ

พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ผูวิ้จัยได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ดงันี ้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสมรรถนะ 
2. แนวคิดเกี่ยวกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน 
3. แนวคิดของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
    และความหมายของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
5. แนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบ 
6. แนวคิดเกี่ยวกบัการฝึกอบรม 
7.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
8.งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ  

การพัฒนาสมรรถนะพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานถือเป็นภารกิจส าคัญที่องคก์ร
จะตอ้งด าเนินการและท าความเขา้ใจ การวิเคราะหผ์ลผลิตของบุคลากรแต่ละคน หรือกลุ่มคนงาน 
การคน้หาพนกังานที่มีผลงานดีเด่น มีผลงาน ตลอดจนการคน้หาทกัษะ ความสามารถ ที่จ าเป็นต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหอ้งคก์รสามารถประสบความส าเร็จ  ตาม
เป้าหมายขององคก์รได้ Greengard (1999) และ McClelland (1973) ได้แสดงความแนวคิดว่า 
IQ (ประกอบด้วยความถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  ความรู้และความมุ่ งมั่นสู่
ความส าเร็จ) ไม่ใช่ตัวชีว้ัดที่ดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม  แต่สมรรถนะ (Competency) 
กลบัเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานไดด้ีกว่า ซึ่งเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นอย่างชดัเจน
ว่า ผูท้ี่ท างานเก่ง มิไดห้มายถึง ผูท้ี่เรียนเก่ง แต่ผูท้ี่ประสบความส าเร็จในการท างาน ตอ้งเป็นผูท้ี่มี
ความสามารถในการประยุกตใ์ชห้ลักการหรือวิชาที่มีอยู่ในตวัเอง เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นงานที่
ตนท า จึงจะกล่าวไดว่้า บุคคลที่มีสมรรถนะ คือบุคคลที่มีความสามารถที่จะจดัการกับชีวิตของตน
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ไตด้ีนัน้ คือ บุคคลที่มีลกัษณะและสมรรถภาพเชิงประกอบการในตวัเองสงู มีผลการวิจยัหลายเรื่อง
ได้ใหข้อ้สรุปอย่างน่าสนใจ ว่าคุณลักษณะและสมรรถภาพเชิงประกอบการนีส้ามารถฝึกฝนได้ 
สร้างขึน้ได้ และสามารถปลูกฝังฝึกฝนให้เกิดขึน้ในตัวบุคคลได้ โดยวิธีการและกระบวนการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม (สุวกิจ ศรีปิดถา, 2549) ปัจจุบันเป็นยุคที่สมรรถนะไดร้บัความสนใจ
อย่างมาก องคก์รต่างๆ มักมีโมเดลสมรรถนะของตนเอง โมเดลสมรรถนะที่หลากหลายและแต่ละ
โมเดลมีจ านวนสมรรถนะต่างๆ กันไป จึงเกิดค าถามขึน้ว่าโมเดลสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดควร
เป็นอย่างไร (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 2548) 

สมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคลากรจึงเป็นภารกิจส าคัญ
ยิ่งส าหรับผู ้บริหารองค์กร เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานที่รบัผิดชอบใหบ้รรลุตรงตามความตอ้งการขององคก์ร แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่ม
จากการน าเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) 
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวารด์  เมื่อปี  ค.ศ 1960 ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณ ลักษณ ะที่ ดี ของบุ คคล  (Excellent performer) ในองค์การกับระดับทั กษะความ รู ้
ความสามารถ  โดยกล่าวว่า  การวัด IQ  และการทดสอบบุคลิกภาพ  ยังไม่เหมาะสมในการ
ท านายความสามารถ  หรือสมรรถนะของบุคคลได้  เพราะไม่ได้สะทอ้นความสามารถที่แทจ้ริง
ออกมาได ้

ในปี ค.ศ.1970  US State Department  ได้ติดต่อบริษัท McBer ซึ่งแมคเคิลแลนดเ์ป็น
ผูบ้ริหารอยู่  เพื่อใหห้าเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถท านายผลการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ไดอ้ย่าง
แม่นย า  แทนแบบทดสอบเก่า  ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  เนื่องจากคนไดค้ะแนนดีแต่
ปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเร็จ  จึงตอ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนดไ์ดเ้ขียนบทความ 
“Testing for  competence  rather  than  for  intelligence”  ใ น ว า ร ส า ร   American  
Psychologist  เพื่อเผยแพร่แนวคิดและสรา้งแบบประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า  Behavioral  Event  
Interview (BEI) เป็นเครื่องมือประเมินที่คน้หาผูท้ี่มผีลการปฏิบตัิงานดี  ซึ่งแมคเคิลแลนด ์ เรียกว่า  
สมรรถนะ 

ปี ค.ศ.1994  แกรีแฮเมลและซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel  และ C.K.Prahalad) ได้
เขียนหนังสื อชื่ อ  Competing for The  Future ซึ่ งได้น า เสนอแนวคิดที่ ส  าคัญ   คือ   Core  
Competencies  เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ  ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมี
เนือ้หาสาระหลกั เช่น  พืน้ฐานความรู ้ ทกัษะ  และความสามารถในการท างานอะไรไดบ้า้ง   และ
อยู่ในระดบัใด  จึงท างานไดม้ีประสิทธิภาพสงูสดุตรงตามความตอ้งการขององคก์าร 
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ในปัจจุบันองคก์ารของเอกชนชั้นน าได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานมากขึน้  และยอมรบัว่าเป็นเครื่องมือสมยัใหม่ที่องคก์ารตอ้งไดร้บัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับต้น ๆ มีการส ารวจพบว่ามี  708 บริษัททั่ วโลก น า Core  Competency  เป็น 1 ใน 25 
เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ  3 รองจาก Coporate Code of Ethics  และ  Strategic 
Planning (พสุ  เดชะรินทร ์ 2546 : 13)  แสดงว่า Core  competency  จะมีบทบาทส าคัญที่จะ
เขา้ไปช่วยใหง้านบริหารประสบความส าเร็จ  จึงมีผูส้นใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัการน าหลกัการของ
สมรรถนะมาปรบัใหเ้พิ่มมากขึน้ ส าหรบัในประเทศไทย ไดม้ีการน าแนวความคิดเรื่องสมรรถนะมา
ใชใ้นองคก์ารที่เป็น เครือข่ายบริษัทขา้มชาติชั้นน า ก่อนที่จะแพร่หลายเขา้ไปสู่บริษัทชั้นน า ของ
ประเทศ เช่น เครือปนูซิเมนตไ์ทยบริษัทเอไอเอส จ ากัด(มหาชน) กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ์
บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์(ประเทศไทย)จ ากดัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย 
จ ากดั(มหาชน) และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันไดแ้ปรรูป (Privatized) เป็นบริษัท
มหาชน จ ากัดไปแลว้เนื่องจากภาคเอกชนที่ไดน้ าแนวคิดเกี่ยวกบัสมรรถนะ ใชแ้ละเกิดผลส าเร็จ
อย่างเห็นไดช้ดัเจน ดังเช่น กรณีของเครือปูนซีเมนตไ์ทยมีผลใหเ้กิดการตื่นตัวในวงราชการ โดยได้
มีการน าแนวคิดนี ้ไปทดลองใชใ้นหน่วยราชการ โดยส านักงานขา้ราชการพลเรือนไดจ้า้งบริษัท 
Hay Group เป็นที่ปรึกษาในการน าแนวความคิดนีม้าใชใ้นการพัฒนาขา้ราชการพลเรือนโดยใน
ระยะแรกไดท้ดลองน าแนวคิด การพัฒนาทรพัยากรมนุษยโ์ดยยึดหลกัสมรรถนะ (Competency 
Based Human Resource Development) มาใช้ในระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูง (SES)ใน
ระบบราชการไทยและก าหนดสมรรถนะของ ขา้ราชการที่จะสรรหาในอนาคต 

สาระส าคญัเกี่ยวกบัสมรรถนะจะขอน าเสนอความหมายของสมรรถนะ ที่มีนกัวิชาการได้
ใหค้วามหมายไวห้ลายอย่าง  ดงัจะยกตวัอย่างความหมายของนกัวิชาการ ดงันี ้

1.1 ความหมายของสมรรถนะ 
ราชบัณฑิตสถาน  (2542) ให้ความหมายของ “สมรรถนะ” ดังนี ้ คือ สมรรถ, 

สมรรถ (สะมัด, สะมัดถะ-, สะหมัดถะ-) น. สามารถ (ส. สมรถ ว่า ผู ้สามารถ ; ป. สมตถ) 
สมรรถภาพ (สะมดัถะ-, สะหมดัถะ-) น. ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการท างาน
สงูสมควรไดเ้ลื่อนต าแหน่ง สมรรถนะ ใชแ้ก่เครื่องยนต ์เช่น เครื่องยนตแ์บบนีม้ีสมรรถนะดีเยี่ยม 
เหมาะส าหรบัการเดินทางไกล 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 54 - 55) กล่าวว่า ค าว่า สมรรถนะ 
มาจากค าภาษาอังกฤษว่า  Competency ในภาษาไทยมีผู ้ใช้อยู่หลายค า  เช่น สมรรถภาพ 
สมรรถนะ ศกัยภาพ เป็นตน้ คณะกรรมการบญัญัติศพัทข์องกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้
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บัญญัติศัพท์ว่า ความสามารถ มีความสามารถ ความมีสามัตถิยะ ในที่นี ้จะใชค้าว่า สมรรถนะ 
เนื่องจากเป็นค าที่หน่วยงานภาครฐัและนักวิชาการส่วนใหญ่ใชก้ันแพร่หลายมากที่สดุนิยามของ
คาว่า “สมรรถนะ” หรือ Competency นี ้ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายไวใ้นต าราบทความ และขอ้เขียนทาง
วิชาการหลากหลายโดยทั่วไปกล่าวกันว่า ไม่มีนิยามใดผิดหรือถูกแต่ขึน้อยู่กบัวัตถุประสงคใ์นการ
นาไปใชม้ากกว่าตวัอย่างค าจ ากดัความของคาว่า “สมรรถนะ” ตามที่มีผูอ้ธิบายไวด้งันี ้

สมรรถนะ  หมายถึ งคุณ ลักษณ ะที่ อยู่ ภ ายในของบุ คคล  (Underlying 
characteristics) ซึ่งสามารถผลักดันใหบุ้คคลเหล่านั้นปฏิบัติงานที่ไดร้บัมอบหมายตามบทบาท  
หรือตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้อย่างดีเลิศ  (McClelland, 1973 : 80) สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  และ / หรือการ
ปฏิบตัิงานที่ดีเยี่ยม (Spencer,1993 : 112) 

สก็อต  บี  พารี  (Scott B. Parry) นิยามค าว่าสมรรถนะว่าคือ  กลุ่มของความรู ้
(Knowledge)  ทกัษะ(Skills) และคณุลกัษณะ (Attributes)  ที่เกี่ยวขอ้งกนั  ซึ่งมีผลกระทบต่องาน
หลักของต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ่มความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะดังกล่าว  สัมพันธ์กับ
ผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวดัผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั  และเป็นสิ่งที่
สามารถเสริมสรา้งขึน้ได ้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา (สุกัญญา  รศัมีธรรมโชติ  2004 : 
48) 

ณรงค์วิทย ์แสนทอง (2547) กล่าวว่า สมรรถนะสามารถพิจารณาความหมาย
ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกมองว่า สมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะของคนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) 
และอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเป็น กลุ่มของความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของ
บุคคล (Attributes) หรือเรียกกันว่า KSAs ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นจากพฤติกรรมในการท างานที่แสดง
ออกมาของแต่ละบุคคลที่สามารถวดั และสงัเกตเห็นได ้

อานนท ์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547 : 61) กล่าวว่า สมรรถนะคือ คุณลกัษณะของบุคคล  
ซึ่งได้แก่  ความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่  ค่านิยม จริยธรรม  
บุคลิกภาพ  คุณลกัษณะทางกายภาพ  และอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคลอ้งกบัความเหมาะสมกับ
องคก์าร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งสามารถจ าแนกไดว่้าผูท้ี่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้
ตอ้งมีคณุลักษณะเด่น ๆ อะไร  หรือลักษณะส าคัญ ๆ อะไรบา้ง  หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ สาเหตุที่
ท างานแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ  เพราะขาดคณุลกัษณะบางประการคืออะไร  เป็นตน้ 
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อาภรณ์  ภู่ วิทยพันธุ์ (2548) ให้ความเห็น ว่า  Competency หากแปลเป็น
ภาษาไทยจะหมายถึงความสามารถหรือศกัยภาพหรือสมรรถนะ ซึ่งเป็นตัวที่ก าหนดรายละเอียด
ของพฤติกรรมการแสดงออก เป็นการตอบค าถามว่า “ท าอย่างไรที่จะท าใหง้านที่ไดร้บัมอบหมาย
ประสบผลส าเร็จ (How)” มากกว่าการตอบค าถามว่า “อะไรเป็นสิ่งที่หัวหน้างานคาดหวังหรือ
ต้องการ (What)” ทั้งนี ้ การก าหนด Competency จะแบ่งออกเป็น  3 มุมมอง ได้แก่ KSA คือ  
1. ความรู ้(Knowledge) 2. ทกัษะ (Skills) 3. คณุลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

1. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้ง
ในซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันไป  ดังนี ้สถาบันการศึกษา  สถาบันฝึกอบรม สัมมนา หรือ
การศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณก์บัผูรู้ท้ัง้ในสายวิชาชีพเดียวกนัและต่างสายวิชาชีพ 

2. ทกัษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่จะตอ้งพฒันาและฝึกฝนใหเ้กิดขึน้โดยจะตอ้งใช้
ระยะเวลาเพื่อฝึกฝนปฏิบตัิใหเ้กิดทกัษะนัน้ขึน้มา ทัง้นีท้กัษะจะแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไตแ้ก่ 

2.1 ทกัษะการบริหาร/จัดการงาน (Management Skills) หมายถึง ทักษะใน
การบริหารควบคุมงาน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ ซึ่งทักษะดังกล่าวจะแสดงออกถึงการ
จดัระบบความคิดเพื่อมองไปที่เป้าหมายในอนาคตว่าอยากท าหรือมีความตอ้งการอะไรในอนาคต 

2.2 ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน  (Technical Skills) หมายถึง ทักษะที่
จ าเป็นในการท างานตามสายงานหรือกลุ่มงานที่แตกต่างกันไป  เช่น งานจัดซือ้จะมีหนา้ทีความ
รบัผิดชอบและลักษณะที่แตกต่างไปจากงานผลิต ดังนั้นทักษะที่ตอ้งการของคนที่ท างานดา้น
จดัซือ้ไดน้ัน้จะตอ้งแตกต่างไปจากงานผลิตเช่นเดียวกนั 

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด ความรูส้ึก เจตคติ 
ทศันคติ แรงจูงใจ ความตอ้งการส่วนบุคคล พบว่า คณุลักษณะส่วนบุคคลนัน้จะเป็นสิ่งที่ติดตวัมา
และไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548) ใหค้  าจ ากดัความ สมรรถนะ คือ 
เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องคก์รตอ้งการจากขา้ราชการ เพราะเชื่อว่าหากขา้ราชการมีพฤติกรรมการ
ท างานในแบบที่องคก์รก าหนดแลว้ จะส่งผลใหข้า้ราชการผูน้ัน้มีผลการปฏิบตัิงานดี และส่งผลให้
องคก์รบรรลวุัตถุประสงคท์ี่ตอ้งการไว ้กล่าวโดยสรุปสมรรถนะสามารถใชเ้ป็นสิ่งที่ท านายผลการ
ปฏิบตัิงาน หรือ เป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบตัิงานก็ได้ แต่จะใชใ้นเรื่องใดผูใ้ชต้อ้งมีความเขา้ใจ 
เพราะวิธีการประเมินและจุดประสงคข์องการใชส้มรรถนะจะแตกต่างกนัไป 
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ธ ารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  (2549) ให้ความหมาย  สมรรถนะ  ว่าหมายถึง ทักษะ 
สมรรถนะ ความรู ้ความสามารถ ความช านาญ แรงจูงใจหรือคณุลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่
สามารถปฏิบตัิงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

จากที่กล่าวขา้งตน้สรุปไดว่้า สมรรถนะจึงเป็น  ความรู ้ ทักษะ  และคุณลักษณะที่
จ าเป็นเฉพาะบุคคลในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ  มีผลงานไดต้ามเกณฑห์รือมาตรฐานที่
ก าหนดหรือสูงกว่า ซึ่งความสามารถจะประกอบไปดว้ย แรงจูงใจ (Motive) อปุนิสยั (Trait) ทกัษะ 
(Skill) ทศันคติ (Attitude) 

1.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
องค์ประกอบตามแนวคิดเกี่ ยวกับสมรรถนะของแมคเคิลแลนด์  (David 

C.McClelland.1973) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงันี ้ 
1.ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือองคค์วามรูอ้ย่างเฉพาะเจาะจง

ที่บุคคลนั้นๆ ต้องมีความรู้เป็นสมรรถนะที่ซับซ้อน  ดังพบได้ว่าการวัดความรูโ้ดยการทดสอบ
บ่อยครัง้ไม่สามารถพยากรณ์การท างานไดท้ั้งนี ้เป็นเพราะประการแรกการทดสอบ เป็นการวัด
ความจ า ประการที่สอง เป็นการวัดค่าแสดงออกในสถานการณ์ต่าง  ๆ อย่างไร โดยไม่ได้วัด
ความสามารถในการใช้ความรูน้ั้นเป็นพืน้ฐานประการที่สาม  การทดสอบความรูเ้ป็นเพียงการ
พยากรณค์วามสามารถที่จะท า แต่ไม่ไดว้ดัว่าบุคคลนัน้จะลงมาท า 

2. ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการท างานที่ใช้ความสามารถทาง
ร่างกาย เช่น หมอฟัน สามารถใส่ฟันโดยไม่ท าใหค้นไขก้ลวั หรือความสามารถในกระบวนการทาง
ความคิด (Mental or Cognitive) เช่น ความคิดในเชิงวิเคราะห์ ความคิดรวบยอด (Conceptual 
thinking) เป็นตน้ 

3. อัตมโนทัศน ์(Self concept) หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง หมายถึง 
ทศันคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) หรือจินตนาการ (Self-Concept) เช่น การที่เป็นคนที่เชื่อมั่น
ในตนเองสูง ก็จะเป็นคนที่ เชื่อว่าตนเองสามารถท าในสิ่งที่มีประสิทธิภาพได้ในหลาย  ๆ 
สถานการณ ์ส่วนค่านิยมเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้สดงพฤติกรรมที่สามารถพยากรณล์่วงหนา้ได ้เช่น 
บุคคลที่มีค่านิยมเป็นผูน้าก็แสดงพฤติกรรมออกเป็นผูน้า ดังนัน้เมื่อเขากล่าวถึงงานที่ท าก็จะมอง
ไปว่างานนัน้ควรจะดีกว่าเดิมอย่างไร 

4. คุณลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
และลักษณะนิสัยของบุคคลที่ต้องแสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ เป็นรูปแบบอย่างนั้น  ๆ 
สม ่าเสมอ เช่น การมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วมีสายตาดีเป็นลักษณะทางร่างกายของนักบินหรือการมี
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ความสามารถในการควบคมุตนเองและการมีความคิดริเริ่ม ทาใหม้ีความสามารถแกปั้ญหาภายใต้
ความกดดนัต่าง ๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็นสมรรถนะของผูบ้ริหารที่ประสบความส าเร็จ 

5. แรงจูงใจ/ เจตคติ (Motives / attitude) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดค านึงถึง 
หรือตอ้งการ ซึ่งเป็นแรงขับ ให้แสดงพฤติกรรมเป็นแรงจูงใจเป็นแรงส่งเสริมใหเ้ลือกจะท าหรือ
แสดงพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตอ้งการ และเป็นสาเหตุที่ท าให้แต่ละบุคคลแสดง
พฤติกรรมแตกต่างกนั เช่น คนที่มีลกัษณะมุ่งมั่นต่อความส าเร็จสงู (Achievement) ก็จะเป็นคนที่
ตัง้เป้าหมายกบัตนเองอย่างทา้ทา้ย 

ซึ่งจากคณุลกัษณะทัง้ 5 ประการดงักล่าวสามารถเปรียบเทียบกบัโมเดลภูเขาน า้แข็ง (The 
Iceberg Model) ดงัภาพประกอบ 2   

 
 

 

   

 

 

 

 

        
    
 

ภาพประกอบ 2  โมเดลภูเขาน า้แข็ง ( Iceberg Model) 
 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน.2548:3 
 

จากภาพประกอบ  2 อธิบายด้วยโมเดลภูเขาน ้าแข็ง  (Iceberg model) อ้างอิงจาก
บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง  Testing for Competence Rather than for Intelligence ข อ ง  David 
C.McClelland.ที่ตีพิมพใ์นปี 1973 ไดร้บัการกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางและเป็นจุดเริ่มตน้ของการ
พัฒนา Competency ใหเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวนปั์ญญา  และใชก้ัน

บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 

(Social Role) 
 

 

ภาพลักษณภ์ายใน (Self-Image) 
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ทักษะต่างๆ 
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ต่อๆ มาจนถึงทุกวันนี ้ แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายด้วยโมเดลภูเขานา้แข็ง  (Iceberg 
Model) มีการเปรียบเทียบกับภูเขาน ้าแข็ง หรือ Iceberg Model ซึ่งเปรียบเทียบว่าบุคคลมีองค์
ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ที่เปรียบเทียบเหมือนกับส่วนของภูเขาน า้แข็งที่ลอยอยู่เหนือน า้  คือ เป็น
เพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่อยู่ใตน้ ้า และส่วนที่อยู่เหนือน า้นีเ้ป็นส่วนที่เห็นได้
ชดัเจน สามารถวดัไดง้่าย พฒันาง่าย แต่ส่วนที่อยู่ในภายในจิตใจ (ส่วนใตน้ า้ของภูเขาน า้แข็ง) เชื่อว่า
จะส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมในการท างานที่แตกต่างกนั โดยศึกษาและสงัเกตจากพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกจึงเป็นที่มาของสมรรถนะในความหมายของคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม ดงันี ้

ส่วนที่อยู่เหนือน า้ สามารถสงัเกตเห็นไดง้่าย ไดแ้ก่ 
1. ทกัษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรูแ้ละสามารถท าไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ทกัษะการ

อ่าน ทกัษะการฟัง ทกัษะในการขบัรถ เป็นตน้  
2. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการ แนวคิดเฉพาะ

ดา้น เช่น มีความรูด้า้นบญัชี มีความรูด้า้นการตลาด การเมือง  
ส่วนที่อยู่ใตน้ า้ สงัเกตเห็นไดย้าก ไดแ้ก่ 
3. บทบาททางสงัคม (Social Image) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตอ้งการส่ือใหบุ้คคลอ่ืนใน

สงัคมเห็นว่าเป็นตวัเขามีบทบาทอย่างต่อสงัคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้  
4. ภาพพจนท์ี่รบัรูต้วัเอง (Self Image) หมายถึง ภาพพจนท์ี่บุคคลของตัวเองว่าเป็น

อย่างไร เช่น เป็นผูน้า เป็นผูเ้ชี่ยวชาญเป็นศิลปิน เป็นตน้  
5. อปุนิสยั (Traits) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลเป็นพฤติกรรมถาวร เช่น 

เป็นนกัฟังที่ดี เป็นคนในเย็น เป็นที่อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้  
6. แรงกระตุน้ (Motive) หมายถึง พลังขบัเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่

จะส่งผลกระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนที่มีความอยากที่จะประสบความส าเร็จ การกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ จึงออกมาในลกัษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา  

จะเห็นไดว่้าจากองคป์ระกอบของ Competencies ที่กล่าวมาทั้งหมด เรามกัจะเกตเห็น
ไดเ้พียง 2 ส่วนที่อยู่เหนือน า้เท่านัน้ อีก 4 ส่วนที่อยู่ใตน้ า้นั้น ค่อนขา้งจะเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะรบัรู้
เพราะอาจจะต้องใช้เวลานาน  และแต่ละคนมีความแตกต่างกันอีก ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับ 
Competencies จึงไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นเท่านั้น  แต่รวมถึงที่มาของ
พฤติกรรมนัน้ดว้ยว่าเกิดจากองคป์ระกอบในเรื่องใด 
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1.3 ความส าคัญของสมรรถนะ  
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานขององค์กรให้ความส าคัญ  มุ่งเน้นความสามารถด้าน

เทคนิคและวิชาชีพมากขึน้ ควบคู่กับการเนน้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมงานที่ตอ้งท า
ร่วมกัน โดยอยู่ภายใตโ้ครงการต่าง ๆ ซึ่งสอดรบักับการแข่งขนัในยุคโลกาภิวัตน ์(Globalization) 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการเพิ่มสมรรถนะการงานจึงถูกน ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรพัยากร
บุคคลในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ ้น  สุรพงษ์  มาลี  (2549 : 19 - 20) กล่าวถึ ง 
ความส าคญัของสมรรถนะไว ้4 ประการ ดงันี ้

1. ช่วยให้องค์กรให้ความสนใจต่อพฤติกรรมและทักษะที่ เกี่ยวข้องกับ
ความส าคัญของงานอย่างแทจ้ริง สามารถชีจุ้ดแข็งของบุคคลที่สามารถนาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ และระบุจุดอ่อนหรือจุดที่ตอ้งไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุง 

2. สรา้งความมั่นใจว่าการพัฒนานั้นมีความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ขององคก์รช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 

3. ช่วยใหก้ารใชท้รพัยากรส าหรบัการพฒันามีประสิทธิภาพมากขึน้ การพัฒนา
ทกัษะและพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร ์และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร จะช่วย
ใหอ้งคก์รใชท้รพัยากร ทัง้เรื่องงบประมาณ และเวลาไดอ้ย่างเกิดประโยชนส์งูสดุ 

4. ใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาส าหรบัผูบ้งัคับบญัชาและผูท้ี่ท าหนา้ที่สอนงาน ใน
การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา  โดยกรอบสมรรถนะจะช่วยให้
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเขา้ใจตรงกนัว่า สมรรถนะใดที่จะน าไปสู่การทางานให้
ประสบความส าเร็จ 

นิศารตัน์ รวมวงษ์ (2549, น. 17-18) ให้ส าคัญกับสมรรถนะ เนื่องจากนักวิชาการ
ดา้นการบริการไดค้น้พบว่าสมรรถนะเป็นปัจจยัส าคญัที่สดุในการพฒันาองคก์ร ดงันี ้

1. ความส าคญัต่อผูบ้ริหารองคก์ร 
1.1 ท าใหท้ราบถึงทกัษะ คณุลกัษณะ ที่ตอ้งการของบุคลากรในองคก์ร 
1.2 ใช้เป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการพิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคลากร ให้ตรงกับ

คณุสมบตัิและต า แหน่งงานนัน้ๆ 
1.3 ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็ง  และจุดอ่อนของศักยภาพของ

ทรพัยากร ในองคก์รเพื่อใชใ้นการก าหนดแผนกลยุทธท์ัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได  ้
1.4 ใชเ้ชื่อมโยงกลยุทธก์บัรูปแบบการพฒันาองคก์ร 
1.5 สามารถวดัผลงานไดช้ดัเจน 
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2. ความส าคญัต่อพนกังาน 
2.1 ช่วยก าหนดบทบาท หน้าที่การปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งงาน  ตามความ

คาดหวงัขององคก์ร 
2.2 มีมาตรฐานในการวดัทกัษะความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานไดช้ดัเจน 
2.3 ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน ของพนกังานจากการประเมิน ตลอดจนแผนการพัฒนา

ตนเองได ้
2.4 ช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจถึงเสน้ทางในดา้นความกา้วหนา้ของสายงาน 
2.5 ช่วยกระตุน้ในดา้นการพฒันาตนเอง 

Castillo (2005) ไดเ้สนอว่า ในยุคปัจจุบันสมรรถนะมีความจ าเป็นต่อภาวะการแข่งขัน
ประจ าวนัตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นองคก์รระดบัทอ้งถิ่นหรือระดบันานาชาติก็ตาม สมรรถนะนบัเป็น
ความจ าเฉพาะที่ตอ้งใหค้วามสนใจ และเป็นตัวอธิบายความสามารถในการแข่งขันการผลิต ผล
ก าไร บทบาท หรือกระบวนการท างานขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึง สมรรถนะสามารถขยาย
ออกมาได้อย่างมากมาย เพียงแต่เชื่อมโยงกับโครงสรา้งแต่ละงานขององคก์รและพนักงาน  กับ
บทบาทหน้าที่ของเขา และที่ส  าคัญองค์กรต้องสามารถก าหนดจุดยืนของแต่ละต าแหน่งและ
ผลตอบแทนไดอ้ย่างชดัเจน  

Wright (2001) ไดส้รุปว่า สมรรถนะเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ และ
เป็นตวัชีท้ิศทางและเป็นตัววัดความเจริญเติบโตตวับุคคลซึ่งเป็นทุนมนุษย์ อันเป็นตวัเสริมหนา้ที่
ในการบริการ เป็นกลยุทธ์ที่ส  าคัญในการติดตามงาน และเป็นตัวขับเคลื่อนความส าเร็จที่ส  าคัญ
ขององคก์ร  

Meisingers (2003) ได้สรุปว่า การเพิ่มสมรรถนะ ก็คือ การเพิ่มคุณค่า ซึ่งปัจจุบันนี ้
มนุษยต์อ้งเผชิญหนา้กบัสิ่งทา้ทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ ความส าเร็จของการปฏิบตัิงานจึง
ขึน้อยู่กบัสมรรถนะและทกัษะเฉพาะ 5 ประการที่ส  าคญั คือ 1) กลยุทธใ์นการช่วยเหลือ 2) ความรู้
ทางธุรกิจ  3) ความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล  4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยตรง  และ 5) 
เทคโนโลยีการพฒันาทรพัยากรบุคคล 

สรุปไดว่้า สมรรถนะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและบรรลุหมายขององคก์ร 
สมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมในการท างาน  อันประกอบด้วย  ความรู้ ทักษะ เจตคติ  หรือ 
คุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันใหบุ้คคลนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานในหนา้ที่ใหส้  าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดในต าแหน่งงานนั้นๆ  ทั้งนี ้ สมรรถนะ
จะตอ้งสามารถวดัได ้สงัเกตได ้และสามารถพฒันาไดด้ว้ย 
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1.4 ประเภทของสมรรถนะ 
จิรประภา อคัรบวร (2549, น. 68) กล่าวถึง สมรรถนะในต าแหน่งหนึ่ง ๆ จะประกอบ

ไปดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. สมรรถนะหลกั (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองคก์ารตอ้ง

มี เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององคก์าร 
2. สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบัติความสามารถ

ดา้นการบริหารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นต้องมีในการทางาน  เพื่อใหง้านส าเร็จ และ
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์วิสยัทศัน ์ขององคก์าร 

3. สมรรถนะเชิงเทคนิค  (Technical competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่
จ าเป็นในการน าไปปฏิบัติงานใหบ้รรลผุลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลักษณะงาน โดยสามารถ
จ าแนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core technical competency) และ
สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific technical competency) 

ณรงควิ์ทย ์แสนทอง (2547 : 10-11) กล่าวถึง ประเภทของสมรรถนะตามแหล่งที่มา
มี 3 ประเภท คือ 

1. สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่อาจ
สะท้อน ใหเ้ห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองคก์ารโดยรวม ที่จะ
ช่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์ารบรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศันไ์ด ้

2. สมรรถนะประจากลุ่มงาน (Job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของ
คน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู ้ทกัษะ ทศันคติ ความเชื่อและอปุนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมใหค้น ๆ นั้น
สามารถสรา้งผลงานในการปฏิบตัิงานต าแหน่งนัน้ ๆ ไดส้งูกว่ามาตรฐาน 

3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของ
คน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ทาให้บุคคลคนนั้น มี
ความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดโ้ดดเด่นกว่าคนอ่ืนทั่วไป 

เทือ้น ทองแกว้ (2545 : 35 - 43) กล่าวว่า ประเภทของสมรรถนะมี 5 ประเภท คือ 
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี 

เป็นความสามารถเฉพาะตวั คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้
2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกบัการ

ทางานในตต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตวั 
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3. สมรรถนะองคก์าร (Organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองคก์ารนัน้เท่านัน้ 

4. สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคล
ตอ้งมีหรือตอ้งทาเพื่อใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้

5. สมรรถนะในงาน  (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มีตามหนา้ที่ที่รบัผิดชอบตาแหน่งหนา้ที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหนา้ที่ต่างกนั 

จิรประภา อคัรบวร (2549 : 68) กล่าวถึง สมรรถนะในต าแหน่งหนึ่งๆ จะประกอบไปดว้ย 
3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองคก์ารตอ้งมี 
เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององคก์าร 

2. สมรรถนะบริหาร (Professional competency) คือ คณุสมบัติความสามารถดา้น
การบริหารที่บุคลากรในองคก์ารทุกคนจาเป็นตอ้งมีในการท างาน เพื่อใหง้านส าเร็จ และสอดคลอ้ง
กบัแผนกลยุทธ ์วิสยัทศัน ์ขององคก์าร 

3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทกัษะดา้นวิชาชีพที่จ าเป็นใน
การน าไปปฏิบตัิงานใหบ้รรลผุลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได ้
2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core technical competency) และสมรรถนะเชิง
เทคนิคเฉพาะ (Specific technical competency) 

จากการศึกษาประเภทของสมรรถนะ สรุปไดว่้าสมรรถนะสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท
ตามลกัษณะงานหรือความสามารถซึ่งขึน้อยู่กบัการปฏิบตัิงานทีจ่ะตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะ 
โดยแบ่งเป็น 3 หลกั คือ สมรรถนะหลกั สมรรถนะบรหิาร และสมรรถนะเชิงเทคนิค ซึ่งจะท าให้
องคก์รสามารถก าหนดประเภทเพื่อน าไปพฒันาสมรรถนะใหต้รงกบับุคคลลกัษณะนัน้ ๆ 
เช่นเดยีวกบัสมรรถนะหลกัของครูอาชีวศึกษาเอกชนตอ้งมีสมรรถนะหลกัในการพฒันาวิชาชีพดา้น
การจดัการเรียนการสอน และปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 5 ส่วนที่ 1 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรฐั มาตรา 34 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 17 ระบุไวว่้า ใหค้ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีหนา้ที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันามาตรฐานและหลกัสตูรการอาชีวศึกษา ที่



  34 

สอดคล้องกับความตอ้งการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล มีหนา้ที่ ศึกษา วิเคราะห ์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพรอ้มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นที่ตอ้งการใหม้ีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไป
ยงัส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) และติดตามผล
การด าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  

จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานตน้สังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  มีหนา้ที่ในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ส  าคัญยิ่ง ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยความ
เห็นชอบของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาในการประกาศใช  ้เพื่อใหส้ถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชเ้ป็นมาตรฐานกลางในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม

ขัน้ตอนดงันี ้
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
4) จดัใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
5) จดัใหม้ีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6) จดัทารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานศึกษายึด

หลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภาครฐัและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลของหน่วยงานต้น



  35 

สงักดั ทัง้นีใ้หส้ถานศึกษาดาเนนิการประกนัคณุภาพภายในอย่างตอ่เนื่องเป็นประจาทุกปี โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ดว้ยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(กฎกระทรวงขอ้ 5) 

การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไก
ในการควบคมุตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึน้  เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาและสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งและสาธารณชนว่าสถานศึกษานัน้สามารถจัด
การศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานต้น
สงักดัหรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูล 

ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบเพื่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประกอบ 
ด้วย การประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนา
คณุภาพการศึกษา ดงันี ้ 

1.1 การประเมินคณุภาพภายใน  
การประเมินคุณภาพภายใน  หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดสาหรบัการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งกระท าโดยบุคลากร
ของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัที่มีหนา้ที่ก ากับดแูลสถานศึกษา (กฎกระทรวงขอ้ 
2) โดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 

1.1.1 ใหส้ถานศึกษาจัดทารายงานประจ าปี ที่เนน้รายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยนัน้ต่อสาธารณชน หลงัเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถดัไป ไม่เกิน 30 วนั 

1.1.2 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทาการประเมินคณุภาพ
ภายในโดยตน้สงักดัใหแ้ลว้เสร็จ ภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 

1.1.3 สถานศึกษาตอ้งนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน  และภายนอก 
ไปประกอบการจดัทาแผนการพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา (กฎกระทรวงขอ้ 7) 

1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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พรอ้มทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรดัการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (กฎกระทรวงขอ้ 2) โดยมีแนว
ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1.2.1 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
คณุภาพ ตามแผนการพฒันาคณุภาพของสถานศึกษาทุกปี 

1.2.2 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จดัใหม้ีการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาอย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ในทุกสามปี และแจง้ผลใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน (กฎกระทรวงขอ้ 
29) 

1.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคณุภาพการศึกษา หมายความว่า 
กระบวนการพัฒนาการศึกษา เขา้สู่คุณภาพที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจดัระบบและโครงสรา้ง การวางแผน และการดาเนินงานตาม
แผน รวมทั้งการสรา้งจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จะตอ้งดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  (กฎกระทรวงข้อ 2) โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดงัต่อไปนี ้

1.3.1 ให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
และโครงสรา้งการวางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรา้งจิตสานึกใหเ้ห็นว่าการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาจะตอ้งดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัของทุก
คน (กฏกระทรวงขอ้ 2) โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้

1.3.2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื ้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสอดคลอ้งกับระบบการประกันคุณภาพภายใน (กฎกระทรวงข้อ 
24) 

1.3.3 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางที่สถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้(กฎกระทรวงขอ้ 
25) 

1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์ และแผนดาเนินการของ
สถานศึกษา 

2) กระบวนการเรียนรูแ้ละการฝึกประสบการณ ์
3) การวิจยัและนวตักรรม 
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4) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสงัคม 
5) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา และนนัทนาการ 
6) การบริหารและการจดัการสถานศึกษา 
7) การพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 
8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
การประกนัคุณภาพภายในเป็นการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษา ผลจากการตรวจสอบคณุภาพภายใน คือ การมีการวางระบบที่มีระบบกลไกที่
ชดัเจน รวมทัง้มีการพฒันาฐานขอ้มลูในดา้นต่าง ๆ ส่วนการประเมินคณุภาพภายนอก เพื่อมุ่งใหม้ี
การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของวิทยาลยัฯ ใหม้ีคณุภาพยิ่งขึน้ การประกนัคณุภาพภายในจะ
เนน้การประเมิน และการตรวจสอบคณุภาพ และมาตรฐานในปัจจยันาเขา้ และกระบวนการ ส่วน
การประเมินคุณภาพภายนอกจะเน้นประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ของคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยตรง ในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
การบริหารและการพฒันาคณุภาพนั้นจะตอ้งค านึงถึงเงื่อนไขส าคญัที่จะท าใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงานซึ่งผูบ้ริหารจะตอ้งมีความตระหนัก เขา้มามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนบัสนุนร่วมคิด
ร่วมท า และจะตอ้งมีการท างานเป็นทีม โดยบุคลากรทุกคนตอ้งไดร้บัการเตรียมความพรอ้ม  

ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นเรื่องเดียวกับการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
โดยใชห้ลกัการบริหาร วงจร PDCA ทั้งนีเ้พื่อใหบุ้คลากรไดร้่วมกนัวางแผน ร่วมกันปฏิบตัิ ร่วมกัน
ตรวจสอบ ร่วมกนัปรบัปรุงแกไ้ข ซึ่งเนน้ทัง้ดา้นตัวป้อน ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และผลลพัธ ์
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน ตัง้แต่การเตรียมการ การดาเนินการ และการรายงานอย่างเป็นระบบ 

ดงันั้น การพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงยึด 

หลกัการ  3 ประการ คือ 
1.  การกระจายอ านาจ  (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความ

คล่องตัวในการบริหาร และตัดสินใจด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และทรพัยากร การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและผู้สอนท าบทบาทหน้าที่ในการสอน จัด
กิจกรรมและพัฒนาสื่อเพื่อพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหบ้รรลผุลตามจุดหมายของหลักสูตรได้
อย่างเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาไดส้อดคลอ้งกับสภาพพืน้ที่ ความตอ้งการของชุมชนและสังคม
ไดม้ากที่สดุ 
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2.  การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน  (Participation) หน่วยงานทั้ง
ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบา้น เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ทัง้ในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือคณะท างานในส่วนอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาโดยมีการร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม 
และติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา 

3.  การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  (Accountability) มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งไดร้บัรูเ้พื่อ
การพัฒนาร่วมกนัและเพื่อการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถน าพา
ผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานที่ได้ก าหนดร่วมกันไวห้รือไม่จากเป้าหมายและจุดเนน้การพัฒนาดังกล่าว   
สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  (School 
Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสามารถท าให้เกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายและจุดเน้นที่ตอ้งการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รบัรูเ้พื่อเป็น
สญัญาประชาคมและเพื่อใหทุ้กฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งมีทิศทางการท างานที่ชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั 

จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้การประกนัคณุภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการด าเนินการที่
สมัพนัธต์่อเนื่องกนั 3 ขัน้ คือ 

1. การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตามและการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระท าโดยบุคลากร
ของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลสถานศึกษา ทั้งนี ้เพื่อน าผลจาก
การประเมินไปใชใ้นการวางแผนพฒันา กิจกรรม/โครงการพฒันาที่จดัท าขึน้จึงตัง้อยู่บนฐานความ
เป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละส าเร็จผลในเวลาอนัเหมาะสม 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอ้มทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรดัการพัฒนา
คณุภาพการศึกษา เพื่อจะตรวจสอบความกา้วหนา้ สถานศึกษาจะตอ้งมีขอ้มลูสารสนเทศที่แสดง
แนวโนม้ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีการวางระบบการเก็บรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศเกี่ยวกบัผูเ้รียนและการปฏิบตัิงาน
เป็นประจ าทุกปีมีวิธีการเก็บขอ้มูลที่ไม่ยุ่งยากและเกิดจากการปฏิบัติจริงขอ้มูลสารสนเทศที่จะ
แสดงแนวโนม้ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดไ้ม่
ควรจะนอ้ยกว่า 3 ปีการศึกษา ดงันัน้ ครูทุกคนตอ้งมีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
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และคณุภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา จนเป็นขอ้มลูรวมระดับสถานศึกษาไดห้รือโครงการ
อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการก็จะตอ้งสามารถตอบไดว่้า เหตใุดจึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ขึน้หรือปรบัลด
กิจกรรมบางอย่างลงขอ้มลูสารสนเทศเหล่านีจ้ะถูกน าไปสรุปรายงานใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบเพื่อร่วมกนัหาแนวทางพฒันาต่อไป 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพ 
ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและ
โครงสรา้ง การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้ง “สรา้งจิตส านึก” ใหเ้ห็นว่าการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น “ความรบัผิดชอบร่วมกัน” ของทุกคน 
ดงัภาพประกอบ 3  

  
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 องคป์ระกอบของระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 
สรุปได้ว่า  ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (Internal Quality 

Assurance) เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ  (Assure) แก่ผู ้รับบริการ  ทั้งผู ้เรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์รหรือสถานประกอบการที่รบัผูเ้รียนเขา้ศึกษาต่อหรือท างานว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพไดต้ามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ผูส้  าเร็จ
การศึกษามีความรูค้วามสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามที่หลักสูตรก าหนด
และสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขรวมทัง้สรา้งประโยชนใ์หแ้ก่
ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม  ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้
หลกัการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบ้ริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
ต้องตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ที่ เกิดกับผู ้เรียนเป็นอันดับแรก  ระบบการประกัน

การประเมินคุณภาพ

ภายใน 

การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

การประกัน
คุณภาพภายใน 
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คณุภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคญัประการหนึ่งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ผู ้เกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได้และถูกก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและประกาศกฎกระทรวง  ดังที่
กล่าวแลว้  

การประเมินภายในสถานศึกษาการประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นประ
บวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่กระท าโดยบุคลากรในหน่วยงาน  หรือผู ้ที่
เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้ซึ่งการประเมินภายในนีถ้ือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง
(Self-evaluation) สถานศึกษา ควรก าหนดใหก้ารประเมินภายใน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอ้งปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา ดังนั้นในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนควร
ด าเนินการประเมิน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
2. ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเพื่ อให้

สถานศึกษามีการด าเนินงานมีคณุภาพอย่างสม ่าเสมอ 
วตัถุประสงคข์องการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

1.เพื่อตรวจสอบคณุภาพ และผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 

2.เพื่อน าผลการประเมินมาจัดท าขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยและน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.เพื่อรายงานผลการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง และสาธารณชน 

4.เพื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัการประเมินจากองคก์รภายนอก  เพื่อน าไปสู่การ
รบัรองคณุภาพการศึกษา 

คณุสมบตัิของผูท้  าหนา้ที่ประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาที่ดี 
1. มีทกัษะในการพดู การเขียน ที่สามารถสื่อสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างชดัเจน 
2. มีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานคณุภาพการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
3. มีความรูเ้รื่องกระบวนการตรวจสอบ และการประเมินภายในเป็นอย่างดี 
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4. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะท าการตรวจประเมินพอสมควร  (ที่เหลือ
อาจจะศึกษาเพิ่มเติมอีก ก่อนท าการตรวจประเมิน) 

5. มีความเป็นกนัเอง และบุคลิกที่เป็นผูใ้หญ่พอสมควร 
6. มีหลกัการแน่นอน ไม่เอนเอียงไปตามค าพดูของผูร้บัการตรวจประเมิน 

7. สามารถวิเคราะหเ์รื่อง/เหตกุารณต์าง ๆ อย่างมีเหตผุล 

8. เขา้ใจสถานการณ ์กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้กบัโรงเรียน 

9. ควรผ่านการฝึกอบรมวิธีการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตรวจประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  จะประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา หรือไม่ ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่อไปนี ้

1. การใหก้ารสนับสนุนของฝ่ายบริหารของสถานศึกษา ระหว่างที่ท าการตรวจ
ประเมิน 

2. ความพรอ้มของบุคลากร และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อรบัการตรวจ ตลอดจนสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจประเมิน 

3. ความชัดเจนของอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ รวมทั้งความเป็นอิสระ
ของคณะผูต้รวจประเมิน 

4. ความร่วมมือของผูร้บัการตรวจประเมิน 

5. ความถูกตอ้ง ชัดเจนของการรายงานผลการตรวจประเมิน ซึ่งตอ้งรายงานผล
การตรวจประเมินใหผู้บ้ริหาร และผูร้บัการตรวจประเมินทราบ 

6. การดูแลของฝ่ายบริหาร เพื่อใหม้ีการแก้ไขข้อ้บกพร่อง หรือสิ่งที่ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่พบระหว่างการตรวจประเมิน 

7. มีวิธีการตรวจสอบการแกไ้ขขอ้บกพร่องที่เหมาะสม 
ลกัษณะการตรวจประเมินที่ดี 

1. ผูท้  าหนา้ที่ตรวจประเมิน มีความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการตรวจประเมินที่ชดัเจน
และด าเนินการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง ตามขัน้ตอน 

2. มีการวางแผน และเตรียมตวัที่ดี โดยตอ้งท าใหผู้ร้บัการตรวจประเมินมีความสบาย
ใจไม่รูส้ึกเครียด วุ่นวาย และกงัวล 

3. ตอ้งมีการแจง้ก าหนดการตรวจประเมินไวล้่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์และก่อน
เขา้ไปตรวจประเมิน ตอ้งแจง้ซ  า้อีกครัง้หนึ่ง 
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4  ผูต้รวจประเมิน ตอ้งมีความเป็นกลาง และเป็นอิสระจากงานที่จะไปตรวจ(ไม่เป็น
ผูท้ี่ท างานในฝ่ายที่รบัการตรวจ) มีการชีแ้จงวัตถุประสงคข์องการตรวจ มีการแจง้ขอ้บกพร่องที่
ชัดเจน และรับฟังค าอธิบายของผู้รับการตรวจทุกอย่างอย่างเต็มที่  (แต่อย่าเชื่อ จนกว่าจะมี
หลกัฐานมาใหด้)ู 

5. ผูต้รวจประเมินตองมีไหวพริบดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี วางตัวเหมาะสม มีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐาน และตวับ่งชีท้ี่จะตรวจอย่างชดัเจน 

มารยาทของผู้ตรวจประเมิน 
1. ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจประเมินอย่างบริสทุธิใจ ไม่มีลบัลมคมใน และไม่สบัสน 
2.ให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ให้เกียรติแก่ผู ้รับการตรวจประเมิน  ไม่ท าพฤติกรรม

สอบสวนคดี 
3. สรา้งบรรยากาศเป็นกนัเอง ใหผู้ร้บัการตรวจประเมินสบายใจ และไม่รูส้ึกว่าก าลัง

ถูกจบัผิด 
4  เชื่อในค าอธิบายของผูร้บัการตรวจประเมิน แต่ตอ้งพิสจูนด์ว้ยหลกัฐาน 
5. พิจารณาบรรยากาศการท างานของผูร้บัการตรวจประเมินใหร้อบคอบ ก่อนท าการ

ตรวยประเมิน และไม่ใชค้  าถามที่ท าใหเ้กิดความแตกแยก 
6.ไม่ดถููก ไม่หวัเราะเยาะ และไม่พดูค าใส่รา้ยผูร้บัการตรวจประเมิน 
7. ตรงต่อเวลานดัหมาย และรกัษาค าพดู 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา มีแนวทางในการด าเนินการประเมิน 2 วิธี ไดแ้ก่ 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการน าผลการ

ปฏิบตัิงานพฒันาสถานศึกษาเป็นปกติ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา  โดยการสร้าง

เครื่องมือวดัส าหรบัตวับ่งชีทุ้กตวั แลว้ประเมินคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา แลว้สรุป
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 

วิธีที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการน าผลการ
ปฏิบตัิงานพฒันาสถานศึกษาปกติ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานการศึกษาวิธีนี ้ โรงเรียนไม่ตอ้งสรา้ง
เครื่องมือวัด  แต่ครูทุกคนในโรงเรียนต้องช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่
โรงเรียนมอบหมายเป็นปกติ ใหส้อดคลอ้งกับตัวบ่งชี ้แลว้มาสรุปรวมกนัเป็นหมวดวิชา/งาน/ฝ่าย 
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โดยใหส้รุปจากความถี่มากที่สุด ส าหรบัขอ้มลูตวับ่งชีเ้ดียวกัน แต่ไดม้าจากหลายวิชา/หลายงาน 
แลว้สรุปเขียนรายงาน กระบวนการด าเนินงาน อาจจะมีลกัษณะ ดงันี ้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ซึ่ง
อาจจะประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหนา้กลุ่มการบริหาร  หวัหนา้งาน และหัวหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ใหม้ีหนา้ที่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
การบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน ตามตัวบ่งชี ้ รายงานข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามระดับ
คณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดก้ าหนดไว ้ใหผู้บ้ริหารทราบ เพื่อการด าเนินการ
แกไ้ขต่อไป แลว้สรุปเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง 

2. แต่ละกลุ่มการบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู ้/ งาน วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน 
หรือผลการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกับมาตรฐาน  และตัวบ่งชีข้องมาตรฐานการศึกษา
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

3. แต่ละกลุ่มการบริหาร /กลุ่มสาระการเรียนรู ้/ งาน ปฏิบตัิงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามที่โรงเรียนมอบหมายอย่างเป็นปกติ  (อาจจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ถ้าโรงเรียนไดจ้ัดท ามาตรฐานการปฏิบตัิงานไวแ้ลว้ พรอ้มกบัเก็บขอ้มลูที่
เป็นผลการปฏิบตัิงานเป็นปกติ แยกเป็นมาตรฐาน และตัวบ่งชีท้ี่ไดวิ้เคราะหไ์วใ้นขัน้ตอนที่ 2 โดย
เก็บข้อมูลเป็นระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้
ก าหนดไว ้พรอ้มเก็บหลกัฐานการประเมินไวส้  าหรบัการตรวจสอบ 

4. แต่ละกลุ่มการบริหาร/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูป้ฏิบตัิงานในฝ่าย/หมวด/งานเดียวกันมาสรุปเป็นคุณภาพการพฒันาโรงเรียน โดยน าขอ้มลูของ
ผลการปฏิบตัิงานที่เป็นตัวบ่งชีเ้ดียวกันจากผูป้ฏิบัติงาน มาสรุปใหเ้ป็นผลสุดทา้ยส าหรบัตัวบ่งชี ้
นัน้ ๆ โดยสรุปจากความถึงของระดบัคุณภาพของตวัตวับ่งชีน้ัน้ ถา้ความถี่ของระดับคณุภาพใดมี
มากที่สุดให้สรุปว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามตัวบ่งชี ้นั้น เป็นไปตามระดับ
คณุภาพที่มีความถี่มากที่สดุ บางตัวบ่งชี ้อาจจะตอ้งสรุปรวมจากหลายหมวดเพื่อตอบตวับ่งชี ้ซึ่ง
แลว้แต่ดลุพินิจของโรงเรียน 

5. สรุปคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน จากขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไว ้
6. แกไ้ขข้อ้บกพร่องของผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน (มาตรฐานและตัวบ่งชี ้

ที่ยงัมีคณุภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ) 
7. สรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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วิธีที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสรา้งเครื่องมือวัด
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา วิธีนีส้ถานศึกษาตอ้งสรา้งเครื่องมือวัด
คณุภาพการจดัการศึกษา ทุกตวับ่งชี ้แลว้น ามาประเมินคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ในระยะเวลาที่ตอ้งการทราบผลการจดัการศึกษา วิธีนีส้ถานศึกษาอาจจะตอ้งท างานมาก คือ ตอ้ง
สรา้งเครื่องมือประเมินทุกตวับ่งชี ้แลว้ท าการประเมินคณุภาพทุกตัวบ่งชี ้ซึ่งตอ้งใชเ้วลา และตอ้ง
จัดการเกี่ยวกับเครื่องมือประเมินให้เป็นระบบ  เช่น เครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับการประเมิน
คณุภาพของนกัเรียน ตอ้งน ามาเขา้กลุ่มรวมกันไวห้มด แลว้น ามาประเมินนักเรียน เมื่อไดผ้ลการ
ประเมินแลว้ ตอ้งน าค าตอบของนักเรียนมาแยกออกตามมาตรฐาน  และตัวบ่งชี ้เพื่อการสรุป
รายงาน เป็นตน้ กระบวนการด าเนินงาน อาจจะเป็นดงันี ้

1.  แต่งตัง้คณะกรรมการสรา้งเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.  สรา้งเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามมาตรฐาน และตวับ่งชีทุ้กมาตรฐาน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประกอบด้วย
บุคลากรจากทุกฝ่ายของโรงเรียน พรอ้มทั้งมอบหมายใหท้ าการตรวจประเมินขา้มฝ่ายกัน เพื่อจะ
ไดพ้บขอ้บกพร่องของการท างานง่ายขึน้ ซึ่งจะไดช้่วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ต่อไป 

4. อบรม/ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจประเมินภายใน และ ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี ้คุณภาพการศึกษา และเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ตลอดจนการสรุปผลการประเมิน 

5. สถานศึกษาวางแผนก าหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
ตลอดปี 

6. กรรมการตรวจประเมินวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท าการตรวจประเมิน
คณุภาพภายใน แต่ละครัง้ แลว้แจง้ใหผู้ร้บัการตรวจประเมินทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์

7. คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสาร และเครื่องมือประเมินหลาย ๆ ตวับ่งชี ้
เขา้ดว้ยกัน ส าหรบัการถามบุคลากรแต่ละประเภท เช่น ควรตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ใชก้ับ
นกัเรียนทั้งหมด แลว้ออกแบบว่าจะจดัท ากี่ฉบบั จะจดัพิมพอ์ย่างไร จะด าเนินการอย่างไร เป็นตน้ 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความร าคาญแก่ผู ้ตอบแบบสอบถาม/ผู้รบัการประเมิน ซึ่งถ้าท าการสอบถามบ่อย 
หรือสอบถามทุกวนั จะท าใหเ้กิดความร าคาญและความเบื่อหน่ายของผูต้อบ อนัจะท าใหไ้ดข้อ้มูล
ที่ไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

8. ด าเนินการตรวจประเมิน โดยใช้เครื่องมือประเมินที่สรา้งขึน้และเก็บรวบรวม
ขอ้เท็จจริงที่พบตามเครื่องมือประเมิน 
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9.  สรุปผลการตรวจประเมิน 
10.เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง 
11. ส่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด  ผู ้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ตามความ

เหมาะสม 
การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวมรวมข้อมูล 

การสรา้งเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล อาจจะด าเนินการได้ดังนี ้ ก าหนดกรอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย เพื่อเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลพืน้ฐานตามมาตรฐาน และตัว
บ่งชี ้คุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยวางแผนก าหนดสิ่งต่อไปนี้ ด้านที่จะประเมิน (ผลผลิต/
กระบวนการ/ปัจจยั) มาตรฐานที่จะประเมิน ตวับ่งชีท้ี่จะประเมิน แหล่งขอ้มลู/แหล่งที่สามารถให้
ขอ้มูลได ้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีวิเคราะห ์และสรุป
ขอ้มลู เกณฑร์ะดบัคณุภาพของผลการประเมิน 

หลักเกณฑ ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561  

จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 17 ก าหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดท า
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ประกอบกบักฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ้ 3 ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อตน้สังกัดใช้
ในการติดตามจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดงันี ้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์
การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส  าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาใหม้ีความรู ้มีทักษะและ การประยุกตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒุิอาชีวศึกษาแต่
ละระดบัการศึกษา และมีคณุธรรม จริยธรรม และคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็น
การประเมิน ดงันี ้ 
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1.1 ดา้นความรู ้ 
ผู้ส  าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขอ้เท็จจริง  ตามหลักการ 

ทฤษฏี และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเนน้ความรูเ้ชิงทฤษฏี 
และหรือขอ้เท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา  

1.2 ดา้นทกัษะและการประยุกตใ์ช ้ 
ผูส้  าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทกัษะวิชาชีพ 

และทกัษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยุกตใ์ช้
ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสขุภาวะที่ดี  

1.3 ดา้นคณุธรรม จริยธรรม และคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์ 
ผูส้  าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต

คติและกิจนิสยัที่ดีภูมิใจและรกัษาเอกลกัษณข์องชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มี
ความรบัผิดชอบตามบทบาทหนา้ที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคณุวฒุิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท์ี่ก าหนด  ใชห้ลักสูตร

ฐานสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และบริหารจดัการทรพัยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงันี ้ 

2.1 ดา้นหลกัสตูรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ได้รบัการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พรอ้มทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสตูร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละ
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ระดบัการศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหค้รูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกตอ้ง 
ครบถว้น สมบูรณ ์ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทัศน ์อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม

นโยบายส าคัญที่หน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผูบ้ริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทัง้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน
จากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคก์รต่างๆ เพื่อสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ มี

การจดัท านวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค ์งานวิจยั ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงันี ้ 
3.1 ดา้นความร่วมมือในการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 

สถานศึกษามีการสรา้งความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรพัยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู ้
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนใน
ชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู ้ 

3.2 ดา้นนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค ์งานวิจยั  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งาน

สรา้งสรรค ์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องคก์รต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามวตัถุประสงค ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561  

แนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้าน
อาชีวศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
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การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ดา้น และก าหนดค่าน า้หนักการให้คะแนนในแต่ละดา้น 
ดงันี ้  

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส  าเร็จการศึกษา (ค่าน ้าหนัก ร้อยละ 50) หมายถึง การ
ประเมินสมรรถนะผูเ้รียนและผูส้  าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบดว้ย  การดแูลและ แนะแนวผูเ้รียน  ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์ ผูเ้รียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค ์หรืองานวิจัย  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  และการมีงานท า และ
ศึกษาต่อของผูส้  าเร็จการศึกษา 

2. ดา้นหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน (ค่าน า้หนัก รอ้ยละ 10) หมายถึง 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรบัปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุงรายวิชา หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริม สนับสนุนใหม่ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบตัิที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั และน าไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคณุภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คณุลกัษณะและทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ด้านครูผู ้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (ค่าน ้าหนัก ร้อยละ20) หมายถึง 
ครูผูส้อน บุคลากรวิชาชีพที่ท าหนา้ที่หลกัดา้นการจดัการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู ้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรฐัและเอกชน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 
บุคลากรวิชาชีพที่รบัผิดชอบในการบริหารจดัการในสถานศึกษาทัง้ของรฐัและ เอกชน 

4. ด้านการมีส่วนร่วม (ค่าน ้าหนัก ร้อยละ 10) หมายถึง สถานประกอบการ 
บุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีการระดมทรพัยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ีจิตอาสาโดยใชวิ้ชาชีพสรา้งประโยชนใ์หก้ับชุมชนและ
สงัคม 

5. ดา้นปัจจัยพืน้ฐาน (ค่าน า้หนัก รอ้ยละ 10) หมายถึง สถานศึกษาด าเนินการ
พฒันาและดแูลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์อาคารสถานที่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ  แหลง่การเรียนรู ้
โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใหม้ีความพรอ้มและเพียงพอต่อการใชง้าน
ของ ผูเ้รียนหรือผูร้บับริการ เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู ้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 



  49 

จากข้อก าหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ดังกล่าวข้างตัน  บุคลากรใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะผูบ้ริหารและครูตอ้งตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชนท์ี่เกิดกบัผูเ้รียน
เป็นอันดบัแรก ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคญัประการหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผู ้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้และถูก
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและประกาศกฎกระทรวง ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจึงตอ้งพัฒนาสมรรถนะ
ใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อใหม้ี ความรู ้ทกัษะ และเจตคติที่ดี ในการปฏิบตัิงานดา้น
การประกันคณุภาพภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาคณุภาพการ
จดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพ  จัดท ารายงานประจ าปี ซึ่งเป็นผลมาจากการพฒันา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  จากขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษา 
และเตรียมความพรอ้ม เพื่อรบัการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายนอก   และปรบัปรุง
แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ หน่วยงานตน้สงักดั และส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ต่อไป 
 
3. หลักการและแนวคิดของวิทยาลัยอาชีวศกึษาและความหมายของครูวิทยาลยั 
อาชีวศึกษาเอกชน 

หลักการ และแนวคิดของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาตามสาขาวิชาชีพต่าง  ๆ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประกอบขึน้จาก 3 ระบบ ไดแ้ก่ 
1. การอาชีวศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาวิชาชีพ ที่เนน้การศึกษาในสถานศึกษา

เป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา  หลักสตูร ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

2. การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระบบที่เนน้ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี 
และตลาดแรงงาน เป็นการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ ทัง้ดา้นการจัดหลกัสตูร การเรียนการสอน และการวดัประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลา
ส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และฝึกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ 

3. การอาชีวศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ เป็นกระบวนการศึกษาวิชาชีพ 
ที่ผูเ้รียนไดร้บัจากประสบการณก์ารท างาน การปฏิบตัิงาน การเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอ้ม และโอกาส ทั้งนี ้โดยจัดให้มีระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อรบัคุณวุฒิ
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วิชาชีพ และสามารถเทียบโอนกับคุณวุฒิการอาชีวศึกษาในระบบได ้เป็นการส่งเสริมการศึกษา 
และฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ในปัจจุบันการศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศไทยจัดใหผู้เ้รียนจะต้องเรียนอยู่ในระบบ
โรงเรียนรวม 12 ปี ซึ่งจะเป็นการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วนระยะหลัง 3 ปี นั้นจะเป็นการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะตอ้งแยกออกเป็นสายสามัญ และสายอาชีพ สายสามัญจะมุ่ง
ตรงเขา้สู่มหาวิทยาลัย ส่วนสายอาชีพ  คือ สายเทคนิค และอาชีวศึกษา จะมุ่งสู่วิทยาลัยเทคนิค 
หรือวิทยาลยัอาชีวศึกษาเป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นการศึกษาเพื่อการอาชีพโดยตรง  เป็นการศึกษาที่
มุ่งฝึกทักษะอาชีพเป็นการเฉพาะ เป็นการศึกษาที่มุ่งฝึกลกัษณะนิสัยที่ดีงามในการท างาน เป็น
การศึกษาที่มุ่งฝึกฝนใหเ้ป็นคนสรา้งสรรคง์าน พฒันางาน และการอาชีพอย่างแทจ้ริง 

แนวทางในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีดังน้ี 
ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฎิบัติงานให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ดงันี ้
1.เป็นการจัดการศึกษาที่ยึดประโยชนข์องผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนสายวิชาชีพสามารถศึกษาต่อระดบัสงูไดเ้ต็มศักยภาพและความสนใจ รวมทัง้เปิดโอกาสให้
บุคคลในวยัท างานกลบัเขา้รบัการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2.การจดัการเรียนการสอนตอ้งเนน้การจดัสัดส่วนระหว่างทฤษฎี และการปฏิบัติ
หลากหลายตามลกัษณะสาขาวิชาชีพ ระดบัการศึกษา และความถนดัของผูเ้รียน 

3.เนือ้หาสาระของการอาชีวศึกษาเป็นไปเพื่อกา้วหนา้ต่อวิทยาการสมยัใหม่ ใน
การเพิ่มผลผลิต การรกัษาสภาพแวดลอ้ม และการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาไทย 

4.การอาชีวศึกษาตอ้งมีการหล่อหลอมในบุคคลตัง้แต่วยัเยาว ์เพื่อสรา้งจิตส านึก
เกี่ยวกับการท างาน การส ารวจความสนใจ และความถนัดของตน การรบัการศึกษาวิชาชีพ
เบือ้งตน้ การศึกษาวิชาชีพเฉพาะสาขา การด าเนินการดงักล่าวตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้แต่
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานจนถึงอดุมศึกษา ระดบัปริญญา โดยเนน้การเรียนรูด้ว้ยการปฏิบตัิจริง 
และมีระบบการแนะแนวใหก้บัผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 

5.จัดใหม้ีการวัดและประเมินผลที่เนน้สมรรถนะความสามารถในการประยุกต์
ความรูสู้่การปฏิบตัิ คณุธรรม จริยธรรม วิสยัทศันใ์นการท างาน 

6.สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อเชื่อมโยงองค์
ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการสรา้งงาน  และอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เชื่อมต่อระหว่างชีวิตการเรียนกบัการท างาน โดยกลไกของการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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7.ให้คณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการ
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนการผลิต พัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ  ก าหนดกรอบหลักสูตร 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ คณุวฒุิวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณ และแนวนโยบาย
ในการระดมทุน เสนอภาครฐัมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วิจัย ก าหนดหลักเกณฑ  ์ระเบียบ วิธีการ ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน ก าหนดเขตบริการการอาชีวศึกษา และใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษา  และผู้อ  านวยการสถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้ง
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้ความเห็น  หรือ
ค าแนะน าแก่รฐัมนตรี หรือคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และปฏิบตัิงานอ่ืนเกี่ยวขอ้งตามที่คณะรฐัมาตรีมอบหมาย 

8.การจดัการอาชีวศึกษาใหด้  าเนินการในระบบ และรูปแบบของเครือข่ายสถาบัน
การอาชีวศึกษา และเขตบริการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษาจ านวนประชากรตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทอ้งถิ่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเหมาะสมดา้น 
อ่ืน ๆ 

9.ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาของรฐัที่สอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และ
ผ่านเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลด าเนินการไดโ้ดยอิสระ สามารถ
พฒันาระบบบริหาร การจดัการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว เสรีภาพทางวิชาการอยู่ภายใต ้
การก ากับดูแลดา้นนโยบายมาตรฐานคณะกรรมการส่วนสถานศึกษา  ที่เปิดสอนระดับต ่ากว่า
ปริญญาในเขตบริการการอาชีวศึกษา ใหเ้ขา้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบนัอาชีวศึกษา ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นกระทรวง 

10.ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนทั้งระดับปริญญา และระดับต ่ากว่า
ปริญญา สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษา เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อ
ความร่วมมือทางวิชาการ การสรา้งคณุภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ การใชข้อ้มลูข่าวสาร และการ
ใชท้รพัยากรร่วมกนั 

11. การจัดอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ  ให้จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ หรือจัดสอนตามหลักสูตรของสถานประกอบการ 
และความสามารถน าความรู ้และทกัษะมาเทียบโอนเพื่อรบัคณุวฒุิวิชาชีพได ้

12. ครูในวิชาชีพสถานศึกษา หรือครูฝึกในสถานประกอบการ ตอ้งเป็นผูส้  าเร็จ
การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา  และผ่านการศึกษา หรือฝึกอบรมครูวิชาชีพ  หรือเป็น



  52 

ผู้ช านาญการ หรือผู ้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขา หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ และประสบ
ความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา  มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับเด่นชัดในสังคม  และท้องถิ่น และ
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด ้

13. ให้มีส  านักพัฒนาครูวิชาชีพ  อยู่ในก ากับของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่
ก าหนดเกณฑท์ดสอบ ออกใบรบัรองมาตรฐานวิชาชีพ และครูฝึกอบรมในสถานประกอบการ ให้
การฝึกอบรมครูวิชาชีพ และครูฝึกอบรมในสถานประกอบการมาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เทคโนโลยีใหม่ที่ เกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพ  และจัดฝึกอบรมครูให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

14. การบริหาร และการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนใหม้ีความอิสระโดย
มีการก ากับติดตาม การประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจากรฐั และต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ ์การประเมินคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรฐั 

15. ใหส้ถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18(2) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์ร
ชุมชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนศิษย์เก่า และผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จาก
ต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

16. ใหส้ถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยรฐัตอ้งก าหนดนโยบาย และมาตรการที่ชดัเจนเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม
ของเอกชน 

17.การก าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรฐั ขอบเขตพืน้ที่การศึกษา 
หรือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหค้  านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

ของเอกชน โดยใหร้ฐัมนตรี หรือคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
รบัฟังความคิดเห็นของเอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย 

18.ใหส้ถานศึกษาของเอกชนที่จดัการศึกษาระดับปริญญาตรีด  าเนินการไดโ้ดย
อิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอดุมศึกษา
เอกชน 
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สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา เดิมมีชื่อว่า สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสมาคม  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2517 โดยมีส านักงานใหญ่ที่ 
โรงเรียนพณิชยการเจา้พระยา นายกสมาคมคนแรกคือ อาจารยส์นุทร เปรมฤทยั 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ตัง้อยู่เลขที่ 1097/35-36 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขต
ดสุิต กรุงเทพฯ เปิดบริการแก่สมาชิก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน มีอาจารย ์ดร.อดิศร สิน
ประสงค์ รบัต าแหน่งนายกสมาคมเป็นสมาคมวิชาชีพของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่ว
ประเทศ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) เป็น องค์กรที่ เป็นศูนย์รวม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาติในด้านอาชีวศึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เป็นผูป้ระสานงาน กบัหน่วยงานทัง้ ภาครฐั และเอกชน และ
ร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกของสมาคม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นศูนยร์วมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในดา้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประสานงาน  กับกระทรวงศึกษาธิการ  และการพัฒนา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู-อาจารย ์และ
โรงเรียนในกลุ่ม โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา 

3. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนกัเรียนและครูที่ยากจน หรือประสบปัญหาต่าง ๆ 
4. เพื่อส่งเสริมสมัพนัธภาพทางการศึกษากบัสมาคมการศึกษาอ่ืน ๆ  

ทางสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุา ไดแ้บ่งสมาชิกออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี ้ 

1. กลุ่มกรุงเทพมหานคร    มีจ านวนสมาชิก           73   วิทยาลยั 
2. กลุ่มภาคกลาง      มีจ านวนสมาชิก         102   วิทยาลยั 
3. กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   มีจ านวนสมาชิก         144   วิทยาลยั 
4. กลุ่มภาคเหนือ   มีจ านวนสมาชิก           44   วิทยาลยั 
5. กลุ่มภาคใต ้    มีจ านวนสมาชิก           40  วิทยาลยั 

                                           รวมจ านวนสมาชิกทัง้สิน้          403          วิทยาลยั 
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ผูวิ้จัยไดน้ าขอ้มลูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน, 2562) มาก าหนดเป็นกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัประกอบดว้ย 
รายชื่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ครูอาชีวศึกษา หมายความถึง ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในสถาบันอาชีวศึกษาตามสาขา

วิชาชีพต่างๆ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น ในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
อาชีวศึกษา ทั้งของรฐัและเอกชน ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถทัง้ในอาชีพครู และอาชีพ
เฉพาะสาขาวิชาชีพต่างๆ ทัง้ดา้นทฤษฎี และการปฏิบตัิเป็นอย่างดี 

คณุลกัษณะของครูอาชีวศึกษา  ควรมีฝีมือ คณุสมบตัิ หรือลกัษณะเด่นในความเป็น
ครูอาชีวศึกษา ทั้งนีเ้พราะวิชาชีพครูซึ่งจัดเป็นวิชาชั้นสงู จ าเป็นตอ้งมีลกัษณะเด่น เพราะครูเป็น
ปัจจัยในการผลิตที่ส  าคัญยิ่งในระบบการจัดอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวของการผลิตก าลังคนภายในสถานศึกษาจะขึน้อยู่กับครูเป็นส าคัญ ครูที่ท าการสอนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทัง้ในฐานะ
ครู ฐานะผูป้ระกอบการอาชีพ และมีเทคนิคเพียงพอที่จะเป็นตวัอย่าง และถ่ายทอดใหก้บันักเรียน
ได ้

สภ าอาชี วศึ กษ าแห่ ง รัฐ บ าลก ล างสห รัฐ  (The Federal Board of Vocational 
Education) ไดเ้สนอแนะว่า ครูอาชีวศึกษาควรมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้

1. เป็นผูม้ีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจนกัศึกษา 
2. มีความคิดอ่านที่จะจดัการกบัสถานการณย์ุ่งยากไดอ้ย่างหลกัแหลม 
3. เป็นผูม้องโลกในแง่ดี มีความกระตือรือรน้ มีความเชื่อมั่น และความมั่นคงในการ

ด ารงชีวิตในสงัคมที่ซบัซอ้นนี ้
4. เป็นผูม้ีนิสยัช่างสงัเกตเฉียบแหลม และทศันะที่กวา้งไกล 
5. มีกิจนิสัย และบุคลิกลักษณะมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคม และครู

อาชีวศึกษาควรจะมีสมรรถนะเพิ่มเติม ดงันี ้
5.1 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
5.2  ประสบการณใ์นการท างานในสาขาอาชีพ 
5.3  มีความเขา้ใจในสภาพสงัคม และเศรษฐกิจของสถานศึกษาแห่งนัน้ 
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5.4  มีความสามารถในการสอนอันเป็นทักษะในอาชีพที่ส  าคัญยิ่งโดยค านึงถึง
คนพิการทุพพลภาพ สตรี แรงงานที่ไรก้ารศึกษา แรงงานสงูอายุที่ไม่ไดร้บัการฝึกอาชีพใหม่  เป็น
ตน้ 

6. ฝึกบุคลิกภาพส าหรบัไปประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจขนาดย่อมรวมทั้งผลิต
บุคลากรใหก้บัธุรกิจเหล่านีโ้ดยตรงตามที่ไดร้บัการรอ้งขอ และบทบาทใหม่ของครูอาชีวศึกษาที่
ควรไดค้  านึงถึง  ไดแ้ก่ 

6.1 การประสานกบัระบบการศึกษาอ่ืน และการฝึกอาชีพระดบัต่างๆ 
6.2 ร่วมก าหนดและพฒันามาตรฐานการศึกษา และฝึกอาชีพของประเทศ 

6.3 พฒันาหลกัสตูรร่วมกบัหน่วยงาน และองคก์รที่เกี่ยวขอ้ง 
6.4 ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน  (Cooperative 

education) ในการฝึกอบรม (Training) เช่น การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual system) 
6.5 พิ จ า รณ าก าห น ด  และ ฝึกอบ รม แบบ สม รรถ ฐ าน  (Competency 

cooperative training) 
6.6 พฒันาวิธีการฝึกนกัศึกษา เพื่อใหเ้กิดกิจนิสยัในการท างาน (Work habits) 
และจรรยาบรรณในอาชีพ (Work ethics) ที่เหมาะสม 

6.7 แสวงหาความรูเ้พื่อใหท้ันกับเหตกุารณ์ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

6.8 พฒันาความเป็นมืออาชีพบนพืน้ฐานของความมีวิญญาณครู และคณุธรรม 

ในปัจจุบัน จากการเพิ่มจ านวนผูเ้รียนอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพในเชิงปฏิบัติ  การท าให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทวิภาคี  และการมีความสามารถในการเป็น
ผูป้ระกอบการในอนาคต ผูท้ี่ท าใหเ้ป้าหมายส าเร็จ คือ ครูอาชีวศึกษาเอกชน จึงมีความส าคญัและ
ต้องมีสมรรถนะด้านความรูใ้นการสอนอาชีวศึกษา  และสมรรถนะทางความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประสบการณท์างวิชาชีพ และที่ส  าคญัคือสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ทัง้นีเ้ชื่อว่าถ้า
ครูอาชีวศึกษามีสมรรถนะในทุกดา้นแลว้จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดร้บัการเรียนรูท้ี่มีคณุภาพมากขึน้  
 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 

ความตอ้งการจ าเป็น (Needs) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการก าหนดความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่เกิดขึน้จริงกับสภาพที่ควรจะเป็น  จากนั้นท าการประเมินผลและจัด
เรียงล าดับความส าคัญเพื่อระบุความต้องการจ าเป็น  แล้วใช้ข้อมูลนั้นในการก าหนดวิธีการ
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แกปั้ญหาส าหรบัการพฒันางานของบุคคลหรือองคก์ร เพื่อปิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่
ควรจะเป็น  และ(สุ วิมลว่องวาณิ ช , 2558) หมายถึ งช่องว่าง  (Gap) หรือความแตกต่าง 
(Discrepancy) ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ในปัจจุบันกับผลลัพธ์ที่ต้องการโดยความแตกต่างที่
เกิดขึน้จะบอกถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่ปริมาณของความแตกต่างดังกล่าว จะได้รบัการจัดเรียง
ความส าคญัก่อน หลงั เพื่อเลือกความตอ้งการจ าเป็นที่มีความส าคัญมากที่สดุมาท าการวิเคราะห์
หาสาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นนั้น จากนั้นจึงหาแนวทางในการขจดัความตอ้งจ าเป็น
นัน้ใหห้มดไป 

Needs มีผูแ้ปลความหมายในภาษาไทยว่า "ความตอ้งการจ าเป็น" หรือบางครัง้ใชค้  าว่า 
"ความต้องการ" แต่ในงานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยใช้ค  าว่า  "ความต้องการจ าเป็น" โดยมีนักวิชาการให้
ความหมาย อธิบายถึงความตอ้งการจ าเป็น  

สุวิมล ว่องวาณิช (2558) เสนอแนวคิดในการให้ความหมายของความตอ้งการจ าเป็น
แบ่งตามมมุมอง 2 มมุมอง คือ 

1. มุมมองทางจิตวิทยา มุมมองนีไ้ดร้บัอิทธิพลส าคัญและมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎี
ความตอ้งการจ าเป็นของ อับราฮัม มาสโลว ์(Abraham Maslow) โดยแบ่งความตอ้งการจ าเป็น
ออกเป็น 5ระดับขั้น คือ พีระมิดความตอ้งการจ าเป็น (Maslow's hierarchy of needs pyramid) 
คือ 

1) ความตอ้งการจ าเป็นทางกายภาพ (Physiological needs) 
2) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นความมั่งคงปลอดภยั (Security/safety needs) 
3) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นความรกั (Love and belonging needs) 
4) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการเห็นคณุค่าในตนเอง (Esteem needs) 5) ความ

ตอ้งการจ าเป็นดา้นการบรรลสุจัการแห่งตน (Self-actualization needs) 
2. มุมมองทางการประเมิน นักประวิชาการได้จ าแนกความต้องการจ าเป็นไว้

หลากหลาย แต่ที่ปรากฏขัดเจนสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ ความแตกต่าง (Discrepancy) และ
ประโยชนท์ี่ไดร้บั (Benefits) 

2.1 ความต้องการจ าเป็นคือ ความแตกต่างความขาดแคลน ซึ่งยังแบ่งออกได้
เป็น 2 มิติ คือ 

2.1.1 มิติความแตกต่างสาระส าคัญของกลุ่มนีก้ล่าวโดยสรุปคือจะใหน้ิยาม
ความตอ้งการจ าเป็นว่าเป็น ช่องว่าง (Ga) ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่สภาพที่เกิดขึน้จริงในปัจจบุนั (What 
is) กบัสิ่งที่ควรจะเป็นสภาพที่พึงปรารถนา (What should be) 
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2.1.2 มิติความเสียหายที่เกิดขึน้กลุ่มนี ้มองความส าคัญว่านอกจากจะเป็น
ความแตกต่างตามกลุ่มมิติความแตกต่างแลว้ ยงัสนใจดว้ยว่า ความแตกต่างที่เกิดขึน้นั้นรุนแรง
พอที่จะท าใหป้ระสบภาวะที่ไม่น าพอใจหรือเกิดปัญหาหรือความเสียหายขึน้หรือไม่ ถา้ไม่ถึงชั้นก็
จะไม่รียกว่าเป็นความตอ้งการจ าเป็น 

2.2 ความต้องการจ าเป็นคือประโยชน์ที่ ได้รับ มีนักประเมินบางท่าน เช่น  
สคิฟเว่น (Scriven.1991) ไดน้ิยามความตอ้งการจ าเป็นในมุมมองความแตกต่างที่เป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไปนั้น ไม่น่าจะเหมาะสม เหตุที่ระดับความพึงปรารถนามักจะเป็นอุดมคติเกิดไป ไม่
สามารถปฏิบตัิได ้

สตัฟเฟิลบีม (สุวิมล ว่องวาณิช. 2558; อา้งอิงจาก Stufflebeam. 1977) ไดเ้สนอนิยาม
เกี่ยวกบัความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 4 มมุมองดงันี ้

1. มุมมองความแตกต่าง (Discrepancy view) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผล
การปฏิบตัิ งานที่ตอ้งการกบัที่สงัเกตเห็น เป็นการใหค้วามหมายแบบดัง้เดิม 

2. มุมมองประชาธิปไตย (Democratic view) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ตอ้งการ
ใหเ้กิดโดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวขอ้ง 

3. มมุมองวินิจฉัย (Diagnostic view หมายถึง ส่ิงซึ่งหากไม่ไดร้บัการตอบสนองหรือ
ขาดแคลนจะท าใหเ้กิดอนัตราย 

4. มมุมองวิเคราะห ์(Analytic view) หมายถึงทิศทางหรือแนวทางที่คาดว่าตอ้งมีการ
ปรบัปรุงจากขอ้มูลสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบนัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น มาจากศัพทค์  า
ว่า Needs assessment ซึ่งประกอบดว้ยค าว่า Needs ซึ่งไดอ้ธิบายความหมายไวก้่อนหนา้นี ้ส่วน
ค าว่า Assessment มีความหมายดงันี ้

Assessment ในภาษาไทยใช้ว่า "การประเมิน" หมายถึง กระบวนการในการรวบรวม
ขอ้มูลให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานที่น าไปสู่การตัดสินใจในการ
ประเมินผล เมื่อน าค าว่า Needs คือ ความต้องการจ าเป็น และค าว่า Assessment คือ "การ
ประเมิน" มารวมกันจะได้เป็น "การประเมินความต้องการจ าเป็น" (Needs assessment) เป็น
กระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพในปัจจุบัน (What is) กับสภาพที่ควรจะเป็น 
(What should be) ส่วนใหญ่จะเนน้ความแตกต่างของผลผลิต (Outcome gaps) เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง โดยเป็นการระบุความตอ้งการ และหาสาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการ
จ าเป็นและจัดล าดับความส าคัญ เพื่อเป็นขอ้มูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรบัปรุงแก้ไข การ
ด าเนินงานขององคก์ร (Witkin B.R.; & Altschuld J.W, 1995);(สวิุมล ว่องวาณิช, 2558) 
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สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นจะท าใหเ้ห็นถึงความแตกต่างกันระหว่าง
สถานภาพของสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งแสดงถึงสภาวะที่ไม่น าพอใจอนัเป็นจุดเริ่มตน้ของ
การเริ่มตันหาหนทางแก้ปัญหาต่อไป เทคนิคการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ไม่ไดร้ะบุวิธีการ
แก้ไขปัญหาแต่จะชีแ้นะทางเลือกในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการ
วิเคราะหท์ี่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ 

หลกัการส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
สุวิมล ว่องวาณิช (2558) กล่าวว่า หลักการส าคัญของการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็น เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่ควรจะเป็น  และสภาพที่เป็นอยู่  โดยแบ่ง 
ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. การศึกษาส่ิงที่มุ่งหวงั (What should be) 
2. การศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนั (What is) 
3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นจริงและ

จดัล าดบัความส าคญัของผลที่เกิดขึน้ เพื่อระบุความตอ้งการจ าเป็น (Needs identification) 
4. การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็น  (Needs analysis) และ

จดัล าดบัความ ส าคญัของสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น 
5. การศึกษาและก าหนดแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่ท าให้เกิด

ความต้องการจ าเป็น  (Needs solution) กลุ่ม เป้ าหมายและระดับความต้องการจ าเป็น 
กลุ่มเป้าหมายและระดับของความตอ้งการจ าเป็น ความตอ้งการจ าเป็นสามารถเกิดขึน้ที่ระดับ
แตกต่างกนั 3 ระดบัคือ 

ระดับที่ 1 (ขั้นปฐมภูมิ) คือความต้องการจ าเป็นของผู้รบับริการ (Service 
receivers) ไดแ้ก่ นักเรียน ลูกค้า ผู ้ป่วย เป็นตน้ บุคคลในระดับนี ้ถือเป็นหัวใจของกระบวนการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น เนื่องจากการด าเนินการส่วนใหญ่มุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนก์ับบุคคล
กลุ่มนีม้ากที่สดุ 

ระดับที่ 2 (ชั้นทุติยภูมิ) คือความต้องการจ าเป็นของผู้ให้บริการและผู้วาง
นโยบายผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการรกัษาสขุภาพ บุรุษไปรษณีย ์บรรณารกัษ์ และผูบ้ริหาร เป็นตนั บุคคล
กลุ่มนีอ้าจมีความสมัพนัธท์างตรงทางออ้ม กบับุคคลในระดบัที่ 1 โดยอาจเป็นผูใ้หบ้ริการ หรือเป็น
ผูว้างแผน ความตอ้งการจ าเป็นของบุคคลกลุ่มนีม้กัเกี่ยวขอ้งกบังานที่ท าอยู่ และโดยมากอยู่ในรูป
ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม (Training needs) 
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ระดับที่ 3 (ขั้นตติยภูมิ) คือทรพัยากร หรือวิธีการแก้ปัญหา (Resources or 
Solution) เช่น อาคาร สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดอุปุกรณ์ และเทคโนโลยี เป็นตนั ความตอ้งการ
จ าเป็นในระดับนี ้โดยมากมีลักษณะคล้ายกับวิธีการแก้ปัญหาความตอ้งการจ าเป็นที่เกิดขึน้ใน
ระดบัที่1 สวิุมล ว่องวาณิช (2558) แบ่งประเภทของความตอ้งการจ าเป็น โดยมีรายละเอียดสรุปได้
ดงันี ้1) แบ่งตามช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานขององคก์ร 2) แบ่งตามวิธีการประเมิน 3) แบ่ง
ตามแนวคิดความขาดแคลนหรือการแกปั้ญหา 4) แบ่งตามผลลพัธข์องการด าเนินงาน 5) แบ่งตาม
แนวคิดเชิงระบบ 6) แบ่งตามลักษณะของขอ้มูล 7) แบ่งตามที่มาของขอ้มูล 8) แบ่งตามองคก์ร
ผูร้บัหรือผูใ้หบ้ริการ 9) แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งก าหนดความตอ้งการจ าเป็น 10) แบ่งตาม
ช่วงเวลาที่ตอ้งก าหนดความตอ้งการจ าเป็นและ 11) แบ่งตามขอบเขตการวิจยั 

การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
การจัดล าดบัความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นมีความส าคัญและเป็นส่วนที่ท า

ใหก้ารประเมินทราบถึงความตอ้งการจ าเป็นหรือปัญหาที่แทจ้ริงที่ควรไดร้บัการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน
ก่อนปัญหาอ่ืนซึ่งวิธีที่ใช้จัดเรียงความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นนั้นมีหลายวิธีด้วยกันผู ้
ประเมินจะตอ้งเลือกใช้และด าเนินการดว้ยความระมัดระวังภายในระยะเวลาและทรพัยากรที่
จ าเป็นในงานวิจยันีผู้วิ้จยัจดัล าดบัความส าคญัความตอ้งการจ าเป็นโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ Mean 
Difference Method (MDF) วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  Priority Needs Index (PNI) แ ล ะ วิ ธี ก า ร
วิเคราะหM์odified Priority Needs Index (PNImodified) นงลกัษณ ์วิรชัชยั และ สวิุมล ว่องวาณิช ได้
ปรบัปรุงจากวิธี Priority Needs Index (PN) โดยการหารค่าผลต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง  (I) 
กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) โดยใช้หลักการก าหนดความต้องการจ าเป็นจากระดับของ
สภาพที่เป็นจริง เพื่อใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน (สุวิมล ว่องวานิช. 2558) ซึ่งสูตรในการค านวณมี
ดังนี ้ วิธี PNImodified มีข้อดีคือ ค านวณง่ายให้ข้อสรุปที่ดี และเมื่อถ่วงน ้าหนักจะท าให้ได้ความ
แตกต่างที่ชดัเจนขึน้ และผลจากการศึกษาของ คมศร วงษ์รกัษา พบว่า การจดัเรียงล าดบัโดยวิธีนี ้
มีผลใกลเ้คียงกบัสภาพจริงที่เกิดขึน้กบัประชากรมากกว่าวิธีการจดัเรียงล าดบัแบบอ่ืน และมีความ
เที่ยงในระดับสูง  ส่วนข้อจ ากัดของวิธีนี ้คือ  ข้อตกลงเบื ้องต้นเป็น  Interval scale ที่ไม่ค่อย
เหมาะสม และเป็นการพิจารณาแยกกันระหว่างสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน กับสภาพที่คาดหวัง
ผลต่างที่มีค่าเท่ากนัในระดบัต ่ากบัระดบัสงูยากในการจดัเรียงล าดบั โดยการจดัล าดบัความส าคญั
ของความตอ้งการจ าเป็นจะใชก้ารเรียงดัชนีจากมากไปหานอ้ย  ดัชนีที่มีค  ามากแปลว่า มีความ
ตอ้งการจ าเป็นสงูที่จะไดร้บัการพฒันามากว่า ดชันีที่มีค่านอ้ยกว่า 
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สรุปไดว่้า ในการวิจยัครัง้นี ้วิจัยเลือกใชป้ระเภทของความตอ้งการจ าเป็น โดยแบ่งตาม
ขอบเขตการวิจัย ซึ่งแบไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) การระบุความตอ้งการจ าเป็นที่มีความส าคญัที่สุด 
(Needs identification) 2) การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น  (Needs 
analysis) และ 3) การก าหนดทางเลือกของการแก้ไขปัญหา (Needs solution) เนื่ องจาก
ครอบคลุมและสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของวิจัย  ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยวิธีการฝึกอบรมผสมผสาน
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
1.1 ความหมายของรูปแบบ 

บาร์โดและฮาร์ทแมน  (Bardo; & Hartman. 1982: 70) ให้ความหมายของ
รูปแบบว่าเป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึน้ เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส  าคัญๆ ของปรากฏการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อใหง้่ายต่อการท าความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์
อย่างละเอียดทุกแง่มมุ ส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ จะตอ้งมีรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึง
จะเหมาะสม และรูปแบบนัน้ๆ ว่ามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดม้ีขอ้ก าหนดตายตวั ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง และวัตถุประสงคข์องผูส้รา้งรูปแบบที่ตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณ์
นัน้ๆ อย่างไร 

ควีเวส (Keeves. 1988: 386) ใหค้วามหมายของรูปแบบว่าเป็นการแสดงความ
เกี่ยวพันธ์เชิงโครงสร้างตามสมมติฐาน  เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรภายใต้
สถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาที่ตอ้งการศึกษา โดยจะไม่มีความหมายในลกัษณะที่เหมือนกัน 
กับทฤษฎีจนกว่าจะไดร้บัการยืนยันและสามารถสรุปอา้งอิงได้ ก็จะช่วยให้เกิดทฤษฎีต่างๆ ขึน้
ตามมา 

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2549: 27) ใหค้วามหมายของรูปแบบว่าเป็นวิธีการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งไดถ้่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ตลอดทัง้จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณห์รือเรื่องราว
ใดๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่นภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง
ต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตรใ์ห้สามารถเข้าใจได้ง่าย  และในขณะเดียวกันสามารถ
น าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ไดอ้ย่างกระชบัภายใตห้ลกัการอย่างมีระบบ 

ทิศนา เขมมณี  (2548: 220) ให้ความหมายของรูปแบบว่าเป็นเครื่องมือทาง
ความคิดที่บุคคลใชใ้นการหาค าตอบ ความรู ้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ โดยสรา้งมา
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จากความคิดประสบการณ์ การใชอ้ปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหลักการต่างๆ และแสดงออกใน
ลกัษณะใด ลกัษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ช่วยใหต้นเองและ
บุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี 

สรุปไดว่้า รูปแบบเป็นสิ่งที่พัฒนาขึน้ เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส  าคัญๆ ของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและช่วยท าความเข้าใจใน
ขอ้เท็จจริงปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ โดยการจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึน้เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

1.2 ประเภทของรูปแบบ 
นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้

สมิทส ์(Smith. 1980: 461) แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 2 แบบ ดงันี ้
1. รูปแบบเชิงกายภาพ จ าแนกเป็น รูปแบบรูปป้ันที่มีลกัษณะคลา้ยของ

จริง เช่น เครื่องบินจ าลอง และรูปแบบเชิงอุปมา ที่มีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณจ์ริง เช่น การทอด
ลองทางเคมีในหอ้งปฏิบตัิการก่อนท าการทดลองจริง 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ จ าแนกเป็นรูปแบบข้อความ ซึ่งเป็นการใช้
ขอ้ความในการอธิบายย่อ เช่น ค าพรรณนาลกัษณะงาน เป็นตน้ และรูปแบบทางคณิตศาสตร ์

ควีเวส (Keeves. 1988: 561- 565) แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 4 แบบ  
ดง้นี ้

1. Analogue Model เ ป็ น รูป แบ บที่ ใช้ก ารอุป ม าอุป มั ย เที ย บ เคี ย ง
ปรากฏการณ ์ซึ่งเป็นรูปแบบเพื่อสรา้งความเขา้ใจในปรากฏการณ์เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบการ
ท านายจ านวนนกัเรียนที่จะเขา้สู่ระบบโรงเรียน เป็นตน้ 

2. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณ์ ที่ศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้งทางความคิด 
องคป์ระกอบและความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นัน้ๆ เช่น รูปแบบการเรียนรูใน
โรงเรียน เป็นตน้ 

3. Mathematic Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตรเ์ป็นสื่อใน
การแสดง ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยา 
ศึกษาศาสตรแ์ละการบริหารการศึกษา 

4. Casual Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห์แบบ 
Path Analysis โดยการน าเอาตวัแปรต่างๆ มาสมัพนัธก์นัเชิงเหต ุและผลที่เกิดขึน้ 
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ศิริชยั กาญจนวาสี (2550: 46) แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 3 แบบ ดงันี ้
1. รูปแบบเชิงบรรยาย เป็นการน าเสนอโดยใชค้  าบรรยายระบุถึงหลกัการ หรือตัว

แปร และมีค าอธิบายถึงปรากฏการณด์ว้ยค าบรรยายความสมัพนัธร์ะหว่าง แนวคิด หลกัการ หรือ
ตวัแปรเหล่านัน้ 

2. รูปแบบเชิงรูปภาพ เป็นการน าเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์จ าลอง 
แสดงถึงแนวคิด หลักการ หรือตัวแปร และลากเสน้โยงความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิด หลักการ 
หรือตวัแปร เหล่านัน้ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นการน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทนแนวคิด 
หลกัการ หรือตวัแปร และใชฟั้งกช์ันคณิตศาสตรเ์ชื่อมโยงความสมัพันธ์ระหว่าง แนวคิด หลกัการ 
หรือตวัแปร เหล่านัน้ 

โดยสรุปแลว้รูปแบบมี 2 ประเภท คือ รูปแบบเชิงกายภาพ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะ
คลา้ย ของจริง และรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะเป็นขอ้ความ แนวคิด ภาษา 
แผนภูม ิรูปภาพ หรือสมการทางคณิตศาสตร ์

1.3 กระบวนการพัฒนารูปแบบ 
ทรงศกัดิ์  ภูสีอ่อน (2547) ไดพ้ฒันารูปแบบประเมินคุณภาพผูป้ระเมินภายนอก 

ส าหรบั การศึกษาขัน้พืน้ฐาน วิธีด  าเนินการวิจยัใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน 
คือ (1) การสรา้งรูปแบบการประเมิน  (2) การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน  (3) การประเมิน
รูปแบบการ ประเมิน และ (4) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าหรบัประมวลผลการประเมิน
คณุภาพผูป้ระเมินภายนอกส าหรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

วรรณรตัน  ์ ใจซื่อกุล (2547) ไดพ้ัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลง
หลักสูตรไปสู่ การสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบ์ัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี
ขัน้ตอน 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสรา้งรูปแบบการควบคมุคุณภาพการแปลงหลกัสตูรไปสู่
การสอน  ของ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบ์ัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  โดยการ (1) 
การศึกษาขอ้มูลและ แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับการควบคมุคุณภาพการแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน 
(2) สร้างรูปแบบจาก ข้อมูลในระยะที่ 1 (3) ตรวจสอบรูปแบบ และเครื่องมือประกอบการใช้
รูปแบบ ขัน้ตอนที่ 2 คือ การ ทดลอง และปรบัปรุงการใชรู้ปแบบ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ (1) การ
ทดลองน ารูปแบบที่สรา้งในขัน้ตอนที่ 1 ไปทดลองใชก้บัรายวิชากระบวนการพยาบาล และเมื่อการ
ทคลองสิน้สดุลงไคม้ีการ ประเมินรูปแบบเพื่อน ามาปรบัปรุงรูปแบบใหม้ีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
ในการที่จะน าไปทดลองใช้ ในระยะต่อไป (2) การทดลองน ารูปแบบที่สรา้งในขั้นตอนที่  1 ไป
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ทดลองใชก้ับ 2 รายวิชา และเมื่อการทดลองสิน้สุดการทดลอง ไดม้ีการประเมินรูปแบบเพื่อน ามา
ปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสม มากยิ่งขึน้ (3) การหาความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบที่
ปรบัปรุงในระยะที่ 2 ไปใชใ้นทุกรายวิชาของหลกัสตูร 

ทิวารกัษ์  เสรีภาพ (2548) ได้พัฒนารูปแบบโดยได้มีกระบวนการด าเนินการ
พฒันา 4 ขัน้ตอน คือ (1) การวิเคราะห ์สังเคราะหแ์นวคิดทฤษฏี จากเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
และจากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ น ามาร่างรูปแบบการประเมิน (2) การสรา้งรูปแบบการประเมิน
และคู่มือการประเมิน (3) การทดลองใชรู้ปแบบการประเมินทีโ่รงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 
และ (4) การประเมินรูปแบบ 

ธวัช  เติมญวน (2548) ไดพ้ัฒนารูปแบบโดยไดใ้ชก้ระบวนการ  4  ขั้นตอน คือ 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากเอกสาร
ต ารา บทความ งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ขัน้ตอนที่ 2 ส ารวจ
สภาพปัญหาการ จัดการเรียนการสอน ขัน้ตอนที่ 3 สรา้งรูปแบบการพฒันาการจัดการเรียนการ
สอน ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  โดยสอบถาม
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน 

ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ  (2550) ได้พัฒนารูปแบบโดยมีขั้นตอน  6 ขั้นตอน  คือ 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ขัน้ตอนที่ 3 สรา้ง
และตรวจสอบ รูปแบบ ขั้นตอนที่4 ทดลองรูปแบบขั้นตอนที่ 5 ประสิทธิผลของรูปแบบ  และ 
ขัน้ตอนที่ 6 การปรบัปรุง รูปแบบ 

ความหมายของการประเมินผล 
การประเมินผล คือ การตดัสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกวัดโดยการเทียบกบัเกณฑ์ จุดเนน้

ของการประเมินอยู่ที่ความยุติธรรมและความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใชใ้นการตัดสินที่มีความ
โปร่งใสและเปิดเผย นอกจากนี้การประเมินผลที่ดีต้องอยู่บนฐานของขอ้มูลที่มีความตรงและ
เชื่อถือได ้ซึ่งไดม้าจากกระบวนการวัดผลที่มีคณุภาพซึ่งสามารถใหผ้ลการวัดที่ถูกตอ้งสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริง 

การจัดประเภทของการประเมินผล 
การประเมินผลสามารถจัดประเภทได้หลายประการ  ขึน้อยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด

ประเภท ดังนี ้ (สุวิมล  ว่องวาณิช .(2543) คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา) 
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การออกแบบระบบการประเมินผลภายในคู่มือการประเมิน 
1. บทบาทของการประเมิน 

1.1 การประเมินความก้าวหนา้ (Formative evaluation) เป็นการประเมินผลที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) ที่สะท้อนจุดเด่นและจุดบกพร่องในการ
ด าเนินงาน ผลการประเมินสามารถน า ไปใชป้ระโยชนใ์นการปรบัปรุงกระบวนการด า เนินงานใหม้ี
คณุภาพดียิ่งขึน้ แมใ้นขณะที่การด าเนินงานยงัไม่สิน้สดุ 

1.2 การประเมินผลสรุป (Summative evaluation) เป็นการประเมินผลหลังจาก
ที่การด าเนินงานสิน้สดุลงแลว้ เป็นการใหข้อ้มลูที่ช่วยในการตดัสินคณุภาพของผลการด าเนินงาน 
และช่วยในการตดัสินอนาคตของการด า เนินงานหรือโครงการว่าควรยุติ ขยายงาน หรือปรบัการ
ด าเนินงานอย่างไรต่อไปการประเมินความกา้วหนา้และการประเมินผลสรุปต่างมีประโยชนต์่อการ
ปฏิบัติงานทั้งคู่เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน  แต่ต่างกนัที่ช่วงเวลาของการด า เนิน
งาน การประเมินความก้าวหนา้จะกระท า ในระหว่างที่ก าลงัมีการด าเนินงานหรือโครงการและให้
ขอ้มูลที่ช่วยในการปรบัปรุงแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน  ท าใหก้ารปฏิบัติงานด าเนินงานไปตาม
แผนงานที่ก าหนด ส่วนการประเมินผลสรุปจะกระท า หลังจากการปฏิบัติงานสิน้สุดลงแลว้และ
ขอ้มลูที่ไดจ้ะใชป้ระโยชนใ์นการตดัสินอนาคตของโครงการ 

2. ช่วงเวลาของการประเมินผล 
การประเมินผลเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของการปฏิบตัิงาน สามารถ 

แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ ดงันี ้
2.1 การประเมินผลก่อนการด าเนินงาน เช่น การประเมินผลนักเรียนก่อนการ

เรียนการสอน เป็นการศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัสภาพการด าเนนิงานของหน่วยงาน วิธีการประเมินที่ใช้
ในขั้นตอนนี ้ไดแ้ก่ การประเมินบริบท (Context valuation) หรือการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  
ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการวางแผนการปฏิบตัิงาน 

2.2 การประเมินผลระหว่างการด า เนินงาน เช่น การประเมินผลนกัเรียน ระหว่าง
ก าลังมีการเรียนการสอนอยู่เป็นการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน  การประเมิน
ความกา้วหนา้ (Formative evaluation) หรือการประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็น
การประเมินที่เกิดขึน้ในขัน้ตอนนี ้

2.3 การประเมินผลหลงัสิน้สดุการด าเนินงาน เช่น การประเมินผลเพื่อตดัสินการ
เลื่อนชัน้ของนกัเรียน การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) หรือการประเมิน 

3. ผูท้  าการประเมินผลในการประเมินผล ผูท้  าการประเมินผลแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
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3.1 การประเมินผลโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

เรียกว่า การประเมินผลภายใน (Internal evaluation) มีข้อดีที่ผู ้ประเมินมีความรู้ในบริบทของ
ตนเองมากกว่าผูอ่ื้น จึงน่าจะมองตนเองไดด้ีกว่าผูอ่ื้น แต่อาจมีขอ้จ า กัดที่ผูป้ระเมินอาจจะไม่ใช่
มืออาชีพ กระบวนการประเมินอาจท า ได้ไม่รอบด้านหรือใชวิ้ธีการที่ไม่เหมาะสมและมักจะมี
จุดอ่อนที่โตเ้ถียงกนัเสมอเกี่ยวกบัความล า เอียงหรืออคติในการประเมิน เนื่องจากผูป้ระเมินตนเอง
อาจให้ขอ้มูลที่ล  า เอียงเขา้หาตนเอง อย่างไรก็ตาม หากสามารถขจัดปัญหานีไ้ด้ การประเมิน
ตนเองหรือการประเมินผลภายในก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานเพราะเป็นการ
ท างานที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ท า ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัในการพฒันาการท างาน 

3.2 การประเมินผลโดยบุคลากรภายนอกที่ไม่ไดม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
หรือสิ่งที่ถูกประเมิน แต่มีความช านาญในวิชาชีพของการประเมิน เรียกว่าการประเมินผลภายนอก 
(external evaluation) ผลการประเมินมาจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณใ์นการประเมินซึ่งเป็นที่
เชื่อกันว่าใหข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือ และมีความเป็นกลาง แต่ก็อาจมีขอ้จ ากัดในดา้นความครอบคลุม
ครบถ้วนของสิ่งที่ถูกประเมิน รายละเอียดของขอ้มูลที่ช่วยในการปรบัปรุงการท างานอาจจะนอ้ย
กว่าการประเมินผลภายใน เพราะผูป้ระเมินภายนอกจะเขา้ใจในบริบทของหน่วยงานที่ถูกประเมิน
น้อยกว่าบุคคลที่อยู่ภายใน  และเป็นการประเมินที่เน้นผลภาพรวมในการด า  เนินงานของ
หน่วยงานภายใตช้่วงเวลาที่คณะผูป้ระเมินไดเ้ขา้ไปท าการประเมิน 

4. สิ่งที่ถูกประเมิน การประเมินผลโดยทั่วไป สิ่งที่ถูกประเมิน ไดแ้ก่ 
4.1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น  (Needs assessment) เป็นการประเมิน

เพื่อตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายังมีจุดใดบา้งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ตอ้งการท าใหส้ามารถวางแผนการด าเนินงานไดส้อดคลอ้งและสนองความตอ้งการของหน่วยงาน
หรือผูเ้กี่ยวขอ้งเป็นการประเมินเพื่อน าผลไปใชใ้นการวางแผนปฏิบตัิการหรือด าเนินโครงการใดๆ 

4.2 การประเมินปัจจัยเขา้ (Input evaluation) เป็นการประเมินตัวป้อนที่ใช้ใน
การด าเนินงาน เช่น บุคลากร สถานที่ งบประมาณ ซึ่งท า ใหท้ราบขอ้มลูเกี่ยวกบัสภาพของปัจจยัที่
ใชใ้นการด าเนินงานและเป็นการเตรียมความพรอ้มของปัจจยัต่างๆ ส าหรบัการด าเนินงานต่อไป 

4.3 การป ระ เมิ น ก ระบ วน การ  (Process evaluation) เ ป็ นก ารป ระ เมิ น
กระบวนการด าเนินงาน ซึ่งท าใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ก าลงัเกิดขึน้ในการท างาน 
ท าใหม้ีขอ้มลูที่ช่วยในการปรบัปรุงการด า เนินงานใหบ้รรลเุป้าหมายดียิ่งขึน้ก่อนที่การด าเนินงาน
จะสิน้สดุลง 
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4.4 การประเมินผลผลิต (Product evaluation) เป็นการประเมินผลสิ่งที่เกิดขึน้
หลงัการด าเนินงานสิน้สดุว่าบรรลผุลตามเป้าหมายที่ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.5 การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึน้
ภายหลงัการด าเนินงาน แต่ส่ิงที่ประเมินเป็นผลซึ่งอาจไม่ไดค้าดหมายมาก่อน และเป็นไปไดท้ัง้ผล
ทางบวกและทางลบ 

ประโยชนข์องการประเมินผล 
1. ท า ใหไ้ดข้อ้มลูที่ช่วยในการปรบัปรุงการด เนินงานใหเ้ป็นไปในทิศทางที่ตอ้งการ 
2.ท า ใหท้ราบผลการปฏิบตัิงานว่าบรรลผุลตามเป้าหมายที่วางไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
3.ท า ให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนหรือพัฒนาปรับปรุงการด า  เนินงานให้มี

คณุภาพ ตามเป้าหมายที่ก าหนดมากยิ่งขึน้ 
4. ท าให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินอนาคตของโครงการหน่วยงาน  หรือการ

ด าเนินงาน 
มาตรฐานของการประเมิน 

การด าเนินการประเมินคุณภาพของการประเมินจะตอ้งมีกระบวนการด าเนินงาน ที่
ไดม้าตรฐาน ซึ่งผูป้ระเมินตอ้งออกแบบการประเมินใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานการประเมิน  (ศิริ
ชั ย  ก าญ จน วาสี .  2550: 178-180; อ้ า ง อิ งจ าก  The Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation. 1994) ดงันี ้

1. มาตรฐานดา้นการใชป้ระโยชน ์(Utility Standard) มาตรฐานดา้นนีถู้กก าหนด
ขึน้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการประเมินจะใหส้ารสนเทศที่มีสารประโยชน์ (Information) ทนัเวลา 
(Timely) และบังเกิดผล (Influential) ต่อผูท้ี่คาดว่าจะน าสารสนเทศของการประเมินไปใชใ้นภาย
หน้า (Intended user) มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยจ านวน  8 
รายการ คือ  

U1 : การระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกบัการประเมิน  
U2 : ความน่าเชื่อถือของนกัประเมิน 
U3 : การรวบรวมขอ้มลูครอบคลมุและตอบสนองความตอ้งการใชส้ารสนเทศ

ของผูเ้กี่ยวขอ้ง 
U4 : การแปลความหมายและการตดัสินคณุค่ามีความชดัเจน 
U5 : การรายงานผลการประเมินมีความชดัเจนทุกขัน้ตอน 
U6 : การเผยแพร่ผลการประเมินไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้งอย่างทั่วถึง 
U7 : รายงานการประเมินเสร็จทนัเวลาส าหรบัน าไปใชป้ระโยชน ์
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U8 : การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการด าเนินการประเมิน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) มาตรฐานด้านนี้ถูก
ก าหนดขึน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการประเมินจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐาน
ของความเป็นจริง ความฉลาดรอบคอบความมีศิลปะในการติดต่อสื่อสาร และความประหยดัเวลา 
และทรพัยากร มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 3 รายการ ดงันี ้

F1 : วิธีด  าเนินงานการประเมินสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง  
F2 : การเป็นที่ยอมรบัไดท้างการเมือง  
F3 : ผลที่ไดม้ีความคุม้ค่า 

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standard) มาตรฐานดา้นความ
เหมาะสมมีจุดเนน้เกี่ยวขอ้งกบัจริยธรรมทางดา้นการประเมิน เพื่อเป็นหลกัประกันว่าการด าเนิน
กิจกรรมการประเมินซึ่งส่งผลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลายป้ายและในหลายวิถีทาง จะไม่ท าให้
บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเหล่านั้นไดร้บัความเสียหายหรืออันตราย และจะตอ้งตระหนกัถึงความเป็น
ส่วนตัว ความมีอิสระในการรบัสารสนเทศการประเมินและการไดร้บัปกป้องสิทธิของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งมาตรฐานทางดา้นความเหมาะสม  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 8 
รายการ ดงันี ้

P1 : การก าหนดขอ้ตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ 
P2 : การแกปั้ญหาของความขัดแยง้ในการประเมินดว้ยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส 
P3 : รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยและค านึงถึงขอ้จ ากดั

ของการประเมิน 
P4 : ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิในการรบัรูข้่าวสารของสาธารณะ 
P5 : การค านึงถึงสิทธิส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง 
P6 : การเคารพสทิธิในการมีปฏิสมัพนัธข์องผูเ้กี่ยวขอ้ง 
P7 : รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอทั้งจุดเด่นและจุด

ดอ้ยของสิ่งที่ประเมิน 
P8 : ผูป้ระเมินท าการประเมินดว้ยความรบัผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ  

4. มาตรฐานด้านความถูกด้อง  (Accuracy standard) มาตรฐานด้านนี้ถูก
ก าหนดขึน้ โดยเจตนารมณ์ที่จะท าใหเ้กิดความแน่ใจว่าการด าเนินงานทางดา้นการประเมินจะท า
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ให้ได้สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์เชื่อถือได้ นั่นคือจะต้องมีการด าเนินงานการประเมินอย่าง
ครอบคลมุ มีการรวบรวมขอ้มลูตามลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ดอ้งการประเมิน และสารสนเทศที่ได้
จากการประเมิน จะตอ้งมีความเพียงพอทางเทคนิค วิธีด  าเนินงานและการตัดสินที่ไดก้ระท าลงไป
จะต้องสอดคล้อง สมเหตุสมผลกับข้อมูลของการประเมิน  มาตรฐานด้านความถูกต้อง มี 11 
รายการ ดง้นี ้ 

A1 : การระบุวตัถุประสงคข์องการประเมินอย่างชดัเจน  
A2 : การวิเคราะหบ์ริบทของการประเมินอย่างเพียงพอ  
A3 : การบรรยายจุดประสงคแ์ละกระบวนการประเมินอย่างชดัเจน  
A4 : การบรรยายแหล่งขอ้มลูและการไดม้าอย่างชดัเจน  
A5 : การพฒันาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่มีความเที่ยงตรง  
A6 : การพฒันาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่มีความเชื่อมั่น  
A7 : การจัดระบบควบคุมส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และ

รายงาน  
A8 : การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ  
A9 : การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ  
A10 : การลงขอ้สรุปที่มีเหตผุลสนบัสนุน  
A11 : การรายงานมีความเป็นปรนยั 

สรุปไดว่้าการพัฒนารูปแบบจะเริ่มตน้จากการศึกษาองคค์วามรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
สรา้ง หรือตอ้งการจะพัฒนารูปแบบใหช้ดัเจน จากนั้น จึงก าหนดหลักการ และองคป์ระกอบของ
รูปแบบที่ จะพัฒนา แลว้สรา้งรูปแบบขึน้ และน ารูปแบบนั้นไปตรวจสอบหามาตรฐานความเป็น
ประโยชน ์มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกตอ้ง เพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันากบักลุ่มเป้าหมายต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถด าเนินการได้หลากหลาย
รูปแบบวิธี การ การฝึกอบรมเป็นแนวทางที่องคก์รต่างๆ เลือกใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรอย่างกวา้งขวาง และพิจารณาตามความเหมาะสมของกลุ่มผูเ้ขา้รบัการพัฒนา ตลอดจน
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเนือ้หา ช่วงเวลาในการพัฒนาและอ่ืนๆ ส าหรบัรูปแบบวิธีการอาจ
ด าเนินการไดอ้ย่างหลากหลาย ดงันี ้ 
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มีนักวิชาการ นักการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ส่วนมากเป็นความสอดคลอ้ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันี ้

ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ใหค้วามหมายไวว่้า  การฝึกอบรม คือ กระบวนการจัดการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งหรือเพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคติ อันจะช่วย
ปรบัปรุงใหก้ารปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

จงกลนี ชุติมาเทวินทร  ์(2544 : 1) กล่าวว่า เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นการให้
การศึกษาหลงัวัยเรียน ซึ่งกลุ่มที่เขา้รบัการฝึกอบรมเป็นกลุ่มบุคคลที่ท างานแลว้ หรือเป็นผูใ้หญ่ 
(Adult Learner) เมื่อพูดถึงการฝึกอบรมจึงมีความหมายเกี่ยวข้อง  สัมพันธ์กับ  “งาน” “คนที่
ปฏิบตัิงาน” “การท างาน หรือการปฏิบตัิงาน” และ “การเรียนรู”้ เพื่อการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิผล 

โกลต์สไตน (Goldstein. 1993 : 3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งหรือเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 
(Ability) และเจตคติ (Attitude) อนัจะช่วยปรบัปรุงการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาสงูขึน้ 

Silberman (1998) ให้ความหมาย การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิด  การ
เสริมสรา้งสมรรถนะของบุคคลในการปฏิบตัิงาน ซึ่งเมื่อความสามารถของบุคคลในการปฏิบตัิงาน
นั้นถูกจ ากัดทางดา้นความรู้ หรือทักษะ ท าใหเ้กิดความรูส้ึกที่ตอ้งการการเสริมสรา้ง เชื่อมต่อ
ช่องว่าง ของการปฏิบตัิงานที่เกิดจากการขาดความรูห้รือทกัษะดงักล่าว 

Rothwell (1996) ไดเ้สนอว่า การฝึกอบรมเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเนน้ทางดา้นการ
จ าแนก แยกแยะ การสรา้งตัวตน การประกัน การท าใหม้ั่นใจ การพัฒนา การปรบัปรุง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู ้และมีสมรรถภาพตามที่ดอ้งการใหบุ้คคลพึงมีในการปฏิบตัิงาน 

Pramley (1991) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการวางแผน ควบคุมให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เพิ่มทักษะและปรบัเปลี่ยนทัศนคติ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

ฐีระ ประวาลพฤกษ์  (2538) กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถภาพ บุคลากรอย่างหนึ่งในงานพฒันาบุคคลขององคก์าร เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานเฉพาะ
ทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ  หรืองานที่องค์กรได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ  และเกิดตามที่ ได้
ตัง้เป้าหมายไวอ้ย่างมีคณุภาพ 

ณัฏฐพันธ ์เขจรนันทน ์(2541) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่ท าใหผู้เ้ขา้
รบัการอบรม เกิดการเรียนรูใ้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในดา้น
ต่างๆ ตลอดจนปรบัปรุงพฤติกรรมอนัจะน ามาซึ่งการแสดงออกที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ 
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ดนัย เทียนพุฒ (2540) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง การยกระดับความสามารถ
ของพนกังานในทุกวิถีทางใหส้ามารถท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดไวโ้ดยมองว่าเป็นกลยุทธห์นึ่ง
ในการพฒันา 

ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึน้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ/หรือทัศนคติของพนักงาน  เพื่อที่จะให้
สามารถปฏิบตัิงานไดด้ีขึน้ ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิต และใหเ้กิดผลส าเร็จขององคก์าร 

ไพศาล ไกรสิทธิ (2541) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์หเ้กิดการเรียนรู ้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ความรู ้ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะ 
อนัจะเป็นประโยชนต์่อการท างานในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนมีสมรรถนะในชีวิตเพิ่มขึน้ 

พฒันา สขุประเสริฐ (2540) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการส าคญัที่จะ
ช่วยพฒันา หรือฝึกฝนเจา้หนา้ที่ หรือบุคลากรใหม่ที่จะเขา้ท างาน หรือปฏิบตัิงานประจ าอยู่แลว้ใน
หน่วยงาน  ให้มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ หรือความช านาญ  ตลอดจนประสบการณ์ให้
เหมาะสมกบัการท างาน รวมถึงก่อใหเ้กิด ความรูส้ึก เช่น ทศันคติ หรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตัิงาน 
อันจะส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงาน  หรือองค์การมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึน้  มี
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  ท าให้หน่วยงานหรือองค์การมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึน้ 

เครือวัลย ์ลิ่มอภิชาต (2544) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมเรียนรูเ้ฉพาะอย่าง
ของบุคคลเพื่อปรบัปรุงและเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ ทักษะ หรือความช านาญและเจตคติที่
เหมาะสม จนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และเจตคติเพื่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ ในระดับที่สูงขึ ้นและท าให้บุคลากรมีความ
เจริญกา้วหนา้ในงาน 

สมคิด บางโม (2547) กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลโดยมุ่ งเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ  (Skill) และ ทัศนคติ 
(Attitude) อันจะน าไปสู่การยกมาตรฐานการงานใหสู้งขึน้ ท าใหบุ้คคลมีความเจริญก้าวหนา้ใน
หนา้ที่การงาน และองคก์รบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นตน้ ดังนั้น จะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพฒันาบุคคลนั่นเอง 

ณัฎฐพันธ ์เขจรนันท์ (2542) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการ การที่ท าให้ผู ้
เขา้รบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรูใ้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มพนูหรือพัฒนาสมรรถภาพ ใน
ดา้นต่างๆ ตลอดจนปรบัปรุงพฤติกรรม อนัน ามาซึ่งการแสดงออกซึ่งวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้
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เสนาะ ติเยาว ์(2543) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดตั้ง เพื่อให้
บุคคลใดเรียนรูแ้ละมีความช านาญเพื่อวัตถุประสงคอ์ย่างหนึ่ง โดยมุ่งใหค้นไดรู้เ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยเฉพาะและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ตอ้งการ 

สรุปจากความหมายของการฝึกอบรมดังกล่าวขา้งตน้  สรุปไดว่้า การฝึกอบรมเป็น
กระบวน  การหรือกิจกรรมที่จัดขึ ้นอย่างเป็นระบบ  โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนหรือพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล เกิดทักษะที่ต้องการ เพื่อให้บุคคลที่ได้รบัการฝึกอบรมไดม้ีสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานไดส้งูกว่าปกติ เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รไดพ้ฒันา
สมรรถภาพขอตนเอง ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพนูความรู ้ทศันคติ ความช านาญการ เกิด
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัภาระงานที่ไดร้บั รวมถึงการก่อใหเ้กิดเจตดติที่ดีต่อการปฏิบตัิงาน อัน
จะส่งผลให้บุคลากรแต่ละ คนในองคก์รมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึน้ มีประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดด้ี ซึ่งจะท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ 

พฤติกรรมตามที่คาดหวงั จากไม่รูเ้ป็นผูม้ีความรู ้มีความเขา้ใจ จากที่ท าไม่ไดห้รือท า
ไม่เป็น เป็นผูท้  า 

วัตถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคากรในองค์กร  เพื่อสามารถ

ปฏิบัติงานไดด้ีขึน้หลังจากที่เขา้รบัการฝึกอบรมแลว้ สภาพของความตอ้งการ จ าเป็นที่จะตอ้งให้
บุคลากรไดร้ับการพัฒนาสมรรถภาพด้วยการฝึกอบรมนั้นมีแนวโน้มมาจากสาเหตุ  4 ประการ 
(Rothwell, 1996) 

แนวโน้มที่ 1 ได้แก่ การรกัษาสภาพหรือจังหวะของการท างานที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดลอ้มภายนอก ซึ่งทุกสิ่งไม่สามารถรอชา้ ไม่สามารถยึดหยุ่น 
ในการจัดการกบัการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ ขึน้อยู่กบัความสามารถขององคก์รที่จะตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนีไ้ด ้

แนวโน้มที่  2 ได้แก่  การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมแห่งการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นความคาดหวังสูงสุดขององคก์รที่ต้องการใหไ้ดผ้ลงานที่มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ บุคลากรไดร้บัการเสริมสรา้งการคืนพลงัจูงใจ (Empowerment) ในการท างาน 

แนวโนม้ที่ 3 ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมภายในองคก์รดว้ยแนวทางแห่งนวตักรรมใหม่ 
สรา้งทีมงานใหแ้ข็งแกร่ง สรา้งมมุมองหรือวิสยัทัศนข์องบุคลากรในองคก์รใหก้วา้งขึน้ สรา้งทกัษะ
ทางด้านการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การจัดการองค์กร และความมีหุ ้นส่วน  สร้างความรู้สึก 
ปลอดภยัใหก้บับุคลากร และสรา้งบุคลากรเป็นบุคคลแห่งคณุภาพ 
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แนวโนม้ที่ 4 ไดแ้ก่ การปรบัปรุงสมรรถภาพของบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัสภาพที่
แทจ้ริง เป็นการเสริมสรา้งเพื่อเพิ่มผลผลิต ก าไร และปรบัปรุงดา้นการส่ือสารบุคคลใหม้ีบทบาท
ดว้ยการเริ่มตน้ในการพฒันาตนเอง 

ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมโดยทั่วไปนัน้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  
1. เพิ่มพูนความรู ้(Knowledge) เพื่อส่งเสริมหรือสรา้งเสริมทางปัญญาให้แก่

บุคลากร เกี่ยวกบั ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอบงัคับ หนา้ที่รบัผิดชอบ และการบริหารงาน เป็นตน้ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถขยายไปถึงการเพิ่มความสามารถในการน าไปปรับใน
สถานการณจ์ริงดว้ย 

2. พัฒนาทักษะ  (Skill) เป็นการพัฒนาทักษะ  ความช านาญ  การแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหนา้ การเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ ท าใหส้ามารถปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
มีประสิทธิภาพ และถูกตอ้งโดยใชเ้วลาที่นอ้ยลง 

3. เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) ท าให้มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน 
สามารถท างานของตนดว้ยความยินดีและพอใจ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสขุ สรา้ง
แรงจูงใจในการท างาน เพื่อใหเ้กิดการใชค้วามสามารถในการปฏิบตัิอย่างเต็มศกัยภาพ 

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ หรือเป็นหัวใจในการพัฒนา สิ่งที่

เรียกว่า ความจ าเป็นนั้น มี 2 ประเด็นดว้ยกนั  (พอเพ็ญ ไกรนรา. 2545 : 73-74; อา้งอิงจาก ทวีป 
อภิสิทธ์ิ. 2536 : 75) คือ 

1. เป็นสิ่งที่ขาดหรือบกพร่อง โดยอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลงานที่ตอ้งการกบัที่เป็นอยู่จริง ซึ่งในแง่มมุของผูเ้ขา้รบัการอบรม คือ “ขาดความสามารถ” จึงท า
ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมบางส่วนรูส้ึกต่อตา้นการฝึกอบรม 

2. เป็นโอกาสหรือเพิ่มศกัยภาพในการปรบัปรุงผลงาน การมองว่าเป็นโอกาสดว้ย
เหตุผลที่ว่าเป็นการ “จูงใจคนใหป้รบัปรุง” หรือ “โอกาสเพื่อความส าเร็จ” โดยอาศัย “โมเดลของ
ความสามารถ” (Competency Model) ในการก าหนดแนวทางฝึกอบรม และพัฒนาซึ่งถือว่าเป็น
วิสัยทัศนใ์หม่ในการมองเรื่องความจ าเป็นในการฝึกอบรม (ดนยั  เทียนพฒุ. 2541) มีวิธีการดังนี ้
คือ วิเคราะหก์ระบวนการ และกิจกรรมในการท างาน วิเคราะหอ์ปุกรณก์ารท างานที่น าเขา้มาใหม่ 
วิเคราะหปั์ญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบตัิงานประจ าวนั วิเคราะหพ์ฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนใน
องค์กร วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและพฤติกรรมขององค์กร  และศึกษาผลการประเมินการ
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ปฏิบตัิงานของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวิเคราะหปั์ญหาการปฏิบตัิงานที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา 
และยงัสามารถวิเคราะหค์วามตอ้งการ และความจ าเป็นในอนาคต 

กระบวนการฝึกอบรม 
ชูชัย  สมิทธิไกร. (2540 : 29-32) ได้กล่าวว่า กระบวนการของการจัดการฝึกอบรม

อย่างมีระบบนัน้ ประกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอน คือ 
1. การวิเคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ 3 ประการ คือ 

การวิเคราะหอ์งคก์ร การวิเคราะหภ์ารกิจ และคณุสมบตัิ และการวิเคราะหบ์ุคคล 
2. การก าหนดวตัถุประสงคข์องการอบรม 
3. การคดัเลือก และออกแบบโครงการฝึกอบรม 
4. สรา้งเกณฑส์ าหรบัการประเมินผล 
5. จดัการฝึกอบรม 
6. การประเมินผลการฝึกอบรม 

การจดัฝึกอบรมอย่างเป็นระบบนัน้ จะเนน้ถึงการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองคป์ระกอบ
ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องภายในระบบ 

ประเภทของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีหลายชนิด นอกจากการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรูแ้ละทักษะเฉพาะ

เรื่องให้กับบุคลากรแล้ว  ยังมีการอบรมในลักษณะอ่ืนๆ  เช่น การอบรมเพื่อสินความรู้ใหม่ 
(Refresher Training) หรือการฝึกอบรมในลักษณะที่ เป็นการศึกษาต่อเนื่อง  (Continuing 
Education) ซึ่งรูปแบบของการอบรมจะแตกต่างทนไปตามความจ าเป็นและลักษณะของงานซึ่ง
หากจะกล่าวอย่างกวา้งๆ แลว้ อาจแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ประเภทคือ การฝึกอบรมที่เป็น
ทางการ (Formal Training) และการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Training) อย่างไรก็
ตาม จงกลนี ชุติมาเทวินทร ์(2542) และ ทวีป อภิสิทธ์ิ (2536) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า  

ประเภทของการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1.การฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre-entry Training) เป็นการฝึกอบรมใหก้ับผูเ้ข้า

งานใหม่ หรือเพิ่งจะเริ่มโครงการใหม่ โดยทั่วไปผูเ้ขา้อบรมมักจะอยู่ในระยะทดลองงาน ซึ่งเนือ้หา
ของการอบรมจะเนน้ในเรื่องของภารกิจแรกเริ่ม และภารกิจทั่วไปขององคก์ร เนือ้หาโดยทั่วไปจะมี
ลกัษณะผสมผสาน คือมีทัง้การฝึกอบรมในหอ้ง และการฝึกภาคสนามปกติจะมีช่วงเวลาที่ไม่นาน
นกัตัง้แต่ 2-3 วนั หรือบางกรณีอาจจะใชเ้วลาเป็นเดือน 

2.การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-service Training) เป็นการฝึกอบรมในช่วงที่
เขา้ท างานแลว้ หรือผ่านระยะการทดลองแลว้ การฝึกอบรมจะจัดใหเ้ป็นระยะๆ ใหก้บัระดับของ
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บุคลากรที่แตกต่างกนั มีทัง้ในเรื่องของการบริหารทั่วไป การอบรม การจดัการ การอบรมเฉพาะเจา้
หนาที่ หรือการอบรมเฉพาะเรื่อง ซึ่งระยะเวลายึดหยุ่นไดต้ามความตอ้งการ ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไม่
นาน ประมาณ 1-3 สปัดาห ์

3.การฝึกอบรมในโครงการ (Project Related Training) เป็นการอบรมที่จัดให้เจ้า
หนาที่ปฏิบตัิงานในโครงการ อาทิเช่น โครงการที่ไดร้บัทุนอดุหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลา
ไม่นานนัก เป็นการอบรมเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั้งการอบรมทางดา้น
เทคนิค และการอบรมในเชิงจดัการ จดัอบรมโดยผูไ้หทุ้น ปกติจะระยะสัน้ คือ 1-3 เดือน หรือขึน้อยู่
กบัความจ าเป็นของโครงการ 

4.การฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง (Self-Development Training) มีความหมายกวา้ง
และครอบคลุม เช่น กรณีบุคคลที่ท างานมานานและความรูเ้ริ่มตีบตนั เริ่มจะไม่ทนักบัขอ้มูล หรือ
วิทยาการสมยัใหม่ ท าใหเ้กิดความคิดที่จะพฒันาตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการอบรมเพื่อฟ้ืนฟูความรู้
ใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส่วนของเวลา โดยหน่วยงานตน้สังกัดจะใหก้าร
อนุมตัิ และสนับสนุนดา้นการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปอบรมนอกสถานที่ ระยะเวลาจะ
ขึน้อยู่กับคณุสมบตัิที่หน่วยงานตอ้งการจะพัฒนา มีทัง้ระยะสัน้และระยะยาว หรือบางคนอาจจะ
ลาศึกษาต่อ ซึ่งการศึกษาต่อก็คือ การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเช่นกนั 

สรุปได้ว่า ประเภทของการฝึกอบรมนั้นสามารถแยกออกเป็นการฝึกอบรมก่อน
ประจ าการ ระหว่างประจ าการการฝึกอบรมในโครงการ และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งมี
จุดมุ่งหมาย ของการอบรมที่แตกต่างกันตามความตอ้งการขององคก์รเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคลากรในองคก์ร 

ประโยชนข์องการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินดูเหมือนว่าจะท าใหอ้งคก์รตอ้งสิน้เปลืองทั้ง

เวลาแรงงานและงบประมาณมากว่าประโยชน์ที่จะได้รบั  แมบ้างคนจะไม่สามารถไดผ้ลใหเ้ป็น
รูปธรรมก็ตาม (เสาวลักษฌ ์นิกรพิทยา, 2541) แต่ประโยชนข์องการฝึกอบรมก็มีประโยชนห์ลาย
ประการ ดังเช่นนักวิชาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการฝึกอบรมก็มีประโยชนห์ลาย
ประการ เช่นนกัวิชาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการฝึกอบรมดงันี ้

1.การฝึกอบรมช่วยท าให้ระบบวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพสูงขึน้มีการติดต่อ
ประสานงานดีขึน้ 

2.การฝึกอบรมใหเ้ป็นวิธีหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการประหยัด ลดความสิน้เปลืองของวสัดุที่
ใชใ้นการปฏิบตัิงาน 
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3. การฝึกอบรมช่วยลดเวลาในการเรียนงานใหน้อ้ยลง 
4.การฝึกอบรมเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงาน  ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อ

ความกา้วหนา้ในการงานของตน 
5.การฝึกอบรมเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ที่การงานของผูบ้งัคบับัญชาไดม้าก 

วิจิตร อาวะกุล (2550) ไดก้ล่าวถึงการฝึกอบรมว่า เป็นกิจกรรมที่ส  าคญั และจ าเป็นที่สุด
ส าหรบัองคก์รหรือหน่วยงานทุกชนิด ทัง้นีเ้พราะประโยชนข์องการฝึกอบรมที่เห็นไดช้ดัที่สดุ มีดงันี ้

1.สนองความตอ้งการก าลงัคน (Meeting manpower needs) 
2.เป็นการลดเวลาการเรียนรูง้านใหส้ัน้ลง (Reduce learning time) 
3.ปรบัปรุงความสามารถในการท างานใหส้งูขึน้ (Improved performance) 
4.ลดความสิน้เปลือง (Reduce wastage) 
5.ลดการลาออกของคนงาน (Less absenteeism) 
6.ลดอบุตัิเหต ุ(Fewer accidents) 
7.ลดการลาออกของคนงาน (Reduce labor turn over) 
8.เพื่อประโยชนแ์ก่พนกังานผูร้บัการอบรมเอง (Benefits to employee)  

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2538) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการฝึกอบรมไว ้ดงันี ้
1.ลดเวลาการเรียนรู ้เพื่อใหบ้รรลกุารปฏิบตัิงานอนัเป็นที่ยอมรบักนัการมีผูส้อนที่มี

คณุสมบัติและการควบคมุสถานการณก์ารเรียน ฝ่ายบริหารสามารถรบัการเรียนรูใ้นช่วงเวลาสัน้ๆ 
และไดร้บัผลผลิตที่สงูจากพนกังานใหม่ 

2.ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั การฝึกอบรมไม่ใช่จัดใหก้บัพนกังานใหม่เท่านั้น 
แต่จดัใหก้บัพนกังานที่มีประสบการณเ์ช่นเดยีวกนั การฝึกอบรมสามารถช่วยใหพ้นกังานเพิ่มระดบั
การปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

3.การสรา้งเจตคติ จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการฝึกอบรมของบริษัทและเพื่อ  ให้
ไดร้บัความร่วมมือที่ดีกว่าและความชื่อสตัยต์่อองคก์รมากขึน้ 

4.ช่วยเหลือการแกปั้ญหาการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมจะช่วยลดการลาออกของงาน 
การขาดงาน อบุตัิเหต ุและอตัราการรอ้งทุกข ์

สรุปไดว่้า การฝึกอบรมมีประโยชนช์่วยส่งเสริมความรูแ้ละความเขา้ใจ  ซึ่งเป็นการเพิ่ม
คณุค่าใหแ้ก่ตนเอง ช่วยลดอุบัติเหตุหรือการท างานผิดพลาด ช่วยทบทวนแนวทางความคิดและ
ทศันคติ ช่วยเสริมสรา้งทักษะและความสามารถที่สงูขึน้ ถ้าในระดับผูบ้ังคับบญัชา การฝึกอบรม
จะมีประโยชนด์งัต่อช่วยท าใหเ้กิดผลงานที่ดีขึน้ เมื่อตระหนกัในบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
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ช่วยเสริมสรา้งภาวการณ์เป็นผู้น าทีเก่งงาน  เก่งคน และเก่งคิดช่วยให้พนักงานเพิ่มระดับการ
ปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เทคนิคการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรม คือ กระบวนการในการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดการเรียนแสริม

สรา้งทกัษะ และแลกเปลี่ยนทศันคติตามความมุ่งหวงัที่ก าหนด อนัน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกร
รน ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนการสอนใชใ้นชัน้เรียนหรือในสถานที่ท างานก็ได  ้

สมชาติ กิจยรรยง และคนอ่ืนๆ (2539) กล่าวว่า เทคนิคการฝึกอบรมเป็นการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยห์รือการพฒันาบุคลากรนัน้ โดยภาพรวมแลว้เราสามารถแบ่งได ้3 วิธีใหญ่ๆ คือ 

1. การฝึกอบรม (Training) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1.1 การฝึกอบรมภายนอกส านักงาน  (Off the job training) หรือบางแห่งก็

เรียกว่าการส่งอบรมภายนอก (Public training) ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ มากมาย 
1.2 การฝึกอบรมในส านักงาน (On the job training) ใช้ค  าย่อว่า OJT โดยให้

หัวหน้าเป็นผู้สอนงานใหแ้ก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา วิธีการสอนงานให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
กระท าไดห้ลายรูปแบบ หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายนอกส านักงานหรือการอบรมในงาน
โดยหวัหนา้งานก็ตาม การพฒันาบุคลากรจะมีประสิทธภ์าพหรือไม่ก็ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ 
เช่น นโยบายของหน่วยงาน การเห็นความส าคัญ สนใจ ใส่ใจจากผูบ้ริหารขององคก์ร มีวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรเขา้อบรมที่เหมาะสม องคก์รจะตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละวางแผนในทิศทางของ
องค์กรในระยะยาว และสามารถน าความรู้มาท าการฝึกอบรม  หรือประยุกต์ใช้ต่อไปได้อย่าง
เหมาะสม 

2. การให้การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing education) เป็นโครงการเพิ่มพูน ทักษะ 
ความรู ้ความสามารถของบุคลากรในองคก์รโดยใหก้ารศึกษาเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องทัง้ในระยะยาว 
และระยะสั้น ซึ่งองคก์รจะตอ้งมีวิธีการติดตามเอาใจใส่ ในขณะเรียนและหลังจากเรียนหรือศึกษา 
โดยใชวิ้ธีการติดตามผลและวดัผลการฝึกอบรม/การศึกษาเมื่อเสร็จสิน้การใหก้ารศึกษา 

3. การจดักิจกรรมเสริม (Supplementary activities) เป็นการใหค้วามรูเ้พิ่มเติม เช่น 
การให้ข่าวสาร ข้อมูล กฎ ระเบียบ กติกา วัฒนธรรมองค์กร นโยบายใหม่ๆ การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การสรา้งขวัญก าลังใจ การพัฒนาทีมงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องบัง 3 วิธีใหญ่ๆ กล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นวิธีการที่มี
เป้าหมายเดียวกนั คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยมีปัจจยัหรอขั้นตอนอ่ืนๆ ที่มีส่วนกระทบที่จะท าให้
เกิดความสัมฤทธิผลในการจัดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากนอ้ยประการใดนั้นเกี่ยวขอ้งอยู่  เช่น 
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การสรรหา คดัเสือก โครงสรา้งองคก์ร ระบบงาน หวัหนา้หรือผูบ้ริหารขององคก์ร ขวญัและก าลงัใจ
ของบุคลากรในองคก์รนัน้ๆ เป็นตน้ 

สมคิด บางโม (2558) กล่าวว่า เทคนิคการ'ฝึกอบรม คือ วิธีการถ่ายทอด ความรูท้ักษะ 
และทัศนคติเพื่อให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  ไดเ้รียนรูม้ากที่สุดในเวลาจ ากัด เทคนิคการฝึกอบรม 
กระท าไดห้ลายวิธีดงันี ้

1) การบรรยาย (Lecture) เป็นการบรรยายของวิทยากรตามหวัขอ้ที่ไดร้บัมอบหมาย 
อาจใชส้ื่อต่างๆ ประกอบการบรรยาย เช่น รูปภาพ แผ่นใส สไลด ์หรอวีดีโอเทป เป็นตน้ บางครัง้
อาจเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งซกัถาม 

วิธีการ วิทยากรท าให้ดูแลว้ผู ้เข้ารบัการฝึกอบรมทดลองท าตาม  ข้อดี เกิดความ รู ้
เขา้ใจเร็ว และมีความน่าเชื่อถือสงู เพิ่มทกัษะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดด้ี ไม่เบื่อหน่าย สามารถ
ปฏิบัติได้หลายครั้ง ข้อจ ากัด ต้องใช้เวลาเตรียมการมาก  เหมาะกับการฝึกอบรมกลุ่มเล็กๆ 
วิทยากรตอ้งมีความช านาญจริงๆ และตอ้งไม่พลาด สถานที่และเวลา จัดที่นั่งเป็นรูปวงกลมหรือ
ตวัยู และเวลาที่ใชไ้ม่ควรเกิน 2-3 ชั่วโมง 

2) การสอนงาน (Coaching) เป็นการแนะน าใหรู้จ้กัวิธีปฏิบตัิงานใหถ้กูตอ้ง โดยปกติ
จะเป็นการสอนหรืออบรมในระหว่างการปฏิบตัิงาน อาจสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ซึ่งผูส้อนตอ้งมีประสบการณแ์ละทกัษะในเรื่องที่สอนจริงๆ 

วิธีการ หัวหนา้งานสอนการท างาน ขอ้ดี เนน้เนือ้หาตามความเหมาะสมของแต่ละ
คน ข้อจ ากัด คุณค่าขึน้กับผู ้สอนงานซึ่งส่วนใหญ่คือหัวหน้างาน  สถานที่และเวลา ใช้สถานที่
ท างาน และเวลาท างานปกติ 

3) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน  15 คน เปิด
โอกาสใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยปราศจากขอ้จ ากดัหรือกฎเกณฑใ์ดๆ ในหัวขอ้ใด
หวัขอ้หนึ่ง หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยไม่ค านึงว่าจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ความคิดหรือขอ้เสนอ
ทุกอย่างจะถูกจัดไวแ้ลว้น าไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นพอเริ่มประชุมตอ้งมีการเลือกประธาน
และเลขานุการของกลุ่มเสียก่อน 

วิธีการ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกคนเสนอความคิดเห็นแลว้ช่วยกนัสรุป ขอ้ดี ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมโดยตรง ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ ท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได ้ท าใหไ้ดค้วามคิดหลากหลายในเวลาจ ากดั สามารถเรา้ความสนใจของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมไดด้ี บรรยากาศเป็นกนัเอง และขอ้จ ากัด ไดค้วามคิดเห็นจ านวนมากแต่อาจมี
คณุค่านอ้ยและตอ้งจ ากดักลุ่มผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อใหทุ้กคนไดร้่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา
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ที่น ามาระดมสมองควรเป็นปัญหาเดียว ส าหรับสถานที่และเวลา จัดที่นั่ งแบบตัวยู หรือแบบ
วงกลม หรือแบบตวัวี ใหเ้วลาแสดงความคิดเห็นไม่เกิน 15 นาที ใชเ้วลาทัง้หมดรวมทัง้สรุปไม่ควร
เกิน 1.30 ชั่วโมง 

4) การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session) การประชุมกลุ่มย่อยบางครัง้เรียกว่า Buzz 
Group หรือ Phillip 6-6 เป็นการแบ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยละ 
2-6 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันในช่วงเวลาที่ก าหนด  มี
วิทยากรคอยช่วยเหลือทุกกลุ่ม  แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเพื่อ
ด าเนินการ แลว้น าความคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ส าหรบัการประชุมแบบ Phillip 6-
6 นัน้ เป็นการจดักลุ่มย่อยอย่างรวดเร็ว โดยผูเ้ขา้รบัการอบรมที่นั่งอยู่ในหอ้งประชุมแถวหนา้ 3 คน 
ยกเกา้อีห้นักลบไปหาผูน้ั่งแถวหลงัตน 3 คน รวมกลุ่มกนัเป็น 6 คน ใหเ้วลาปรกึษากนั 6 นาที แลว้
สลายกลุ่มกลบัที่เดิม 

วิธีการ กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รบัมอบหมาย  ข้อดี เปิดโอกาสให้ทุกคน
แสดงความคิดเห็น บรรยากาศเป็นกันเอง และขอ้จ ากดั การประชุมกลุ่มย่อยในหอ้งเดียวกันอาจ
ท าใหเ้กิดเสียงรบกวนกนั ประธานที่เลือกไดอ้าจไม่มีลักษณะผูน้  า ด าเนินการประชุมไม่ดีท าใหผู้ ้
ร่วมการประชุมขาดการแสดงความคิดเห็น บางกลุ่มอาจไดค้วามคิดเห็นนอ้ย บางกลุ่มอาจใชเ้วลา
มากท าให้ควบคุมเวลาไดย้าก ส าหรบัสถานที่และเวลา จัดที่นั่งแบบวงกลมหรือสี่เหลี่ยม  เวลา
แสดงความคิดเห็นไดค้วรเกิน 30 นาที ใชเ้วลาทั้งหมดรวมทัง้แสดงความคิดเห็นและสรุปไม่เกิน 2 
ชั่วโมงหรือมากกว่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนกลุ่มและขอ้ปัญหา 

5) กรณีศึกษา (Case study) เป็นการศึกษาเรื่องราวที่รวบรวมจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้เกิดจริงเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใตส้ถานการณ์ที่ใกลเ้คียง
ความจริงมากที่สุด เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับกลุ่มเล็กๆ เรื่องที่มอบหมายใหต้อ้งมีรายละเอียด
เพียงพอที่ผู ้เขา้รับการฝึกอบรมจะมองเห็นจุดส าคัญของปัญหาและข้อมูลเพื่อน ามาพิจารณา  
การศึกษากรณีศึกษาอาจใหศ้ึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได ้

วิธีการ กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในกรณีศึกษา ข้อดี ช่วยให้ผูเ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรมได้วิเคราะห์ตัดสินใจปัญหาในเรื่องที่เหมือนจริง และสามารถน าไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได ้กรณีศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีบรรยากาศเป็นกนัเองเพราะทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ และขอ้จ ากัด สมาชิกบางคนอาจครอบง าความคิดของผูอ่ื้นเพราะ
บุคลิกภาพ วัยวุฒิหรือคุณวุฒิ กรณีศึกษาเป็นเรื่องจริงหาไดย้าก โดยเฉพาะเรื่องที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและเหมาะสมกับเวลา การสรา้งกรณีศึกษาเป็นงานที่ตอ้งใชเ้วลาและ
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งบประมาณ ตอนสรุปผลกรณีศึกษามกัไม่ใหค้วามส าคญัรีบสรุปจบ ส าหรบัสถานที่และเวลา จดัที่
นั่งแบบวงกลม หรือสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปตวัยู เวลาที่ใชไ้ม่ควงเกิน 1-2 ชั่วโมง 

6) การประชุมแบบฟอรั่ม (Forum) เป็นเทคนิคที่ใช้กับการประชุมกลุ่มใหญ่  เปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม โดยการซกัถามแสดง
ขอ้เท็จจริง ปรกึษาหารือแสดงความคิดเห็นกบัวิทยากร 

วิธีการ วิทยากรพูดใหฟ้้งแลว้ผูฟ้้งสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ ขอ้ดี ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ปัญหา เป็นการกระตุ้นให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตอ้งเตรียมตัวใหด้ียิ่งขึน้ และมีบรรยากาศเป็นกนัเอง และขอ้จ ากดัเวลาอาจไม่พอถา้เป็น
เนือ้หา ที่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสนใจกันทุกคน อาจไม่กลา้พูดแสดงความคิดเห็น หรือบางคนอาจ
พดูเรื่องนอกประเด็น ส่วนสถานที่และเวลาจัดหอ้งแบบชั้นเรียนหรือรูปตวัยู  เวลาที่ใชไ้ม่ควรเกิน 
30-40 นาที 

7) เกมการบริหาร (Management games) เป็นการแข่งขนัระหว่างกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 
2 กลุ่มขึน้ไป โดยแข่งขนัเพื่อด าเนินการใหบ้รรลวุัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการใหป้ฏิบัติ
เหมือนเหตุการณจริง อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การวางแผน การเป็นผูน้  า 
มนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ ขนาดของกลุ่มในการแข่งขันกนัตามเกม ขอ้ดี เป็นการย่อสถานการณ์จริงให้
ฝึกในช่วงสัน้ๆ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันท า ท าใหม้ีบรรยากาศเป็นกนัเอง 
ได้รบัความรูโ้ดยไม่รูต้ัว และขอ้จ ากัด การเลือกเกมไม่เหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ การ
แบ่งกลุ่มมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการแข่งขัน  และเมบางชนิดตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเวลามาก 
ส่วนสถานที่และเวลา การจดัสถานที่ขึน้อยู่กับลกัษณะของเกม อปุกรณ์ และจ านวนคน เวลาที่ใช ้
30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง 

8) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นการใหผู้ ้เข้ารบัการฝึกอบรมแสดง
บทบาทในสถานการณท์ี่เหมือนจริง โดยก าหนดโครงเรื่องและใหผู้แ้สดงคิดค าพดูไปตามทอ้งเรื่อง
และบทบาทที่ก าหนด เสร็จแลว้ใหผู้ดู้วิเคราะหเ์สนอแนวทางแกปั้ญหา วิธีนีเ้หมาะกบักลุ่มที่กลา้
แสดงออกและมีวฒุิภาวะเพียงพอที่จะวิเคราะหต์รวจสอบและแกปั้ญหา 

วิธีการ ทุกคนในกลุ่มแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ก าหนดใหข้อ้ดี กระตุน้
ให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  สนใจ ท าให้ได้แนวทางที่จะน าไปแก้ปัญหาได้และเป็นกิจกรรมที่มี
บรรยากาศเป็นกันเอง และข้อก าจัด ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมบาทคนไม่ชอบแสดงออก  บางครัง้ผู ้
แสดงไม่เขา้ใจบทบาทท าใหไ้ม่สามารถแสดงได้ตรงตามที่ก าหนด  ส่วนสถานที่และเวลา จัดให้
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เหมาะสมกบัสถานการณท์ี่สมมติและใหทุ้กคนมองเห็นการแสดงอย่างทั่วถึง ควรใชเ้วลาประมาณ 
10-30 นาที 

9) การสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุมของผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน  หรือ
คล้ายกันแล้วพบปัญหาที่เหมือนๆ  กัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติในการ
แกปั้ญหาทุกคนทีไปร่วมการสัมมนาตอ้งช่วยกนัพดูช่วยกนัแสดงความคิดเห็น ปกติจะบรรยายให้
ความรูพ้ืน้ฐานก่อนแลว้แบ่งกลุ่มย่อย จากนัน้น าผลการอภิปรายของกลุ่มย่อยเสนอที่ประชุมใหญ่ 

วิธีการ ทุกคนร่วมกันอภิปรายเสนอความคิด ขอ้ดี เป็นการแลกเปลี่ยน ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีโอกาสมีส่วนร่วมมาก  ผลสรุปของการสัมมนาน าไปเป็น
แนวทางแก้ปัญหาไดด้ี และขอ้จ ากัด ที่ปรึกษากลุ่มหรือสมาชิกบางคนอาจครอบง าความคิดของ
บุคคลอ่ืนไดเ้พราะวยัวฒุิ หรือคณุวฒุิ หรือต าแหน่งหนา้ที่การงาน ถ้าเวลาจ ากดัรีบสรุปผลอาจได้
ขอ้สรุปที่ไม่น่าพอใจ ส่วนสถานที่และเวลาจดัสถานที่ในรูปการประชุมใหญ่ และประชุมกลุ่มย่อย
ใชเ้วลา ประมาณ 1-3 วนั 

10) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Field trip) เป็นการน าผู ้เข้ารับการฝึกอบรมไป
ศึกษายงัสถานที่อ่ืนนอกสถานที่ฝึกอบรมเพื่อใหพ้บเห็นของจริงซึ่งผูจ้ดัตอ้งเตรียมการเป็นอย่างดี 

วิธีการ น าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ขอ้ดี เพิ่มความรูค้วาม
เขา้ใจไดเ้ห็นการปฏิบตัิจริง สรา้งความสนใจและกระตือรือรน้ สรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม และขอ้จ ากัด ตอ้งใชเ้วลาและเสียค่าใชจ้่ายมาก ตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากทุกฝ่าย
โดยเฉพาะเจา้ของสถานที่ที่จะไปศึกษาส่วนสถานที่และเวลาใชส้ถานที่จริง ใชเ้วลา 1-7 วนั 

11) การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการฝึกอบรมที่ใหผู้ร้บัการฝึกอบรมได้
ปฏิบตัิจริงโดยทั่วจะมีการบรรยายใหค้วามรูพ้ืน้ฐานกอ่นแลว้จึงใหล้งมือปฏิบตัิ อาจเป็นการฝึกการ
ใชเ้ครื่องมือใหม่ๆ ประชุมเพื่อช่วยกันสรา้งคู่มือ หรือประชุมเพื่อสรา้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ การ
ปฏิบตัินิยมใหร้่วมกนัเป็นกลุ่มย่อยๆ มากกว่าปฏิบตัิเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล 

วิธีการ แบ่งกลุ่มท างานตามที่ก าหนด ขอ้ดี ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการ
ประชุมท าใหไ้ม่เบื่อหน่าย ขอ้จ ากัด ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งทุ่มเทเวลาใหแ้ก่งานมาก  และเป็น
กิจกรรมที่ใชง้บประมาณมาก ในบางครัง้ตอ้งใชอ้าคารสถานที่และใชว้ัสดุอุปกรณ์มาก  สถานที่
และเวลา จัดแบบชั้นเรียนในการบรรยายแลว้จัดเป็นรูปวงกลมหรือตัวยูในการประชุมกลุ่มย่อย  
หรือลกัษณะอ่ืนตามความเหมาะสมของการปฏิบตัิ ใชเ้วลา 3-5 วนั 

12) การฝึกการรบัรู้ (Sensitivity training) เป็นกิจกรรมการฝึกประสาทสัมผัสให้
เขา้ใจผูอ่ื้นโดยการสังเกตลักษณะท่าทางของผูอ่ื้น วิธีการฝึกอบรมจะไม่ใชก้ารบรรยายหรือบอก
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หลักเกณฑ์ แต่ใหน้ าพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในห้องฝึกอบมาเป็นตัวอย่างสดๆ  รอ้นๆ แล้วโยงไปถึง
พฤติกรรม อ่ืนๆ ในขณะปฏิบตัิงานในองคก์ร วิธีการสรา้งบรรยากาศในขณะฝึกอบรม คือพยายาม
ใหเ้กิดสิ่งต่อไปนี ้คือ (1) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแต่ละคนแสดงตัวหรือเปิดเผยตัวออกมา  (2) ให้มี
การวิเคราะหพ์ฤติกรรมของแต่ละบุคคลว่ามีขอ้ผิดพลาดที่ใด (3) ใหโ้อกาสทดลองแกไ้ขพฤติกรรม
ที่ผิดพลาดใหม่ ว่าใชไ้ดห้รือยงั (4) มีการประเมินผล 

วิธีการ ผูเ้ขา้อบรมฝึกสังเกตผูอ่ื้น ขอ้ดี สมาชิกมีส่วนร่วม มีความรูส้ึกว่าตนมีคุณค่า 
ไม่เบื่อหน่วยต่อการฝึกอบรม ขอ้จ ากัด สิน้เปลืองเวลา ยากแก่การประเมินผล และค่าใชจ้่ายสูง 
สถานที่และเวลา จดัที่นั่งเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมใชเ้วลา 1-2 ชั่วโมง 

13) การใช้กิจกรรมนันทนาการ (Recreational activity) เป็นการให้ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมกนัท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นการรอ้งเพลง การปรบมือเป็น
จงัหวะพรอ้มกัน การรอ้งเพลง ประกอบท่าทาง การเล่นเกมสั้นๆ เป็นตน้ โดยเนน้การท ากิจกรรม
เป็นกลุ่ม ทั้งนีเ้พื่อมุ่งเปลี่ยนทัศนคติและสรา้งความสัมพันธ์ ตลอดจนสรา้งความสนุกสนานใน
ระหว่างการฝึกอบรม 

วิธีการ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในทางนนัทนาการ ขอ้ดี ผู้
เชา้รบัการฝึกอบรมมีส่วนร่วมทุกคน  บรรยากาศสนุกสนานรื่นเริงผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีโอกาส
แสดงออกทุกคน ขอ้จ ากดั ใชไ้ดก้บับางหวัขอ้วิชาเท่านั้น ส่วนมากจะใชเ้พื่อเป็นการบรรยาย บาง
คนมีความรูส้ึกเป็นการเล่น วิทยากรตอ้งมีทกัษะในการน ากลุ่ม สถานที่และเวลา จัดที่นั่งแบบชั้น
เรียน หรือเป็นวงกลม หรือเป็นกลุ่มๆ ไม่ควรใชเ้วลาเกิน 20-40 นาที 

สรุปเทคนิคการฝึกอบรมมีหลายวิธี  การฝึกอบรมใหม้ีประสิทธิภาพอาจจะต้องใช้
เทคนิคที่เนน้ความส าคญัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดค้ิด ไดป้ฏิบตัิใหเ้กิด
ประสบการณ์ดว้ยตนเอง ไม่เบื่อ และในการฝึกอบรมมักใชเ้ทคนิคหลายวิธีประกอบกัน เพื่อใหม้ี
ความเหมาะสม มีผลต่อความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

ประเวศร ์มหารตันส์กุล (2543) ไดก้ล่าวว่า โดยทั่วไปการฝึกอบรมจะแบ่งงานของการ
ฝึกอบรมเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนที่ 1 การประเมินความดอ้งการฝึกอบรม หรือการแสวงหาความตอ้งการของ
การฝึกอบรม (Assessment phase) ขั้นตอนนี้จะหาความต้องการการฝึกอบรมโดยศึกษาจาก
วัตถุประสงค์นโยบายหรือภารกิจของบริษัท  หาได้อย่างไร เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบทันที 
ส าหรบัผูท้ี่รบัผิดชอบในการพัฒนาพนักงาน ถามต่อไปว่าใครคือผูร้บัผิดชอบ ถ้าพิจารณาผิดเผิน
คือ หน่วยงานที่รบัผิดชอบดา้นบุคคล ถา้พิจารณาแคบลงไปก็คือ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือจดัการ
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ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล การเขา้ใจดงักล่าวไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ในแวดวงการบริหารการพฒันา 
(Development administration) ว่าเป็นการเขา้ใจผิดอย่างมาก เพราะผูท้ี่มีบทบาทต่อการพฒันา
พนักงานที่จริงคือเจา้ของกิจการ แต่โดยหนา้ที่แลว้ คือ ผูบ้ริหารทุกคน ผูบ้งัคับบญัชาทุกระดับที่
ตอ้งด าเนินการใหม้ีการฝึกอบรมพนักงาน การแสวงหาความตอ้งการฝึกอบรมมีวิธีการอยู่  3 วิธี 
ดงัต่อไปนี ้

1) การวิเคราะหอ์งคก์ร (Organization analysis) วิเคราะหว่์าองคก์รหรือบริษัท
ประกอบธุรกิจอะไร บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่มีพืน้ความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจหรือไม่  วิธีง่ายๆ คือท า
ความเขา้ใจกบัภารกิจขององคก์ร แลว้เอาภารกิจขององคก์รเป็นตัวตั้ง ลบดว้ยความเป็นจริงของ
คณุสมบตัิพนกังานว่ามีความรูค้วามสามารถพอจะที่บรรลภุารกิจขององคก์รหรือไม่ 

2) วิเคราะหก์ารท างาน (Operation analysis) การวิเคราะหใ์นขั้นตอนนีจ้ะดูถึง
เนื ้อหาของงานและหลักสูตรที่จะฝึกกอบรม  และต้องมั่นใจได้ว่าเมื่อพนักงานผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมนีแ้ลว้จะท าใหป้ฏิบัติงานไดด้ีขึน้ เช่น อบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ  เมื่อจบ
หลกัสตูรสามารถสื่อสารกบัคนต่างชาติไดด้ีขึน้ 

3) วิเคราะหต์วับุคคล (Individual analysis) การวิเคราะหข์ัน้ตอนนีจ้ะวิเคราะห์
เจาะลึกถึงความสามารถของพนักงานแต่ละคนว่ามีความรูค้วามสามารถและประสบการณต์รงกับ
งานที่ท าหรือไม่ หรือตรงกับงานจะมอบหมายหรือไม่ การวิเคราะหต์้องเอาขอ้มูลส่วนบุคคลมา
พิจารณาโดยเฉพาะพืน้ฐานการรกัษาและประสบการณ์  เช่น ต้องการมอบหมายงานวิจัยให้
พนักงานคนใดตอ้งพิจารณาคนที่เรียนระเบียบวิธีมาอย่างน้อยกี่หน่วยกิต  หรือเรียนวิชาสถิติกี่
หน่วยกิต และถ้าอยากไดคุ้ณภาพของผลงานวิจัยควรเลือกคนที่มีประสบการณ์งานวิจัยมาดว้ย 
หรือพนกังานคอมพิวเตอร ์ก็ควรมีพืน้ฐานการเรียนวิชาคอมพิวเตอรม์าอย่างนอ้ยกี่หน่วยกิต การ
เอาคนที่เรียนสาขาอ่ืนมา อาจจะตอ้งใชเ้วลามากในการพัฒนา ท าใหสู้ญเสียค่าใชจ้่ายและเป็น
การสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ การอบรมจากผูท้ี่มีพืน้ฐานความรูห้รือประสบการณ์ตรงกบังานที่จะ
อบรม จะท าใหก้ารฝึกอบรมประสบความส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวิเคราะหค์วามตอ้งการฝึกอบรมแลว้ ท าใหเ้ราทราบว่ามีหลักสตูรอะไรบา้งแลว้
จึงคดัเลือกหลกัสตูรที่เหมาะสมกบัความตอ้งการ ซึ่งจะเป็นขัน้ตอนที่ 2  

ขัน้ตอนที่ 2 การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development phase) ขัน้ตอน
นีจ้ะเป็นการคดัเลือกหลกัสตูร และวิธีการที่จะสอนหรือฝึกอบรมผูท้ี่มีหนา้ที่ในการจดัหลกัสตูรตอ้ง
ทบทวนและวิเคราะหท์ุกแง่มมุอีกครัง้ว่าหลกัสตูรและวิธีการสอนที่ก าหนดและคดัเลือกมานัน้ ตอบ
ค าถามความตอ้งการและความจ าเป็นในการฝึกอบรมหรือไม่ 
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล (Evaluation phase) ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาผลที่ได้จาก
การฝึกอบรมเช่น จ านวนชั่วโมงในการผลิตลดลงโดยเฉลี่ย ผลติภัณฑท์ี่ได้มีคุณภาพสูงมากขึน้ 
ความสญูเสียหรือผลิตภัณฑไ์ม่สมบูรณ์ ลดลง ฯลฯ การประเมินผลในขัน้ตอนนี ้ไม่ใช่ดจูากปัจจัย
ป้อนเขา้ (Inputs Evaluation) ของการฝึกอบรมเช่นดวู่าใชเ้งินไปเท่าใด เทียบกบัปีที่แลว้ใชไ้ปมาก
น้อย หรือมีกี่หลักสูตร หรือมีผู ้เขา้รับการฝึกอบรมกี่คน  ฯลฯ การประเมินในสิ่งเล่านี ้ เป็นการ
ประเมินในปัจจัยป้อนเขา้ เราเรียกว่า เป็นเพียงการประเมินความพยายามเท่านั้น ผลของการ
ประเมินไม่ไดบ้่งบอกถึงความส าเร็จของการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม การประเมินความส าเร็จของ
การฝึกอบรม อาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควร (1-12 เดือน หรือมากว่า) จึงจะทราบผล 

ผลจากการฝึกอบรมที่ได้ เราสามารถตีค่ากลับเป็นรายไดข้องบริษัทได้เช่นกัน  เช่น 
สามารถลดปริมาณของเสียลงไดก้ี่เปอรเ์ซ็นต์ และคิดเป็นเงินเท่าไร โดยน าไปเทียบกบัเหตกุารณ์
ก่อนที่จะมีการฝึกอบรม การลดลงของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการผลิตหรือสินคา้มีคุณภาพสูงขึน้
หลังจากที่พนักงานผ่านการอบรม นั้นแสดงว่าการฝึกอบรมนั้นประสบผลส าเร็จ การประเมินผล
เช่นนี ้เราเรียกว่า การประเมินความส าเร็จที่แทจ้ริง (Output evaluation) 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ การฝึกอบรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาความรู้
ให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและทักษะที่ตรงกับงาน  ทั้งนี ้เพื่อเป็นการยกระดับ
คณุภาพพนักงานใหป้ฏิบตัิงานไดม้าตรฐานสูงขึน้เรื่อย ๆ ถ้าทุกองคก์รในทุกระดับของหน่วยการ
ผลิต เห็นความส าคัญและจดัการฝึกอบรมกนัอย่างกวา้งขวางและต่อเนื่อง จะส่งผลใหบุ้คลากรใน
องคก์รมีความเจริญก้าวหนา้ ซึ่งเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมีหลากหลายหลายรูปแบบ 
ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็มีลกัษณะเฉพาะที่เป็นความเหมาะสมเฉพาะเรื่องตามสถานการณวิ์ธีพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร อาทิ ปฐมนิเทศ ประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน วิธีการชีแ้นะ 
และระบบพี่เลีย้ง การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละวิธีการก็มีกระบวนการด าเนนิการเป็นขัน้ตอน ที่
แตกต่างกนัออกไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมตามสถานการณ์เป็นส่วนประกอบในการพฒันา
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผูวิ้จัยน าวิธีการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบผสมผสานกบัการ
ชีแ้นะ และระบบพี่เลีย้ง น ามาพฒันาสมรรถนะใหก้ับครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหค้รูไดม้ ี
ความรู ้ทกัษะ และเจตคติที่ดีต่อการประกนัคณุภาพภายใน 
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7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวธีิการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
ความเป็นมาของค าว่าการชีแ้นะ 

ค าว่า Coaching เกิดขึน้จากกีฬาในปี 1960 และต่อมาไดถู้กน ามาใชใ้นวงการธุรกิจ 
ตัง้แต่ปี1970-1980 และถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในกลุ่มต่างๆ ตัง้แต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบนั การ
สอนแนะ เป็นค าที่นิยมใช้กันมากในโลกทุวันนี ้และเป็นที่ยอมรบัในวงกวา้งส าหรบัการพัฒนา
บุคคลซึ่งภาษาอังกฤษ ค าว่า Coaching มีการใชช้ื่อเรียกเป็นภาษาไทย หลากหลาย ไดแ้ก่ การ
สอนงาน การฝึก การชี ้แนะ การสอนแนะ เป็นตัน ซึ่งการสอนแนะเป็นวิธีการหนึ่งของความ
เจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็วในวิชาชีพ และมีการน าไปใชห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การสอนแนะดา้นชีวิต 
(Life-coaching) การสอนแนะด้านบริหาร (Executive coaching) และการสอนแนะด้านอาชีพ 
(Career coaching) 

ความหมายของการชีแ้นะ 
วนิดา ชูวงษ์ (2540: 92) ใหค้วามหมายค าว่า การชีแ้นะ หมายถึง การพัฒนาบุคคล 

ซึ่งมกักระท าโดยผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและสอนงานแก่ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา โดยตรง เพื่อ
พัฒนาให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาสามารถท างานปัจจุบันหรืองานที่ได้รบัมอบหมายต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูช้ีแ้นะหรือโคช้ (coach) จะจัดกิจกรรมและใหแ้นวทางอันจะช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะ 
เกิดการเรียนรูแ้ละสามารถน าความรูไ้ปปฏิบตัิได ้

ไอบาร่า เฮอรม์ีเนีย. (2004 อ้างถึงใน กมลวรรณ รามเดชะ, 2550: 16) ระบุว่าการ
ชีแ้นะ หมายถึง กระบวนการปฏิสมัพันธท์ี่ผูจ้ดัการและหวัหนา้งาน มุ่งหวังที่จะแกไ้ขปัญหาผลการ
ปฏิบตัิงานหรือพฒันาความสามารถของบุคลากร 

จิตรลดา สิงหค์  า (2552: 16) ใหค้วามหมายการชีแ้นะว่า เป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้
พฒันา มีการชีแ้นะแนวทางแก่พนักงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่วางไว้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามที่วางไว ้

ดูบริน (Dubrin, 1992: 336) ให้ความหมาย  การชี ้แนะว่าเป็นวิธีการช่วยเหลือ
พนกังานใหม้ีการพฒันา และปรบัปรุงสมรรถนะการท างานโดยการใหค้  าแนะน า และการส่งเสริม 

แบรร์ี สวีนนี่ (Barry Sweeny, 2001) ใหค้วามหมายค าว่า การชีแ้นะ หมายถึง การ
สนับสนุนทางดา้นเทคนิค เป็นการเรียนรูท้างด้านทักษะและเป็นความก้าวหน้าเจริญเติบโต  ผู้
ชีแ้นะจะใชวิ้ธีการสังเกต การรวบรวมขอ้มูล และการรายงานที่ไม่มีการตดัสินใจในพฤติกรรมของ
ผูร้บัการสอนแนะ ผูช้ีแ้นะจะตอ้งใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อช่วยใหค้นอ่ืน เห็นรูปแบบพฤติกรรมของ
ตวัเองไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขึน้ เพื่อการสะทอ้น การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนและ
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การด าเนินการเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ตอ้งการ โดยส่วนใหญ่การชีแ้นะจะมีจุดนัน้ในการเรียนรูท้กัษะที่
เกี่ยวขอ้งกบังานและการฝึกงานจะถูจดัโดยผูร้่วมงานในวิชาชีพ 

ไวท์มอร ์(Whitmore, 2002: 8) ระบุว่าการชี ้แนะ หมายถึง การให้อิสระแก่บุคคล 
เพื่อใหป้ฏิบัติไดต้ามความสามารถสงูสดุของตนเอง ซึ่งการชีแ้นะเป็นการช่วยเหลือใหพ้วกเขาเกิด
การเรียนรูม้ากกว่าการสอน 

เวอร์เนอร์ (Werner and DeSimone, 2006: 372) ระบุ ว่าการชี ้แนะ  หมายถึ ง 
กระบวนการของผูจ้ัดการหรือผูน้ิทศที่ใชส้่งเสริมในการปฏิบตัิงานที่รบัผิดชอบ สามารถปฏิบตัิงาน
ในระดับที่สูงขึ ้น และปฏิบัติในฐานะเพื่อนร่วมงานในการท างาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร 

คลิฟฟอรด์ (Clifford and Thorpe, 2007: 36) ไดร้ะบุความหมายการชีแ้นะ หมายถึง 
กระบวนการในการช่วยเหลือคนหรือการพฒันาทกัษะการปฏิบตัิผ่านการสะทอ้น เป็นกิจกรรมการ
สอนแนะแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  ซึ่งเป็นสัมพันธภาพระหว่างผู ้ชี ้แนะ (coach) และผู้รับการชี ้แนะ 
(coachee) โดยมีการสะทอ้นประสบการณข์องผูร้บัการชีแ้นะเพื่อที่จะเรียนรูจ้ากประสบการณแ์ละ
พฒันาความสามารถ 

กิบ (Gibb, 2008: 172) ได้ระบุความหมายของการชี ้แนะว่าเป็นการพัฒนาของ
บุคคลดา้นทกัษะการปฏิบตัิ และการสรา้งผลงาน 

สรุปความหมายของการชีแ้นะ (Coaching) หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคคลที่มี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ชี ้แนะ (Coach) และผู้รับการชี ้แนะ เพื่อพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร ใหเ้รียนรูท้ักษะที่เกี่ยวขอ้งกับงาน การฝึกงาน แก้ไขปัญหาผลการปฏิบัติงาน และสรา้ง
ผลงานเพิ่มผลลัพธ์ที่ต้องการใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์การ  ซึ่งการชีแ้นะ ผูช้ี ้แนะจะใช้วิธีการ
สังเกต การรวบรวมข้อมูล การรายงานที่ไม่มีการตัดสินใจในพฤติกรรม และมีการพัฒนาทักษะ
ผ่านการสะทอ้นประสบการณ ์เพื่อที่จะใหผู้ร้บัการชีแ้นะเรียนรูจ้ากประสบการณ ์

ประโยชนข์องการชีแ้นะ (Benefit of coaching) 
ผลลัพธข์องการชีแ้นะ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จะมีประโยชนต์่อระดับบุคคลระดับ

ทีมและองค์การ (ไอบาร่า 2004 อ้างถึงใน กมลวรรณ  รามเดชะ, 2550: 17-19 ; Whitemore, 
2002: 166-168 ; Passmore, 2010: 22-24) รายละเอียด ดงันี ้

1. ประโยชนร์ะดบับุคคล (Individual level) 
1.1 ช่วยใหบุ้คคลมีความตระหนกัในตนเองและมีการสะทอ้นตนเอง 
1.2 ทกัษะการปฏิบตัิงานดีขึน้และไดผ้ลผลิตเพิ่มขึน้ 
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1.3 แรงบนัดาลใจและพนัธะผูกพนัสงูขึน้ 
1.4 มีทกัษะการเป็นผูน้  า 
1.5 มีความเจริญกา้วหนา้ 
1.6 มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ / มีความสมดลุของงานกบัชีวิต 
1.7 มีความชดัเจนในเป้าหมายและการใหค้วามหมาย 
1.8 มีการจดัการที่ดีของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
1.9 พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารและสัมพันธภาพ การที่บุคคลในองคก์าร 

มีการเคารพนับถือซึ่งกันและกันจะเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพ  บรรยากาศในที่ท างานจะ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 

1.10 มีทกัษะในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
1.11 มีรูปแบบที่ยั่งยืนในการพฒันาบุคคล 

2. ประโยชนร์ะดบัทีม (Team level) 
2.1 ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของทีมใหม้ีประสิทธิภาพ 
2.2 พฒันาความชดัเจนในพนัธกิจ และวตัถุประสงค ์
2.3 ปรบัปรุงจิตวิญญาณของทีมและการจดัการกบัความขดัแยง้ใหด้ีขึน้ 
2.4 มีการติดต่อสื่อสารและสมัพนัธภาพที่ดีขึน้ 
2.5 มีแรงบนัดาลใจที่สงูขึน้ 
2.6 ใหอิ้สระกบักลุ่มคนที่มีศกัยภาพสงู 
2.7 สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการท างานเชิงบวก สรา้งทีมงานที่แข็งแกร่ง 

3. ประโยชนร์ะดบัองคก์าร (Organization level) 
3.1 ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานขององคก์ารใหด้ีขึน้ 
3.2 ส่งผลใหย้อดก าไร/ ผลิตผล/ การขาย สงูขึน้ 
3.3 สรา้งแรงบนัดาลใจและธ ารงรกัษาพนกังานไว ้
3.4 องคก์ารมีความยึดหยุ่น / สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
3.5 การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 
3.6 มีวฒันธรรมองคก์ารที่เปิดกวา้งและมีประสิทธิผล 
3.7 เกิดการเรียนรูใ้นองคก์าร 
3.8 มีรูปแบบที่ยั่งยืนของการเรียนรูแ้ละพฒันา 
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กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการชีแ้นะ 
การชีแ้นะเป็นสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบักลุ่มบุคคล ดงัต่อไปนี ้(จิตลดา สิงหค์  า, 2552: 15; 

Clifford and Thorpe, 2007: 42) 
1. พนักงานใหม่หรืออ่อนประสบการณ์  ที่อาจจะต้องการค าชี ้แนะจาก

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
2. พนกังานที่ประพฤติผิดกฎนโยบายหรือหลกัการของบริษัท 
3. ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานไม่ดีขึน้ หลงัจากไดผ้่านการอบรมมาหลายครัง้ 
4 พนกังานที่มีความพรอ้มและมีโอกาสในการไดร้บัต าแหน่งที่สงูขึน้  

หน้าท่ีของผู้ชีแ้นะ  
ผูช้ีแ้นะมีหนา้ที่ดงันี ้(วนิดา ชูวงษ์, 2540: 93) 

1. ร่วมก าหนดเป้าหมายในการสอนแนะ 
2. ร่วมด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ใหข้้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูร้บัการชี ้แนะ (วนิดา ชูวงศ์, 

2540: 93; จิตลดา สิงหค์  า 2552: 35) ซึ่งการใหข้อ้มลูป้อนกลบั และการชีแ้นะจะส่งผลใหผู้ร้บัการ
สอนแนะ มีความพึงพอใจ มีพันธะผูกพันเพิ่มมากขึน้ และลดอัตราการลาออก (Luthan and 
Peterson, 2003 cited in Werner and DeSimone, 2006: 388) 

4. ช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะ  เข้าใจสภาพแวดล้อมในองค์การที่มีผลต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

5. ช่วยชีใ้หผู้ร้บัการชีแ้นะ เห็นขอ้บกพร่องในการปฏิบัติงานที่เขาอาจมองไม่เห็น
ชี ้ให้เห็นการปฏิบัติงานของเขาว่ามีผลกระพบต่อองค์การอย่างไรและช่วยให้เขาเห็นจุดแข็ง  
จุดอ่อนของตนเอง 

6. ใหค้  าปรกึษาแนะแนว เพื่อใหผู้ร้บัการสอนแนะปฏิบตัิงานไดต้ามเป้าหมาย 
7. เปิดโอกาสใหผู้ร้บัการชีแ้นะ ไดม้ีโอกาสน าความรูไ้ปฝึกปฏิบตัิ 

องคป์ระกอบของการชีแ้นะท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคป์ระกอบของการชีแ้นะที่ประสิทธิภาพ (Gudwin and Salazar-Wallace, 2010: 

5) ประกอบดว้ย 1) ความเชื่อ 2) ความเชี่ยวชาญดา้นการสอน 3) ทักษะการชีแ้นะ 4) ทกัษะการ
สรา้งสมัพันธภาพ 5) ความเชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา และ6) ทกัษะความเป็นผูน้  าส าหรบัรายละเอียด
ของทกัษะการชีแ้นะ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ (Werner and DeSimone, 2006: 385-386) คือ  

1.ทักษะการติดต่อสื่อสาร  (Communicational skills) ผู้สอนแนะจะต้องมี
ความสามารถในการเป็นผู้ส่งสารและผู้รบัสาร (Dunbar, 2010: 84) ผู้สอนแนะควรได้รับการ
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ฝึกอบรมใหม้ีการพัฒนาทกัษะการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหนา้ (Face-to-face communications 
skill) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ  (Active listening) ทักษะการใชค้  าถามปลายปิด และปลายเปิด 
ทักษะการทวนซ า้ ทักษะการสะทอ้นความรูส้ึก  ทักษะการสรุปประเด็น และทักษะการใหข้อ้มูล
ป้อนกลับ (Feedback skill) (จิตรลดา สิงห์ค  า, 2552: 35; วนิดา ชูวงษ์, 2540: 93; Passmore, 
2010: 16-20) 

2. ทกัษะสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (interpersonal skills) ประกอบดว้ย การให้
ความเคารพนบัถือ การจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้โดยนัน้สภาพที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั มีจุดมุ่งหมาย มี
การวางแผนสรา้งความมั่นใจ เช่น การใหข้อ้เสนอแนะ ที่เป็นความส าเร็จและการพฒันาที่ดีขึน้ใน
ภายภาคหน้าของผู้รับการสอนแนะ  มีพฤติกรรมที่สม ่าเสมอ  มีการสร้างความไว้วางใจและ
แสดงออกถึงการยึดถือหลกัคณุธรรม 

ทักษะท่ีจ าเป็นในการชีแ้นะให้มีประสิทธิภาพ 
การชีแ้นะที่มีประสิทธิภาพ ผูช้ีแ้นะจะตอ้งมีการส่ือสารทัง้แบบวจันภาษา และอวจัน

ภาษา ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะที่จ าเป็นต่างๆ ดงันี ้
1. ทักษะการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า  (Face- to -face communications 

skill) ประกอบด้วย  6  ทักษะที่ ส  าคัญ  (Kikoski and Litterer, 1983  cited in Werner and 
DeSimone, 2006: 385-386) ดงันี ้

1.1 ทกัษะพืน้ฐานการฟังอย่างตั้งใจ (Basic attending skills) ประกอบดว้ย 
การนั่งโนม้ตวัไปขา้งหนเล็กนอ้ย ใหอ้ยู่ในที่สบาย การสบตา การพูดดว้ยน า้เสียงที่เป็นธรรมชาติ 
การใหก้ารสนับสนุนก าลังใจที่เพียงพอ โดยการพูดค าว่า "ใช่" หรือ การพยกัหนา้ และสนทนาใน
ประเด็นที่ก าลงักล่าวถึง 

1.2 การใหข้อ้มูลป้อนกลับ (Feedback) ผูช้ีแ้นะควรใหข้้อมูลที่ชัดเจนไม่มี
การตัดสินดว้ยทัศนคติส่วนตัว การใหข้อ้มูลป้อนกลับควรใหใ้นประเด็นที่ผูร้บัการชีแ้นะสามารถ
ควบคมุได ้

1.3 การทวนซ า้ (Paraphrasing) เป็นการทวนซ า้ในค าพดูของผูร้บัการชีแ้นะ 
ซึ่งจะช่วยใหป้ระเด็นปัญหาชัดเจนขึน้ และท าให้ผูร้บัการสอนแนะเขา้ใจในสิ่งที่ตนเองพูด และ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ขาไดพ้ดูอย่างต่อเนื่อง การทวนซ า้ไม่ควรมีการตดัสินว่าเกิดอะไรขึน้ 

1.4 การสะทอ้นความรูส้ึก (Reflecting on felling) เป็นการสนับสนุนใหผู้ร้บั
การชี ้แนะได้แสดงความรูส้ึกและกระตุ้นให้มีการสื่อสารแบบเปิด  ซึ่งจะท าให้เขารูส้ึกว่าได้รับ
ความเห็นใจจากผูช้ีแ้นะ 
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1.5 การใชค้  าถามปลายเปิดและปลายปิด (Open and closed questions) 
การใชค้  าถามปลายเปิดจะช่วยใหส้่งเสริมใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดพู้ดและมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ส่วนค าถามปลายปิด จะใช้เพื่อให้มีความชัดเจน ชี ้ประเด็นที่เฉพาะเจาะจงและเร่ง
ระยะเวลาในการอภิปราย 

1.6 การเนน้ย า้ (โocusing) จะช่วยในการชีเ้ฉพาะเจาะจงในส่วนที่มีความ
ยากขององค์การที่สามารถจะพัฒนาได้ เช่น ตัวบุคคล บริบทและจะช่วยระบุวิธีการจัดการกับ
ปัญหานัน้ๆ 

2. ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ  (Active listening skill) (DeCenzo, 2002: 85) 
ประกอบดว้ย 

2.1 การสบตา (Make eye contact) คนส่วนใหญ่จะตีความว่าการขาดการ
สบตาจะหมายถึงความห่างไกลหรือขาดความสนใจ การสบตากับผูพ้ดูแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจ 
และสามารถแสดงออกทางภาษาท่าทางต่อผูพ้ดูที่แสดงถึงความสนใจว่าเขาก าลงัพดูอะไร 

2.2 การพยักหนา้รบัและการแสดงออกทางสีหนา้อย่างเหมาะสม  (provide 
affirmative nods and appropriate facial expressions) การเป็นผู้ฟั งที่มีประสิทธิภาพ  คุณ
จะตอ้งแสดงใหเ้ขาเห็นว่าสนใจในสิ่งที่เขาก าลงัพดู โดยการแสดงออกทางภาษาท่าทาง การยืนยนั
ดว้ยการพยกัหนา้รบัและการแสดงออกทางสีหนา้อย่างเหมาะสม จะช่วยใหท้ัง้คู่มีการสบตาซึ่งกัน
และกนั และเป็นการบอกผูพ้ดูว่าคณุก าลงัฟังเขาอยู่ 

2.3 ถามค าถาม (Ask question) การฟังอย่างตั้งใจ คุณจะต้องวิเคราะห์ว่า
เขาก าลังพูดอะไรและถามเพื่อใหเ้กิดความชัดเจน  ซึ่งการแสดงพฤติกรรมเช่นนีจ้ะช่วยใหผู้ ้พูด
มั่นใจว่าคณุก าลงัฟังเขาอยู่ 

2.4 การทวนซ า้ดว้ยค าพดูของผูฟั้ง (Paraphrase) การใชเ้ทคนิควิธีนีจ้ะช่วย
ใหเ้กิดความซดัแจง้ว่าคณุไดย้ินอะไร 

2.5 อย่าขัดจังหวะผูพู้ด ธรรมชาติของมนุษยส์่วนใหญ่มักจะพูดมากกว่าฟัง
ว่าคนอ่ืนเขาพูดอะไร การพูดอาจจะสนุกมากกว่าและความเงียบอาจท าใหเ้กิดความไม่สบายใจ  
แต่ในขณะเดียวกันคุณไม่สามารถพดูและฟังในเวลาเดียวกนัได้ ดังนั้นคุณควรอนุญาตใหผู้พู้ดได้
พดู โดยไม่ขดัจงัหวะก่อนที่เขาจะพดูจบ 

2.6 ควรแสดงบทบาททั้งผูพู้ดและผูฟั้ง การเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ คุณ
จะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผูฟั้งเป็นผูพู้ดและกลับเป็นผูฟั้งไดอ้ย่างราบรื่น  การที่เป็น
ผูฟั้งคณุจะตอ้งฟังและเพ่งความสนใจในสิ่งที่เขาพดูโดยไม่คิดว่าคณุควรจะพดูอะไรต่อกลบัทนัที 
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3. ทกัษะการใหแ้ละรบัขอ้มลูป้อนกลบัแบบสรา้งสรรค ์(Constructive feedback 
skill) การสอนแนะที่มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนการ
สังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติงานของผูถู้กสอนและสามารถใหข้อ้มูลป้อนกลับไดท้ันที่  ซึ่งการให้
ขอ้มูลป้อนกลับแบบสรา้งสรรค ์(Constructive feedback) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างคนสอง
คน ผู้สอนแนะจะเป็นทั้งผู ้ให้และผู้รับฟังข้อมูลป้อนกลับ  ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู ้ชี ้แนะ คือ 1) 
เสริมสร้างความเชื่อใจ  และความรู้สึกมีคุณค่าใจตนเอง  อันจะน าไปสู่ความสามารถต่อ
ความสามารถในการคิดรวบยอด พัฒนาดา้นการศึกษาและทักษะทางสติปัญญา 2) ช่วยพัฒนา
ทกัษะความเป็นผูน้  าและทกัษะการติดตอ่สื่อสาร เพื่อสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณอ่ื์นๆ 
3) ในสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุน  เพิ่มประสิทธิภาพ
ชุมชนการเรียนรูแ้ละเพิ่มอัตราการคงค้างของพนักงานให้สูงขึน้  ส่วนประโยชน์ต่อผู ้รบัข้อมูล
ป้อนกลับแบบสรา้งสรรค์ เพื่อให้ มีความเข้าใจในตนเอง ช่วยให้มีการเรียนรูแ้ละพัฒนา สรา้ง
ทกัษะ แก้ไขพฤติกรรมและส่งเสริมการสรา้งผลงาน การใหข้อ้มลูป้อนกลบัแบบสรา้งสรรค ์ถา้หาก
ใหข้อ้มลูป้อนกลบัไม่ดี อาจท าลายสมัพันธภาพระหว่างบุคคลในองคก์ารได ้ดังนัน้ผูส้อนแนะ ตอ้ง
มีทกัษะการใหแ้ละการรบัขอ้มลูป้อนกลบัแบบสรา้งสรรค  ์โดยมีหลักการดังนี ้(นิพนธ ์ไทยพาณิช, 
2529: 289 293; วนิดา ชูวงษ์, 2540: 94-95; กมลวรรณ รามเดชะ, 2550: 72-73 ; Bailey, Curtis 
and Nunan, 2001: 214  ; Dembkowski, Eldridge and Hunter, 2006  ; Whitmore, 2002  ; 
Kurtz, Silverman and Draper, 1998) 

1. ใหข้อ้มลูที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกบัปัญหาของการกระท า (Specific) การให้
ขอ้เสนอแนะ พยายามหลีกเลี่ยงการให้ขอ้มูลป้อนกลับทั่วๆไปที่ไม่เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ทกัษะอย่างเช่น ขอ้ความที่ว่า "คุณยอดเยี่ยมมาก" หรือ "ผลงานแย่มาก" ขอ้ความเหล่านีอ้าจท าให้
ผูร้บัพึงพอใจหรือไม่ชอบเมื่อไดย้ิน ทั้งนีเ้พราะการใหข้อ้มูลไม่ไดบ้อกรายละเอียด ชีใ้หเ้ห็นถึงว่า
คนๆ นัน้จะตอ้งท าอะไรที่จะท าใหเ้ขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมหรือแย่มาก ดงันั้นการใหข้อ้มลูที่เฉพาะ
จะต้องมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงไปที่พฤติกรรมที่พี่เลีย้งสังเกตได้  เสมือนท าให้เห็นภาพที่
เกิดขึน้จริง ตามความเป็นจริง ไม่แปลความหมายของพฤติกรรมการสอนตามความเชื่อ ค่านิยม
ของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรูข้องผูร้บัการดแูลใหม้ากขึน้ 

2. เริ่มตันดว้ยขอ้ความที่เป็นบวก (Start with the positive) ซึ่งการใหข้อ้มูล
ป้อนกลับสามารถใหไ้ดท้ั้งทางบวก (Positive feedback) และทางลบ (Negative feedback) แต่
ทว่าคนส่วนใหญ่ตอ้งการค าบอกกล่าวที่เป็นการส่งเสริม เมื่อพวกเขาท าบางสิ่งบางอย่างไดด้ี การ
ให้ขอ้มูลป้อนกลับต้องให้ความมั่นใจและสนับสนุน  การให้ขอ้มูลป้อนกลับทางบวก  (Positive 
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feedback) จะเป็นแรงเสริม ช่วยในการปรบัปรุงการปฏิบัติ ช่วยสรา้งสัมพันธภาพ และมีผลต่อ
ความรูส้ึกมีคณุค่าในตนเองในทางบวก ในขณะเดียวกันจะท าใหผู้ร้บัขอ้มลูรูส้ึกสบายใจในการที่
จะเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่ถ้าหากการเริ่มต้นเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ  (Negative 
feedback) จะท าให้บุคคลมองตนเองในทางบวกน้อยและจะมีการต่อต้านอย่างมาก  ถึงแม้ว่า
ขอ้ความถดัไปจะเป็นการใหข้อ้มลูในดา้นบวกก็ตาม ซึ่งส่งผลใหผู้ร้บัขอ้มลูขาดความพรอ้มที่จะรบั
ฟังและขาดความรูส้ึกในการเป็นผูร้บัฟัง ส่งผลใหบุ้คคลนั้นรูส้ึกมีคุณค่าในตนเองทางลบ ท าให้
พวกเขาขาดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะมองตนเองในด้านบวก  เกิดการต่อตา้นต่อความเจริญ 
กา้วหนา้และความเปลี่ยนแปลง ดงันัน้แนวทางการปฏิบตัิที่ดีในการใหข้อ้มลูป้อนกลบัควรเริ่มจาก
การใหข้อ้มูลป้อนกลับทางบวก แลว้ตามดว้ยขอ้มลูป้อนกลับทางลบ จากนัน้ในขั้นสรุปควรมีการ
สรุปขอ้มลูทางบวกอีกครัง้ 

3. เลือกล าดบัความส าคญั (Select priorities) และปริมาณของขอ้มลูในการ
ใหข้อ้มูลป้อนกลับ ควรเลือกขอ้มูลที่ส  าคัญที่สุดที่ผูร้บัขอ้มลูสามารถรบัและน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 
โดยการระบุพฤติกรรมของผู้ถูกสอนเพียงสั้นๆและง่าย  ต่อการเขา้ใจ เปิดโอกาสใหผู้ถู้กสอนได้
แสดงความคิดเห็น เพื่อความเขา้ใจร่วมกนัและเพื่อใหผู้ร้บัขอ้มลูยอมรบั 

4. มีความอดทนพอที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับทีละน้อยและทีละเรื่อง  (be 
patient) 

5. มีความจริงใจ ที่จะช่วยใหบุ้คคลนัน้เกิดการปรบัปรุงพฒันา 
6. อยู่กบัความเป็นจริง โดยนัน้ที่ปัจจยัที่ขาสามารถควบคมุได ้
7. เน้นที่ปัญหาหรือพฤติกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Focus on the 

problem or behavior that can be changed) การให้ข้อมูลควรเน้นที่ปัญหา  หรือพฤติกรรม
มากกว่าบุคลิกภาพ ซึ่งจะง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผู้ร้บัขอ้มลูสามารถคิดและเปลี่ยนแปลง
ว่าควรท าอะไรมากกว่าที่จะรูว่้าเราเป็นอะไร 

8. ให้รายละ เอียดมากก ว่าป ระเมิ นผล  (Be descriptive rather than 
evaluative) ผูใ้หข้อ้มลูควรใหค้วามจริงและพฤติกรรมที่สงัเกตได ้มากกว่าที่จะสะทอ้นว่าผูส้อนคิด
อย่างไรกับผูถู้กสอน ไม่ควรตัดสินใจกบัผลลัพธ์ที่ได้ ควรหลีกเลี่ยงในการใชค้  าว่าดี หรือ เลว ถูก 
หรือ ผิด 

9. ใส่ใจกบัเรื่องกาลเทศะ (Be sensitive to time and place) ผูใ้หข้อ้มลูตอ้ง
เลือกเวลาให้เหมาะสม ไม่ขัดกับงานประจ า ส่วนการเลือกสถานที่ ควรมีความเป็นส่วนตัว การ
อนุญาตใหผู้อ่ื้นเห็นและไดย้ินจะท าใหผู้ร้บัขอ้มลูเกิดความอบัอายได ้
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10. ให้ขอ้มูลป้อนกลับทันที (Be prompt) การให้ขอ้มูลป้อนกลับทางบวก 
(positive feedback) ควรกระท าอย่างทนัที่เท่าที่สามารถจะกระท าได ้

11. มีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูมากกว่าการใหค้  าแนะน า (Sharing information 
rather than giving advice) การใหข้อ้มลูป้อนกลบัตอ้งมีการสื่อสารสองทาง ในระหว่างที่มีการให้
ขอ้มูลป้อนกลับ ผู้ให้ข้อมูลต้องเปิดโอกาสให้ผู ้รับข้อมูลได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  
(Luke, 1990:7) ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ที่เป็นอิสระ ในทางตรงกนัขา้มถ้าหากผูใ้หข้อ้มูล
ใหค้  าแนะน าเพียงอย่างเดียว ก็เปรียบเสมือนการที่เราบอกคนอ่ืนๆ ว่าควรท าอะไรและจะเป็นการ
จ ากดัอิสภาพในการตดัสินใจของผูร้บัขอ้มลู 

ส าหรบัการรบัฟังขอ้มลูป้อนกลบั (Receiving feedback) ควรปฏิบตัิดงันี ้
1. รบัฟังขอ้มูลป้อนกลับอย่างตั้งใจและมีการยอมรบัว่าผูใ้หข้อ้มูลก าลังพดู  อธิบาย 

และแนะน าอะไร เพราะเมื่อมีความตั้งใจในการรับฟัง คุณจะได้ยินมากขึน้ มากกว่าที่คุณจะ
อธิบาย หรือตดัสินตวัเอง 

2. เมื่อสิน้สดุการรบัฟังขอ้มลู ควรซกัถามใหช้ดัเจน เพื่อที่คณุจะไดแ้น่ใจว่าคณุเขา้ใจ
ตรงกนักบัสิ่งที่เขพดูและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

3. วางแผน แผนปฏิบตัิการและวิธีทางเฉพาะในสิ่งที่คณุตอ้งการจะเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการของการชีแ้นะ 

วนิดา ชูวงษ์ (2540: 93) ระบุว่าการชีแ้นะมีกระบวนการมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก่อนเริ่มการสอนแนะ ผู้รับการชี ้แนะและผู้สอนแนะต้องร่วมกันก าหนด

วตัถุประสงคข์องการสอนแนะ 
2. ด าเนินการชีแ้นะ โดย 

- อธิบายขัน้ตอนวิธีการปฏิบตัิงาน  
- แสดงวิธีท าใหด้เูป็นตวัอย่างหรือยกตวัอย่างของจริงใหดู้  
- มอบหมายงานใหไ้ปลงมือปฏิบตัิจริง  
- ใหผู้ร้บัการสอนแนะลงมือปฏิบตัิงาน  
- ตรวจสอบ ดคูวามกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงาน 
- จูงใจ ช่วยเหลือและคอยใหก้ าลงัใจ 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน หลงัจากมอบหมายงานใหป้ฏิบตัิแลว้ 
กมลวรรณ รามเดชะ (2550) ไดแ้ปลและเรียบเรียงจาก Coaching and Mentoring 

ของไอบาร่า เฮอรม์ีเนีย (2004) เกี่ยวกบักระบวนการของการชีแ้นะว่าม ี4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขั้นตอนที่ 1 การสังเกต โดยมีเป้าหมาย คือ การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึง
ผลกระทบที่พฤติกรรมของเขาที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและความสามารถของเขาในการท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 

ชัน้ตอนที่ 2 การสนทนาหาเหตผุล โดยมีการเตรียมการที่รอบคอบเพื่อที่จะเขา้ใจ
วตัถุประสงคข์องการพดูคยุ เรื่องที่ส  าคญัที่ตอ้งพดูคยุและผลที่ตามมาถา้หากไม่ไดพ้ดูเรื่องนี ้

ขั้นตอนที่ 3 การชีแ้นะอย่างจริงจัง เป็นการใหค้วามเห็นและค าแนะน ารวมทั้ง
ตอบสนองและชื่นชมในคุณค่า มีการใหแ้ละรบัขอ้มลูป้อนกลับ ซึ่งเป็นส่วนที่ส  าคัญอย่างยิ่งของ
การชีแ้นะอย่างจริงจงั 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล และสังเกตความก้าวหน้า เป็นโอกาสที่จะชมเชย 
และหาโอกาสสอนแนะและใหข้อ้มลูป้อนกลบัอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการชีแ้นะท่ีมีประสิทธิภาพ 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการชีแ้นะที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 13 ขอ้ ดงันี ้(Dubrin, 

1992: 344-347) 
1. การสร้างบรรยากาศที่สุขสบาย  (Establish a comfortable atmosphere) 

ผูร้บัการสอนงานหรือผูร้บัค  าปรกึษา ควรจะสมัผสัไดถ้ึงความสขุสบายของความเป็นเพื่อนและการ
พฒันาที่เป็นไปในทางสรา้งสรรค ์

2. การใหข้อ้มลูป้อนกลบัที่เฉพาะเจาะจง (Provide specific feedback) 
3. การฟังอย่างตั้งใจ  (Listening actively) โดยการแยกแยะช่องว่างระหว่าง

ความจริง และความรูส้ึกในสิ่งที่เขาพดู นอกจากนีก้ารสงัเกตภาษากายจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟัง
อย่างตั้งใจผู ้สอนแนะหรือผูใ้หค้  าปรึกษาจะต้องมีความอดทนและ  ไม่วางตัวที่จะโตแ้ย้งความ
คิดเห็นที่แตกต่างระหว่างเขากบัสมาชิกกลุ่ม 

4. การกระตุ้นให้พนักงานได้พูด  (Encourage the employee to talk) โดย
วิธีการใชค้  าถามปลายเปิด 

5. การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์(Give emotional support) เป็นการช่วยเหลือ และ
เกิดการพฒันาที่เป็นไปในทางสรา้งสรรค ์โดยที่ผูส้อนแนะหรือผูใ้หค้  าปรึกษาไม่ควรจะชกัถาม แต่
ควรจะใช้วิธีการที่ประสิทธิภาพ  โดยการสนับสนุนอารมณ์ในทางบวกมากกว่าที่จะให้แรงจูงใจ
ในทางลบ 

6. การช่วยแก้ปัญหา  อุปสรรคเพื่อให้มีการปฏิบัติในทางที่ดี  (Help solve 
barriers to good performance) หลายๆปัญหาของการปฏิบัติงานที่แย่ลงอาจจะเกิดจากหลาย
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ปัจจยัที่ซึ่งพนกังานไม่สามารถควบคมุได ้นายจา้งจะตอ้งช่วยเหลือ สรา้งทศันคติที่สรา้งสรรค ์และ
ใหก้ารสนบัสนุนดา้นอารมณ ์

7. ช่วยใหเ้ห็นเป้าหมายที่แทจ้ริง (Help establish realistic goals) ซึ่งการพฒันา
บุคคลไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้  เนื่องจากการศึกษา  การฝึกอบรมไม่เพียงพอ  หรือ
ความสามารถไม่เป็นไปตามความจริงและน าไปสู่ความกงัวลใจที่มีสาเหตมุาจากความลม้เหลว 

8. สะทอ้นความรูส้ึก (Reflect feeling) เป็นการส่ือสารโดยการสะทอ้นความรูส้ึก
เกี่ยวกบัขอ้เท็จจริงที่พนกังานรูส้ึกว่าเป็นปัญหาที่แทจ้ริงในงาน 

9. การสะท้อนเนื ้อหาหรือความหมาย  (Reflect content or meaning) การ
สะท้อนความรู้สึก  เป็นการจัดการปัญหากับอารมณ์ของบุคคล  ส่วนการสะท้อนเนื ้อหา หรือ
ความหมายเป็นการจดัการปัญหากบัสติปัญญาหรือกระบวนการคิดของบุคคล 

10. การแปลความหมาย ว่าเกิ ด เหตุการณ์ อะไรขึ ้น  (Interpret what is 
happening) โดยการที่ผู ้สอนแนะ  หรือผู ้ให้ค  าปรึกษาแปลความหมายจากการอธิบายของ
พนกังานว่าท าไมถึงมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างนัน้  

11. การให้ค าแนะน าเล็กน้อยอย่างสร้างสรรค์  (Give some constructive 
advice) การใหแ้ละไดร้บัค าแนะน าที่มากเกินไปจะขดัขวางการติดสื่อสารแบบสองทาง แต่การให้
ค  าแนะน าเล็กนอ้ยบา้งจะสามารถช่วยปรบัปรุงการปฏิบตัิได ้

12. การเปลี่ยนแปลงความรบัผิดชอบ (Gain a commitment to change) 
13.เป็นตัวแบบของการปฏิบัติและแสดงพฤติกรรม  (Allow for modeling of 

desired performance and behavior) 
สรุป การชีแ้นะ เป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาบุคคลใหเ้รียนรู้ทักษะที่เกี่ยวขอ้งกับ

งาน การฝึกงาน แก้ไขปัญหาผลการปฏิบตัิงาน และเป็นกลวิธีหนึ่งที่พี่เลีย้งใชใ้นการใหข้อ้มูล เพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้รับการดูแลมีการพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร 

จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความหมายของการชี ้แนะ
(Coaching) ไว ้ดงันี ้

ชนิตวส์รณ์ ตรีทยาภูมิ (2558)ไดใ้หค้วามหมายของการชีแ้นะว่า การชีแ้นะ คือ การ
เรียนรูง้านโดยมีผูบ้ังคับบัญชา หรือ ผูเ้ชี่ยวชาญเป็นพี่เลีย้งชีแ้นะอย่างมีขั้นตอน และใหผู้ร้บัการ
สอนลงมือปฏิบตัิ มีการติดตามการท างานเพื่อใหผู้ร้บัการสอนมีการนาไปใชป้รบัปรุงการทางานให้
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ดีขึน้ ช่วยพัฒนาทักษะในการท างาน คิดเป็น ท าเป็นช่วยแก้ปัญหาในการท างานและเกิดความ
มั่นใจ 

สาวิตรี ล าดับศร ี(2558) ไดใ้หค้วามหมายของการชีแ้นะว่าหมายถึง การที่หัวหน้า
งานไดส้อนหรือแนะนาใหลู้กนอ้งไดเ้รียนรูง้านที่ไดร้บัมอบหมายว่ามีวัตถุประสงคแ์ละขอ้ปฏิบัติ
อย่างไร จึงจะบรรลวุตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด รวดเร็ว และเป็นการพฒันาขีด
ความสามารถ รวมทัง้ เป็นการช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจ และใหโ้อกาสในการท าสิ่งต่างๆใหด้ีขึน้ 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2558) ได้ให้ความหมายของการชี ้แนะว่า เทคนิคการนิเทศ
ชีแ้นะ(Coaching) เป็นการชีแ้นะครูโดยผูส้อนงาน (Coach) อาจเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาผูน้ิเทศ
ภายในที่สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผูถู้กชีแ้นะ (Coachee) ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษา
เดียวกัน การนิเทศสอนงานจะเนน้ไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  (Individual Performance) 
และพฒันาศกัยภาพ (Potential) ของครู ( Coaching) เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการระหว่างผู ้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นการสื่ อสารแบบสองทาง (Two way 
Communication) ท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา และครูไดร้่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู ้เช่น ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต ่า ผูเ้รียนออกกลางคนั สื่อที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ  ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้ชีแ้นะ (Coach) และผู้ถูกชีแ้นะ (Coachee) อย่างไรก็ตามการที่จะ
ชีแ้นะ (Coaching) ได้ดีนั้นต้องมีความพรอ้มทั้งผู ้สอนงานและผูถู้กสอนงาน  กล่าวโดยสรุปการ
ชีแ้นะ (Coaching) คือ การที่ผู ้บริหารสถานศึกษา หรือผู ้นิเทศภายใน เป็นผู้ชีแ้นะ (Coach) ใน
เรื่องเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หก้บัครู ซึ่งเป็นผูถู้กสอน ซึ่งผูท้ี่ท าหนา้ที่นิเทศการชีแ้นะ
จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีผลงานอยู่ในระดบัมาตรฐาน 

อนงคศ์ิริ วิชาลยั (2558) ไดใ้หค้วามหมายของการชีแ้นะว่า บอกวิชาความรูใ้ห ้แสดง
ให้เข้าใจโดยบอกวิธีหรือให้ท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง  คนส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่าการสอน  คือการ
ถ่ายทอดความรู้โดยการบอก อธิบายขยายความให้เขา้ใจ  ครูจึงเป็นผู้รู ้เป็นผู้มีประสบการณ์
เหนือกว่าผูเ้รียน แต่นกัวิชาการอธิบายความหมายของการสอนไวว่้าเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน เพื่อท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไดท้ าเป็น 

    เทคนิคการชีแ้นะ (Coaching Technique) 
ชนิตวส์รณ์ ตรีวิทยาภูมิ (2558) ไดอ้ธิบายถึงเทคนิคการชีแ้นะอย่างมีประสิทธิภาพ

นัน้ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ไปยังผู ้บังคับบัญชาหรือหวัหนา้งาน ที่มีหนา้ที่ในการชีแ้นะ ดังนี ้1)ผูส้อน
งานต้องมีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ  (Comprehension) สามารถตอบค าถามของผู้
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ฝึกงานได ้และเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายในการท างาน เพื่อที่จะบรรลเุป้าหมายของบริษัท 2)ผูส้อนงาน
ต้องเต็มใจที่จะให้ความรู้แก่ผู ้ฝึกงาน  3)ผู้ชี ้แนะต้องเสียสละเวลาบางส่วนเพื่อการชี ้แนะแก่
พนกังานหรือผูฝึ้กงาน (Trainee) ซึ่งในบางครัง้อาจใชเ้วลานานพอสมควร  4)ผูช้ีแ้นะและผูฝึ้กงาน
ตอ้งมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันและมั่นใจในแนวทางการชีแ้นะขอ้ควรระวัง ผูบ้ังคับบัญชาหรือ
หวัหนา้งานทุกคนอาจจะไม่ใช่ผู ้ชีแ้นะที่ดี บางคนทางานเก่งแต่สอนคนอ่ืนไม่เป็น หรือไม่ตอ้งการ
ส่งต่อความรูข้องตนเองใหก้ับคนอ่ืนๆ นอกจากนีย้ังมีปัญหาส าคัญคือ ความรู ้(K) และทักษะ (S) 
ในการท างานที่ผู ้บังคับบัญชามีอยู่อาจจะล้าสมัยไปแล้ว  เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ความรูก้็ไม่อยู่นิ่งเช่นกนั ผูบ้ังคับบัญชาหรือหัวหนา้งานที่อายุมากและทางานมานาน
อาจจะไล่ตามเทคนิคใหม่ๆ ในการท างานไม่ทนั บางหน่วยงานแก้ปัญหานี้ ดว้ยการจัดฝึกอบรม
เทคนิคการชีแ้นะ ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน เพื่อที่จะน าความรูไ้ปถ่ายทอดใหก้บัลกูนอ้ง
ไดอี้กเป็นจ านวนมาก 

สาวิตรี ลาดับศรี (2558) ไดอ้ธิบายถึงวิธีการชี่แนะนั้น ตอ้งมีการเตรียมการชี ้แนะ 
การลงมือท าการชีแ้นะ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบเทคนิคเกี่ยวกับการชีแ้นะ เทคนิค คือ วิธีการที่ได้
ผ่านการทดลองและเป็นที่ยอมรบัว่าไดผ้ล ถือว่าเป็นวิธีการที่ใชโ้ดยผูช้  านาญการ คือเทคนิคในการ
ชีแ้นะและยังมีเทคนิคอีกหลายอย่างที่ควรจะทราบ คือ 1)เทคนิคการสรา้งความตอ้งการเรียนรู ้ใช้
ในกรณีที่ทราบว่าใครจ าเป็นตอ้งไดร้บัการสอนงานในเรื่องใด 2)เทคนิคการท าใหผู้ร้บัการสอนมี
ความพรอ้ม เป็นการสรา้งบรรยากาศเป็นกันเอง ทาใหผ้่อนคลายความเครียด ไม่เนน้พิธีการ 3)
เทคนิคการกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจ จะค านึงถึงประโยชนแ์ละวตัถุประสงคข์องงาน ท าใหผู้ร้บัการ
ชีแ้นะเกิดความรูส้ึกอยากเรียนรู ้4)เทคนิคการอธิบาย เป็นการสอนใหค้วามรูใ้หม่หรือเพิ่มเติมจาก
ที่เคยท ามาก่อน มีการพดูบอกเล่า วิธีการ พรอ้มทัง้อธิบายตามขัน้ตอนการท างาน จะตอ้งเป็นการ
สื่อสารสองทาง ใหม้ีการซักถาม 5)เทคนิคในการแสดงการท างานใหดู้ 6)เทคนิคการใหผู้ร้บัการ
สอนฝึกปฏิบตัิ เทคนิคนีถ้า้จะใหผู้ร้บัการสอนมีความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ ตอ้งมีการลองทาในขณะท า
การสอน เพราะถา้หากมีขอ้ผิดพลาดจะไดแ้กไ้ขไดท้นัที 7)เทคนิคการทดสอบและติดตามผลเมื่อมี
การสอนงานแลว้จะตอ้งมีการทดสอบเพื่อใหเ้ห็นว่าท าไดแ้ละเกิดการเรียนรูจ้ริงซึ่งในระยะการ
ติดตามผล ผูฝึ้กสอนควรหมั่นตรวจสอบการท างานของผูร้บัการสอนอย่างสม ่าเสมอ เปิดโอกาสให้
ซักถาม เพื่อน าไปปรับปรุงการท างานต่อไป  8)เทคนิคการเร้าให้เกิดการเรียนรู้ อาจเกิดจาก
สภาพแวดลอ้ม โอกาสหรือเหตุการณ์ต่างๆ เทคนิคตอ้งพยายามสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูร้บัการ
สอน หากผูร้บัการสอนท าไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ ควรมีการชมเชยเพื่อใหก้ าลงัใจและอยากเรียนรูม้าก
ขึน้ 9)เทคนิคการสรา้งความเชื่อมั่น เป็นการทดลองท าดว้ยตนเองเพื่อการเรียนรู้ และฝึกซอ้มให้
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เกิดความช านาญท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นในเรื่องที่ไดเ้รียนรู้ 10)การชีแ้นะผูใ้หญ่ ตอ้งระลึกไวเ้สมอ
ว่า ผูใ้หญ่อาจดือ้เหมือนเด็ก แต่เมื่อเกิดความพอใจแลว้ ก็จะกลายเป็นเด็กหัวอ่อน การสอนเป็น
การฝึกอบรมในงาน จึงควรท าใหง้านนัน้น่าเรียนรู ้เพื่อใหผู้ร้บัการสอนสนุกไปกับการรบัการสอน
มิใช่การถูกเคี่ยวเข็ญใหเ้รียนรูใ้นสิ่งที่ตนไม่ตอ้งการ การสอนงานผูใ้หญ่ไม่ควรสอนครัง้ละมาก ๆ 
แต่ควรจะใหท้ดลองฝึกปฏิบตัิใหเ้กิดความมั่นใจและเกิดความช านาญตามมา 

วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะ (2557) ขั้นตอนของการโคช้ที่จะบรรลุเป้าหมาย ประดว้ย 
1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบสภาพจริง 3) การก าหนดทางเลือก 4) การตดัสินใจ และ 
5) การประเมินผลการโคช้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การก าหนดเป้าหมายของการโคช้ผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล มุ่งเนน้ผลลพัธก์ารเรียนรู ้ทัง้ดา้นการรูค้ิด ทกัษะกระบวนการ และคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์
วิธีการตั้งเป้าหมายควรก าหนดพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมสามารถ
สงัเกตไดห้รือวดัได ้เช่น 

- ผูเ้รียนสามารถระบุสระในภาษาองักฤษได ้
- ผูเ้รียนบวกเลขสองหลกัได ้
- ผูเ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
การก าหนดเป้าหมายของการโคช้ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมส าหรบั

ผูเ้รียนแต่ละคน จะช่วยท าใหก้ารโคช้มีประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือท าใหผู้โ้คช้ที่ท าหนา้ที่โคช้
มองเห็นเป้าหมายในการโคช้ของตนเองดว้ย อีกทั้งยังช่วยท าใหก้ารประเมินการโคท าไดง้่ายและ
ตรงประเด็น 

2. การตรวจสอบสภาพจริง (Reality) การทบทวนสภาพจริงเกี่ยวกบัคณุภาพของ
ผูเ้รียนที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ว่าเป็นอย่างไร มีความตอ้งการพฒันาหรือตอ้งไดร้บัการโคช้ในประเด็น
ใด ซึ่งวิธีการตรวจสอบอาจเป็นการพิจารณาการเรียนรูท้ี่ผ่านมา พฤติกรรมการเรียนรูท้ี่สังเกตพบ 
หรือใชวิ้ธีการซกัถามแบบไม่เป็นทางการ ผลของการตรวจสอบสภาพจริงจะเป็นขอ้มูลสารสนเทศ
ส าหรบัการก าหนดทางเลือกวิธีการโคช้ อีกทัง้การตรวจสอบสภาพจริงช่วยยืนยนัความถูกตอ้งของ
เป้าหมายการโคช้ไดอี้กดว้ย 

3. การก าหนดทางเลือก (Option) การก าหนดเทคนิควิธีการโคช้บนพืน้ฐานของ
สภาพจริงและตอบสนองเป้าหมายของการโคช้ เช่น การเลือกใชเ้ทคนิคสรา้งความไวว้างใจ ดว้ย
การยิม้แย้มแจ่มใส พูดดว้ยค าสุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน หรือเทคนิคการตั้งค าถามที่กระตุ้นให้
ผูเ้รียนคิด แสวงหาค าตอบ คน้หาทางเลือกการตดัสินใจ และการแกปั้ญหา เป็นตน้ 
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การก าหนดทางเลือกในการโคช้ ควรมีความสอดคลอ้งกับสภาพความตอ้งการ
ไดร้บัการโคช้ของผูเ้รียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกนัตลอดจนสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน 
สภาพอารมณใ์นขณะนัน้ (จริตในการเรียนรู ้หรือลีลาการเรียนรู)้ 

การก าหนดทางเลือกของการโค้ชที่ถูกต้อง  ช่วยสนับสนุนให้การโค้ชประสบ
ความส าเร็จ คือ การเรียนรูแ้ละการคิดของผูเ้รียน 

4. การตดัสินใจ (Will. Way. Forward) 
Will คือ การตัง้เป้าหมาย การมุ่งมั่นในการโคช้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
Way คือ แนวทางปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และ

ก าหนดขึน้ตอนการประสบความส าเร็จ (Mind Stone) ที่จะบรรลใุนแต่ละขัน้ 
Forward คือ การทบทวนผลการปฏิบตัิ รวมทัง้การเรียนรูแ้ละพฒันาต่อยอด 

การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สดุส าหรบัการโคช้ และลงมือปฏิบตัิการโคช้เพื่อการ
บรรลเุป้าหมาย คือ การเรียนรูแ้ละการคิดของผูเ้รียน เกณฑก์ารตดัสินใจทางเลือกที่ดีที่สดุมีดงันี ้

- เกิดประโยชนส์งูสดุต่อผูเ้รียน 
- ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้รียน 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิดและตดัสินใจ 
- โคช้แลว้ผูเ้รียนมีความสขุในการเรียนรู ้
- โคช้แลว้ผูเ้รียนเกิดก าลงัใจและพลงัการเรียนรู ้

5. การประเมินผลการโค้ช (Evaluation) การประเมินการโค้ชมีแนวคิดเพื่อ
ตรวจสอบว่าผูเ้รียนที่ไดร้บัการโคช้มีพัฒนาการที่ดีขึน้หรือไม่  ดว้ยวิธีการประเมินตามสภาพจริง 
เป็นรายบุคคล เช่น การทดสอบ การซักถาม การประเมินผลงาน  การสังเกตพฤติกรรม  การ
สอบถามจากเพื่อนๆ เป็นตน้ แลว้น าผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 

1. รูปแบบการชีแ้นะ (Coaching Model) 
นักวิชาการได้น าเสนอรูปแบบในการชีแ้นะอยู่หลากหลายรูปแบบและค่อนข้างมี

ความแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาประเภทใหญ่ๆ แลว้ รูปแบบการชีแ้นะการปฏิบัติงาน ซึ่งเนน้
การพัฒนาในดา้นการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะต่างๆ ใน
การปฏิบตัิงาน ส่วนการชีแ้นะในชีวิตจริงจะเนน้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงตนเอง ผูวิ้จยัจึงน ารูปแบบ
การชี ้แนะการปฏิบัติงานเพราะอาจน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการชีแ้นะโดย
เน้นที่การแก้ไขปัญหา  (Solution-focus frameworks) และ 2) รูปแบบ  GROW Model ซึ่งเป็น
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รูปแบบการชีแ้นะการปฏิบัติงานที่เป้นที่รูจ้กัและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่ง Whitmore (2009) 
ผู้เขียนหนังสือ  “Coaching for Performance” ก็ใช้รูปแบบนี้เพื่ อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
สาระส าคญัของทัง้ 2 รูปแบบ มีดงันี ้

1. รูปแบบการชีแ้นะโดยเนน้ที่การแกไ้ขปัญหา (Solution-focus frameworks)  
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่นิยมใชรู้ปแบบหนึ่ง  ซึ่งน าเสนอโดย Jackson and 

McKergow (Cited in Gormall and Burn. 2013: 75-76; O’Connell, Palmer and Williams. 
2012: 108 อา้งอิงจาก เก็จกนก เอือ้วงศ.์ 2559: 7) ซึ่งใชอ้กัษรย่อคือ OSKAR มีค าอธิบายดงันี ้

O = Outcome หมายถึง ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ผูช้ีแ้นะและผูร้บัการชีแ้นะร่วมกัน
ก าหนดจุดประสงคแ์ละวางเป้าหมายและส่ิงตอ้งการใหส้ าเร็จ หลงัจากการชีแ้นะจบลง 

S = Scaling หมายถึง การก าหนดมาตรวัด ซึ่งผู ้รบัการชี ้แนะจะประเมิน
ตนเองในเรื่องที่ตอ้งการพฒันาว่าในปัจจุบนัตนอยู่ในระดบัใดและตอ้งการพัฒนาใหไ้ดใ้นระดบัใด 
โดยใชเ้ทคนิค “Scaling technique” ซึ่งก าหนดมาตรวดัการพฒันาออกเป็น 10 ระดบั คือ 1-10 

K = Know-how and resources หมายถึง การที่ผู ้ชี ้แนะช่วยให้ผู ้รับการ
ชีแ้นะไดพ้ิจารณาถึงความรู ้ทกัษะ และทรพัยากรที่ผูร้บัการชีแ้นะมีอยู่ 

A = Affirm/action หมายถึง การที่ผู ้ชี ้แนะช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะระบุการ
ด าเนินการในแต่ละขัน้ย่อยๆ ตามแผนที่ไดก้ าหนดไวแ้ละพิจารณาถึงสิ่งที่ไดด้  าเนินการไปแลว้ 

R = Review หมายถึง การสะทอ้นว่ามีสิ่งใดที่ดีขึน้หรือพัฒนาขึน้ในการเขา้
ร่วมกระบวนการชีแ้นะและมีส่ิงใดที่ผูร้บัการชีแ้นะจะตอ้งด าเนินการต่อ 

2. รูปแบบ GROW Model  
GROW Model คือรูปแบบกระบวนการหรือเทคนิคการชีแ้นะผลการปฏิบัติงาน  ซึ่ง

น ามาใชเ้พื่อการส่งเสริมใหบ้คุลากรไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นแบบในการแกปั้ญหา
และการก าหนดเป้าหมายในการท างาน (Whitmore, 2009 อา้งอิงจาก เก็จกนก เอือ้วงศ.์ 2559: 7) 

ความหมายของค าว่า “GROW” คือ 
G = Goal หมายถึง การช่วยให้ผู ้รบัการชี ้แนะได้ตระหนัก  และใช้จินตนาการ 

วาดภาพเป้าหมายที่คนตอ้งการด าเนินการใหบ้รรลผุลเป้าหมายนั้นอาจเป็นเป้าหมายระยะยาวก็
ได ้

R = Reality หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะเขา้ใจสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน 
โดยผูช้ีแ้นะจะไดท้บทวนประเมิน และใหข้อ้มลูยอ้นกลับทัง้ในดา้นขอ้เท็จจริง วิธีคิด มมุมองต่างๆ 
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เพื่อใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดต้ระหนักถึงความแตกต่างหรือช่วงระหว่างเป้าหมายกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบนั 

O = Option หมายถึง การช่วยให้ผูร้บัการชี ้แนะไดใ้ช้ความคิดในการแสวงหา
และคิดคน้ทางเลือกต่างๆ เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการสรา้งความ
มั่นใจว่าทางเลือกเหล่านัน้มีความเป็นไปไดท้ี่จะปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

W = Will หมายถึง การช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า  มี
เจตนาแน่วแน่ที่จะน าทางเลือกไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งผูช้ีแ้นะจะชักชวนใหพ้ิจารณาถึง
แนวโนม้ของอปุสรรคที่อาจเกิดขึน้ระบุแนวทางการด าเนินการใหม้ีความชดัเจน ดงัภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

           
ภาพประกอบ 4 กระบวนการ GROW Model 

 
ที่มา: Coaching for Performance John Whitmore. 1980.  
https://www.performanceconsultants.com/grow-model 

 
จะเห็นไดว่้ารูปแบบการชีแ้นะทัง้ 2 รูปแบบมีกระบวนการด าเนินการที่คลา้ยคลึงกนัคือ มี

ขัน้ก าหนดเป้าหมายหรือการก าหนดผลลัพธ์ที่ตอ้งการ ขั้นการส ารวจหรือประเมินตนเอง และขั้น
การหาวิธีการหรือทางเลือกในการพัฒนา  จนถึงขั้นการประเมินทบทวน ผูวิ้จัยจึงสนใจรูปแบบ 
GROW Model มาใชก้บัการศึกษาครัง้นี ้เนื่องจากผูวิ้จยัเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ชดัเจน สามารถ
น ามาประยุกตใ์ชก้บัการพัฒนาสมรรถนะดา้นการท าประกันคุณภาพภายในครัง้นีไ้ด้ ซึ่งในแต่ละ
ขัน้นีผู้ช้ีแ้นะและพี่เลีย้งจะเป็นผูท้ี่มีบทบาทส่งเสริม สนบัสนุนเพื่อใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดเ้ขา้ใจสภาพที่
เป็นจริง วางเป้าหมายในการพฒันา แสวงหาทางเลือกในการพฒันา โดยผูช้ีแ้นะจะใชท้กัษะต่างๆ 
ในการช่วยสรา้งแรงจูงใจใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

 

G 

GOAL 

What do 

you want? 

R 

REALITY 

Where are 

you now? 

O 

OPTIONS 

What could 

you do? 

W 

WILL 

What will 

You do? 
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ความหมายแนวคิดระบบระบบพี่เลีย้ง (Mentoring System) 
จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิได้ใหค้วามหมายของระบบพี่

เลีย้งในองคก์ร (Mentoring) ไวห้ลายทศันคติ ดงันี ้
ค าว่าพี่เลีย้ง (mentor) มีจุดเริ่มตนัมาจากเทพนิยายกรีก ประมาณ 2600 ปีที่ผ่านมา 

จากเรื่อง Homer's Odyssey เมื่อกษัตริยน์กัรบที่มีชื่อเสียงโอดิชสั (Odysseus) ตอ้งไปท าสงคราม
โทรจนั (Trojans War) และเขาตอ้งจากบา้นไปหลายปี เขาจึงเลือกเพื่อนที่ไวว้างใจ มีความเฉลียว
ฉลาดใหเ้ป็นบิดา ครูผูป้กป้องผูช้ีแ้นะ และเป็นผูฝึ้กหดั พระโอรสที่ชื่อว่าเทเลมาคสั (Telemachus) 
ผูซ้ึ่งจะเป็นกษัตริยแ์ห่ง ไอทาคา (Ithaca) ในอนาคตคนต่อไป ตั้งแต่นัน้มาค าว่า พี่เลีย้ง (mentor) 
จึงไดถู้กน าไปใชใ้นหลายๆวงการ เช่น วงการดา้นธุรกิจและการศึกษา ซึ่งภาษาอังกฤษจะใชค้  าว่า 
mentor แทนบุคคลผูซ้ึ่งสอน ดแูลหรือใหค้  าปรกึษา และในความหมายของผูร้บัการดูแล จะใชค้  า
ว่า mentee หรือ protege ส่วนค าว่า mentoring ใชแ้ทนกระบวนการต่างๆ ในการสอน ดูแลหรือ
ใหค้  าปรกึษา (ยอดหทัย เทพธรานนทแ์ละประมวล ตั้งบริบูรณ์รตัน ,์ 2548; Sands, Parson and 
Duane, 1991; Wunsch, 1994; Hayes, 2005; Berk, Berg, Mortimer and Walton-Moss, Yeo, 
2005 ; Gudwin and Salazar-Wallace, 2010) 

ค าว่าพี่เลีย้ง (mentor) นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงันี ้ 
ดาเนียล (Daniel, 1998) ระบุว่าพี่เลีย้งเป็นผูจ้ัดการระดับอาวุโสอย่างนอ้ยสงูกว่า 2 

ระดับจากผูร้บัการดแูล มีประสบการณ์กวา้งขวางและมีความสามารถในการมอบหมายงานที่จะ
ช่วยพฒันาผูร้บัการดแูล 

มอร์ทัน  คูเปอร์และปาลเมอร์ (Morton-cooper and Palmer, 2000: 189) ให้
ความหมายค าว่า พี่เลีย้ง คือ บุคคลที่ท าใหผู้อ่ื้นมีความเจริญและพฒันาในดา้นส่วนตน ดา้นอาชีพ 
มีสมัพนัธภาพที่ต่อเนื่อง และชีแ้นะผูร้บัการดแูลผ่านองคก์าร สงัคมและเครือข่าย 

อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2558) ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างของการสอนงาน (Coaching) 
และการเป็นพี่ เลี ้ยง (Mentoring) ว่ามีความแตกต่างกันที่จุดเน้น  กล่าวคือ การสอนงานนั้น
ผูบ้งัคบับญัชาจะสอนงานผูใ้ตบ้ังคบับญัชาโดยตรงของตนเกี่ยวกับวิธีการท างานในหนา้ที่ปัจจุบัน 
และมีเป้าหมายระยะสั้นในขณะที่การเป็นพี่ เลี ้ยงนั้นผู ้ที่ เป็น  Mentor ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผูบ้งัคบับัญชาโดยตรงของ Mentee อาจอยู่ในหน่วยงานเดียวกนัหรือต่างหน่วยงานก็ได  ้หากช่วย
พฒันา Mentee ใหเ้จริญก้าวหนา้ไปในสายอาชีพไดก้วา้งขวางกว่า Coach Mentoring จะมุ่งไปที่
การพัฒนาสายอาชีพและจะเป็นการพัฒนา Mentee เพื่อใหเ้ป็นผูบ้ริหารของหน่วยงานในระดับ
ต่างๆ  ต่อไป  Coaching และ  Mentoring อาจดาเนินการควบคู่กันไปได้  เพราะต่างก็ เป็น



  102 

กระบวนการพัฒนาตนเองที่องค์กรต้องเป็นผู้ก าหนดขึ ้นเช่นกัน  สรุปคือ Coaching และ 
Mentoring เป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรูข้องบุคลากรในองคก์รที่ตอ้งการจะใหอ้งคก์รเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู ้Coaching เป็นการสอนงานจากผูบ้ังคบับญัชาถึงผูใ้ตบ้งัคบับัญชาโดยตรง 
ด้วย วิธีการให้ค  าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง  (Two Way Communication) เพื่ อให้
ผูใ้ต้บังคับบัญชาสามารถท างานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพ้ัฒนา
ศกัยภาพของตนเองไปพรอ้มกนั ส่วน Mentoring การเป็นพี่เลีย้ง เลือกจากผูท้ี่มีความสามารถเป็น
ที่ยอมรบัหรือผูบ้ริหารในหน่วยงานมาใหค้าปรกึษาและ 

อุไรวรรณ  อยู่ชา (2552 : 131) ใหค้วามหมายค าว่า “Mentoring” ว่า ระบบพี่เลีย้ง
และเห็นว่าการสอนงานและการใหค้  าปรกึษาดแูลเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหนา้ที่พี่เลีย้ง (Mentor) 
ส่วน เคธี อี. แครม (Kathu E.Kram,1988 อา้งใน กมลวรรณ รามเดชะ, 2550 :123 เห็นว่า 
Coaching เป็นส่วนหนึ่งที่แฝงอยูใ่นเรื่องของ Mentoringในขณะทีน่กัวิชาการบางท่านก็ไดแ้ยก
ความแตกต่างของสองเรื่องนีอ้อกจากกนัโดยเห็นว่า Coaching เป็นเรื่องที่เกีย่วกบังาน ส่วน 
Mentoring จะเกี่ยวกบัการประกอบวชิาชีพของการท างาน รวมทัง้เห็นว่า หากพจิารณาในแง่ของ
เป้ าหมายแลว้ กรณี Coaching จะมีเป้าหมายเพื่อแกไ้ขพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม ปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงาน และเตรยีมทกัษะทีจ่  าเป็นใหพ้รอ้มแก่การปฏิบตัิงาน ผูส้อนงานจะเป็นผูส้ั่งการเรียนรู้
และใหก้ารชีแ้นะ ในขณะที่ Mentoring จะมเีป้าหมายเพื่อสนบัสนุนและเป็นแนวทางในการ
เจริญกา้วหนา้ของผูท้ี่ไดร้บัดแูล (Mentee)โดยผูท้ี่ไดร้บัดแูล (Mentee) เป็นผูร้บัผดิชอบในการ
เรียนรูข้องตนเอง แต่หากพิจารณาในแง่ของบทบาทแลว้ เห็นว่า Coaching จะสนใจในปัญหาใกล้
ตวัและโอกาสในการเรยีนรู ้เนน้หนกัไปที่การใหข้อ้มลูป้อนกลบัที่ เหมาะสม ในขณะที่ Mentoring 
จะมุ่งเนน้ไปที่การฟัง การเป็นตน้แบบที่ดีและการใหค้  าแนะน า และมุ่งไปที่การพฒันาเสน้ทางเดิน
อาชีพในระยะยาว (กมลวรรณ รามเดชะ, 2550 : 125) 

อย่ างไรก็ ดี  อาภรณ์  ภู่ วิทยพันธุ์  (2548 : 22) เห็ น ว่า  แม้ ว่า  Coaching และ 
Counseling จะมีความแตกต่างกนั แต่ในภาพรวมแลว้การประยุกตใ์ชเ้ครื่องมือทั้งสองต่างก็เป็น
ทักษะหรือความสามารถดา้นการบริหารจัดการงานที่ส  าคัญของหัวหนา้งาน  หัวหนา้งานจึงตอ้ง
พิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมือดังกล่าวใหเ้หมาะสมแก่การพฒันาพนกังานในองคก์าร นอกจากนี ้ทั้ง 
Coaching และ Counseling ต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับ  Mentoring และผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานในภาพรวมดว้ยเช่นเดียวกนั  
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ประเภทของระบบพี่เลีย้ง 
จากการทบทวนการจัดประเภทของระบบพี่เลีย้งในดา้นองคก์ารธุรกิจ  ดา้นการจัด

การศึกษา พบว่าระบบพี่เลีย้งแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ (Wunsch, 1994: 29, Douglas, 1997; 
Wild, 2 0 0 2 ; United States Office of Personal Management, 2 0 0 8 :  4 ; Wang and Sun, 
2008: 172) คือ 

1. ระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการ (Formal mentoring) เป็นรูปแบบระบบพี่เลีย้ง
ที่มีโครงสร้าง  (United States Office of Personal Management, 2008: 4) สัมพันธภาพของ
ระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการ ถูกพัฒนาขึน้จากการช่วยเหลือหรือค าแนะน าจากองคก์าร โดยมี
เป้าหมายที่เฉพาะชดัเจนขององคก์าร มีความชัดเจนในสิ่งที่คาดหวงัในผลลัพธ์ (Wunsch, 1994: 
29) มีรูปแบบในการมอบหมายงานผูท้ี่สมคัรใจเขา้ร่วมมีการจบัคู่ และมีการเตรียมพี่เลีย้งกบัผูร้บั
การดแูล(Douglas, 1997) โดยระยะเวลาของสมัพนัธภาพ จะเป็นช่วงระยะสัน้ 

2. ระบบพี่เลีย้งอย่างไม่เป็นทางการ (Informal mentoring) เป็นรูปแบบที่ไม่มี
ระบบ  ไม่มีโครงสร้าง อาจจะมีหรือไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ขัดเจน  (United States Office of 
Personal Management, 2008: 4) เป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่เกิดขึน้โดยปกติ (Douglas, 
1997) เป็นการตอบสนองความตอ้งการที่จ าเป็นทางด้านจิตสังคมของผูร้บัการดูแลหรือพัฒนา
ผูร้บัการดูแลตามความตอ้งการของพี่เลีย้ง โดยระบบพี่เลีย้งอย่างไม่เป็นทางการ จะไม่สามารถ
ท านายผลที่เกิดขึน้ไดแ้ละไม่มีนโยบายจากองคก์ารเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เป็นความผูกพนัของบุคคลที่
เกิดจากความสนใจ มีเป้าหมายและมุ่งหวังในผลส าเร็จเหมือนกัน โดยมากพี่เลีย้งจะเป็นผูเ้ลือก
ผูร้ ับการดูแล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  ภูมิหลังทางสังคมและลักษณะท่าทางหรือ
บุคลิกภาพ ส าหรบัระยะเวลาของสัมพันธภาพ จะยาวนานอยู่ระหว่าง 3 ปีถึง 6 ปี (Kram, 1985 
cited in Ragins and Cotton, 1999: 531) 

นอกจากนี้ประเภทของระบบพี่เลีย้ง ได้มีนักวิชาการ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี ้
(United States Office of Personal Management, 2008) 

1. ระบบพี่เลีย้งแบบกลุ่ม (Group mentoring) คือ การมีพี่เลีย้ง 1 คนกับผู้รบัการ
ดแูลหลายคน โดยที่พีเ้ลีย้งมีหนา้ที่ในการตัง้ค  าถาม รบัฟังและใหส้มาชิกแต่ละคนมีการสะทอ้นคิด
สนทนาแลกเปลี่ยนความรูแ้ละส่งเสริมใหเ้กิดเรียนรูด้ว้ยตนเองจากการอภิปราย พี่เลีย้งจะเป็นผูน้  า
ให้เกิดการเรียนรู้ (Learning leader) กลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดการก าหนด
ประเด็นการพฒันา การใหค้  าแนะน ากนัเป็นกลุ่ม วิธีนีจ้ะเป็นการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 
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ซึ่งกลุ่มระบบพี่เลีย้งจะกลายเป็นกลุ่มแห่งการเรียนรู ้(Learning group) ซึ่งคลา้ยกบัการเรียนรูข้อง
ทีม (learning team) ในองคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning organization) (วนิดา ชูวงษ์, 2548: 98) 

2. ระบบพี่เลีย้งแบบเพื่อน (Peer mentoring) คือ การมีสัมพันธภาพระดับบุคคลใน
ระดับการท างาน องคก์ร และหรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบงานระดับเดียวกัน  โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อสนับสนุนในการพัฒนา ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพของเพื่อนร่วมงาน สนบัสนุนการเรียนรู้
และสรา้งความรูส้ึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ระบบพี่เลีย้งแบบเพื่อนจะไม่เป็นระบบการ
ปกครอง การใชค้  าสั่ง การตดัสินหรือการประเมิน 

3. ระบบพี่เลีย้งแบบย้อนกลับ  (Reverse mentoring) คือ ผู้อาวุโสทั้งในด้านอายุ
ประสบการณห์รือต าแหน่งหนา้ที่การงาน จะมีพี่เลีย้งระดบัรุ่นนอ้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ
ผู ้ที่อายุมากกว่าในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  การใช้คอมพิวเตอรแ์ละการติดต่อสื่อสารด้วย
อินเตอรเ์น็ต ปัจจยัในการประสบความส าเร็จของระบบพี่เลีย้งแบบยอ้นกลบั คือ ความสามารถใน
การสรา้งสรรค ์และด ารงไวซ้ึ่งทศันคติในการเปิดรบัประสบการณ ์

4. ระบบพี่เลี ้ยงตามสถานการณ์  (Situation mentoring) คือ การช่วยเหลือของพี่
เลี ้ยง เมื่อผู ้รับการดูแลจ าเป็นต้องได้รับการชี ้แนะและค าแนะน า  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือใน
สถานการณ์ที่ มีระยะเวลาสัน้และทนัทีทนัใด แต่การติดต่อประสานสามารถเปลี่ยนเป็นระยะเวลา
ที่ยาวนานขึน้ได ้

5. ระบบพี่ เลี ้ยงแบบผู้นิเทศ  (Supervisory mentoring) คือ การวางแผนพัฒนา
รายบุคคล มกัจะก าหนดความคาดหวงัของการนิทศ โดยการสอนแนะและการใหข้อ้มลูป้อนกลบั 

6. ระบบพี่เลีย้งแบบทีม (Team mentoring) คือ การมีพี่เลีย้งมากกว่า 1 คน ท างาน
ร่วมกบัผูร้บัการดแูล 1 คนหรือหลายคน การท างานของพี่เลีย้งอาจจะช่วยกนัหรือแยกกนัช่วยเหลือ
ผูร้บัการดแูล โดยมีจุดมุ่งหมายใหไ้ปถึงเป้าหมาย ไม่ว่าการดูแลของพี่เลีย้งจะร่วมกนั หรือแยกกัน
ดูแล พี่เลี ้ยงจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นด้านข้อมูล  ข่าวสาร และ
แนวความคิดต่างๆซึ่งกนัและกนั 

7. ระบบพี่เลีย้งแบบเสมือน  (Virtual mentoring) คือ การใช้วิดีโอคอนเฟอรเ์รนซ ์
(video conference) การใช้อินเทอร์เน็ต  และการส่งจุดหมายอิเลคทรอนิกส์ ถึงพี่เลี ้ยงเป็น
รายบุคคล วิธีการนีจ้ะมีประโยชนส์ าหรบัผูซ้ึ่งไม่สามารถปลีกตวัจากสถานที่ท างานและผูซ้ึ่งอาศัย
อยู่ในชนบท ระบบพี่เลีย้งแบบเสมือนจะสิน้เปลืองค่าใชจ้่ายนอ้ยกว่าระบบพี่เลีย้งแบบเผชิญหนา้
ซึ่งกันและกัน (face-to face mentoring) แต่พี่เลีย้งกับผู ้รบัการดูแลจะต้องพบปะกันอย่างน้อย
หนึ่งครัง้ 



  105 

8. ระบบพี่ เลี ้ยงแบบประเพณีนิยม  (Traditional mentoring) คือ สัมพันธภาพ 
ระหว่างผูจ้บใหม่กบัผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นการจบัคู่ระหว่างพี่เลีย้ง 1 คนกบัผูร้บัการดแูล 1 คน  

สรุป ระบบพี่เลีย้งเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาอาจารย์ โดยมีการจับคู่ระหว่าง ผูท้ี่มี
ประสบการณม์ากกว่า หรืออาวโุสกว่าดแูลผูท้ี่ประสบการณน์อ้ยกว่าหรืออยู่ในวัยหนุ่มสาว พี่เลีย้ง
จะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งระบบพี่เลีย้งแบ่งเป็น 2 ประเกท คือ 1) ระบบพี่
เลีย้งอย่างเป็นทางการ และ 2) ระบบพี่เลีย้งอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนีน้กัวิชาการไดแ้บ่งประ
เกทของระบบพี่เลีย้งออกเป็น 8 ประเภท คือ 1) ระบบพี่เลีย้งแบบกลุ่ม 2) ระบบพี่เลีย้งแบบเพื่อน 
3) ระบบพี่เลีย้งแบบยอ้นกลับ 4) ระบบพี่เลีย้งตามสถานการณ์ 5) ระบบพี่เลีย้งแบบผู้นิเทศ 6) 
ระบบพี่เลีย้งแบบทีม 7) ระบบพี่เลีย้งแบบเสมือน และ8) ระบบพี่เลีย้งแบบประเพณีนิยม ระบบพี่
เลีย้งจะมีประโยชนต์่อผู ้รบัการดูแลในดา้นความก้าวหนา้ด้านอาชีพ  การพัฒนาอาชีพ/ วิชาชีพ 
การมีเครือข่ายการพฒันาอัตลักษณ์แห่งตน ส่งเสริมการมีสังคมประกิต สนับสนุนดา้นการศึกษา
ทัง้นีพ้ี่เลีย้งจะเป็นคนเชื่อมระหว่างทฤษฎีกับปฏิบตัิ ส่งเสริมความพึงพอใจในงาน และอาชีพ เพิ่ม
ผลผลิตด้านงานวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพการสอน ส่วนประโยชน์ของระบบพี่เลีย้งที่มีต่อพี่เลีย้ง 
ได้แก่ ความรูส้ึกพึงพอใจความรูส้ึกมีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือใหบุ้คคลอ่ืน/ เพื่อนร่วมงานใหม้ีการ
พฒันา การมีเครือข่าย มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละสรา้งผลงานมากขึน้ และองคก์ารไดร้บัประโยชน์
จากระบบพี่เลีย้ง ไดแ้ก่ พฒันาองคก์ารและเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม ปรบัปรุงการติดต่อสื่อสารใหด้ี
ขึน้ มีการดูแลอย่างเอือ้อาทรเชื่อมความสัมพันธใ์นสถานที่ท างาน  มีการสรา้งเครือข่าย ส่งเสริม
การมีสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างอาจารยเ์พิ่มขึน้และเพิ่มผลผลิตใหก้บัองคก์าร 

ส าหรบังานวิจัยในครัง้นีผู้วิ้จัยไดน้ าระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการมาใชใ้นการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อเพิ่มความสามารถในงานดา้นการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการ
ด าเนินงานจะเป็นกระบวนการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งครูที่มีประสบการณ์ดา้นการดา้นการ
ประกนัคณุภาพมากกว่าจะเป็นพี่เลีย้งดแูลครูมีประสบการณด์า้นการประกนัคณุภาพภายในนอ้ย
กว่า ซึ่งการน าระบบพี่เลีย้งมาใชจ้ะมีประโยชนต์่อผูร้บัการดแูลหลายดา้น โดยที่ครูผูร้บัการดแูลจะ
ไดร้บัการพฒันาดา้นความรู ้ทศันคติที่ดีต่องานดา้นการประกนัคณุภาพภายในมากขึน้ 

บทบาทของพี่เลีย้ง 
ส าหรบักระบวนการของระบบพี่เลีย้ง พี่เลีย้งจะปฏิบตัิตามบทบาทที่ไดร้ะบุไวท้ัง้นีค้  า

ว่า บทบาท หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่ก าหนดส าหรบับุคคลผูด้  ารงต าแหนง่ เมื่อบุคคลด ารง
ต าแหน่งใดจะตอ้งแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งนั้น  (สงวนศรี วิรชัชัย, 
2527: 20) ซึ่งการที่พี่เลีย้งจะมีบทบาทใดนั้นขึน้อยู่กับการใหน้ิยามค าว่าพี่เลีย้ง เป้าหมาย การ
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ด าเนินกิจกรรมและการประเมินผลของระบบพี่เลีย้ง  ทั้งนี ้จะตอ้งมีความสอดคล้องกันและจาก
การศึกษาทบทวนเอกสาร พบว่านกัวิชาการ ต่างๆ ไดเ้สนอบทบาทของพี่เลีย้ง ดงันี ้

1. ที่ปรกึษา (Adviser) การแสดงบทบาทของการเป็นที่ปรกึษาในระบบพี่เลีย้ง พ่ี
เลีย้งจะท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน า ใหข้อ้มูลป้อนกลับ (Gudwin and Salazar- Wallace, 2010) เป็น
การท าหน้าที่ด้านอาชีพและด้านสังคม  โดยให้ผู ้รับการดูแลตระหนักในสิ่งที่ถูกผิด  สร้าง
ภาพลกัษณ์ สรา้งความมั่นใจในความสามารถที่องคก์ารตอ้งการ (Morton-cooper and Palmer, 
2000) และเพื่อให้อาจารย์ได้ปฏิบัติข้อก าหนดอย่างครบถ้วนที่หน่วยงาน  สถาบัน  หรือ
มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้(ยอดหทยั เทพธรานนท ์และประมวล ตัง้บริบูรณร์ตัน,์ 2548) 

2. ผูส้อนแนะ (Coach) การแสดงบทบาทของการเป็นผูส้อนแนะ พี่เลีย้งเป็นผูท้ี่
เคยอยู่ในเสน้ทางและประสบความส าเร็จในเสน้ทางที่ผูร้บัการดูแลก าลังจะก้าวไป  พี่เลีย้งจะน า
ประสบการณ์ที่ไดส้ั่งสมมาใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการสอนแนะ ใหค้วามรู ้ใหแ้รงจูงใจ และให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบสร้างสรรค์ (constructive feedback) เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้รับการดูแลมี
พฒันาการที่ดีดา้นวิชาชีพในสน้ทางนั้นๆ (ยอดหทัย เทพธรานนท ์และประมวล ตั้งบริบูรณ์รตัน ,์ 
2548; อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ,์ 2550; Kram, 1983, 1985. cited in Gibb, 2008; Souba and Mann, 
1996 cited in Thorndyke, 2008; Morton-cooper and Palmer, 2000; Gudwin and Salazar-
Wallace, 2010) 

3. ผู้ให้ค  าปรึกษา  (Counselor) (Kram, 1983, 1985. cited in Gibb, 2008; 
Anderson and Shannon, 1988 cited in Janas, 1996; Gudwin and Salazar-Wallace, 2010) 
การแสดงบทบาทของพี่เลีย้งในการใหค้  าปรกึษา จะเป็นผูส้นบัสนุนดา้นจิตใจ เป็นผูฟั้งที่ดี เพื่อให้
ผูร้บัการดูแล พัฒนาตนเอง มีความตระหนักและส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง (Morton-cooper and 
Palmer, 2000) สามารถหาค าตอบ และแก้ปัญหาได ้(ยอดหทัย เทพธรานนท์ และประมวล ตั้ง
บริบูรณร์ตัน,์ 2548) 

4. ผู้ชี ้แนะ/ การมีเครือข่าย (Guide / networker) พี่เลีย้งจะแนะน าให้ผูร้ ับการ
ดูแลเขา้ร่วมสังคมประกิตอาชีพตนเอง กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสังคมเพื่อที่จะช่วยในการติดต่อกับ
กลุ่มคนต่างๆ ในองคก์าร ผู้รบัการดูแลจะมีเครือข่ายกวา้งขวาง (Morton-cooper and Palmer, 
2000; United States Office of Personal Management, 2008 

5. เป็นแบบอย่าง (Role mode) พี่เลีย้งมีบทบาทเป็นแบบอย่างที่ดีส  าหรบัใหผู้ร้บั
การดูแลสังเกต เลียนแบบ และมีการสาธิตทักษะอย่างมีคุณภาพ (ยอดหทัย เทพธรานนท  ์และ
ประมวล ตัง้บริบูรณร์ตัน,์ 2548; อาภรณ ์ภู่วิทยพันธุ,์ 2550; Morton-cooper and Palmer, 2000; 
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Bailet, Curtis and Nunan, 2001 ; Beverly cited in Stone, 2004 ; Souba, 2000  and Mann, 
1996 cited in Thorndyke, et.al., 2008; Gudwin and Salazar-Wallace, 2010) 

6. ผูอ้ปุถมัภ ์(Sponsor) พี่เลีย้งที่ปฏิบตัิบทบาทในการเป็นผูอ้ปุถมัภจ์ะมีอิทธิพล
ในการพฒันาดา้นอาชีพ และสนบัสนุนผูร้บัการดูแลในการเขา้สู่องคก์ารและวัฒนธรรมวิชาชีพ พ่ี
เลีย้งจะมอบโอกาส ส่งเสริมใหผู้ร้บัการดแูลไดแ้สดงบทบาททั้งในและนอกสถาบนัการศึกษา และ
ใหก้ารรบัรองความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ (Kram, 1983; Kram, 1985. cited in Gibb, S., 2008; 
Anderson and Shannon, 1988  cited in Janas,1996; Morton-cooper and Palmer, 2000 ; 
Bailet, Curtis and Nunan, 2001; Souba, 2000 and Mann, 1996 cited in Thorndyke, 2008) 

7. เป็นครู (Teacher) บทบาทของพี่เลีย้งในดา้นการเป็นครู คือ การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ผ่านประสบการณ์  สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้ให้ข้อมูลป้อนกลับแบบสร้างสรรค ์
(Beverly cited in Stone, 2004) โดยมีจุดส าคัญ คือความตอ้งการของแต่ละบุคคล และลีลาการ
เรียนรู ้เพื่อที่จะส่งเสริมความเป็นตวัของตัวเอง และความรบัผิดชอบในอาชีพดา้นการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (Anderson and Shannon, 1988 cited in Janas, 1996; Morton-cooper and Palmer, 
2000; Bailet, Curtis and Nunan, 2001) 

8. เป็นแหล่งสนบัสนุนทรพัยากร (Resource facilitator) พี่เลีย้งจะเป็นนกัปฏิบัติ
ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ขอ้มูลต่างๆ กับอาจารยเ์พื่อนร่วมงาน
สามารถเขา้ถึง และจัดหาซึ่งทรพัยากรต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต ์บล็อก และผลงานของผูส้อน 
(Sands, Parson and Duane, 1 9 9 1 ; Morton-cooper and Palmer, 2 0 0 0 ; United States 
Office of personal management, 2008 ; Gudwin and Salazar-Wallace, 2010) 

9. ผูส้่งเสริม (encourage) บทบาทของพี่เลีย้ง คือ การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ผู ้รับการดูแลเจริญ เติบโต  (Anderson and Shannon, 1988 cited in Janas, 1996 ; Beverly 
cited in Stone, 2004) 

10. เป็นเพื่อน (Befriending/ friendship) สัมพันธภาพระหว่างพี่เลีย้ง และผูร้บั
การดูแล เกิดจากความไวว้างใจ การเป็นเพื่อนจะท าใหเ้กิดความไวว้างใจ (Kram, 1983; kram, 
1985. cited in Gibb, 2008 ; Anderson and Shannon, 1988 cited in Janas, 1996 ; United 
States Office of Personal Management, 2008; Gudwin and Salazar-Wallace, 2010) 

11. การยอมรบั (Acceptance) พี่เลีย้งจะมีบทบาทในการเป็นผูย้อมรบัความ
คิดเห็น ความแตกต่างของผูร้บัการดูแล และใหคุ้ณค่าในตัวบุคคล (Kram, 1983; Kram, 1985. 
cited in Gibb, 2008) 
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12. การปกป้อง (Protection) พี่เลีย้งจะปกป้องความเสียหายที่จะเกดิขึน้จากการ
ติดต่อของผูร้บัการดูแลกบัอาจารยอ์าวโุสต่างๆ ในองคก์าร (Kram, 1983 ; Kram, 1985. cited in 
Gibb, 2008) 

13. ผู้สนับสนุน (Advocacy) พี่เลีย้งจะช่วยให้ผู ้รบัการดูแล ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถใหเ้ห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ผูบ้งัคบับญัชา (วนิดา ชูวงษ์, 2540 ; อาภรณ์ ภูวิทยพนัธุ์, 
2550; Gudwin, D.M. and Salazar-Wallace, 2010) 

14. ผู้ประเมิน (Assessor) (Souba, 2000; Mann, 1996 cited in Thorndyke, 
et.al., 2008) 

15. ผู้กระตุ้น  (Accelerator/ catalyst) พี่ เลี ้ยงจะเป็นผู้กระตุ้นให้มองภาพ
วิสยัทศันข์ององคก์ารและอนาคตของตนเอง ซึ่งจะชีใ้หเ้ห็นว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึน้บา้งแทน
การคาดการณ ์(วนิดา ชูวงษ์, 2540; Bailet, Curtis and Nunan, 2001) 

16. ผูช้่วยเหลือ (Supporter) (ยอดหทัย เทพธรานนท ์และประมวล ตั้งบริบูรณ์
รตัน,์ 2548; Bailet, Curtis and Nunan, 2001) 

17. การดูแลเอาใจใส่ (Nurture) พี่เลีย้งจ าเป็นต้องหาเอกลักษณ์ของผูร้บัการ
ดูแล และส่งเสริมดา้นทักษะต่างๆ เพื่อให้ผูร้บัการดูแลมีความสามารถมากที่สุดในการท างาน 
(Beverly cited in Stone, 2004) 

18. การใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสภาพที่เป็นจริง (Reality) ในองคก์าร พี่เลีย้งจะช่วยให้
ผูร้บัการดูแลเขา้ใจลักษณะงานในองคก์ร ช่วยท าใหค้วามฝันของผูร้บัการดูแลเป็นความจริงใน
อนาคต และบางครัง้พี่เลีย้งตอ้งช่วยใหผู้ร้บัการดแูลยอมรบัว่าบางเป้าหมายเป็นเพียงแค่ความฝัน 
มนัไกลจากความเป็นจริง (Beverly cited in Stone, 2004)  

19. เป็นพันธมิตร (Ally) พี่เลีย้งจะมองจุดอ่อน จุดแข็ง และใหข้อ้มูลแก่ผูร้บัการ
ดแูล เพื่อการพฒันา (วนิดา ชูวงษ์, 2540) 

20. ผู้รอบรู้/ ผู้น าที่ฉลาด  (Savvy insider mentor/ guru) พี่เลี ้ยงเป็นบุคคลที่
ไดร้บัการยอมรบันับถือและอยู่ในหน่วยงานมานาน รูว่้าจะท างานต่างๆในหน่วยงานอย่างไรจึงจะ
ประสบความส าเร็จและรูว่้าผูร้บัการดแูลแต่ละคนจะกา้วหนา้ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวจ้ะตอ้งมี
เสน้ทางอาชีพไปทางไหน ซึ่งพี่เลีย้งจะเป็นผูส้่งเสริมใหผู้ร้บัการดูแลมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลต่างๆ ใน
องคก์ารที่สามารถจะช่วยใหผู้ร้บัการดแูลเกิดการเรียนรูไ้ด ้(วนิดา ชูวงษ์, 2540; Guptan, 2008) 

จากขอ้มลูที่กล่าวมาขา้งตนั จะเห็นไดว่้าพี่เลีย้งมีการปฏิบัติหลายบทบาท ซึ่งคราม 
(Kram, 1985 cited in Ragins and Cotton, 1999: 530) ไดแ้บ่งการท าหนา้ที่ของพี่เลีย้งออกเป็น 
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2 ดา้นใหญ่ คือ 1) การท าหนา้ที่ดา้นอาชีพ (Career functions) โดยพี่เลีย้งจะช่วยใหผู้ร้บัการดแูล
เรียนรูวิ้ธีการจดัการกับปัญหา ส่งเสริมใหม้ีความกา้วหนา้ในอาชีพ (career advancement) การ
พฒันาดา้นอาชีพมุ่งความส าคญัไปที่องคก์ารและอาชีพของผูร้บัการดแูล ซึ่งพี่เลีย้งจะมีบทบาทใน
การเป็นผูอุ้ปถัมภ ์(Sponsor) ผู้สอนแนะ (Coach) ให้การปกป้อง (Protection) และมอบหมาย
งานที่ท้าทาย  (Challenging assignment) และ 2) การท าหน้าที่ด้านจิตสังคม (Psychosocial 
functions) พ่ีเลีย้งจะช่วยส่งเสริมสมรถของผูร้บัการดแูล การบัรูค้วามสามารถของตน ส่งเสริมการ
พฒันาส่วนตน (Personal development) และพฒันาวิชาชีพ (Professional development) โดย
พี่ เลี ้ยงจะมีบทบาทในการเป็นแบบอย่าง  (Role modeling) การยอมรับและการยืนยัน 
(Acceptance and confirmation) ก ารให้ ค าป รึก ษ า  (Counseling) แล ะ ก า ร เ ป็ น เพื่ อ น 
(Friendship) 

ส าหรบังานวิจัยในครัง้นีผู้วิ้จัยไดน้ าบทบาทของพี่ลีย้งดา้นการสอนแนะ การนิเทศ และ
การใหค้  าปรกึษา มาใชใ้นการพฒันาระบบพี่เลีย้งเพื่อพัฒนาความสามารถของอาจารยวิ์ทยาลัย
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ ทัง้นีเ้นื่องจากบทบาทดา้นการสอน
แนะ และการนิเทศจะเป็นการพฒันาผูร้บัการดแูลดา้นอาชีพ ส่วนบทบาทดา้นการใหค้  าปรกึษาจะ
เป็นการท าหนา้ที่ของพี่เลีย้งดา้นจิตสงัคม 

คุณลักษณะของพี่เลีย้ง 
คณุลกัษณะของพี่เลีย้ง จากการศึกษามีรายละเอียด ดงันี ้

ประเวศน ์มหารตันส์กุล (2544: 21) อธิบายว่าคุณลักษณะของพี่เลีย้งจะตอ้งมี
ความเป็นผูใ้หญ่ เป็นคนมองโลกในแง่ดี และมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ารเป็นอย่างดี 

ยง ภู่วรวรรณ  (2548: 48) อธิบายว่าคุณสมบัติของพี่ เลี ้ยง  ประกอบด้วย
กลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดงันี ้

1. นา่รกั มีเมตตากรุณา สรา้งความเป็นกนัเองกบัศิษย ์เพื่อนร่วมงานทุกคนที่
อยู่ดว้ยจะมีความสขุ 

2. น่าเคารพ เป็นผู้หนักแน่น ประพฤติสมควรต่อฐานะ วางตัวเป็นที่พึ่งได้
เหมาะสม 

3. น่าเจริญใจ มีความรูจ้ริงทางภูมิปัญญาแทจ้ริง และฝึกฝนปรบัปรุงตนอยู่
เสมอ มีความเซี่ยวชาญในศาสตรข์องตน 

4. รู ้จักพูดให้ได้ผล  สามารถชี ้แจงให้เข้าใจ  พร้อมว่ากล่าวตักเตือนให้
ค าปรกึษาที่ดีอย่างมีเหตผุล 
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5. อดทนต่อถอ้ยค า พรอ้มรบัฟังค าปรกึษาไม่เบื่อหน่าย 
6. แถลงเรื่องลึกล า้ได ้พดูในสิ่งที่ยากใหเ้ขา้ใจไดง้่าย 
7. ไม่ชักน าในทางที่เสื่อมเหลวไหล พรอ้มที่จะให้ความรู้แบบมีขั้นตอน มี

เหตผุลดว้ยจิตเมตตา ถ่ายทอดเนือ้หาใหท้ัง้หมด 
วลัลภ สุระก าพลธร(2548: 159-161) อธิบายคณุสมบตัิของพี่เลีย้ง ดา้นที่ใชป้ระกอบใน

การพิจารณา แต่อาจไม่จ าเป็นตอ้งครบถว้นทัง้หมดทุกคณุสมบตัิในบุคคลเดียวกนั ประกอบดว้ย 
1. ควรเป็นผูท้รงคณุวฒุิและไม่ควรเป็นผูบ้ริหาร การเป็นผูท้รงคณุวฒุิ ควรเป็นบุคคล

ที่เคยผ่านประสบการณ์ ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตจึงจะทราบ และเขา้ใจถึงปัญหา 
สามารถใหค้  าชีแ้นะไดด้ี ถึงจะมีอายุต่างกันมากก็สามารถใหข้้อเสนอแนะได้ ส่วนที่ไม่ควรเป็น
ผูบ้ริหาร ทั้งนี ้เพราะผู้บริหารไม่ค่อยมีเวลา ซึ่งการเป็นพี่เลีย้งต้องมีเวลาที่จะพูดคุยและรับฟัง
ปัญหา นอกจากนี ้พี่เลีย้งควรเป็นผูท้ี่มีเครือข่ายการวิจยัที่กวา้งขวาง สามารถใหค้  าแนะน าหรือหา
ผูเ้ชี่ยวชาญที่เหมาะสมใหไ้ด ้ 

2. ควรเป็นนกัวิจยัที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และควรมีเครือข่ายที่กวา้งขวางในการให้
ค าแนะ น าปรกึษาหรือขอความร่วมมือจากนกัวิจยัทนอ่ืนๆในกรณีที่ตอ้งการได ้

3. ยงัคงท างานวิจยัอยู่อย่างต่อเนื่อง 
4. มีผลงานวิจยัพิมพเ์ผยแพรในวารสารนานาชาติ 
5. มีหอ้งปฏิบตัิการวิจยัที่พรอ้ม 
6. มีเวลายินดีใหค้  าปรกึษา และติดต่อไดส้ะดวก 

สภุา หารหนองบวั (2548: 239-245) อธิบายคณุลกัษณะของพี่เลีย้งว่าควรเป็นผูท้ี่พรอ้ม
รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการคิดอย่างลึกซึง้ กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ๆ พรอ้มที่
จะเขา้ใจและช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นผูม้ากดว้ยประสบการณ์ มีความลึกในศาสตร ์มีการเรียนรูผ้่าน
การถ่ายทอดจากประสบการณต์นเองไปสู่ผูอ่ื้น มีความสามารถในการสรา้งความเขา้ใจที่ดีกบับุคล
คลอ่ืน เป็นผูท้ี่รกัษาน า้ใจ ใหเ้กียรติในความเป็นส่วนตวั ชื่อตรงทัง้ต่อตนเอง และบุคคลอ่ืน 

กมลวรรณ รามเดชะ (2550: 158-160) ระบุคุณลักษณะของพี่เลีย้ง ประกอบด้วย 1) 
เป็นผู้มีมาตรฐานสูง 2) มีความเต็มใจที่จะลงทุนทั้งเวลาและความสามารถ  3) เป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จและได้รบัการนับหนา้ถือตาจากคนในองคก์าร  4) แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ดีในการ
พัฒนาคน คือ เป็นผู้ฟังที่ดี รูจ้ักเห็นใจผูอ่ื้น มีบุคลิกในการให้ค าปรึกษา 5) มีช่องทางในการหา
ขอ้มลู และบุคคลอ่ืนที่สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นในหนา้ที่การงานได  ้6) เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา 
7) มีสารเคมีที่เขา้กนัไดก้บัผูร้บัการดแูล 8) เป็นผูท้ี่ผูกพนัมั่นคงกบัองคก์าร 
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อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) ระบุว่าคุณลักษณะของพี่เลีย้ง ประกอบดว้ย 1) มีทัศนคติ 
หรือความคิดในทางบวก 2) มีความประพฤติให้เป็นตัวย่างที่ดีแก่นอ้งเลีย้งได้ 3) มีทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (interpersonal skills) 4) มีทักษะในการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน 
(influence skills) สามารถจูงใจ ท าใหบุ้คคลต่างๆเชื่อ คลอ้ยตาม 5) ตระหนกัถึงผลส าเร็จในการ
ท างานของผู้อ่ืน  (recognized other accomplishment) 6) มีทักษะของการบังคับบัญชาที่ดี 
(supervisory skills) และ 7) มีความรูใ้นสายวิชาชีพหรือสายงานของตน (technical knowledge) 

น็อก และแม็ค โกฟเวิรน์ (Knox and Mc Govern, 1988 cited in Otto, 1994: 17) ได้
ศึกษาเรื่องระบบพี่เลีย้งที่เป็นนักการศึกษาผูห้ญิง ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของพี่เลีย้งที่
ส  าคัญมี 6 ประการ ประกอบด้วย 1) เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ 2) มีความซื่อสัตย์ 3) มี
ความสามารถ 4) มีความเต็มใจที่จะใหบุ้คคลอ่ืนมีความเจริญก้าวหนา้ 5) มีการวิพากษ์ วิจารณ ์
ในเชิงคิดวิเคราะหแ์ละเป็นทางบวก 6) มีการร่วมแกปั้ญหาโดยตรงกบัผูร้บัค  าปรกึษา จากลกัษณะ
ดังที่กล่าวมาจะพบคุณลักษณะดังกล่าวนี ้ไดใ้นผูใ้หญ่วัยกลางคน  (middle- aged adults) ผูซ้ึ่ง
ไดร้บัความส าเร็จในดา้นส่วนตนและคน้วิชาชีพและมีความสามารถในการที่จะชีแ้นะในพฤติกรรม
ที่แสดงออก 

โรวเ์ลย ์(Rowley, 1999: 20-22) อธิบายว่าคณุลกัษณะของพี่เลีย้งที่ดี ประกอบดว้ย 1) มี
พันธะผูกพันสูงในการช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ให้ประสบความส าเร็จในงาน  2) ยอมรับผู ้รับ
ค าปรึกษา จะเป็นการช่วยสรา้งสัมพันธภาพดว้ยความเขา้อกเขา้ใจ  (empathy) ซึ่งคารล ์โรเจอร ์
(Carl Rogers, 1958  cited in Rowley, 1999: 21) กล่าวว่า  ความเข้าอกเข้าใจ  (empathy) 
หมายถึง การยอมรบับุคคลอ่ืนโดยปราศจากกาตดัสิน นั่นหมายถึงการแสดงถึงการอยู่เคียงขา้ง มี
ความเชื่อถือและคุณค่าในตัวบุคคลนั้น  3) มีทักษะในการสนับสนุนด้านการสอน  เช่น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณใ์นทีมการสอน หรือทีมวางแผนงานหรือการสงัเกตการณ์สอนระหว่างพี่
เลีย้งและผูร้บัการดแูล 4) มีสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เป็นตัวอย่างในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และ 6) มีการติดต่อสื่อสารอย่างมีหวังและมองโลกใน
แง่ด ี

มอรท์ัน-ดูเปอร ์และปาลเมอร ์(Morton-cooper and Palmer, 2000: 59-60) ระบุว่าพี่
เลีย้งจะตอ้งมีคณุลกัษณะ 3 ดา้น ดงันี ้

1. พี่ เลี ้ย งต้องมีสมรรถนะ  (Competence) ประกอบด้วย  1) มีความ รู้ และ
ประสบการณใ์นการท างานที่มีประสิทธิภาพภายในองคก์ารและไดร้บัการนบัถือจากบุคคลอ่ืนๆ 2) 
พัฒนาผู้รบัการดูแลใหม้ีความหนักแน่น  และใหข้อ้มูลป้อนกลับแบบสรา้งสรรค์ (Constructive 
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feedback) 3) มีทกัษะดน้ต่างๆ เช่น ทกัษะการสรา้งสมัพันธภาพระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร
การใหค้  าปรึกษา การสอนและการฝึก 4) มีการใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนแ์ละมีคุณค่า 5) ส่งเสริม
การตดัสินใจที่ดี 

2. พี่เลีย้งตอ้งมีความเชื่อมั่นในตนเอง (Confidence) ประกอบดว้ย 1) มีเครือข่าย 
และมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกนั 2) มีจินตนาการ 3) มีการแสดงความคิดริเริ่ม จ ากดัความเสี่ยง 
มีการใชอ้ านาจ และบารมีไดอ้ย่างเหมาะสม 4) อนุญาตใหผู้ร้บัการดูแลมีการพัฒนาตนเอง) คัน
หาสิ่งทา้ทายและการคิดริเริ่ม 6) ท าใหพ้วกเขาไดร้บัความส าเร็จ 7) เป็นผูน้  าและเสนอทิศทางที่
ชดัเจน 8) ยอมรบัในสิ่งที่ประสบความส าเร็จ 9 สามารถที่จะจดัการกบัปัญหาของบุคคลอ่ืนๆ ได ้

3. พี่เลีย้งต้องมีพันธะผูกพัน (Commitment) ประกอบด้วย 1) เน้นคนเป็นส าคัญ 
และมีความสนใจในการที่จะเห็นบุคคลอ่ืนๆไดร้บัการพฒันาและมีความเจริญก้าวหนา้  2) มีเวลา
แรงกาย และความพยายามในการมีสัมพันธภาพของการท างานดา้นต่างๆ 3) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้า้นประสบการณ์ส่วนตน ความรูแ้ละทกัษะต่างๆ 4) มีแรงดลใจส่วนตนและกระตุน้ใหค้น
อ่ืนๆ มีแรงดลใจ 

คลสัเตอรบ์าค (Clutterbuck, 2004: 48- 53) ระบุว่าพี่เลีย้งมีคุณลกัษณะ ดังนี ้1) เขา้ใจ
ตนเอง (Understanding self) พี่เลีย้งจ าเป็นตอ้งมีการเขา้ใจตนเองอย่างสูง ทั้งนีเ้พื่อที่จะยอมรบั 
และจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง ในการสรา้งสมัพันธภาพ โดยมีความเขา้ใจ และเห็นใจผูอ่ื้น
อย่างเหมาะสม 2) เขา้ใจผูอ่ื้น (Understanding others) พี่เลีย้งจะตอ้งมีเหตุผลที่ดีในการเขา้ใจ
แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล โดยที่พี่เลีย้งสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกสังเกตและสะทอ้นผล
กลบั 3) มีความรูค้วามสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจหรือวิชาชีพ (Business or professional savvy) 
4) มีอารมณข์นั (Sense of proportion / good humor) การหวัเราะอย่างเหมาะสมจะเป็นการผ่อน
คลายความเครียด ซึ่งเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่พี่เลีย้งกับผู ้รบัการดูแลควรจะมีความสนุกสนานในการ
ประชุมร่วมกัน 5) มีสมรรถนะในการติดต่อสื่อสาร (Communication competence) การสื่อสาร
ตอ้งใชท้ักษะต่างๆ ซึ่งทกัษะที่ส  าคญัที่สดุที่พี่เลีย้งจะตอ้งมี คือ ทักษะการฟัง (Listening) โดยการ
เปิดใจรบัฟังว่าคนอ่ืนเขาพดูอะไร แสดงความตัง้ใจ สนใจ กระตุน้ใหเ้ขาพูด และมีการรบัฟังอย่าง
เงียบๆ การสังเกต (Observing as receiver) ด้านค าพูดและพฤติกรรม การวิเคราะหว่์าเขาพูด
อะไร และเตรียมพรอ้มที่จะตอบสนอง สะท้อนกลับ และการสรุปการสนทนาตอ้งมีความชัดเจน 
และมีความเข้าใจที่ตรงกัน  6) มีการสร้างแบบจ าลองของกรอบความคิด  (Conceptual 
modelling) 7)  มี การเรียน รู้ด้วยตน เองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง  (Commitment to one's continued 
learning) 8) มีความสนใจในการพัฒนาผู้อ่ืน (Strong interest in developing others) 9) มีการ



  113 

สรา้งและด ารงไวซ้ึ่งสมัพันธภาพ หรือมีการจดัการดา้นสมัพันธภาพ (Building and maintaining 
rapport/ relationship management) 10)  มีเป้าหมายซดัเจน (Goal clarity) พี่เลีย้งตอ้งสามารถ
ช่วยผูร้บัการดแูลรูถ้ึงสิ่งที่ตอ้งการ และเหตผุลที่ของการที่ไดร้บัความส าเร็จ 

แมค  คาฟเลย์ (Mc Cauley, 2007: 19) อธิบายว่าคุณ ลักษณะของพี่ เลี ้ย งที่ ดี 
ประกอบดว้ย 1) การแลกเปลี่ยนความรู ้(share your knowledge) พี่เลีย้งที่มีประสิทธิภาพจะตอ้ง
มีข้อมูลด้านทรัพยากรและเต็มใจที่ จะแนะน าคนท างานผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ  2) เป็นผู้ฟัง 
(listen)อาจารยใ์หม่ที่เพิ่งเขา้มาปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์นอ้ย ตอ้งเผชิญกบัสิ่งทา้ทายหลาย
อย่าง พี่เลีย้งควรเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการดูแลไดพ้บตลอดเวลา รบัฟังความคิดเห็นใหม่ๆ 3) สรา้ง
ขวญั (build moral) พี่เลีย้งที่ดีแสดงความยินดีกบัความส าเร็จของบุคคลอ่ืน มีความเสมอตนัเสมอ
ปลาย มีความกระตือรือรน้และค้นหาการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะชมเชยคนอ่ืนๆ  4) เต็มใจที่จะ
ยอมรบั (be willing to bend) เมื่อมีความจ าเป็นพี่เลีย้งเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาการพบปะกบั
ผูร้บัการดแูล 

คุณลักษณะของผู้รับการดูแล 
คลัสเตอรบ์าคด (Clutterbuck, 2004: 60) ระบุว่าคุณลักษณะของผู้รบัการดูแลที่ดี 

ประกอบดว้ย 1) มีความพยายามในการมีสัมพันธภาพและมีความขัดเจนในความคาดหวงั  2) มี
ความซดัเจนในบทบาทของตนเองและน าประเด็นปัญหามาอภิปรายได ้3) เตรียมประเด็นส าหรบั
การพบปะกับพี่เลีย้ง 4) เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง 5) สามารถสรา้งสมัพันธภาพ โดยมีความเคารพ
นบัถือ มีอารมณข์นั และเปิดใจ 6) ตระหนกัในหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

กระบวนการของพี่เลีย้ง (Stage of a mentoring relationship) 
กระบวนการของพี่เลีย้งในการสรา้งสัมพันธภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ  

และดา้นจิตสังคม มี 4 ขั้นดังนี ้(Kram, 1983: 608-625; Kram, 1985. cited in Otto, 1994: 21-
23 and Gibb, 2008: 169) 

ข้ัน 1 ระยะเร่ิมต้น ( Initiative phase) เป็นระยะที่พี่เลีย้ง และผูร้บัการดแูลเริ่ม
สรา้งสัมพนัธภาพ มีปฏิสัมพนัธแ์ละมีการตั้งเป้าหมายของานที่จะบรรลเุป้าหมายร่วมกนั ผูร้บัการ
ดแูลจะตอ้งเต็มใจรบัค าแนะน าและค าปรึกษาจากพี่เลีย้ง โดยที่พี่เลีย้งจะตอ้งปฏิบัติกับผูร้บัการ
ดแูลราวกบัเป็นเพื่อนร่วมงาน 

ข้ัน  2 ระยะสร้างสัมพันธภาพ  (Cultivation phase) เป็นระยะที่พี่ เลี ้ยง
ถ่ายทอดประสบการณ ์มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อซึ่งกนัและกนั มีการพฒันาการท างาน 
ความรู ้ความเขา้ใจในอาชีพและวฒันธรรมองคก์ารของผูม้าใหม่ ทั้งนีม้ีเป้าหมายอยู่บนพืน้ฐาน
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ของการพัฒนาบุคคลและวิชาชีพ พี่เลีย้งจะใชวิ้ธีการกระตุน้ ทา้ทาย สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้
ผูร้บัการดแูลไดแ้สดงศกัยภาพ 

ข้ัน  3 ระยะแยกจากกัน  (Separation phase) เป็นระยะของการสิ ้นสุด
สมัพนัธภาพ ในกระบวนการระบบพี่เลีย้งเป็นการเลิกทางดา้นโครงสรา้งและจิตใจ ทัง้สองฝ่ายรบัรู้
ว่าสัมพันธภาพนีไ้ม่จ าเป็นหรือตอ้งการอีกต่อไป  พี่เลีย้งจะเริมลดบทบาทลงและผูร้บัการดูแลมี
ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระมากขึน้ ซึ่งในระยะนีท้ั้งคู่อาจจะเผชิญกับความรูส้ึกสับสน  วิตก
กงัวล และรูส้ึกถึงการสญูเสียได ้พี่เลีย้งจะท าหนา้ที่ต่อไปกบัผูท้ี่เขา้มาใหม่ในองคก์ร 

ข้ัน 4 ระยะก าหนดบทบาทใหม่  (redefinition phase) เป็นระยะที่เกิดขึ ้น
หลงัจากที่ผูท้ี่ไดร้บัการดแูลปรบัตัวกบัสภาพในองคก์รไดแ้ลว้สมัพันธภาพทั้งสองฝ่ายจะกลายเป็น
เพื่อนที่ดีต่อกัน ท าใหม้ีความไวว้างใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคญัต่อ
การพัฒนาวิชาชีพต่อไป สัมพนัธภาพของพี่เลีย้งที่มีต่อผูร้บัการดูแลนั้นเป็นไปตามเวลาที่เกิดขึน้
ตามล าดบัขัน้ เมื่อสิน้สดุสมัพนัธภาพทุกคนไดร้บัประสบการณท์ี่ดีทัง้สองฝ่าย 

กระบวนการพัฒนาระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการ 
กระบวนการพัฒนาระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการ นกัวิชาการไดน้ าระบบพี่เลีย้งไป

ใชใ้นองคก์ารต่างๆ โดยมีรายละเอียดขัน้ตอน ดงันี ้
มอริชินสกี และคณะ (Morizinski, Simpson, Bower, and Dieher, 1994: 267-

269) ได้ทบทวนวรรณกรรมในการพัฒนาโปรแกรมระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการ  ทางด้าน
การศึกษาของแพทย ์พบว่าในคณะมีหน่วยพฒันาทกัษะวิชาชีพ (Professional Academic Skills 
: PAS) และทางคณะไดน้ าระบบพี่เลีย้งซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมสงัคมประกิตของอาจารย์ 
ไปใชก้ับอาจารยใ์หม่ แผนกครอบครวัและชุมชน อายุรศาสตรจ์ านวน 8 คน โดยมีระยะเวลาของ
โปรแกรม 2 ปี ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนตามล าดบั ดงันี ้

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหค์วามพร้อมขององคก์าร (organizational readiness) 
1.1 การประเมินความจ าเป็น (Participant needs assessment) โดย 1 ปีก่อนที่

จะมีการเริ่มโปรแกรม มีการส ารวจเกี่ยวกับจ านวนผลงานของอาจารยภ์ายในแผนก  ในวิทยาลัย 
และระดบัประเทศ ที่แสดงถึงความกา้วหนา้ในวิชาชีพ เช่น ผลงานวิจยัหรือบทคดัย่องานวิจยั 

1.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้น า (Interviews with opinion leaders) โดย
การสัมภาษณ์หัวหนา้สาขาและผูน้  าหลายๆแผนกเกี่ยวกับความจ าเป็น  และ ขอ้เสนอแนะในการ
พฒันา ทกัษะวิชาชีพ (PAS) 

1.3 การสนบัสนุนจากหวัหนา้แผนก (Departmental chair support) จากผลการ
รวบรวมขอ้มลูความจ าเป็น ส่งผลใหม้ีการสนบัสนุนดา้นเงินทุนส าหรบัโปรแกรม 
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ข้ันตอนท่ี 2 การรับสมัคร (Recruitment) ความส าเร็จของการรับสมัครพี่เลีย้ง
กับผู้รับการดูแลจะตอ้งมีเป้าหมายของโปรแกรมและความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องชัดเจน 

2.1 การประชาสัมพันธโ์ปรแกรม โดยการประกาศผ่านจุดหมายข่าวของแผนก 
และการประชุมผูบ้ริหาร อาจารยจ์ะไดท้ราบรายละเอียดของโปรแกรม จุดมุ่งหมาย เหตผุลของการ
เลือกใชร้ะบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการและลกัษณะเฉพาะของโครงสรา้งโปรแกรม 

2.2 การรบัสมคัรพี่เลีย้ง (Mentor recruitment) โดยหัวหนา้แผนกจะส่งจดหมาย
เชิญอาจารยแ์ต่ละคนในการเป็นพี่เลีย้ง 

2.3 การรบัสมัครผูร้บัการดูแล (Protege recruitment) ในการเขา้ร่วมโครงการ
การพฒันาอาจารย ์โดยมีระยะเวลา 2 ปี 

ข้ันตอนท่ี 3 การจับคู่ระหว่างพี่เลีย้งกบัผู้รับการดูแล และปฐมนิเทศอย่างเป็น
ทางการ (matching and formal orientation) 

3.1 การจบัคู่ (Matching) อาจารยใ์หม่จะไดร้บัขอ้มูลโดยย่อเกี่ยวกับพี่เลีย้งแต่
ละคน พวกเขาจะถูกถามแลว้ใหร้ะบุว่ารายชื่อ 3 คนที่ไม่สามารถท างานร่วมกันได้ การจบัคู่จะมี
ครัง้ที่สอง หลงัจากที่พี่เลีย้งแต่ละคนไดม้ีโอกาสพบกบัผูร้บัการดแูลที่ไดถู้กจบัคู่ไวใ้นครัง้แรก 

3.2 การปฐมนิเทศในช่วงอาหารเย็น  (Orientation dinner) อย่างเป็นทางการ
ด าเนินการโดยมีการใหร้ายละเอียด เกี่ยวกบั จุดมุ่งหมาย โครงสรา้งและพนัธะผูกพนัของโปรแกรม 
พี่เลีย้งแนะน าตัว จากนั้นใหพ้ี่เลีย้งและผูร้บัการดูแลแต่ละคู่อภิปรายในประเด็นเรื่องเหตุผลของ
การเลือกที่จะท างานในดา้นการศึกษา แผนกดา้นอายุกรรม มีการแลกเปลี่ยนประวัติส่วนบุคคล 
และตารางการประชุมเพื่อทบทวนงานของอาจารยใ์หม่และส่ิงที่สนใจในปัจจุบนั 

3.3 แนะน าการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ PAS นักการศึกษาที่เป็นที่รูจ้ัก
ทางด้านแผนกอายุรกรรมจะเป็นผู้น าการอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของอาจารย์ที่ประสบ
ความส าเร็จในแผนกการศึกษาดา้นอายุรกรรม จากนัน้ในวนัถดัมาอาจารยใ์หม่จะไดร้บัการอบรม
เชิงปฏิบตัิการในโครงการ PAS 

ข้ันตอนท่ี 4 การด าเนินกิจกรรม (ongoing activities) 
4.1 กิจกรรมแนะน า (Recommended activities) พี่ เลี ้ยงจะมีการพบปะกับ

อาจารยใ์หม่เดือนละสองครัง้ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับแผนงานดา้นอาชีพและการวางแผนงานตามที่
แผนกคาดหวังในผลงาน พี่เลีย้งจะท าหนา้ที่ในการทบทวนกระบวนการท ารายงานประจ าปีของ
แผนกความรบัผิดชอบกบัเป้าหมายของอาชีพและแนะน าใหอ้าจารยใ์หม่รูจ้กัอาจารยใ์นแผนกอื่นๆ 
และสถาบนัอ่ืนๆ 
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4.2 ในการด าเนินกิจกรรมคู่ของพี่เลีย้งจะต้องมีการติดต่อกันทันทีทันใด  และ
ด ารงไวซ้ึ่งการมีสมัพนัธภาพ โดยสามารถติดต่อกนัไดท้างโทรศพัท ์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

4.3 ติดตามโปรแกรมและทบทวน (Program monitoring and revision) 
ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผล 

5.1 รวบรวมขอ้มลู เกี่ยวกบั ความถี่ ระยะเวลาในการพบปะและลกัษณะของการ
ติดต่อ เช่น การติดต่อกนัทางโทรศพัท ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือพบปะหนา้กนั 

5.2 สัมภาษณ์ผลที่ได้รับจากโปรแกรมและการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ ์และความรูท้ี่ไดร้บั ก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรม 

5.3 รายงานผลการูประเมิน 
วนัซ ์(Wunsch, 1994: 27-34) ไดใ้หแ้นวทางในการพฒันาระบบพี่เลีย้งทางการศึกษา ไว้

ดงันี ้
1. ก าหนดค านิยามปฏิบัติการของระบบพี่เลีย้งภายใต้ความจ าเป็น  เป้าหมายของ

สถาบัน ค านิยามปฏิบัติการของระบบพี่เลีย้งควรจะเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมและการประเมินผล
ลพัธท์ี่ไดข้องระบบพี่เลีย้ง 

2. การคดัเลือก การจบัคู่ การฝึกอบรมพี่เลีย้งและผูร้บัการดแูล 
2.1  การคัดเลือกพี่ เลี ้ยง (Choosing a mentor) การคัดเลือกพี่ เลี ้ยงควรจะ

ระมัดระวังในการพิจารณา ไม่ใช่อาจารย์ทุกคนที่จะสามารถเป็นพี่เลี ้ยงได้ การตระหนักใน
คณุสมบัติของพี่เลีย้ง จะเป็นตัวบ่งชีถ้ึงการประสบความส าเร็จของระบบพี่เลีย้ง  (Gabriel Diaz-
Maggioli, 2004) พี่เลีย้งควรเป็นอาสาสมัคร(วนิดา ชูวงษ์, 2548: 98; Peterson and Sandhltz, 
2005: 26) เป็นผู้ที่มีระดับต าแหน่งสูงกว่าผู ้รบัการดูแล  (mentee) มีประสบการณ์สูง ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (วนิดา ชูวงษ์, 2548: 98; Fletcher, 2000 cited in Gabriel Diaz-
Maggioli, 2004) อาจารยใ์นระบบพี่เลีย้งจะตอ้งมีความเต็มใจที่จะรบัฟังและสนับสนุน  มีทักษะ
ด้นมนุษยสัมพันธ์ เช่น เทคนิคการฟังย่างตั้งใจ  การมองโลกในแง่บวก  เทคนิคการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการใหแ้รงเสริมทางบวก (Gray,1986 ; Sandler, 1993 cted in Wunsch1994:30) 
พี่เลีย้งจะต้องมีความสามารถในการพัฒนาผูร้ับการดูแล หาประสบการณ์ที่ท้าทายให้ เป็นที่
ปรกึษาและผูน้  าสิ่งที่ทา้ทาย นอกจากนีจ้ะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบหลายๆอย่าง เช่น เรื่องของ
เวลาในการพบปะระหว่างพี่เลีย้งกับผู ้รบัการดูแล จะตอ้งมีพันธะสัญญาด้วยกัน การจับคู่ที่ไม่
สามารถพบปะซึ่งกนัและกนัไดอ้ย่างสม ่าเสมอภายใตข้องการมีเป้หมายที่ชดัเจน จะไม่สามารถท า
ใหเ้กิดกระบวนการหรือความรูส้ึกพึงพอใจกบัระบบพี่เลีย้ง (Boice, 1992) 
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2.2 การจับคู่ (Matching) สมัพนัธภาพระหว่างพี่เลีย้งกับผูร้บัการดูแลเป็นหัวใจ
ส าคัญของการสนับสนุนกระบวนการ (Freedman, 1993 ; White- Hood, 1993 cited in Janas, 
1996) ดงันัน้ในการจบัคู่ควรเปิดโอกาสใหพ้ี่เลีย้งกบัผูร้บัการดูแล มีอิสระในการจบัคู่ และจากการ
ท าโครงการของบอย (Boice, 1990 cited in Boice, 1992: 7) เรื่องระบบพี่เลีย้งในมหาวิทยาลัย
แบบผสม (Comprehensive University) ระหว่างปี 1985-1986 ซึ่งประเภทของระบบพี่เลีย้งเป็น
แบบประเพณีนิยม ผลการศึกษาพบว่า พี่เลีย้งจะตอ้งมีอายุมากกว่าผูร้บัการดแูลอย่างนอ้ย 5 ปีขึน้
ไป และมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่ส  าคัญ  (Sweeny, 1994) นอกจากนีใ้นการจับคู่
แบบประเพณีนิยม การจบัคู่บ่อยครัง้พี่เลีย้งกบัผูร้บัการดแูลจะเป็นเพื่อนกนัมาก่อน เมื่อมีการจบัคู่
ผูร้บัการดูแลจะเปลี่ยนสถานะทันทีจากความเสมอ  เท่าเทียมกันเป็นความไม่เท่าเทียมกัน  การ
แสดงพฤติกรรมจะมีขอบเขตและในขณะเดียวกันจะมีการตัง้รบัร่วมดว้ย โดยเฉพาะเมื่อตอ้งไดร้บั
ค าแนะน าจากพี่เลีย้ง ซึ่งเป็นความกดดนั จะท าใหง้านล่าชา้ออกไป ดงันั้นการจบัคู่ซึ่งพี่เลีย้งเคย
เป็นเพื่อนมาก่อนกบัผูร้บัการดแูล เป็นสิ่งที่ยืนยนัว่าเป็นความกลวัที่ท าใหเ้กิดความยุ่งยากใจของพี่
เลีย้งทุกคน ส่วนประเด็นในการจับคู่ว่าควรมาจาแผนกเตียวกนั หรือต่างแผนกนั้น นักวิชาการมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คือ การจับคู่บ่อยครัง้จะมาจากการท างานในแผนกเดียวกัน  (Boice, 
1992) แต ่พีเทอรส์นั (Peterson and Sandhltz, 2005: 26) มีความคิดเห็นว่า พี่เลีย้งไม่จ าเป็นตอ้ง
ถูกจับคู่กับผู ้รับการดูแลที่มาจากแผนกเดียวกัน  เพราะถ้าหากเป็นแผนกเดียวกันอาจจะไม่มี
ค  าถามใหม่ๆเกิดขึน้และส่ิงที่ควรตระหนกั คือ อาจจะเกิดความลม้เหลวในการเปิดเผยตวัตน ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะมีการต่อตา้นอยู่ภายใน และบ่อยครัง้อาจารยจ์ะมีการพบปะกับอาจารยใ์นวิทยา
เขตอ่ืนๆอยู่แลว้ ดงันัน้จึงสามารถจบัคู่พี่เลีย้งกบัผูร้บัการดแูลต่างแผนกได ้นอกจากนีก้ารจบัคู่ควร
ค านึงถึงเชื ้อชาติ ศาสนาและเพศ ซึ่งการจับดูในระบบพี่เลีย้งควรเป็นเพศเดียวกัน  (Wunsch, 
1994: 27-34) 

2.3 การฝึกอบรม (Training) พี่เลีย้ง และผู้รบัการดูแล ส าหรบัการฝึกอบรมพี่
เลีย้งในวงการศึกษา วันซ ์(Wunsch, 1994: 30) ระบุว่าพี่เลีย้งควรมีความรูใ้นสาขาวิชาและส่วนที่
จะส่งเสริมความก้าวหนในวิชาชีพ ทัง้นีพ้ี่เลีย้งและผูร้บัการดแูลจะตอ้งรูเ้ป้าหมาย เต็มใจที่จะหา
เอกลกัษณแ์ละท าใหเ้กิดความชัดเจนในช่วงระหว่างของกระบวนการพี่เลีย้ง พวกเขาจ าเป็นตอ้งมี
ความตระหนักถึงความคาดหวังในความเป็นจริงว่าอะไรที่พี่เลีย้งสามารถท าไดห้รือท าไม่ได้ ส่วน
การน าระบบพี่เลีย้งไปใชใ้นบริษัทขององคก์รธุรกิจ  คลัสเตอรบ์าค (Clutterbuck, 2004: 73-75) 
ระบุ ว่าสิ่งที่ส  าคัญที่สุดของขั้นตอนนี้  คือ พี่ เลี ้ยงและผู้รับการดูแล ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย 
วตัถุประสงคข์องโปรแกรมที่มีต่อตัวบุคคลและบริษัท และการถูกคาดหวังต่อตัวพี่เลีย้งและผูร้บั
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การดูแล การฝึกอบรมพี่เลีย้งจะเป็นแรงกระตุน้และช่วยใหพ้ี่เลีย้งรบัรูว่้าพวกเขาสามารถพัฒนา
ผูร้บัการดแูลไดโ้ดยวิธีการอย่างไร ซึ่งการฝีกอบรมของสหราชอาณาจักรในภาคตะวันตกของยุโรป 
(UK) จะใชก้ารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1-2 วัน มีจุดนั้นที่การสรา้งความตระหนักใน
บทบาทและเพิ่มทักษะของพี่เลีย้ง ซึ่งการฝึกอบรมจะใช้วิธีการประชุมระตมสมอง การแสดง
บทบาทสมมติ การเรียนรูจ้าก e-learning และมีการวิพากษ์วิจารณ ์เพื่อที่จะช่วยพฒันาทกัษะของ
พี่เลีย้งซึ่งกันและกนั ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนใหพ้ี่เลีย้งมีเครือขา่ยกับผูจ้ัดการคนอ่ืนๆ ผูซ้ึ่งมี
ประสบการณ์ในระบบพี่เลีย้ง ส่วนการฝึกอบรมผูร้บัการดแูล พวกเขาจะตอ้งเขา้ใจความคาดหวัง
ขององคก์ารจากการเขา้โปรแกรม รูว่้าอะไรเป็นความสามารถที่สามารถปฏิบตัิจริง อะไรคือสิ่งที่ถูก
คาดหวงัจาพี่เลีย้ง และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาสามารถปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพที่ดี ไดผ้ลลัพธ์
ทางบวก 

3. การหาทรพัยากรสนับสนุนระบบพี่ลีย้ง ในสถาบันการศึกษาควรมีการสนับสนุน
โปรแกรมระบบพี่เลีย้ง เช่น ทรพัยากรดา้นบุคคลที่มีเวลาเพียงพอในการวางแผนงาน การติดตาม
กิจกรรม การคัดเลือกและฝึกอบรมพี่เลีย้ง การคดัเลือกผูร้บัการดแูล การพัฒนาเครือข่าย พี่เลีย้ง
ควรมีขอ้ตกลงที่ชดัเจนในสิ่งที่พวกเขาคาดหวงัและเวลาที่จะปฏิบตัิ การมีแหล่งความรูแ้ละสถานที่ 
ที่สามารถพบปะ หรือท ากิจกรรม และมงีบประมาณสนบัสนุนส าหรบัการวางแผนโปรแกรม 

4. การประเมินผลลพัธ์ที่ไดจ้ากระบบพี่เลีย้ง โดยประเมินจาก การวิเคราะห ์เพื่อสืบ
หาสาเหต ุ(Ex post facto designs) เช่น การรายงานตนเองและการสัมภาษณ์ หรือ การใหข้อ้มูล
ป้อนกลับของพี่เลีย้งและผูร้บัการดูแลเพื่อน าไปพัฒนาโปรแกรม หรือขอ้มลูการประเมินจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนและหลังการเข้าร่วมและการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
เกี่ยวกบัผลกระทบของกิจกรรมจากระบบพี่เลีย้ง 

มอร์ทั น  คู เปอร์ และปาลเมอร์ (Morton-Cooper and Palmer, 2000)  ได้ เสนอ
กระบวนการของระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการ ดงันี ้

1. การออกแบบโปรแกรม (Design programme) 
2. การคดัเลือกพี่เลีย้ง (Mentor selection) สิ่งส าคัญ คือ ความสามารถที่มีคุณภาพ 

คณุลักษณะและทักษะของพี่เลีย้ง ผูพ้ัฒนาโปรแกรม นักการศึกษา ผูบ้ริหาร และผูจ้ัดการควรมี
ความชดัเจนในการก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เฉพาะในบริบทนัน้ๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้
ทราบว่าตอ้งการอะไรจากพี่เลีย้ง การใหจุ้ดมุ่งหมายที่ขดัแจง้ การเลือกกลุ่มที่เหมาะสมส าหรบัการ
เตรียมความพรอ้มของโปรแกรม การใหค้  าจ ากัดความของคุณลักษณะต่างๆและความสามารถ
ของพี่เลีย้ง จะช่วยในการวางแผนการปฏิบตัิใหป้ระสบความส าเร็จได ้
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3. การจดักลุ่มรายชื่อพี่เลีย้ง (Set up mentor poo) เป็นการจดัรายซื่อของกลุ่มคนที่
มีคุณลักษณะเหมาะสม มีความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งตามหลักการ การจัดกลุ่มควรจะ
เป็นอาสาสมัครผูม้ีประสบการณ์หรือคณุสมบตัิตามเกณฑแ์ละผูซ้ึ่งไดร้บัการเตรียมเพื่อที่จะเขา้สู่
โปรแกรม การก าหนดเกณฑ์ระบุพี่ เลีย้งนั้นมีหลายรูปแบบ  เช่น บางโปรแกรมจะใช้เทคนิค
การตลาดเชิญเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัหรือคดัเลือกพี่เลีย้งที่คาดหวงัไว ้

4. การเตรียมและสนบัสนุนพี่เลีย้งและผูร้บัการดแูล (Mentor- mentee preparation 
and support) 

5. การจับคู่พี่ เลี ้ยงกับผู ้รับการดูแล  (Mentor mentee matching) ควรมีความ
เหมาะสม และการมีเวลาในการพบปะ ซึ่งการจบัคู่ที่ดี ควรมีลักษณะที่เคารพซึ่งกันและกัน ไม่มี
การแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ของพี่เลีย้ง  เพื่อที่ตนจะได้รับการแต่งตั้งก่อนคู่แข่ง 
นอกจากนีก้ารจบัคู่ควรมีลกัษณะความชอบที่เขา้กนัได ้ทัง้สองฝ่ายมีความทุ่มเท กระตือรือรน้ที่จะ
ลงทุนทัง้เวลา และแรงงานในการสานสมัพนัธภาพซึ่งกนัและกนั (ไอบาร่า เฮอรม์ีเนีย. 2004: 140-
141) 

6. การสนับสนุนพี่เลีย้ง (Supporting the mentor) ทั้งนีเ้พราะพี่เลีย้งควรสามารถที่
จะติดต่อกบัคนอ่ืนๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นสิ่งที่ทา้ทายที่เกิดขึน้ 

7. การประเมินผล (Evaluation) สามารถประเมินได้ทั้งแบบเชิงปริมาณ  และเชิง
คุณภาพ โดยการใชแ้บบ checklist ประเมินคุณค่าระดับบุคคลและองค์การ การใชค้  าถามเพื่อ
สะทอ้นคิด การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาประสบการณ์ของสมัพนัธภาพที่เกิดขึน้ หรือการใหเ้ล่า
บรรยาย และซักถามรายบุคคล เกี่ยวกับปฏิกิริยา ความคาดหวังและความรู้สึกที่ชื่นชอบใน
สมัพนัธภาพ 

จากการทบทวนกระบวนของระบบพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการ หมายถึงความตอ้งการไดร้บั
การสนบัสนุนจากองคก์าร มีโปรแกรมระบบพี่เลีย้งที่มีเป้หมายและกิจกรมการด าเนินงานที่ชดัเจน 
โดยจะตอ้งมีการรบัสมคัรพี่เลีย้ง การคดัเลือกพี่เลีย้งตามคณุสมบัติที่องคก์ารก าหนด การเตรียมพี่
เลีย้ง การจับคู่ระหว่างพี่เลีย้งกับผู ้รบัการดูแลด้วยข้อค านึงถึงสิ่งต่างๆที่ส่งผลให้สัมพันธภาพ
ประสบความส าเร็จ มีการด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล จากพี่เลีย้ง ผูร้บัการดแูล และหรือผู ้
ที่เกี่ยวขอ้ง ดว้ยวิธีการแบบต่างๆ เช่น การรายงานตนเอง การสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลไปพัฒนา
โปรแกรมระบบพี่เลีย้งต่อไป 
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ปัจจัยท่ีท าให้ระบบพี่เลีย้งล้มเหลว 
1. ขาดความผูกพนัและขาดการใหค้  าปรึกษา เมื่อพนักงานใหม่/พนกังานที่ไดร้บัการ

สอนงาน ไม่มีความกระตือรือรน้ในการมีส่วนร่วมกับการวางแผนและการปฏิบัติหรือการน าไป 
ประยุกตใ์ชร้ะบบพี่เลีย้ง ระบบพี่เลีย้งจะลม้เหลว โดยเฉพาะเมื่อจะมีการจดัการเพียงฝ่ายเดียว 

2. ขาดการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นทกัษะที่มีความส าคญัมากทีส่ดุใน
การท าใหร้ะบบพี่เลีย้งด าเนิน ไปดว้ยดี กลยุทธใ์นการท าใหร้ะบบพี่เลีย้งเป็นไปดว้ยดีจะตอ้งมีการ
ติดต่อสื่อสารทั่ว ทั้งองค์กร การขาดการติดต่อสื่อสาร การขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ การ
ตอบสนองต่อกลยุทธข์องระบบพี่เลีย้ง เป็นสาเหตหุลกัที่ท าใหร้ะบบพี่เลีย้งลม้เหลว 

3. ขาดการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ การขาดการฝึกอบรม การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ 
และการขาดการสนบัสนุนอ่ืนๆ ที่จะท าใหร้ะบบพี่เลีย้งด าเนินไปได ้

4. มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ระบบพี่เลีย้งต้องการการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหาร ผูบ้ริหารจ านวนมาก มกัจะยังคงต่อตา้นโปรแกรมของระบบพี่เลีย้ง ผูบ้ริหารเหล่านีรู้ส้ึกว่า
ถูกยกเลิกอ านาจถา้มีการใชร้ะบบพี่เลีย้ง 

5. คดัเลือกพี่เลีย้งที่ไม่เหมาะสม หลายบริษัทเลือกพี่เลีย้งผิด โดยคิดว่าพนกังานที่มี
ประสบการณ์มากจะเป็นพี่เลีย้งที่ดีที่สุด พี่เลีย้งควรเป็นผูท้ี่คนที่มีทักษะ มีวิสัยทัศนท์ี่ดีในองคก์ร 
ในทุกฝ่ายงาน และในทุกฟังกช์ั่นการท างาน 

6. แยกโครงการพี่เลีย้งออกมาจากการพัฒนาบุคลากร ไม่เป็นการดีที่จะบูรณาการ
เขา้กบัการพฒันาบุคลากรของฝ่ายบุคคล โครงการของระบบพี่เลีย้งควรถูกจับแยกออกมา เพื่อจะ
ไดส้รา้งหรือริเริ่มโดยผูบ้ริหารผูม้องเห็นผลประโยชนข์องระบบพี่เลีย้ง 

ปัจจัยท่ีท าให้ระบบพี่เลีย้งประสบผลส าเร็จ 
1. การยอมรบัในองคก์ร ตอ้งมีการท าความเขา้ใจกนัอย่างชดัเจนว่า โครงการพี่เลีย้ง

เป็นสิ่งที่ตอ้งการในองคก์ร ผลประโยชนข์องโครงการพี่เลีย้งควรจะไดร้บัการเสนอเป็นจุดเด่น ส่วน
หนึ่งอาจจะเป็นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบัอาวโุส เพราะไม่เพียงแต่เรื่องเงินทุนสนับสนุน แต่
ยงัสามารถที่จะแสดงใหอ้งคก์รเห็นว่า จะท าใหเ้กิดผลประโยชนใ์นการพฒันาทางอาชีพของคนใน
องคก์รอีกดว้ย 

2. คณุลกัษณะของพี่เลีย้งทีเ่หมาะสม การตดัสินว่าใครจะมีความเหมาะสมในการท า
หนา้ที่พี่เลีย้ง ผูบ้ริหารควรจะใหก้ารสนบัสนุนอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในก าหนดคณุลักษณะ 
ความเป็นพี่เลีย้งและประเมินความส าเร็จของบทบาทและหนา้ที่ของพี่เลีย้ง 

3. การจับคู่ไดอ้ย่างเหมาะสม การจับคู่ระหว่างพี่เลีย้งและพนกังานใหม่/พนกังานที่
ไดร้บัการสอนงานนีม้ี ความส าคญั บางครัง้พี่เลีย้งที่สามารถใหค้  าปรกึษาไดค้วรมีประสบการณใ์น
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เรื่องที่อยู่ใน ความสนใจของพนกังานใหม่/พนกังานที่ไดร้บัการสอนงาน สิ่งหนึ่งที่ตอ้งตระหนกัถึงก็
คือความขดัแยง้เป็นการส่วนตวั 

4. การฝึกอบรมกลุ่มพี่เลีย้ง การฝึกอบรมพี่เลีย้งสามารถเพิ่มโอกาสของความส าเร็จ
ไดถ้ึง 40% แต่อย่างไรก็ตามทุกบทบาทควรได้รบัการฝึกเพื่อให้เข้าใจถึงความเคลื่อนไหว  ของ
ระบบพี่เลีย้งและบทบาท ความรบัผิดชอบของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

5. การสื่อสาร การส่ือสารเป็นเรื่องส าคัญของระบบพี่เลีย้ง การขาดการสื่อสาร การ
ขาดการแลกเปลี่ยนความรู ้และการขาดการตอบสนองเกี่ยวกับกลยุทธ์ของความเป็นพี่เลีย้งเป็น
สาเหตสุ าคญั ของความลม้เหลวในระบบพี่เลีย้ง 

6. การยอมรบัในความหลากหลาย เป็นลักษณะส าคญัของความส าเร็จของระบบพี่
เลี ้ยง  หมายความว่า  พี่ เลี ้ยงต้องทราบว่าวิธีใด/เรื่องใดที่จะส่งผลกระทบถึงภูมิหลังของ
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลีย้งและพนักงานใหม่/พนักงานที่ไดร้บัการสอนงาน  นอกจากนี ้พี่เลีย้ง
ตอ้งเขา้ใจในภูมิหลงัของพนกังานใหม่/พนกังานที่ไดร้บัการสอนงาน 

7. การติดตามและการประเมินผล เช่นเดียวกบัโครงการอ่ืนๆ ที่ตอ้งมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใหบ้รรลถุึงวตัถุประสงค ์

ประโยชนข์องการท าระบบพี่เลีย้งในองคก์ร 
อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2558) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการท าระบบพี่เลีย้งในองคก์ร

ไว้ดังนี ้ 1)สร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถ  มีศักยภาพ  ได้เร็วกว่าพนักงานปกติ  2)จูงใจให้
ผูป้ฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทางานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงาน 3)
กระตุ้นใหผู้ ้ปฏิบัติงานสรา้งผลงานมากขึน้  พรอ้มที่จะทางานหนักและท้าทายมากขึน้ 4)สรา้ง
บรรยากาศการนาเสนองานใหม่ๆหรือความคิดนอกรอบมากขึน้ 5)สรา้งระบบการส่ือสารแบบสอง
ช่องทาง (Two Way Communication) ระหว่าง MentorและMentee หัวหนา้งานในฐานะ Mentor 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของทีมไดม้ากขึน้ 

ข้ันตอนการท าระบบพี่เลีย้งในองคก์ร 
โสภณ ภู่เกา้ลว้น (2557:15) ไดอ้ธิบายขัน้ตอนการท าระบบพี่เลีย้งไวด้งันี ้

1) การวางแผนการเป็นพี่เลีย้ง ตอ้งยอมรบัใหไ้ดก้่อนว่าขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนที่ทัง้
พี่เลีย้ง และผูเ้รียนเพิ่งได้มีโอกาสมาพบกันใหม่จึงตอ้งใชเ้วลาของทั้งสองฝ่ายในการเตรียมตัว  
เตรียมคิด เตรียมการแสดงออก และเตรียมประเด็นต่างๆใหพ้รอ้มเพื่อที่จะท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์
ที่ดีต่อกนั และเกิดประโยชนแ์ด่สองฝ่าย ทัง้นีไ้ม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งเคร่งเครียดในการวางแผน
จดัท าอย่างเป็นทางการจนมากเกินไป แต่ใหท้ัง้พี่เลีย้งและผูเ้รียนไดค้  านึงถึงสิ่งส าคญัๆ เช่น แต่ละ
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คนมีพืน้ฐานมาอย่างไร ขณะนีแ้ต่ละคนรูส้ึกอย่างไร รวมถึงในฐานะที่เป็นพี่เลีย้ง เราจะสามารถให้
อะไรแก่ผูเ้รียนของเราไดบ้า้งตลอดจนจะเตรียมความช่วยเหลือผูเ้รียนในดา้นใดบา้ง 

2) การสรา้งความสัมพันธภาพและท าขอ้ตกลงในกระบวนพี่เลีย้งนั้นทั้งพี่เลีย้ง
และผูเ้รียนต่างตอ้งเป็นหุน้ส่วนความส าเร็จซึ่งกนัและกนั เขา้ในใจประสบการณ์ที่ต่างกนัและปรบั
จริตการเรียนรูเ้ขา้หากนัเพื่อสรา้งความไวว้างใจเชื่อมั่นซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพี่เลีย้ง
และผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัมากๆ ในเรื่องเพศ อายุ วฒันธรรม จริตการเรียนรู ้ทศันคติและวิธีคิด
ในการท างาน ทั้งสองฝ่ายไม่ควรด่วนสรุปในการตั้งเป้าหมาย  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละวิธีใน
กระบวนการเป็นพี่เลีย้งมากเกินไป อาจจ าเป็นตอ้งตกลงกนัในรายละเอียดแมก้ระทัง้สรรพนามที่
ใชเ้รียกขานกัน การประชุมเพื่อการวางแผนและท าความเขา้ใจซึ่งกันและกนัในสองครัง้แรกควร
ห่างไม่เกินสัปดาหใ์นกรณีการเป็นพี่เลีย้งอย่างเป็นทางการนั้นผูป้ระสานงานกลาง  จะท าหนา้ที่
เชื่อมโยงการวางแผนและการจัดประชุมระหว่างพี่เลีย้งกับผู ้เรียนตลอดจนจัดให้มีการพบปะ
สงัสรรคก์นัระหว่างกลุ่มพี่เลีย้งและกลุ่มผูเ้รียนเป็นบางครัง้คราวดว้ย 

3) การพัฒนาผูเ้รียนและการกัษาความสัมพันธอ์ันดี ในกระบวนการเป็นพี่เลีย้ง
ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพี่เลีย้งและฝ่ายผู้เรียนต่างก็จะได้การนาให้เลือกการก าหนดเป้าหมายใน
กระบวนการเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ เป้าหมายในการเพิ่มพูนการเรียนรู ้และเป้าหมายใน
การปรบัเปลี่ยนทัศนคติซึ่งพี่เลีย้งตอ้งก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนตั้งแต่ตน้และผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจและ
ยอมรบัขัน้ตอนในการพฒันาผูเ้รียนรูแ้ละรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีเป็นขัน้ตอนที่ยาวที่สดุ เนื่องจาก
เป็นขัน้ตอนที่ใหพ้ี่เลีย้งช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดทัง้สองฝ่ายจึง
ต้องร่วมกันเลือกกิจกรรมหรือแม้แต่โครงการที่จะท าร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและ
ทศันคติของผูเ้รียน 

4) การสิน้สุดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ การสิน้สุดความสัมพันธ์เป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพี่เลีย้ง  เนื่องจากมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่จบลงอย่างเป็น
ทางการจะทาใหท้ั้งสองฝ่ายสิน้สุดพันธะที่มีต่อกันและมีความสัมพันธ์ไปเป็นเพื่อนร่วมงานเป็น
มิตรที่จะใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัจากการวิจยัพบว่าคู่พี่เลีย้งและผูเ้รียนคู่ใดที่ไม่ด  าเนินงาน
จบความสัมพันธ์จะท าใหท้ั้งสองฝ่ายเกิดการกระอักกระอ่วนใจในการพบประสนทนาหรือการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนเป็นผลเสียต่อความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย ในงานเลีย้งหรือรบัประทาน
อาหารร่วมฉลองความส าเร็จ  ทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการแลกความประทับใจที่ได้ตั้งใจเขียนเพื่อ
ขอบคณุซึ่งกนัและกันอาจมีภาพถ่ายที่เคยท ากิจกรรมการเรียนการสอนมาดว้ยกัน  เพื่อยืนยันว่า
เคยไดท้ างานร่วมกนัและจากกนัดว้ยความพึงพอใจทัง้สองฝ่าย 
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สรุปไดว่้ากระบวนการของระบบพี่เลีย้ง ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดว้ย 

1.1 การวิเคราะหค์วามพรอ้มขององคก์าร เพื่อการสนบัสนุนของผูบ้ริหารองคก์าร 
ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผนประกอบดว้ย 

2.1 การรบัสมคัรพี่เลีย้งและผูร้บัการดแูล 
2.2 การจบัคู่ ระหว่างพี่เลีย้งกบัผูร้บัการดแูล 
2.3 การจดัฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพรอ้มของพี่เลีย้งและผูร้บัการดแูล 

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการ ประกอบดว้ย 
3.1 ขัน้เริ่มตน้ของการสรา้งสมัพนัธภาพ 

- พบปะพดูคยุอย่างเป็นกนัเอง 
- ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั เกี่ยวกบัเป้าหมาย ผลลพัธ ์และบทบาท 
- สรา้งกฎร่วมกัน ในการก าหนดวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่ส  าหรบัการ

พบปะ 
3.2 ขัน้การปฏิบตัิการเรียนรูร้่วมกนั 
3.3 ขัน้การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล 
4.1 ประเมินกระบวนการ 
4.2 ประเมินผลลพัธ ์

จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จยัได้
น าแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการของการชี ้แนะ (coaching)ของ Whitmore (2002: 8) และ
แนวคิดและทฤษฎีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring system) ของ Morton-Cooper and Palmer (2000) 
น ามาผสมผสานเพื่อเป็นส่วนส าคัญของการสรา้งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายในใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 แนวคิดและทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบการผสมผสานวิธี ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการ
ชีแ้นะ(coaching)ของ Whitmore 

(2002: 8) ประกอบด้วย  
4 ข้ันตอน  

แนวคิดและทฤษฎีระบบพ่ีเลีย้ง 
(Mentoring system) ของ Morton-

Cooper and Palmer (2000) 
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน  

รูปแบบการ 
ผสมผสานวิธี ชีแ้นะ 
และระบบพ่ีเลีย้ง 

ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน  
ขัน้ตอนที่ 1 ก่อนเร่ิมสอนแนะ  
โดยการพูดคุยทกัทายอย่างเป็น
กันเอง และบอกวตัถุประสงคข์อง 
การสอนแนะ  

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมการ 
ประกอบดว้ย 
               1.1 การวิเคราะหค์วาม
พรอ้มขององคก์าร เพื่อการสนบัสนุน
ของผูบ้ริหารองคก์าร 
               1.2 การรบัสมคัรพี่เลีย้งและ
ผูร้บัการดูแล   
               1.3 การจบัคู่ระหว่างพี่เลีย้ง
กับผู้รบัการดูแล 
               1.4 การจัดฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพรอ้มของพี่เลีย้งและผูร้บั
การดูแล 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เตรียมการ 
               1.1 การวิเคราะหค์วาม
พรอ้ม 
                1.2 การคดัเลือกผู้
ชีแ้นะและพี่เลีย้ง 
                1.3 อบรมการเป็นผู้
ชีแ้นะและการเป็นพี่เลีย้ง 
                 1.4 จบัคู่ระหว่าง ผู้
ชีแ้นะ พี่เลีย้ง ผู้รบัการดูแล 
 

ขัน้ตอนที่ 2 ด าเนินการสอนแนะ 
โดยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ อธิบาย 
แสดงวิธีท าใหดู้เป็นตวัอย่าง หรือ
ยกตวัอย่างของจริงให้ดูมอบหมาย
งานใหไ้ปลงมือ ปฏิบติัจริง  

ขัน้ตอนที่ 2 การด าเนินการ 
ประกอบดว้ย 
                 2.1 ขัน้เร่ิมตน้ของการ
สรา้งสัมพนัธภาพ 
                 2.2 ขัน้การด าเนินการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง 
                2.3 ขัน้การเผยแพร่ 
แลกเปล่ียนเรียนรู ้

ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน 
                 2.1 การวางแผน
ก าหนดวนัเวลาในการฝึกอบรม 
                 2.2 ก าหนดวิธีการและ
กิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการ
ชีแ้นะ(coaching)ของ Whitmore 

(2002: 8) ประกอบด้วย  
4 ข้ันตอน  

แนวคิดและทฤษฎีระบบพ่ีเลีย้ง 
(Mentoring system) ของ Morton-

Cooper and Palmer (2000) 
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน  

รูปแบบการ 
ผสมผสานวิธี ชีแ้นะ 
และระบบพ่ีเลีย้ง 

ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน 
ขัน้ตอนที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้สอน
แนะไดล้งมือปฏิบติัและมีการ
สงัเกตความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน มีการใหข้อ้มูล
ป้อนกลบัใหแ้รงจูงใจ ช่วยเหลือ
และก าลงัใจ  

ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินผล 
                 3.1 ประเมินกระบวนการ 
                 3.2 ประเมินผลลพัธ์ 

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการ 
                 3.1 ปฏิบติัการ
ฝึกอบรมโดยใชว้ิธีการชีแ้นะผสาน
กับรูปแบบการฝึกอบรมเนือ้หาของ
ความรูด้า้นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และน า
กระบวนการ Grow Model มาเป็น
เทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ เทคนิค
การสะทอ้นคิด และการวางแผน
ลงมือปฏิบติั ดว้ยประเด็นการตัง้
ค าถาม โดยทุกค าถาม 
                3.2 ปฏิบติัการฝึกอบรม
โดยใช้รูปแบบการผสมผสานกับ 
ระบบพี่เลีย้ง โดยการฝึกอบรมให้
ความรูเ้ชิงปฏิบติัการ เร่ืองวิธีการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) โดยน าวิธีการระบบพี่เลีย้ง 
ช่วยในการสรา้งสัมพนัธภาพ การ
ใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจ 
การติดตามผล   

ขัน้ตอนที่ 4  ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

--- ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล 
                 4.1.ก่อนการทดลอง 
                 4.2 หลงัการทดลอง 
                 4.3 ระยะติดตามผล 
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบการผสมผสานวิธี ชีแ้นะและ
ระบบพี่เลีย้งดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัน ามาสรุปเป็นแนวทางในการสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดัง
กระบวนการประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เตรียมการ 
1.1การวิเคราะหค์วามพรอ้ม 
1.2 การคดัเลือกผูช้ีแ้นะและพี่เลีย้ง 
1.3 อบรมการเป็นผูช้ีแ้นะและการเป็นพี่เลีย้ง 
1.4 จบัคู่ระหว่าง ผูช้ีแ้นะ พ่ีเลีย้ง ผูร้บัการดแูล 

ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 การวางแผนก าหนดวนัเวลาในการฝึกอบรม 
2.2 ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะ 

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการ 
3.1 ปฏิบตัิการฝึกอบรมโดยใชวิ้ธีการชีแ้นะผสานกบัรูปแบบการฝึกอบรมเนือ้หา

ของความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน, รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และน ากระบวนการ Grow Model มาเป็นเทคนิคการสรา้ง
แรงจูงใจ เทคนิคการสะทอ้นคิด และการวางแผนลงมือปฏิบตัิ ดว้ยประเด็นการตัง้ค  าถาม โดยทุก
ค าถาม ประกอบดว้ย 

G = Goal หมายถึง การช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะ ตั้งเป้าหมายที่ตนต้องการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ  ตัวอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช้ Goal  “ในฐานะที่ทีมงานของท่านไดร้ับ
มอบหมายใหด้  าเนินงานติดตามเอกสารการประกนัคณุภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ดา้นที่ก าหนด เพื่อเตรียมความพรอ้มในการตรวจประเมินจาก สมศ. ท่านมีเป้าหมาย
ในการรวบรวมเอกสาร การวิเคราะหเ์อกสารใหส้อดคลอ้งและประสบความส าเร็จอย่างไร” 

R =  Reality หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะเขา้ใจสภาพเป็นจริง สิ่งที่พบ
ปัญหาในปัจจุบัน โดยผูช้ีแ้นะใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทัง้ในดา้นขอ้เท็จจริงวิธีคิด มุมมอง ต่างๆ เพื่อให้
ผูร้บัการชีแ้นะไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างหรือช่วงระหว่างเป้าหมายกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 
ตวัอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช ้Reality “ปัจจุบนัท่านก าลังด าเนินงานการรวบรวมเอกสาร ดา้นที่
ท่านรบัผิดชอบครบทุกขอ้ หรือไม่อย่างไร พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บติดตามเอกสาร
อย่างไรบา้ง” 
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O =  Option หมายถึง ช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะคิด  วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ตัวอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช้ Option “ท่านจะมี
วิธีแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ ในการรวบรวม จดัเก็บ เอกสารอย่างไรบา้ง” 

W = Will หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดแ้สดงออกอย่างชัดเจนว่า มี
เจตนาที่เลือกใชวิ้ธีใดที่ดีที่สดุในการปฏิบตัิงานใหบ้รรลเุป้าหมาย ตวัอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช ้
Will “สรุปว่าทีมงานของท่านจะใชวิ้ธีการใดที่ช่วยกันจัดเก็บรวบรวมเอกสาร ตามดา้นและขอ้ที่
ก าหนดไดค้รบตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ขั้นตอนการฝึกอบรมที่ผสมสานกับวิธีการชี ้แนะ ดังกล่าวข้างต้นจะเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะดา้นความรูก้ารประกันคุณภาพภายในและดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพ
ภายใน 

3.2 ปฏิบัติการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบการผสมผสานกับระบบพี่เลีย้ง โดยการ
อบรมใหค้วามรูเ้ชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยน าวิธีการ
ระบบพี่เลีย้ง ช่วยในการสรา้งสัมพันธภาพ การใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลังใจ การติดตามผล
จนประสบความส าเร็จ ขัน้ตอนดงักล่าวนี ้จะเนน้การพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 

ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล 
4.1.ก่อนการทดลอง 
4.2 หลงัการทดลอง 
4.3 ระยะติดตามผล 

สรุปไดว่้า การผสมผสานวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งเป็นระบบที่เกิดจากความสมัพันธ์
ระหว่างผูท้ี่มีประสบการณม์ากกว่าไดท้ าการชีแ้นะใหก้ับผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่า ตามขัน้ตอน
และกระบวนการของระบบพี่เลีย้งดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจงึน าแนวคิดระบบพี่เลีย้ง มาวางแผน การ
สรา้งความสมัพนัธภาพและท าขอ้ตกลง โดยน ามาจดัเป็นระบบตามกระบวนพี่เลีย้ง มีการคดัเลือก 
มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายใหบ้ริหารหรือครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสบการณ์มากกว่า 
เป็นพี่เลีย้ง ดแูลครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสบการณน์อ้ยกว่าเรียกว่าผูร้บัการดูแล โดย
พี่เลีย้งหรือผูท้ี่มีประสบการณ์สูงจะท าหนา้ที่ในการค าปรึกษา  แนะน าชีแ้นะ และสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นผู ้รบัการดูแลยังขาด
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน  จากวิธีด าเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในที่สรา้งขึน้ครัง้นี  ้ผูวิ้จัยน าไปใชใ้นการพัฒนาสมรรถนะ
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ใหก้ับครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการติดตามดแูลเป็นพี่เลีย้งคอย
ชีแ้นะ ตลอดระยะเวลาที่ด  าเนินการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะจนครูผูไ้ดร้บัการดูแลมีความรูด้า้น
การประกันคุณภาพภายใน ทักษะด้านการประกันคุณภาพภายใน  และเจตคติต่อการประกัน
คณุภาพภายใน ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
วิภาดา ศรีจอมขวญั (2556) รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาไทย 

ผลการวิจยั สรุปได ้ดงันี ้1.) สภาพการบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทัง้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาและครูอาชีวศึกษา 
รอ้ยละ 90 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัรูปแบบบริหารการพฒันาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาไทย ควรมี
ลักษณะดังนี ้ รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาไทยที่ เป็นมาตรฐาน  มี
กระบวนการพฒันาสมรรถนะครู อาชีวศึกษาที่เป็นระบบ ดว้ยการมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา มีการก าหนดแผนกลยุทธ ์ในการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาอย่างเขม้ขน้ และมี
เป้าหมายชดัเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีการ ทดสอบและมีประเมินผลโดยใชร้ะบบสารสนเทศ 
และมีคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ ทั้ง 4 ฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 2555 ดา้นการประกนัภายใน มาตรฐานที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารประเมินความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบบริหารการ พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาไทย  ดว้ยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results Based Management -RBM)ที่ผูวิ้จยัพฒันาขึน้นัน้ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้กี่ยวขอ้ง มีความเห็นต่อความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิของ รูปแบบบริหารการพฒันาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากบั 0.398 ซึ่งมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 

พงษ์ศักดิ์ ด้วงทา (2557) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูของ
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพิษณุโลกเขต  1 เพื่อพัฒนาแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะวิชาชีพครูในสงักัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 กลุ่มเป้าหมาย
เป็นครูผูส้อนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานการศึกษาเอกชน พิษณุโลก เขต 1 จ านวน 
860 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถนะครูผูส้อนเพื่อใชส้  าหรบัการประเมิน
ครูผูส้อน ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลักทัง้ 7 ดา้น ดา้นที่มีสมรรถนะสงูที่สุด คือ สมรรถนะดา้น
การบริการที่ดี ล าดับที่ 2 ดา้นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ล าดับที่ 3 การ
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ท างานเป็นทีม และล าดบัสดุทา้ย คือ ดา้นการพฒันาตนเอง และสมรรถนะประจ า สายงาน พบว่า 
สมรรถนะสูงที่สุด คือ สมรรถนะดา้นการจัดการเรียนรูแ้ละการบริหารจัดการชั้นเรียน ล าดับที่ 2 
ดา้นการพัฒนาผูเ้รียนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ  ล าดับที่ 3 ดา้นความรู้ในเนื ้อหาวิชา และล าดับ
สดุทา้ย คือ สมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสตูร 

ธาริณี  อภัยโรจน์ (2553 : บทคัดย่อ) การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนา
บุคลากร: กรณีศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผลการวิจัย
พบว่า 1) สมรรถนะหลกัของบุคลากรในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสมรรถนะหลกัของ
บุคลากรตามความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) สมรรถนะหลักของบุคลากร ที่
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ค่าเฉลี่ยของ
สมรรถนะหลกัในปัจจุบนัของบุคลากรแตกต่างกบัค่าเฉลี่ยของสมรรถนะหลกัตามความคาดหวัง
ของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ 4) แนวทาง การพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมตามช่องว่างของสมรรถนะหลกั (Core Competency Gap) ที่มีค่าเฉล่ียต่างกนัมากที่สุด
ตามลาดับ ดงันี ้(1) หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ (2) หลกัสตูรการสรา้งบุคลากรที่มี
ศกัดิ์ศรีและจริยธรรมที่พึงประสงค ์และ (3) หลกัสตูรการสรา้งสรรคค์วามคิดเชิงนวตักรรม  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุตลากรครู สรุปได้ว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัคณุลักษณะของบุคลากรครูในสถานศึกษา เพื่อน าขอ้มูล
ที่ได้จากผลการวิจัยที่ เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และผลการวิจัยดังกล่าวเหมาะสมที่น าไปเป็น
แนวคิดในการวางแผนพัฒนาใหก้บัครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใหไ้ดร้บัการพัฒนาสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพภายในตามความตอ้งการจ าเป็นต่อไป 
               สมเกียรติ ทานอก และ คณะ (2556) ไดท้ าการวิจยั เรื่องการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring ผลการวิจยัพบว่า 1)หลงัเขา้ร่วม
โครงการผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศกแ์ละครู มีสมรรถนะดา้นความรูอ้ยู่ในระดบัดี และดา้นการ
ปฏิบตัิงานผูบ้ริหาร ศกึษานเิทศกแ์ละครู มีสมรรถนะดา้นการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัดี 2)สมรรถนะ
พืน้ฐานดา้นความรูข้องครูหลงัเขา้ร่วมโครงการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั.01ส่วนสมรรถนะพืน้ฐานดา้นการปฏิบตัิงานของครูหลงัเขา้ร่วมโครงการสงูกว่าก่อน
เขา้ร่วมโครงการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 3)ผูบ้ริหารมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
พฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring อยู่ในระดบัต ่า 
ศึกษานเิทศกม์ีความรูค้วามเขา้ใจ อยู่ในระดบัปานกลาง และครูมีความรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบั
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ปานกลาง และโดยภาพรวมผูร้่วมโครงการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้งระบบพีเ่ลีย้ง 
Coaching and Mentoring มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการพฒันาครู อยู่ในระดบัปานกลาง 4) 
เมื่อสิน้สดุโครงการผูบ้รหิารมีความสามารถเกี่ยวกบัการสอนงานและใหค้  าแนะนาโดยประเมนิอยู่
ในระดบัดีเยีย่ม ประเมินโดยครูอยู่ในระดบัดีศกึษานเิทศกป์ระเมินความสามารถของตนเอง
เกี่ยวกบัการสอนงานและ ใหค้  าแนะน าอยูใ่นระดบัดีประเมินโดยครูอยูใ่นระดบัดี 5)ครูส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรูใ้นระดบัดี 6)ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรูท้ี่ครูจดักิจกรรมการเรยีนรู ้หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท์ีค่รูก าหนด และส่วนใหญ่ผ่านเกณฑท์ีค่รู
ก าหนดไว ้7)ผูบ้ริหารศกึษานเิทศกแ์ละครูมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
 สรุตัิ เพชรพริม้ (2540) ไดศ้ึกษาเกีย่วกบัคณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องวิทยากรพีเ่ลีย้งใน
การฝึกอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษา ของสถาบนัพฒันาผูบ้รหิารการศึกษาโดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศึกษาวิจยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมผูบ้ริหารสถานศกึษา จากสถาบนั
พฒันาผูบ้ริหารการศกึษา ณ ศนูยฝึ์กอบรมประจ าเขตการศึกษา 3 มาแลว้ในหลกัสตูรผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ านวน 123 คน หลกัสตูรผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสงู จ านวน 69 คน ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาแลว้ มีทศันะต่อคณุลกัษณะที่พึงประสงคข์อง
วิทยากรพี่เลีย้งอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาแลว้ใน
หลกัสตูรผูบ้รหิารสถานศึกษา และหลกัสตูรผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสงู มีทศันะต่อคณุลกัษณะที่
พึงประสงคข์องวิทยากรพี่เลีย้งในดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น
ลกัษณะนิสยัมีทศันะแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั.05  

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2559) ไดศ้ึกษาโครงการ การ
พัฒนาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring โดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring 
ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคก์าร ประเมิน
เฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context) 2) เพื่อประเมินปัจจัยน าเขา้ (Input) 3) เพื่อ ประเมิน
กระบวนการ (Process) และ 4) เพื่อประเมินผลลพัธ ์(IEST) ผลการวิจยัพบว่า 

ดา้นประสิทธิผล การด าเนินโครงการช่วยพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
ในชั้นเรียน ช่วยพัฒนาผูเ้รียนในดา้น  Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability ช่วยพัฒนา 
ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตนเอง และครู ผู ้บริหาร และ 
ศึกษานิเทศกม์ีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สดุ  
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ดา้นผลกระทบ พบว่า ครูมีการสรา้งผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
เกิด การพฒันาคณุภาพการศึกษาดว้ยมิติความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบนัอดุมศึกษา เกิด
ครูตน้แบบ การจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเป็นนกันิเทศการศึกษามืออาชีพ 
เกิดเครือข่าย และช่วยส่งเสริมความร่วมมือ ของครู ผู ้บริหาร และศึกษานิเทศก์ในการพัฒนา
คุณภาพอย่างเป็นระบบ ลดช่องว่างการท างานของ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เพิ่มทกัษะการนิเทศโดยใชร้ะบบสอนแนะและการเป็น พ่ีเลีย้ง  

ด้านความยั่งยืน พบว่า ครูเกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจที่จะแสวงหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูล ที่หลากหลาย เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองและพฒันาผูเ้รียน ดว้ยการส่งเสริมหรือ
แกไ้ขปัญหา ทางดา้นการเรียนการสอน และการพฒันาคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์และเกิดความ
ภาคภูมิใจใน ความส าเร็จ และมุ่งหวังที่จะค้นคว้าข้อมูล และท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ  

ดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า ช่วยสรา้งครูตน้แบบ มีการขยายผลการพฒันาครูใน
โรงเรียน โดยใชก้ระบวนการนิเทศแบบการใหค้  าชีแ้นะการสอนไปสู่ผูน้  าครูในระดบัต่างๆ ของ
โรงเรียน เกิดการ เรียนรูเ้ทคนิคการสอนใหม่ ตลอดจนเกิดการพฒันาเทคนิคการนเิทศการศกึษาให้
เหมาะสมกบั บทบาทของศึกษานิเทศกแ์ละผูบ้รหิารสถานศึกษา  

จากแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง เป็น
กระบวนหนึ่งทีช่่วยส่งเสริมใหผู้ผ้่านการฝึกอบรมมเีจตคติ และแรงจูงใจทีจ่ะพฒันาตนเองมากขึน้ 
รูปแบบการชีแ้นะการปฏิบตัิงาน เนน้การพฒันาความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะต่างๆ ในการ
ปฏิบตัิงาน ผูวิ้จยัจึงน ารูปแบบ กระบวนการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งซึ่งตอ้งปฎิบตัิควบคู่กนัจงึจะ
ประสบผลส าเร็จ น ามาประยุกตใ์ชใ้นการผสมผสานการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป  

งานวิจัยต่างประเทศ 
ออแรน (Allan. 2007) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการพัฒนาครูโดยใช้

กระบวนการสร้างระบบพี่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตเดเวน 
ประเทศอังกฤษ พบว่าการพัฒนาครูในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี ้ยง 
(Coaching and Mentoring) ท าให้ครูมีความเชี่ยวชาญในสาระวิชาและศักยภาพในด้านการ
ปฏิบัติงาน ค้นพบข้อบกพร่องของตนเองน าไปสู่การพัฒนาและมีการปฏิสัมพันธ์กับทั้งเพื่อน
ร่วมงานและนกัเรียนดีขึน้ และผลสรุปขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา
เขตเดเวน พบว่า ผลการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่ เลี ้ยงสามารถ ใช้เป็น
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กระบวนการช่วยพัฒนาครูตั้งแต่ก้าวแรกของการปฏิบัติงาน ท าใหเ้ขา้ใจวัฒนธรรมองค์กรและ
ปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดง้่ายขีน้ 

Lord,Atkinson and Mitchell (2008) ไดท้ าการศึกษา เรื่อง การเป็นพี่เลีย้งและการ
สอนงาน โดยผู้วิจัยต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและการปรบัตัวของ
บุคลากรในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะบุคลิกภาพและขีดความสามารถในงานของบุคลากร พบว่า 
1)การปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างพี่เลีย้งกับผูถู้กสอนงานอยู่ในระดบัมาก 2) การท า
หนา้ที่พี่เลีย้งใหก้บัผูถู้กสอนงานเป็นการสรา้งกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถ มีศกัยภาพสงูไดเ้ร็ว
กว่าบุคคลที่ไม่ไดเ้ป็นพี่เลีย้ง 3) เป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรที่มีผลการปฏิบตัิงานดีและมีศกัยภาพใน
การท างานสงูใหค้งอยู่กบัองคก์าร และจากผลการส ารวจ จากแบบสอบถามสองในสาม ยังพบว่า
การเกิดครูผูส้อนที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษามากกว่าระดบัประถมศึกษา 

แมรี่; เคลาด์และเรย์มอนด ์(Mary,;Claude,; & Raymond. 2013) ไดท้ าการศึกษา
กระบวนการชีแ้นะการสอนเพื่อครูซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในหอ้งเรียน คณะผูวิ้จยัใชโ้มเดลการชีแ้นะการ
สอนที่ได้รบัการพัฒนามาจาก จิม ไนท ์(Jim Knight) เพื่อประเมินผลโครงการใน 3 ระดับ ได้แก่ 
การรบัรูข้องครูผูส้อน การปฏิบตัิการสอน และผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน โดยกระบวนการชีแ้นะจะเป็น
การชี ้แนะครูผู ้สอนแบบรายบุคคล นอกจากนี้ผู ้ชี ้แนะยังจะต้องท างาน ร่วมกับผู้อ  านวยการ
โรงเรียนอย่างใกลช้ิด ทัง้นีเ้พื่อใหก้ระบวนการชีแ้นะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ อีกทัง้เพื่อสรา้งความ
มั่นใจแก่ผู้อ  านวยการว่ากระบวนการชี ้แนะจะสามารถสัมฤทธ์ิผลใหก้ับครูผูส้อนและผู้เรียนได้
อย่างแทจ้ริง 

จากงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง ส่วนใหญ่เมื่อบุคลากรหรือ ครูไดเ้รียนรูวิ้ธีการชีแ้นะ และระบบพี่เลีย้ง จะส่งผลให้
เป็นบุคลากรครูมีความสามารถ กว่าบุคลากรที่ไม่ได้เป็นพี่เลีย้ง และสามารถสรา้งแรงจูงใจให้
บุคลากรมีผลการปฏิบตัิงานดีและมีศกัยภาพสงูไดเ้ร็วกว่าบุคคลที่ไม่ไดร้บัการอบรม ดังนัน้ผูวิ้จัย
จึงน าแนวคิดดังกล่าวมาสรา้งรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่
เลีย้ง เพื่อพัฒนาใหค้รูไดม้ีสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน ใหส้ามารถปฏิบัติงานดา้น
การประกนัคณุภาพภายในไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัย  การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลี ้ยง (Coaching Method and Mentoring System) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่ง
ขัน้ตอนเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่ 1  การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน
ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  

ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

   
การพิทักษส์ิทธิผู้ให้ข้อมูล 

การด าเนินการวิจยั ทัง้ 3 ระยะ ผูวิ้จยัด าเนินการขออนุญาตจากผูต้อบแบบสอบถาม
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ รวมทั้งชีแ้จงจุดมุ่งหมายของการวิจัย  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ร่วมกับสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู ้วิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์
ขอ้มูลโดย ผูวิ้จัยแสดงหนังสือไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมโครงการวิจัยที่ท าใน
มนุษยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลขที่ SWUEC/E/G-147/2562  วันที่ 30/7/2562 เพื่อยืนยัน
การพิทกัษ์สิทธ์ิของผูใ้หข้อ้มลู และจึงละเวน้การอา้งถึงบุคคลซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มลู 

การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่
เลีย้ง (Coaching Method and Mentoring System) มีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งขัน้ตอนเป็น 3 ระยะ  
โดยมีรายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5  ขัน้ตอนการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน โดยใชรู้ปแบบการ
การฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

 

  

ระยะท่ี 3  
ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชน 

 

             
                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดย มี

การประเมินสมรรถนะ แบ่งเป็น 
3 ระยะ คือ 
    1.ระยะก่อนการทดลอง 

    2.ระยะหลงัการทดลอง 

    3.ระยะติดตามผล 
 

ระยะท่ี 2 
การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการ

ชีแ้นะและระบบพ่ีเลีย้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

                        
                        

                        
                      

 

                         
 

                        
 

 

 

 

 

ร่างรูปแบบการฝึกอบรมท่ี
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและ

ระบบพี่เลีย้ง  

   ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 

   1.ขัน้เตรียมการ 
   2.ขัน้วางแผน 

   3.ขัน้การด าเนินการ (ดว้ย 

   กระบวนการ Grow Model) 
   4.การประเมินผล 

 

ปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมท่ี
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและ

ระบบพี่เลีย้ง  

  ปรบัปรุงรูปแบบตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชจ้ริงกับ

กลุ่มตวัอย่าง 

ระยะท่ี 1 
การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน 

คุณภาพภายในของครูอาชวีศึกษาเอกชน 
                       

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

  

 

ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 

1.แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาสมรรถนะ 
2.กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
4. แนวคิดทฤษฎีการศึกษาความตอ้งการ 

  จ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน 

1.ความรูใ้นการประกันคุณภาพภายใน 
2.ทกัษะการเขียนรายงานการตนเอง
(SAR) 
3.เจตคติต่อการประกันคุณภาพ ภายใน 
 

 

การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะ 

1.การระบุความตอ้งการจ าเป็น 

2.การจัดล าดบัความส าคญั 

3.การวิเคราะหส์าเหตุท่ีท าให้ 

  เกิดความตอ้งการจ าเป็น 

4.ก าหนดทางเลือกของการแกไ้ขปัญหา 

 

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 

   1.ความเป็นประโยชน ์ 

   2.ความเป็นไปได ้ 

   3.ความเหมาะสม  

   4.ความถูกตอ้ง 

 

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การประกันคุณภาพภายในของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 

1.สมรรถนะดา้นการประกัน

คุณภาพภายใน 3 ดา้น คือ 
  1.1 ดา้นความรูด้า้นการประกัน 

         คุณภาพภายใน 

   1.2 ดา้นทักษะการเขียนรายงานการ 

        ประเมินตนเอง (Sar) 

   1.3.ดา้นเจตคติต่อการประกัน 
         คุณภาพภายใน 

2.ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ

ฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีกา

ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
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ระยะท่ี 1  การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

เป็นการศึกษาวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ดา้นการประกันคุณภาพภายในจากแนวคิดและทฤษฎีประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ 
โดยศึกษาขั้นตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ก าหนดความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน  2) การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน    3) การวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิด
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน (Wikin & Altschuld, 1995; สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 
ดงันี ้

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  โดยใชวิ้ธีการศึกษาจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย 

1) แนวคิดและองคป์ระกอบสมรรถนะ (Competency) 3 ดา้น ตามแนวคิดของ
เดวิท แมคเคลแลน (David C. McClelland.1973) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (2547) ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ดา้นทักษะการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

2) กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกัน
คณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

3) หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 มีเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ดา้น ได้แก่ 1) ดา้นผูเ้รียนและ
ผูส้  าเร็จการศึกษา 2) ดา้นหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดา้นครูผูส้อนและผู้บริหาร
สถานศึกษา 4) ดา้นการมีส่วนร่วม และ5) ดา้นปัจจัยพื ้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา,2561) 

4) แนวคิดทฤษฎีการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Needs) (Wikin & Altschuld, 
1995; สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ น ามาเป็นแนวคิดใน
การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้้อมูลพืน้ฐานมาเป็นแนวทางในสร้างรูปแบบการเพิ่มสมรรถนะด้านการ
ประกนัคณุภาพภายใน ตามขัน้ตอนดงันี ้

4.1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

4.2 สาเหตทุี่เกิดความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

4.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความต้องการจ าเป็น  โดยการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ 

การศึกษาเชิงปริมาณ 
ประชากรและตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยก
รรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 10 วิทยาลยั ขนาดกลาง 17 
วิทยาลยั และขนาดเล็ก 46 วิทยาลยั รวมจ านวนทั้งสิน้ จ านวน 73 วิทยาลัย รวมจ านวนผูบ้ริหาร
และครู 2,496 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง ที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพณิช
ยกรรม และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง จ านวนผูบ้ริหารและครู 345 คน แบ่งเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก 4 วิทยาลยั ขนาดกลาง 6 วิทยาลยั และขนาดเล็ก 12 วิทยาลยั รวมจ านวน
ทั้งสิน้ จ านวน 22 วิทยาลัย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified random sampling) 
ซึ่งไดข้อ้มลูการครอบคลมุกลุ่มตัวอย่างทุกพืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนของประชากร
ในแต่ละวิทยาลัย  โดยใช้สูตรที่มีรากฐานมาจากความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง  
(Sampling error formula) (องอาจ นยัพฒัน.์ 2554: 203) ตามสตูรดงันี ้
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สตูรส าหรบัประมาณค่าสดัส่วนของประชากร 

𝑛 =  
𝑍∝/2𝑝𝑞

2

𝑑2
 

เมื่อ n =  ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

 Z
∝ 2⁄  =  คะแนนมาตรฐานที่ระดบัช่วงความเชื่อมั่น ณ ระดบันยัส าคญัใดๆ  

ซึ่งไดจ้ากการเปิดตารางใตโ้คง้ปกติ (Normal distribution table) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เท่ากับ 

1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) 

 d =  ระดบัความแม่นย า (Precision level) หรือขอบเขตความคลาดเคลื่อน

การประมาณค่า (margin of error) ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 

0.05 

 p =  ค่าประมาณสัดส่วนของประชากรที่สนใจศึกษา (โดยทั่วไปนิยมใช้

สดัส่วน 30% หรือ 0.30) 

 q =  (1- p) 

จากการเลือกตัวอย่างตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจ านวนทั้งสิน้ 
จ านวน 22 วิทยาลัย จ านวนผูบ้ริหารและครู 345 คน ซึ่งไดข้อ้มูลการครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุก
พืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสดัส่วนของประชากรในแต่ละวิทยาลยั ดงัแสดงในตาราง  2  

 
ตาราง 2 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

         ขนาดของสถานศึกษา สถานศึกษา(วิทยาลัย) จ านวนผู้บริหาร/ครู
(คน) 

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขนาดเล็ก    (มีนกัเรียนไม่เกิน 1,000 คน) 46 12 883 122 
ขนาดกลาง  (มีนกัเรียนตัง้แต่ 1,001-2,000 คน) 17 6 856 118 
ขนาดใหญ่  (มีนกัเรียนตัง้แต่ 2,000 คน ขึน้ไป) 10 4 757 105 

รวม 73 22 2,496 345 

 
ที่มา : ส านกับริหารการอาชีวศึกษาเอกชน : วนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562    
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ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ขัน้ตอนสรา้งแบบสอบถามวัดความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ

ประกันคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบบตอบสนองคู่ (Dual-response formal) แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 2) ดา้นทกัษะการประกนัคณุภาพภายใน และ 3) ดา้น
เจตคติต่อประกันคุณภาพภายใน  โดยน าทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม และคนอ่ืน ๆ (Bloom; et 
al.1956) จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรูอ้อกเป็น 3 ดา้น คือ 1 ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive) 2.ดา้น
ทักษะพิ สัย  (Psychomotor) 3.ด้าน เจตพิสัย  (Affective domain) โดยมีขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถามดงันี ้

1. ก าหนดนิยามปฏิบัติการ ผูวิ้จยัศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
เอกสารวิชาการต่างๆ  เกี่ยวกับความหมาย องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
ภายในและแนวคิดและหลักการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ก าหนด นิยามปฏิบตัิการ และโครงร่างของตวัแปรที่ตอ้งการวดั  

2. ก าหนดโครงร่างของแบบสอบถามวัดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  โดยน านิยาม
ปฏิบตัิการที่ก าหนดขึน้ มาก าหนดโครงสรา้งของแบบสอบถามและจ านวนขอ้ โดยสมรรถนะดา้น
การประกันคณุภาพภายใน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูด้า้นการประกัน
คณุภาพภายในอาศัยแนวคิด ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นทักษะการประกันคณุภาพภายในอาศัยแนวคิด
ดา้นทักษะพิสยั และเจตคติต่อการประกนัคุณภาพภายในอาศัยแนวคิดดา้นเจตพิสยั โดยก าหนด
จ านวนข้อค าถามด้านละ 10 ข้อ ประเด็นค าถามใช้แนวความคิดจากกรอบหน้าที่และความ
รบัผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด  ในสถานศึกษา(กฎกระทรวง การประกัน
คณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561) ทัง้หมด 30 ขอ้ ดงัตารางที่ 3 
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ตาราง 3 ตวัอย่าง โครงร่างแบบสอบถามวดัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ 
ประกนัคณุภาพ ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
 

เน้ือหา สมรรถนะ ข้อ
ค าถาม 

รวม 
K S A 

ด้านความรู้      
 
 

10 

1.ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

   3 

2.มีความรูใ้นขอ้มูลแต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินผลตามตวับ่งชี  ้

   4 

3. เรียนรูว้ิธีการด าเนิน โครงการใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน และประเด็นการประเมินผลตามตวับ่งชี ้ 

   3 

ด้านทักษะ     
4.สามารถน านโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาไปปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามมาตรฐาน
อาชีวศึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

 

 
3 

 
 
 

10 5.สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษาได ้

 
 

 
4 

6.สามารถน าขอ้มลูแต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ประเด็นการประเมินผลตามตวับ่งชี ้มาปฏิบติัไดจ้ริงตามขัน้ตอน 

 
 

 
3 

ด้านเจตคติ     
7. มีความกระตือรือรน้ในการติดตามนโยบายของกฎกระทรวง
ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเพื่อท า
ความเขา้ใจในหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

  

 3 

 
 
 

10 
8.ใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มใจในการรบัรูข้อ้ก าหนดเก่ียวกับระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  

  
 3 

9.ศึกษาพฒันาความรู ้ตามหลักเกณฑด์า้นของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและประเด็นการประเมินผลตามตวับ่งชีท้ี่เปล่ียนแปลง
อย่างสม ่าเสมอ 

  

 4 

รวม 30 

หมายเหตุ : K แทน ความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน  S แทน ทกัษะการประกันคุณภาพภายใน 
   A แทน เจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน 
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3. จัดท าโครงร่างของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยสร้างข้อค าถามในแต่ละตอนตาม
โครงสรา้งที่ก าหนดที่ตอ้งการวดัและจ านวนขอ้ค าถาม ไดเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง จากนัน้ผูวิ้จัย
น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ความเหมาะสมของขอ้ค าถาม ภาษาที่ใช ้
และการจดัรูปแบบการพิมพ ์และขอค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรกึษาร่วมเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามฉบบัร่างแบบวดัสมรรถนะ
ดา้นการประกันคุณภาพภายในไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน  5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา ประกอบดว้ย 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา         จ านวน  1 ท่าน 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประเมินคณุภาพภายในจากตน้สงักดั      จ านวน  2 ท่าน 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสรา้งเครื่องมือวดัและประเมินผล            จ านวน  2 ท่าน          

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา  โดย
พิจารณาความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้กับนิยามเชิงปฏิบัติการ
จากดัชนีความสอดคล้อง  (Index of item objective cobjective congruence: IOC)  โดยถือ
เกณฑ ์IOC ตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป จึงยอมรบัว่าแบบสอบถามที่จดัท าขึน้มีความเหมาะสมน าไปใชไ้ด ้  
(ศิริชยั กาญจนวาสี.2556: 97) มีการใหค้ะแนนดงันี ้

+1 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตัิการที่ตอ้งการวดั 
  0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่

ตอ้งการวดั 
-1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตัิการที่ตอ้งการวดั 

ภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามแล้ว  น าการ
ตรวจสอบคัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์และปรับปรุงภาษาที่ ใช้ในแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการ
ประมาณค่ าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s alpha Coefficient) พบว่า
แบบสอบถามทัง้ฉบบั จ านวน 30 ขอ้ มีค่าเท่ากบั 0.98 (ภาคผนวก ข) 

6. ผูวิ้จยัปรบัปรุงแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และน าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง
เพื่อน ามาวิเคราะหล์ าดบัความตอ้งการจ าเป็นต่อไป  



  141 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผูวิ้จัยท าหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการรวบรวมขอ้มูล  จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 22 แห่ง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จัยใชเ้วลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 2 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน พ.ศ.2562) 

2. น าหนังสือรบัรองจากมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อผูอ้  านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
โดยผูวิ้จยัด าเนินการน าหนงัสือไปขอความอนุเคราะหด์ว้ยตนเอง  

3. ติดต่อประสานงานกับวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อขอนัดหมาย วัน เวลา ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. ด าเนินการน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวันเวลาที่นัดหมายด้วย
ตนเอง โดยก ากับ  ติดตามแบบสอบถามคืนได้จ านวน  345 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ100 ของ
แบบสอบถามทัง้หมดจากนัน้ตรวจสอบความสมบูรณข์องขอ้มลูแลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้น

การประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เพื่ออธิบายลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ย

ค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติที่ใชใ้นการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 

การวิเคราะห์  Modified Priority Needs Index (PNImodified) (สุวิมล  ว่องวาณิช . 

2558) โดยมีสตูรดงันี ้     (PNImodified) = (I – D) / D 

โดย I (importance) หมายถึง ระดบัความคาดหวงัที่ตอ้งการใหเ้กิด 

 D (Degree of Success) หมายถึง ระดบัสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนั 

โดยตั้งเกณฑ์การประเมินไว้ว่า ค่าดัชนีที่มีค่า 0.30 ขึน้ไป ถือเป็นความต้องการ
จ าเป็น ส่วนการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใชก้ารเรียงดชันีจากมากไปหานอ้ย 
ดชันีที่มีค่ามากแปลว่ามีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่ตอ้งไดร้บัการพฒันาสมรรถนะมากกว่าดชันีที่มี
ค่านอ้ยกว่า 
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ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาวิเคราะหห์าสาเหตแุละแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 

เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกของสาเหตุและแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา  โดยน าผล
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุจากการส ารวจขอ้มูลเชิงปริมาณ น ามา
เป็นแนวตัง้ค  าถามเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนต่อไป 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ เป็นบุคลากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) กลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑใ์นการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย  (Purposeful sampling)  ที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการตามโครงการวิจัยและยินดีให้ข้อมูลอย่างลึกซึง้  กับบุคคล  4 กลุ่ม  ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณแ์ละมีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางดา้นการการประกนัคณุภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษ เป็นอย่างดี ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 3 ท่าน 
กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ  จ านวน 2 ท่าน  กลุ่มที่ 3 หัวหน้างานประกัน
คณุภาพวิทยาลยัอาชีวศึกษาจ านวน 3 ท่าน และกลุ่มที่ 4 ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 4 
ท่าน  รวมจ านวน 12 ท่าน ดงันี ้

1.ผูอ้  านวยการ     3  ท่าน 
2.ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นประกนัคณุภาพอาชีวศึกษา      2  ท่าน 
3.หวัหนา้งานประกนัคณุภาพ   3  ท่าน 
4.ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน                        4  ท่าน 

     รวมทัง้สิน้จ านวน                           12  ท่าน 
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิ้จัยไดอ้อกแบบเครื่องมือเพื่อใช้

ประกอบการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยพัฒนาขึน้เองเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ เป็นแบบกึ่งโครงสรา้ง 
(Semi-structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไวล้่วงหนา้อย่าง
เป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่นโดยยึดสาระส าคัญของขอ้ค าถามที่จัดเตรียมไว ้มีความเหมาะสม 
ถูกตอ้งและครอบคลุมครบถ้วนในประเด็นที่ตอ้งการ (Kerlinger & lee, 2000 ; Merriam, 1998)  
โดยผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้อง  ซึ่งได้สรา้งประเด็นค าถามของการ
สมัภาษณเ์ป็นแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview form) ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อ
ตอบค าถามจากครูอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีแนวค าถามในการสมัภาษณแ์บ่งเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มูลพืน้ฐานของผูใ้หส้ัมภาษณ์ แนวค าถามอย่างกวา้ง ๆ การชีแ้จง
เหตผุล และวตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์ การสนทนาสรา้งความคุน้เคย เริ่มจากแนวค าถามดงันี ้
1) แนะน าตัว พูดคุยสรา้งความคุน้เคย  ชีแ้จงวัตถุประสงค์ 2) สัมภาษณ์ขอ้มูลพืน้ฐานของผูใ้ห้
สมัภาษณ ์3) สมัภาษณป์ระเด็นหลกัที่ตอ้งการทราบ 

ตอนที่ 2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ มี 3 ข้อ ได้แก่ 1) สาเหตุที่ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ ไม่ชอบงานดา้นประกนัคณุภาพภายใน และท าไมจึงไม่เขา้ใจวิธีการ
รวบรวมเอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ละด้านของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 2) สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทักษะ ดา้นเจต
คติ ดา้นใดที่ครูควรไดร้บัการพฒันาก่อน และหลงัตามล าดับ 3) ควรใชแ้นวทางหรือกลยุทธใ์ดใน
การพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน  ที่ส่งผลให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ประสบตวามส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความคิดของ ผูอ้  านวยการ 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal interview) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ติดต่อผูใ้หส้มัภาษณเ์พื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูวิจยัและแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบั 
วตัถุประสงคข์องการวิจยัครัง้นีอ้ย่างไม่เป็นทางการก่อน 

2. น าหนงัสือรบัรองอยางเป็นทางการจาก บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ พรอ้มทัง้ประเดน็ค าถามในการสมัภาษณ ์ไปยื่นใหก้บัทางผูใ้หส้มัภาษณ ์พรอ้มทัง้  
นดัวนั เวลา และสถานที่สมัภาษณ ์
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3. ขออนุญาตบันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์  และจดบันทึกการให้
สมัภาษณ ์ใชเ้วลาในการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู ประมาณ 30-45 นาที ต่อคน 

การตรวจสอบและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มลูจากการสมัภาษณม์าวิเคราะหเ์นือ้ท าการลดทอนขอ้มูล ตรวจสอบ

ขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลู (Miles M.B.& Huberman A M,1994) ดงันี ้ 
1.การลดทอนขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะหแ์ลว้จัดลง

ในหัวขอ้ที่เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาแนวทางสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน  

2.การตรวจสอบขอ้มูล เป็นกระบวนการที่ใชใ้นการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยเทคนิค
สามเสา้ (Triangulation) เป็นการตรวจสอบความเชื่อมั่นของขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลหลาย
กลุ่มในการใหข้อ้มลูเดียวกนั หากขอ้มูลมีความสอดคลอ้งตรงกันจะน ามายืนยนัเป็นขอ้สรุปผลใน
การสัมภาษณ์ ซึ่งกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการนีไ้ดท้ าควบคู่ไปกบักระบวนการรวบรวมดงักล่าว
ขา้งตน้ 
 

ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประเมินและการประกัน 
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

การด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนนี ้ผูวิ้จยัไดน้ าผลจากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นมา
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบของการร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบ
การฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีด้งันี ้

ขัน้ตอนที่ 1.ศึกษาการร่างรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ผสมผสานกับวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ผูวิ้จยัด าเนินการสรา้งตามแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ  

ขัน้ตอนที่ 2. การพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาวิเคราะหแ์นวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบ โดยรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภายในเป็น
แบบที่ใชภ้าษาในการอธิบายและแสดงใหเ้ห็นความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ 
(Model) (J.P.Keeves,1988) ; (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2533); (ทิศนา แขมมณี, 2548) ซึ่งสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวการพฒันารูปแบบ ไดโ้ครงร่างรูปแบบ ซึ่งมีทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ  อธิบายถึง สภาพ ปัญหา ในการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน และเหตุผลที่
ส  าคัญในการสรา้งรูปแบบพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการ
ฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

2. หลักการของรูปแบบ แนวคิด ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะของครูด้านการประกันคุณภาพภายใน, ความรูเ้รื่องแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561และแนวคิดการ
การฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

3. วตัถุประสงคข์องรูปแบบเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายใน
ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. โครงสรา้งเนือ้หาการด าเนินกิจกรรมประกอบดว้ย 
4.1 ความรู้เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
4.2 รูปแบบของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ 1.ขั้นการ

เตรียมการ 2.ขัน้การด าเนินการ  3.ขัน้ตรวจสอบคณุภาพ และ 4.การรายงานผล 
5. ลักษณะส าคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเชตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธี การฝึกอบรมที่
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับวิธีการชีแ้นะ
(Gottesman,Barbara L.,and,James O.Jennings.1994)ผสมผสานกับแนวคิดและทฤษฎีระบบ
พี่เลี ้ยงมอรท์ัน  คูเปอร  ์และปาลเมอร  ์(Morton-Cooper and Palmer, 2000) ประกอบด้วย  4 
ขัน้ตอน ดงันี ้ไดแ้ก่ 

1. ขัน้เตรียมการ ประกอบดว้ย 
1) การวิเคราะหค์วามพรอ้ม 
2) การคดัเลือกผูช้ีแ้นะและพี่เลีย้ง 
3) อบรมการเป็นผูช้ีแ้นะและการเป็นพี่เลีย้ง 
4) จบัคู่ระหว่าง ผูช้ีแ้นะ พี่เลีย้ง ผูร้บัการดแูล 

2. การวางแผน ประกอบดว้ย 
1) การวางแผนก าหนดวนัเวลา ในการฝึกอบรม 
2) ก าหนดวิธีการและกิจกรมในการพฒันาสมรรถนะ 
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3. การด าเนินการการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบการผสมผสานวิธี ประกอบดว้ย 
1) วิธีการฝึกอบรม 
2) วิธีการชีแ้นะ โดยใชก้ระบวนการ Grow Model (Whitmore.2002) 
3) การใชร้ะบบพี่เลีย้ง 

4. การประเมินผลของรูปแบบพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1) ดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 
2) ดา้นทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 
3) ดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

โดยท าการติดตามการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ของ
ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน โดยประเมินผล 3 ครัง้ ไดแ้ก่ 

1) ประเมินผลก่อนการทดลอง 
2) ประเมินผลหลงัสิน้สดุการทดลอง 
3) ประเมินผลระยะติดตามผลหลงัการทดลอง 4 เดือน 

หมายเหตุ: การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้รบัการอบรมต้องไม่ต  ่ากว่า 80%ของ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5. การบรรลเุป้าหมายตามสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

5.1 ความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน มีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ข้อก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และรูปแบบของการประกันและรูปแบบของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ขัน้การเตรียมการ ขัน้การด าเนินการ ขัน้ตรวจสอบคณุภาพ การรายงานผล 

5.2 ทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีความสามารถ
เขียนรายงานการประเมินตนเองไดค้รบถว้น ประกอบดว้ย 

1) บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 
2) ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 
3) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
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5 ) แผนพัฒ นาเพื่ อยกระดับคุณ ภาพการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา 

5.3 เจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน มี ความรูส้ึก ความสนใจใฝ่รู ้มี
ความมุ่งมั่น กระตือรือรน้ ค่านิยมและมีความรบัผิดชอบใหค้วามร่วมมือที่ดีต่อการประกนัคณุภาพ
ภายใน 

ขั้นตอนที่ 3.ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  โดยใช้วิธีการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง โดยมีรูปแบบการประเมินที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ได้แก่ ความเป็น
ประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของรูปแบบ จากผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้น
การประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการชีแ้นะ และระบบพี่เลีย้ง และดา้นการวดัและประเมินผล รวม
จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคณุภาพภายใน      2   ท่าน 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง      1   ท่าน 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดัและประเมินผล           2   ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และความถูกตอ้งของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิรท์ มี
จ านวน 20 ขอ้ มีเกณฑย์อมรบัที่ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนดงันี ้

4.50-5.00 หมายถึง ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความถูกตอ้งมากที่สดุ 

3.50-4.49 หมายถึง ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความถูกตอ้งมาก 

2.50-3.49 หมายถึง ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความถูกตอ้งปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความถูกตอ้งนอ้ย 

1.00-1.49 หมายถึง ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความถูกตอ้งนอ้ยที่สดุ 
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ผลจากการตรวจสอบคณุภาพ ดา้นความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และความถูกตอ้งของรูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ตามความ
คิดเห็นของผู้เขียวชาญพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย M= 4.67 และ
S.D= 0.45)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉล่ีย M= 4.76 และS.D= 0.42)  

จากนัน้ผูวิ้จยัไดป้รบัปรุงรูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ แลว้จึงน ารูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบ
พี่เลีย้ง ที่ปรบัปรุงเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช(้Try out) กบัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
สมทุรปราการ ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน15 คน โดยการทดลองใชรู้ปแบบ
และกระบวนการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในดว้ยวิธีการอบรมที่ผสมผสานกบั
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง โดยใชวิ้ธีการอบรมตามรูปแบบทุกขัน้ตอน ระยะเวลาในการทดลอง 
จ านวน 4 วัน  เวลา 24 ชม. วัตถุประสงคเ์พื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือและเพื่อตรวจสอบ
ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ไดแ้ก่ ระยะเวลาใน
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เตรียมไวห้รือไม่ การจัดเตรียมคู่มือ อุปกรณ ์
สถานที่มีความเหมาะสมหรือไม่  เป็นต้น  เพื่อผู ้วิจัยจะได้น ามาปรับปรุงให้เครื่องมือและ
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนน า
รูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่ เลี ้ยง น าไปใช้กับครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจริง เพื่อศึกษาประสิทธิผลใน ระยะที่ 3 ต่อไป 

 
ระยะท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ี
ผสมผสานกับวธีิการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง 
เป็นการน ารูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง มาใชใ้น

การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในกบัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อประเมินประสิทธิผลของการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน โดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใชใ้นการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคณุภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย เป็นครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 



  149 

18 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) โดยมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติที่
ก าหนดดงันี ้

1.เป็นครูอาชีวศึกษาเอกชนที่สมคัรใจเขา้ร่วมการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพการศึกษา 

2.เป็นครูอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสบการณก์ารปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 1 ปีขึน้ไป 

3.ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
4.เคยผ่านรับการอบรมความรูด้้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา 
5.มีต าแหน่งหนา้ที่รบัผิดชอบงานดา้นการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
6.มีความมุ่งมั่นและสนใจพฒันาความรู ้ความสามารถดา้นการประกนัคณุภาพ 

ภายใน และใหค้วามร่วมมือในการรบัการอบรม 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัผลการใชรู้ปแบบเพื่อพฒันา 
สมรรถนะดา้นการประเมนิและการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและ
ระบบพี่เลีย้ง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ 

1.สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ประกอบดว้ย 
1.1  ความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 
1.2  ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1.3  เจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

2.ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและ
ระบบพี่เลีย้ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ด าเนินการวิจัย 
ส าหรบัเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการพัฒนาสมรถนะดา้นการประกัน

คุณภาพภายใน ทั้ง 3 ดา้น จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบวัดสมรรถนะด้านความรู้การ
ประกันคุณภาพภายใน 2) แบบวัดเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน 3) แบบประเมินทักษะ
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การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  ซึ่งแต่ละฉบับมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดงันี ้

ฉบับท่ี 1  แบบวัดสมรรถนะด้านความรู้การประกันคุณภาพภายใน  
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในและศึกษา

หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิการประกนัคุณภาพการศึกษาที่จัดท าขึน้ตามกฎกระทรวงการประกัน
คณุภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 การประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนที่  2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา และส่วนที่  3 การด าเนินงานประกัน
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา น ามาเป็นแนวคิดในการสรา้งขอ้ค าถาม 

1.2 สร้างข้อค าถามแบบวัดสมรรถนะด้านความรู้การประกันคุณภาพภายใน  มี
ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตวัเลือก (ก.ข.ค.ง.) 

1.3 น าแบบวัดสมรรถนะดา้นความรูก้ารประกนัคุณภาพภายใน ที่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ให้
ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 5 คน (รายละเอียดดัง ภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยประเมินความเหมาะสมของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้
กับนิยามเชิงปฏิบัติการจากดัชนีความสอดคล้อง โดยถือเกณฑ์ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึน้ไป จึง
ยอมรบัว่าแบบสอบถามที่จัดท าขึน้มีความเหมาะสมน าไปใชไ้ด้ ผลการตรวจสอบคุณภาพของ   
ดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาพบว่า ขอ้ค าถามทัง้หมดจ านวน 20 ขอ้ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 
1.00 ผูเ้ชี่ยวชาญแนะน า ปรบัใหเ้หมาะสมโดยค านึงถึงพืน้ฐานความรูด้า้นการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา (รายละเอียดดงัภาคผนวก ข) ผูวิ้จัยด าเนินการปรบัตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ
และน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม ตรวจสอบอีกครัง้และ
จัดพิมพแ์บบวัดสมรรถนะดา้นความรูก้ารประกันคุณภาพภายในเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 

1.4 การทดลองใชแ้บบวดัสมรรถนะดา้นความรูต้่อการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผูวิ้จัยน าแบบสอบถามที่ปรบัแก้ไขแลว้ไปทดลองใชก้ับกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 15 
คน ในระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

1.5 ผูวิ้จัยปรบัปรุงแก้ไขแบบวัดสมรรถนะด้านความรูก้ารประกันคุณภาพภายใน 
ฉบบัสมบูรณแ์ละน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริง เพื่อน าผลมาวิเคราะหต์่อไป 
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ฉบับท่ี 2 แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

2.1 ศึกษาเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาที่จดัท าขึน้ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา 
พ.ศ. 2561 และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งหลักการสรา้งแบบประเมินผลที่มีลักษณะเป็นคะแนนรูบริค 
(Rubric scoring) น าขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ เพื่อ
จดัท าแบบประเมินสมรรถนะดา้นทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามประเด็นที่
ก าหนด 

2.2 สรา้งแบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) มีลกัษณะเป็นคะแนนรูบริค 3 ระดบั 

2.3 น าแบบประเมินสมรรถนะดา้นทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ที่สรา้งขึน้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 5 คน (รายละเอียดดงัภาคผนวก ก) ตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบวัดและแบบประเมินดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยประเมินความเหมาะสมของขอ้
ค าถามเป็นรายขอ้กบันิยามเชิงปฏิบัติการ จากดัชนีความสอดคลอ้ง โดยถือเกณฑค์่า IOC ตั้งแต่ 
0.60 ขึน้ไป จึงยอมรับว่าแบบประเมินที่จัดท าขึน้มีความเหมาะสมน าไปใชไ้ด้ ผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของแบบ ประกอบดว้ย แบบประเมินสมรรถนะดา้นทักษะการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และเกณฑก์ารให้คะแนนแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พบว่า 
ผู ้เชี่ยวชาญให้คะแนนความเหมาะสมมีคะแนนค่าเฉลี่ย  1.00 ทุกข้อ ซึ่งอยู่ในระดับมีความ
เหมาะสมมากที่สดุ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ข) 

2.4. ผู้วิจัยปรบัปรุงแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญคือ เกณฑ์การประเมินควรปรับให้เหมาะสมกับครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาที่อยู่ในช่วงการอบรมพฒันายังมีประสบการณไ์ม่มากนกั ผูวิ้จยัปรบัแก้ไขแบบรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามค าแนะน าเป็นฉบบัสมบูรณน์ าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 

2.5 การประเมินผลการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ประเมินจ านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย ผูวิ้จัย และผูป้ระเมินที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 2 คน ผูป้ระเมินแต่ละคน
ท าการประเมินขอ้เสนอโครงการวิจัยสถาบันของผู้เข้าอบรมทั้ง  18 คน ซึ่งผู ้เขา้อบรมฝึกเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยวิธีกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ในระบบคอมพิวเตอร ์คนละ 1 ฉบับ ท าการประเมิน 3 ครัง้ ไดแ้ก่ ก่อนการอบรม หลังการ
อบรม และระยะติดตามผล และมีเกณฑก์ารประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับ มาก ปานกลางและควร
ปรบัปรุง 
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คณุสมบตัิของผูป้ระเมิน 
1. มีความรู ้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. มีประสบการณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับท่ี 3 แบบวัดสมรรถนะด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเจตคติ  เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด 

ความหมาย และองคป์ระกอบของเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 
3.2 สรา้งขอ้ค าถามแบบวดัสมรรถนะดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน โดย

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

3.3 น าแบบวัดสมรรถนะดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  ที่สรา้งขึน้ให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 5 คน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยประเมินความเหมาะสมของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้กับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ จากดชันีความสอดคลอ้ง โคถือเกณฑค์ า IOC ตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป จึงยอมรบัว่าแบบวดัที่
จดัท าขึน้มีความเหมาะสมน าไปใชไ้ด ้ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัสมรรถนะดา้นเจตคติ
ต่อการประกนัคณุภาพภายใน ดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาพบว่า ขอ้ค าถามทัง้หมดจ านวน 15 
ข้อ มีค่า IOC อยู่ ระหว่าง 0.60 - 1.00 ผู ้เชี่ยวชาญแนะน าเรื่อง ความชัดเจนของข้อค าถาม 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ผูวิ้จัยด าเนินการปรบัตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญและน าไปให้
อาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษาร่ม ตรวจสอบอีกครัง้และจัดพิมพแ์บบวัด
สมรรถนะดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายในเพื่อด าเนินการน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่างต่อไป 

3.4 การทดลองใชแ้บบวัดสมรรถนะดา้นเจตคติต่อการประกันคณุภาพภายใน เพื่อ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผูวิ้จัยน าแบบสอบถามที่ปรบัแก้ไขแลว้ไปทดลองใชก้ับกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 15 
คน ในระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

3.5 วิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายในทั้ง
ฉบับดว้ยวิธีการูประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบว่าแบบวัดทัง้ฉบับ จ านวน 15 
ขอ้ มีค่าเท่ากบั 0.92 (รายละเอียดดงัภาคผนวก ข) 

3.6 ผูวิ้จยัปรบัปรุงแก้ไขแบบวดัสมรรถนะดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 
ฉบบัสมบูรณแ์ละน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริง เพื่อน าผลมาวิเคราะหต์่อไป 
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ฉบับท่ี 4 แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

 เพื่อน าแนวคิดไปสรา้งเป็นประเด็นค าถามและองคป์ระกอบของแบบวัดความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบที่พฒันาขึน้ 

4.2 สรา้งขอ้ค าถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ที่พฒันาขึน้ โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

4.3 น าแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะ
และระบบพี่เลี ้ยงที่พัฒนาขึน้  น าไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 5 คน พิจารณาความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งผลการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยถือเกณฑค์่า IOC ตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป จึงยอมรบัว่าแบบวดัที่
จดัท าขึน้มีความเหมาะสมน าไปใชไ้ด ้ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบที่พฒันาขึน้ดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาพบว่า ขอ้ค าถามทัง้หมดจ านวน 11 ขอ้ มีค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ผูวิ้จัยด าเนินการปรบัตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและจากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ตรวจสอบอีกครัง้และจัดพิมพแ์บบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งที่พฒันาขึน้ เพื่อด าเนินการน าไปใช ้

4.4 ผูวิ้จัยน าแบบวดัความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบที่พฒันาขึน้ ฉบับสมบูรณ์ไปใชก้ับ
กลุ่มตวัอย่าง หลงัการทดลอง เพื่อน าผลมาวิเคราะหต์่อไป 

การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการทดลอง 
ผูวิ้จัยด าเนินการตามขัน้ตอนการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่ใช้การ
ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ผูวิ้จยัไดน้ ารูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ใช้
การผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  จัดท าเป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะเสนอต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลอง 
พรอ้มน าหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัที่ออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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2. กลุ่มผูด้  าเนินงานการทดลอง 
2.1 วิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านการประกัน

คณุภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2 คน 
2.2 ผูวิ้จยัเป็นวิทยากรผูใ้หก้ารชีแ้นะและเป็นพี่เลีย้งในการด าเนินการทดลอง

ครัง้นี ้1 คน 
หมายเหต:ุ ผูวิ้จยัไดผ้่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เทคนิคการเป็นโคชและ

พี่เลี ้ยงทีมงาน   โดยการใช้กระบวนการ Grow Model Case Study ในการแก้ไขปัญหา  จาก 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และผ่านการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 กบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
เตรียมความพรอ้มในการเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่ใช้การ
ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

3. เตรียมความพรอ้มดา้นสถานที่ฝึกอบรม หอ้งประชุมและหอ้งคอมพิวเตอรท์ี่ใช้
เป็นสถานที่ใหพ้รอ้มในการอบรม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ใชก้ารผสมผสานกบัวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง (Coaching Method and Mentoring System)     

ผูวิ้จยัน ารูปแบบที่พฒันาขึน้มาทดลองใชก้บักลุ่มตัวอย่าง แลว้ศึกษาผลการพัฒนา โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้

1.ผูวิ้จยัท าหนงัสือขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ เพื่อขออนุญาตใชส้ถานที่ในการด าเนินการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่ใช้การ
ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง (Coaching Method and Mentoring System) 

2. ผู้วิจัยชี ้แจงรายละเอียดกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยมีหนังสือเชิญ  และแจ้งข้อมูล 
รายละเอียดก าหนดการ ในเขา้ร่วมฝึกอบรม โดยกลุ่มตวัอย่างทุกท่านไดย้ินดีเขา้ร่วมโครงการการ
อบรมในครัง้นี ้และผูวิ้จยัชีแ้จงใหต้วัอย่างเขา้ร่วมกิจกรรมใหค้รบทุกกิจกรรม 



  155 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการทดลอง เป็น กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม โดยมีแบบแผนการ
ทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง แบบมีการทดสอบครัง้แรกกบัการทดสอบครัง้หลงัหลายครัง้ (One Group 
Pretest and Multiple Posttest Design) (Edmonds & Kennedy: 2013) ดงัตารางที่ 4 

 
ตาราง 4 แบบแผนการทดลองการใชรู้ปแบบการอบรม 
 

Pretest Treatment Posttest 1 Posttest 2 
O1 X O2 O3 

                                             Time 

 

ความหมายของสญัลกัษณด์งันี ้
O1 คือ  การวดัก่อนการทดลอง (Pretest) 
X คือ  การจัดกระท า (Treatment) โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนา

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในที่ใชก้ารผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
O2  คือ การวดัสมรรถนะหลงัการจดักระท าการทดลอง (Posttest) 
O3 คือ การวดัสมรรถนะหลงัการจดักระท าในระยะติดตามผล (Follow up) 

การด าเนินการทดลอง ด าเนินการด้วยวิธีการฝึกอบรมใหแ้ก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
เป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่ใชก้ารผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง (Coaching Method 
and Mentoring System) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ มีรายละเอียดดงันี ้  

ระยะก่อนการทดลอง ผูวิ้จยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย คือ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไวใ้นกลุ่มตัวอย่าง 
ด าเนินการวัดก่อนการทดลองโดยใชแ้บบทดสอบวัดความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน  และ
แบบประเมินทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแบบวดัเจตคติต่อการประกัน
คณุภาพภายใน ซึ่งคะแนนจากการวดัเป็นคะแนนก่อนการทดลอง (O1) 

ระยะการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดลองเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ใชก้ารผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งกับ
ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  ผูวิ้จยัด าเนินการทดลองระหว่างเดือน ตลุาคม  
– ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการฝึกอบรมทัง้หมด 24 ชั่วโมง 



  156 

ระยะหลังการทดลอง ผูวิ้จัยด าเนินการวัดโดยใชแ้บบทดสอบวัดความรูด้า้นการ
ประกันคุณภาพภายใน และแบบประเมินทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
แบบวดัเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งคะแนนจากการวัดเป็นคะแนนหลังการทดลอง 
(O2) 

ระยะติดตามผล ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห ์ผูวิ้จยัด าเนินการวดัโดยใช ้
แบบวัดความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน  และแบบประเมินทักษะการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แบบวดัเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน และแบบวดัความ
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายใน ซึ่งคะแนนจากการวัด
เป็นคะแนนหลงัการจดักระท าในระยะติดตามผล (O3) 

ส าหรบัระยะเวลาการติดตามผล (Follow up)ภายหลงัการทดลองตอ้งเวน้ระยะห่าง
ของเวลาการวดัซ  า้โดยมีระยะห่างกันมากกว่า 3 สปัดาห ์ขึน้ไป (เสาวณิต กิตตินานนท.์ 2554:20-
21; อา้งอิงจาก Ferrando; & Lorenzo.2001 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เพื่อใหท้ราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและ

ลกัษณะการแจกแจงของขอ้มลู ซึ่งเป็นค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการ
ประกนัคณุภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหุนามทางเดียวแบบวัดซ า้ 
(One-way MANOVA: Repeated measures.) เปรียบเทียบสมรรถนะดา้นความรูด้า้นการประกัน
คุณภาพภายใน ทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) และเจตคติต่อการประกัน
คณุภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างระยะหลังทดลองเสร็จ
สิน้ทันที และหลังทดลอง 4 สปัดาห ์ที่ใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ใชก้ารผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้งเพื่อสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน     

 

  



  157 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง โดยมีผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย  

ระยะที่ 1  ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ระยะที่ 2  ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

ระยะที่  3 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
 
สัญลกัษณท่ี์ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

การวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูล  ผูวิ้จัยก าหนด
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

M  แทน  ค่าเฉล่ีย 

SD  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

I  แทน  ค่าคะแนนเฉล่ียสภาพที่คาดหวงัหรือคิดว่าน่าจะเป็น 

D  แทน  ค่าคะแนนเฉล่ียสภาพที่เป็นอยู่หรือมีอยู่จริงในปัจจุบนั 

PNImodified แทน  ค่าดชันี PNI แบบปรบัปรุง  

df  แทน ระดบัของความเป็นอิสระ 

MS  แทน  ค่าเฉล่ียของก าลงัสอง 

SS  แทน ผลรวมของก าลงัสอง 

F  แทน  ค่าสถิติ Multivariate F Test ที่ใชใ้นการค านวณ 

p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
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ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศกึษาเอกชน 

จากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นส าหรบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะหเ์อกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะที่มีความจ าเป็น จ าแนกสมรรถนะได ้3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรูใ้น
การประกันคุณภาพภายใน 2) ด้านทักษะในการประกันคุณภาพภายใน 3) ด้านเจตคติต่อการ
ประกนัคุณภาพภายใน เพื่อไดแ้นวคิดดา้นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชน  รวมทั้งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีโดย
ศึกษาขัน้ตอนความตอ้งการจ าเป็น 3 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  2) การ
จดัล าดับความส าคญัของสาเหตขุองความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  3) การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความ
ต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน (สวิุมล ว่องวาณิช. 2558) โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้  

ขัน้ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามส ารวจความตอ้งการ
จ าเป็นในในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน ท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละ
วิทยาลยั ตามตารางที่ 5 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนค่ารอ้ยละ จ าแนกตาม เพศ อายุ วฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 
และต าแหน่งงานปัจจุบนั 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
131 
214 

 
37.97 
62.03 

                            รวม 345 100.00 
2. อาย ุ
   นอ้ยกว่า 30 ปี 
   30-39 ปี 
   40-49 ปี 
   50 ปีขึน้ไป 

 
55 
170 
72 
48 

 
15.94 
49.28 
20.87 
13.91 

                            รวม 345 100.00 
3. วุฒิการศกึษา 
    ต  ่ากว่าปริญญาตร ี
    ปริญญาตร ี
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก            

 
0 
202 
134 
9 

 
0 

58.55 
38.84 
2.61 

                           รวม 345 100.00 
4. ประสบการณก์ารท างานด้านการประกันคุณภาพ 
    ต  ่ากว่า 1 ปี 
     1-5 ปี 
    6-10 ปี 
    11 ปีขึน้ไป 

 
35 
185 
75 
50 

 
10.14 
53.62 
21.74 
14.49 

                          รวม 345 100.00 
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ตาราง 5 (ต่อ)  
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
    ผูอ้  านวยการ 
    รองผูอ้  านวยการ 
    หวัหนา้งานประกนัคณุภาพ 
    ครูผูส้อน            

 
22 
66 
22 
235 

 
6.38 
19.13 
6.38 
68.11 

                 รวม 345 100.00 

 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
รอ้ยละ 62.03 มีอายุ 30-39 ปี รอ้ยละ 49.28 มีวฒุิการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีรอ้ยละ 58.55 
มีประสบการณก์ารท างานดา้นการประกนัคุณภาพ 1-5 ปีรอ้ยละ 53.62 มีต าแหน่งงานในปัจจุบัน
เป็นครูผูส้อน รอ้ยละ 68.11 ตามล าดบั 

ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ลักษณะของ
เครื่องมือเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผูวิ้จยัไดร้ะบุความตอ้งการจ าเป็น โดยใชส้ตูร PNImodified 
และก าหนดใหร้ะดบัที่ตอ้งการใหเ้ป็นของแต่ละขอ้รายการมีเท่ากบั 5 คะแนน มีค่าอ านาจจ าแนก 
อยู่ระหว่าง 0.60-0.85 และ มีค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.98 ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลที่ปรากฏในตอนนี้แสดงค่าที่ระบุระดับความต้องการจ าเป็นด้วยค่าดัชนี  PNImodified ของ
สมรรถนะแต่ละด้าน โดยตั้งเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีที่มีค่า 0.3 ขึน้ไป ถือเป็นความต้องการ
จ าเป็น ส่วนการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใชก้ารเรียงดชันีจากมากไปหานอ้ย 
ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

สมรรถนะ 

ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน 

สภาพท่ีต้องการให้เป็น   สภาพท่ีเป็นจริง 
PNImodified ล าดับ 

M S แปลผล M S แปลผล 

1.ดา้นความรูก้ารประกัน 
 คุณภาพภายใน 

3.86 0.90 มาก 2.72 0.98 ปานกลาง 0.42 3 

2.ดา้นทกัษะการประกัน
คุณภาพภายใน 

3.70 0.90 มาก 2.46 0.95 นอ้ย 0.50 1 

3.ดา้นเจตคติต่อการ
ประกันคุณภาพภายใน 

3.79 0.89 มาก 2.61 0.96 ปานกลาง 0.45 2 

             รวม 3.78 0.90 มาก 2.60 0.96 ปานกลาง 0.46  

 

จากตาราง 6 ผลการศึกษาพบว่า ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  สูงสุดคือ ด้านทักษะการประกัน
คุณภาพภายใน (PNImodified = 0.50) รองลงมา คือ ด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน 
(PNImodified = 0.45) และด้านความ รู้ด้านการประกันคุณ ภาพภายใน  (PNImodified = 0.42) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 7  ผลการประเมินสภาพที่ตอ้งการใหเ้ป็นและสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะดา้นการประกนั 
คณุภาพภายใน ดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 
 

สมรรถนะ 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สภาพทีต้องการให้เป็น สภาพท่ีเป็นจริง 

PNImodified ล าดับ 
M S แปลผล M S   แปลผล 

1.ติดตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

3.84 0.82 มาก 2.61 0.87 ปานกลาง 0.47 3 

2.ก าหนดแผนงานตามขัน้ตอนของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3.73 0.93 มาก 2.58 1.00 ปานกลาง 0.44 5 

3. วิเคราะหจ์ุดเด่น และจุดที่ควรพฒันา
ของ สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง
พฒันาการจัดการศึกษา 

4.01 0.93 มาก 2.95 1.07 ปานกลาง 0.34 10 

4. ส ารวจขอ้มลูแต่ละดา้นและประเด็น
ตามเกณฑข์องการประเมินผลของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3.95 0.89 มาก 2.80 0.95 ปานกลาง 0.41 6 

5. รูว้ิธีการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละดา้นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

3.90 0.89 มาก 2.88 0.94 ปานกลาง 0.35 9 

 6.เขา้ใจวิธีด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในตามขัน้ตอน วงจรPDCA          

3.88 0.95 มาก 2.82 1.00 ปานกลาง 0.38 7 

7.วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานแต่ละดา้น
ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

3.79 0.88 มาก 2.53 0.95 ปานกลาง 0.50 1 

8.ติดตามความกา้วหน้าและการ
ประเมินผลตามเกณฑแ์ต่ละดา้น  

3.82 0.90 มาก 2.61 1.05 ปานกลาง 0.46 4 

9.วิเคราะหอ์งคป์ระกอบในการจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

3.76 0.86 มาก 2.53 0.99 ปานกลาง 0.49 2 

10.วางแผนจดัเก็บขอ้มูลในระบบ   
สารสนเทศลงในฐานขอ้มูลระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา 

3.92 0.91 มาก 2.86 0.98 ปานกลาง 0.37 8 

                        รวม 3.86 0.90 มาก 2.72 0.98 ปานกลาง 0.42  
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหป์ระเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความรู ้
เมื่อเปรียบเทียบสภาพที่ตอ้งการใหเ้ป็นและสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายใน ภาพรวมพิสยัของดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 -0.50 พบว่าประเด็นที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คือ วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละดา้นของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (PNImodified = 0.50) รองลงมาคือ วิเคราะห์องคป์ระกอบใน
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR) (PNImodified = 0.49) และติดตามนโยบาย
กฎกระทรวงดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (PNImodified = 0.47) 
ตามล าดบั  
 
ตาราง 8 ผลการประเมินสภาพที่ตอ้งการใหเ้ป็นและสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายใน ดา้นทกัษะการประกนัคณุภาพภายใน 
 

สมรรถนะ 

     ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สภาพท่ีต้องการให้เป็น   สภาพท่ีเป็นจริง 

PNImodified ล าดับ 
M S แปลผล M S แปลผล 

1.ปฏิบติังานตามนโยบายกฎกระทรวง
ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

3.80 0.87 มาก 2.62 0.99 ปานกลาง 0.45 8 

2.ด าเนินการตามขัน้ตอนของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

3.75 0.87 มาก 2.53 1.00 ปานกลาง 0.48 6 

3.รวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะหจ์ุดเด่น 
และจุดที่ควรพฒันามาก าหนดทิศทางใน
การพฒันากลยุทธ์ 

3.82 0.90 มาก 2.61 1.05 ปานกลาง 0.46 7 

4.ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลแต่ละดา้นของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3.61 0.91 มาก 2.30 0.85 นอ้ย 0.57 3 

5. เขียนแผนงานโครงการและกิจกรรมได้
สอดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละดา้นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

3.77 0.86 มาก 2.72 0.98 ปานกลาง 0.39 9 
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ตาราง 8   (ต่อ) 
 

สมรรถนะ 

      ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สภาพท่ีต้องการให้เป็น   สภาพท่ีเป็นจริง 

PNImodified ล าดับ 
M S แปลผล M S แปลผล 

6.สามารถก าหนดวิธีด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพโดยใชข้ัน้ตอนตามวงจร 
PDCA 

3.71 0.84 มาก 2.44 0.90 นอ้ย 0.53 4 

7. สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละดา้นของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

3.59 0.96 มาก 2.20 0.95 นอ้ย 0.63 2 

8. สรา้งเคร่ืองมือการประเมินผลติดตาม
ความก้าวหนา้ตามเกณฑแ์ต่ละดา้น
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

3.63 0.95 มาก 2.38 0.95 นอ้ย 0.50 5 

9.ป้อนขอ้มลูที่รวบรวมลงในฐานขอ้มลู
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

3.75 0.92 มาก 2.63 0.97 ปานกลาง 0.34 10 

10.รวบรวมขอ้มูลจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR)ส่งตน้สงักัดได ้
อย่างสมบูรณ์ 

3.57 0.93 มาก 2.18 0.90 นอ้ย 0.64 1 
 
 

                      รวม 3.70 0.90 มาก 2.46       0.95       นอ้ย 0.50  

 
จากตาราง 8  ผลการวิเคราะหป์ระเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้น

การประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นทักษะ 
เมื่อเปรียบเทียบสภาพที่ตอ้งการใหเ้ป็นและสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายใน ภาพรวมพิสยัของดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค าอยู่ระหว่าง  0.34 - 0.64 พบว่าประเด็นที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นสงูสุด คือ รวบรวมขอ้มูลจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งตน้
สงักัดอย่างสมบูรณ์ (PNImodified = 0.64) รองลงมาคือ สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกับ
เกณฑ์แต่ละด้านของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (PNImodified = 0.63) และ ด าเนินการ
จดัเก็บขอ้มลูแต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา (PNImodified = 0.57) ตามล าดบั  
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ตาราง 9  ผลการประเมินสภาพที่ตอ้งการใหเ้ป็นและสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในดา้นเจตคต ิ
 

สมรรถนะ 

     ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สภาพท่ีต้องการให้เป็น   สภาพท่ีเป็นจริง 

PNImodified ล าดับ 
M S แปลผล M S แปลผล 

1. มีความกระตือรือรน้ติดตามนโยบาย
กฎกระทรวงดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3.76 0.86 มาก 2.53 0.99 ปานกลาง 0.49 4 

2.สนใจพฒันาความรูข้อ้มูลทุกดา้นของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่าง
สม ่าเสมอ 

3.73 0.98 มาก 2.61 0.99 ปานกลาง 0.43 7 

3.ใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามแผนพฒันา
กลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี 

3.95 0.89 มาก 2.80 0.95 ปานกลาง 0.41 8 

4.มีความพยายามเขียนแผนงาน 
โครงการใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.89 0.86 มาก 2.78 0.82 ปานกลาง 0.40 9 

5.เต็มใจร่วมมือด าเนินงานดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามขัน้ตอน 
PDCA โดยถือเป็นงานประจ าที่ตอ้ง
ปฏิบติั 

3.77 0.89 มาก 2.49 0.96 นอ้ย 0.51 2 

6.มีความใส่ใจพิจารณารวบรวมเอกสาร
ขอ้มลูให้สอดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละดา้น
ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

3.73 0.93 มาก 2.58 1.00 ปานกลาง 0.44 6 

7.มีความกระตือรือลน้ในการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายใน 

3.75 0.86 มาก 2.50 1.04 ปานกลาง 0.50 3 

8.พฒันาวิธีการใชเ้คร่ืองมือการ
ประเมินผลติดตามความกา้วหน้าตาม
เกณฑม์าตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 อย่างสม ่าเสมอ 

3.78 0.86 มาก 2.60 0.93 ปานกลาง 0.45 5 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ 

     ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สภาพท่ีต้องการให้เป็น   สภาพท่ีเป็นจริง 

PNImodified ล าดับ 
M S แปลผล M S แปลผล 

9.เรียนรูว้ิธีการป้อนขอ้มลูดา้นการ
ประกันคุณภาพลงระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาดว้ยความเต็มใจ 

3.79 0.91 มาก 2.75 0.99 ปานกลาง 0.38 10 

10. มีความมุ่งมั่นพยายามจดัท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ใหส้ าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

3.73 0.85 มาก 2.44 0.91 นอ้ย 0.53 1 

                         รวม 3.79 0.89 มาก 2.61 0.96 ปานกลาง 0.45  

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหป์ระเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้น

การประกันคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเจตติ 
เมื่อเปรียบเทียบสภาพที่ตอ้งการใหเ้ป็นและสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายใน ภาพรวมพิสยัของดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค าอยู่ระหว่าง 0.38 -0.53 พบว่าประเด็นที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีความมุ่งมั่นพยายามจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย (PNImodified = 0.53) รองลงมาคือ เต็มใจร่วมมือด าเนินงานดา้นการประกัน
คณุภาพการศึกษา ตามขัน้ตอน PDCA โดยถือเป็นงานประจ าที่ตอ้งปฏิบตัิ (PNImodified = 0.51) มี
ความกระตือรือล้นในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
(PNImodified = 0.50) ตามล าดบั   

ขัน้ตอนที่ 3 การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิดความ
ต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผูวิ้จยัที่ไดท้ าการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้งกับบุคคล 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  จ านวน 3 ท่าน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกันคุณภาพ
จ านวน 2 ท่าน  หัวหน้างานประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาจ านวน  3 ท่าน ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 4 ท่าน  รวมจ านวน 12 ท่าน ดงันี ้
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กลุ่มที่ 1 ผูบ้ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจ านวน 3 ท่าน ท่านที่ 1เป็นเพศชาย 
อายุ 64 ปี ต าแหน่งผู ้อ  านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  มีประสบการณ์การท างาน  40 ปี  
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่านที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 62 ปี ต าแหน่งผูอ้  านวยการวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน มีประสบการณก์ารท างาน 38 ปี  ส าเร็จการการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่าน
ที่ 3 เป็นเพศชาย อายุ 58 ปี ต าแหน่งผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาของรฐั มีประสบการณก์าร
ท างาน 34 ปี  ส าเร็จการการศึกษาระดับปริญญาเอก  เป็นคณะกรรมการพิจารณาการก าหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นคณะกรรมการผู้
ประเมินภายนอก สมศ. 

กลุ่มที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคณุภาพจ านวน 2 ท่าน ท่านที่ 1 เป็นหญิงอายุ 
58 ปี มีประสบการณ์การท างาน 33 ปี ส าเร็จการการศึกษาระดบัปริญญาเอก เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านที่ 
2 เป็นเพศชาย อายุ 53 ปี มีประสบการณ์การท างาน 28 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็น
คณะกรรมการพิจารณาการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และมีความเชี่ยวชาญดา้นกระบวนการการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

กลุ่มที่ 3  หัวหนา้งานประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาจ านวน  3 ท่าน ท่านที่ 1 
เป็นหญิง อายุ 58 ปี มีประสบการณ์การท างาน 33 ปี  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่านที่ 2 
เป็นเพศหญิง อายุ 42 ปี มีประสบการณ์การท างาน 18 ปี  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่าน
ที่ 3 เป็นเพศชาย อายุ 44 ปี มีประสบการณ์การท างาน 20 ปี  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
โดยทุกท่านผ่านการอบรมความรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   

กลุ่มที่ 4  ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาจ านวน 4 ท่าน ท่านที่ 1 เป็นหญิง อายุ 38 ปี ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโท ต าแหน่ง หวัหนา้สาขาวิชาบญัชี มีประสบการณก์ารท างาน 13 ปี และ
รบัผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพภายใน ท่านที่ 2 เป็น เพศหญิง อายุ 30 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท  ต าแหน่งหัวหน้างานหมวดวิชาพื ้นฐาน  มีประสบการณ์การท างาน  5 ปี 
รบัผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพภายใน  ท่านที่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 28 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งอาจารยป์ระจ าสาขาการตลาด มีประสบการณก์ารท างาน 3 ปี ท่านที่ 4 
เป็นเพศชาย อายุ 27 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ มีประสบการณก์ารท างาน 2 ปี  
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ผูวิ้จัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื ้อหาโดยใช้สถิติร้อยละในการเทียบ
ความถี่ของขอ้มลูที่ตอ้งการ (ขอ้มูลที่ตอบคลา้ยและซ า้กนั) กบัความถี่ของขอ้มลูทัง้หมดจาก 100 
ท าการลดทอนขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูล และวิเคราะหข์อ้มลู (Miles M.B.& Huberman A M,1994) 
ดงันี ้1.) การลดทอนขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะหแ์ลว้จดัลงในหัวขอ้ที่
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาแนวทางสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน 2.) การตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า  (Triangulation) เป็นการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลหลายกลุ่มในการใหข้อ้มูลเดียวกัน หากขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งตรงกันจะน ามายืนยันเป็นขอ้สรุปผลในการสัมภาษณ์  ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คณุภาพที่สรุปผลจากการสมัภาษณ ์ดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10  การวิเคราะหส์าเหตทุี่เกดิความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการประกนั
คณุภาพภายในจากขอ้มลูการสมัภาษณ ์
 

ประเด็นค าถาม ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

        ผู้บริหาร หัวหน้างานประกัน 
คุณภาพภายใน 

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน 

ค าถามท่ี 1  
เพราะสาเหตุใดครูวิทยาลัย
อาชีว ศึกษาเอกชนส่วน
ใหญ่ จึงไม่ชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพและไม่
เข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร รว บ รว ม
เอกสารให้สอดคล้องกับ
เกณ ฑ์ แ ต่ ล ะ ด้ า น ข อ ง
ม าต รฐ าน ก า รป ระ กั น
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา  

- ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ
ในการจัดท าเอกสาร ขาด
การติดตามนโยบายของ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง เ ร่ื อ ง
มาตรฐาน ก ารป ระ กั น
คุณภาพ  และขาดการ
วางแผนจัดเก็บเอกสาร
อย่างต่อเนื่อง  
(ข้อมูลจากผู้อ านวยการ
ท่านที่ 1) 
-ครูส่วนใหญ่ไดร้บัการ
อบรมใหค้วามรูด้า้นการ
ประกันคุณภาพ แต่เวลา
ผ่านไปจะไม่ใส่ใจที่จะ
ปฏิบติั และเมื่อไม่รูแ้ละไม่
เขา้ใจติดปัญหาก็ไม่สนใจ 

-ครูส่วนใหญ่ขาดความรู ้
ทักษะ งานด้านประ กัน
คุ ณ ภ า พ  ไ ม่ ติ ด ต า ม
นโยบายกฎกระทรวง มี
ความรูสึ้กเบื่อหน่ายเมื่อจะ
ปฏิบัติงานดา้นการประกัน
คุณภาพภายใน  
(ข้อมูลจากหั วหน้างาน
ประกันฯ ท่านที่ 1) 
-ครูส่วนใหญ่ขาดความรู ้
ขาดการติดตามนโยบาย
กฎกระทรวงเร่ืองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา และการวาง
แผนการจัดเก็บ เอกสาร
ตามเกณฑแ์ต่ละประเด็น 

-ค รู ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ เ ค ย
ติ ด ต าม น โย บ า ย ข อ ง
กฎกระทรวงที่ปรับเปล่ียน 
โดยปกติมีภาระงานสอน
มาก จึงไม่วางแผนจัดเก็บ
เอกสารใหท้นัเวลาก าหนด  
(ขอ้มลูจากครูท่านที่ 1) 
-ครูมีภาระงานสอนมาก
และขาดความร่วมมือดา้น
เอกสารจากฝ่ายอื่น ๆ ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 
เนื่ อ ง จ าก ข า ด ค ว าม รู ้
ทั ก ษ ะ  ใน ก า รจั ด เ ก็ บ
เอกสาร  
(ขอ้มลูจากครูท่านที่ 2) 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ประเด็นค าถาม ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

        ผู้บริหาร หัวหน้างานประกัน 
คุณภาพภายใน 

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน 

  สอบถามจากหัวหนา้งาน 
ขาดการติดตามมาตรฐาน
เกณฑแ์ต่ละดา้นการ
ประกันคุณภาพที่
เปล่ียนแปลง  
(ข้อมูลจากผู้อ านวยการ
ท่านที่ 2) 
- ครูส่วนใหญ่มีปัญหาการ
ปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบ
งานด้านประกันคุณภาพ 
และมีภาระงานประจ าที่
ต้อ งปฏิบั ติ ในแ ต่ละวัน
จ านวนมาก จึงแบ่งเวลา
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
ประกันคุณภาพภายในไม่
ถูกต้อง ถึงแม้ได้รับการ
อบรมค วาม รู้ด้านกา ร
ประกันคุณภาพภายในมา
บา้ง แต่เมื่อไม่มีใครก ากับ
ติดตามก็จะไม่ด าเนินการ
วา งแ ผ น เก็ บ รวบ รว ม
ข้อมูลได้ส าเร็จ  (ข้อมูล
จากผูอ้ านวยการท่านที่ 3) 

ของมาตรฐาน เพราะไม่
เขา้ใจ เกิดความท้อแทแ้ละ
เบื่ อหน่ ายจึ งขาดความ
สนใจที่จะเรียนรู้ เพราะมี
ภ าระงานป ระจ าที่ ต้อ ง
ปฏิบติัมาก” 
(ข้อมูลจากหั วหน้างาน
ประกันฯ ท่านที่ 2)  
ครูส่วนใหญ่ถ้าผู้บริหารไม่
ทวงหรือติดตามงานด้าน
ป ระ กัน คุณ ภ าพ  จะไม่
สนใจ และเมื่อมีการเปล่ียน
เกณฑ์ใหม่ จะปรับเปล่ียน
ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ ล ะ
มาตรฐาน  ท าให้ค รูขาด
ความ รู้ ข าดทักษ ะการ
ติดตามและวางแผนการ
จัดเก็บข้อมูลเอกสารอย่าง
ต่อเนื่อง  
(ข้อมูลจากหั วหน้างาน
ประกันฯ ท่านที่ 3) 

-ครูยังไม่เข้าใจเกณฑ์ใหม่
ข อ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร
อาชี ว ศึ กษ า พ .ศ .2561 
อ ย่ า งชัด เจ น  เพ ราะ มี
ความรูแ้ละมีประสบการณ์
น้ อ ย  แ ล ะ ไ ม่ มี เ ว ล า
วางแผนจัดเก็บเอกสารให้
ทันภายในเวลาก าหนด
เพราะ โดยปกติมีภาระ
งานสอน และกิจกรรมมาก 
(ขอ้มลูจากครูท่านที่ 3) 
-ครูขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกณฑ์  ข้ อก าหนดใหม่ 
ข อ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร
อาชีวศึกษาฉบับปัจจุบัน 
เพราะมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และ ไม่ค่อยถนัด
ในการจัดเก็บเอกสาร มี
ภ า ร ะ ง า น ส อ น  แ ล ะ
กิจกรรมมาก เกิดความ
เบื่ อ ห น่ า ย แ ล ะ ข า ด
แรงจูงใจที่จะด าเนินการ
ใหส้ าเร็จ 
(ขอ้มลูจากครูท่านที่ 4) 

 
จากตาราง 10 การวิเคราะหส์าเหตุที่เกิดความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ

ดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร  
หวัหนา้งานประกนัคณุภาพ และ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ครูขาดความรู ้ขาดทกัษะ 
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และขาดการติดตามรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  (80.00%) 
รองลงมาครูขาดการวางแผนเก็บขอ้มูลอย่างต่อเนื่อง (70.00%) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
(65%) ภาระงานที่รบัผิดชอบมาก (60%) ตามล าดบั  

 
ตาราง 11 การวิเคราะหส์มรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในดา้นใดทีค่รูควรไดร้บัการพฒันา
ก่อน และหลงัตามล าดบั 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

        ผู้บริหาร หัวหน้างานประกัน   
  คุณภาพภายใน 

ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพฯ 

ค าถามท่ี 2  
สม รรถน ะด้านก ารป ระ กั น
คุณภาพภายใน  ได้แ ก่  ด้าน
ความรู ้ดา้นทักษะ ดา้นเจตคติ 
ดา้นใดที่ครูควรไดร้บัการพัฒนา
ก่อน และหลงัตามล าดบั 

-ครูควรพฒันาสมรรถนะ
ดา้นทกัษะก่อน เพราะ
ทกัษะดา้นงานประกัน
คุณภาพภายใน จะท าให้
ครูมีความสามารถคน้คว้า
หาความรูใ้นการวางแผน
รวบรวม จดัเก็บเอกสาร
ตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(ขอ้มลูจากผูอ้ านวยการ 
ท่านที่ 1) 
ควรพฒันาสมรรถนะดา้น
ทกัษะก่อน เพราะถา้
ทกัษะ จะท าใหค้รูมี
ความคิดสรา้งสรรค ์เกิด
ความมั่นใจในการ
ปฏิบติังานดา้นประกัน
คุณภาพภายในร่วมกับ
ทีมงานไดดี้ 
 (ข้อมูลจากผู้อ านวยการ
ท่านที่ 2) 

-ครูควรพฒันาสมรรถนะ
ดา้นทกัษะก่อน เพราะ
ทกัษะดา้นงานประกัน
คุณภาพภายใน จะท าให้
ครูมีความสามารถคน้คว้า
หาความรูใ้นการวางแผน
รวบรวม จดัเก็บเอกสาร
ตามที่ก าหนดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(ขอ้มลูจากหัวหนา้งาน
ประกัน ฯ ท่านที่ 1) 
-ควรพัฒ นาสมรรถนะ
ดา้นทักษะก่อน เพราะถ้า
ทั ก ษ ะ  จ ะ ท า ให้ ค รู มี
ความคิดสร้างสรรค์ เกิด
ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพภายในร่วมกับ
ทีมงานไดดี้  
 (ข้อมูลจากหัวหน้างาน
ประกัน ฯ ท่านที่ 2) 

-ครูควรพฒันาสมรรถนะ
ดา้นทกัษะและเจตคติ
ก่อน พราะจะท าให้ครู
สนใจที่จะเรียนรูแ้ละ
ปฏิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมายหนา้ที่งาน
ดา้นการประกันคุณภาพ
อย่างส าเร็จ 
(ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1) 
-ครูควรพฒันาสมรรถนะ
ดา้นเจตคติใหกั้บครูก่อน 
เพราะการที่ครูมีเจตคติที่
ต่องานดา้นการประกัน
คุณภาพภายในครูก็จะมี
ความกระตือรือรน้ และ
ก าลงัใจที่จะหาความรู้
และติดตามประเด็น
ต่างๆ ของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา จึงควรจะ  
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

        ผู้บริหาร หัวหน้างานประกัน   
  คุณภาพภายใน 

ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพฯ  

- ควรพฒันาสมรรถนะ
ดา้นเจตคติก่อน เพราะถ้า
ครูมีเจตคติที่ดีจะท าให้ครู
มีความเต็มใจที่จะศึกษา
คน้ควา้ ติดตามสอบถาม
หาความรูจ้ากหวัหนา้งาน
ประกันเพื่อจะได้
ด าเนินงานให้ส าเร็จต่อไป
(ขอ้มลูจากผูอ้ านวยการ
ท่านที่ 3) 

-ครูควรพฒันาสมรรถนะ
ดา้นเจตคติก่อน เพราะถ้า
ครูมีเจตคติที่ดีจะท าให้ครู
มีความเต็มใจที่จะศึกษา
คน้ควา้ ติดตามสอบถาม
หาความรูเ้พื่อด าเนินงาน
ใหส้ าเร็จต่อไป 
 (ข้อมูลจากหัวหน้างาน
ประกัน ฯ ท่านที่ 3) 

อบรมใหค้รูมีเจตคติที่ดี
ก่อนเป็นล าดบัแรก  
 (ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 2) 
 
 
 
  

 
จากตาราง 11 การวิเคราะหส์มรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในที่ควรไดร้บัการ

พัฒนาก่อนและหลงั จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร  หัวหนา้งานประกันคุณภาพ และ ผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการประกนัคณุภาพฯ พบว่า ล าดบัที่ 1.ดา้นทกัษะการประกนัคณุภาพภายใน 50% ล าดบัที่ 2 
ดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน 37.50% และ ล าดับที่ 3 ด้านความรูด้า้นการประกัน
คณุภาพภายใน 12.50% ตามล าดบั 
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ตาราง 12 การวิเคราะหแ์นวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครู  
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

         ผู้บริหาร หัวหน้างานประกัน   
  คุณภาพภายใน 

ผู้เช่ียวชาญด้าน 
การประกันคุณภาพ 

ค าถามท่ี 3 
ท่านคิดว่าควรใช้แนวทางหรือ
ก ล ยุ ท ธ์ ใ ด ใน ก า รพั ฒ น า
สม รรถน ะด้านก ารป ระ กั น
คุณภาพภายใน ที่ ส่งผลให้ครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน  
ประสบความส า เร็จอ ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ติดตามประชุมตาม
นโยบายให้กับครูทุกคนที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
รบัผิดชอบงานงานประกัน
คุณภาพภายในแต่ละ
ประเด็น มีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างผูบ้ริหาร 
หวัหนา้งานประกัน
คุณภาพและบุคลากรครู
ทุกคน โดยควรจดัให้
หวัหนา้งานที่มี
ประสบการณค์วามรูด้า้น
การประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นพี่เลีย้งและ
โคชใหกั้บครูที่เขา้มารบั
หนา้ที่ใหม่ เพื่อใหค้รูมี
แรงจูงใจในการท างาน  
(ข้อมูลจากผู้อ านวยการ
ท่านที่ 1) 
- จดัอบรมให้ความรูค้วาม
เข้าใจงานดา้นการประกัน
คุณภาพภายใน โดยใช้
ระบบพี่ เลี้ยงและโคชชิ่ ง 
เพราะจะช่วยให้ครูที่ ไม่
เข้ า ใจ งานมีพี่ เ ลี้ ย งให้
ค าปรึกษา และทุกคนที่
เก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกัน 

-ควรจดัอบรมพฒันาให้
ความรู ้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับนโยบาย
กฎกระทรวงดา้นการ
ประกันคุณภาพใหกั้บครู
ทุกคน โดยวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง และ
ร่วมกันวางแผนเก็บ
รวบรวมขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกับเกณฑ์
มาตรฐาน และให้ความรู้
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) โดยมีพี่
เลีย้งให้ค าแนะน าจน
ส าเร็จ 
 (ขอ้มลูจากหวัหน้างาน
ประกัน ฯ ท่านที่ 1) 
-ควรจดัอบรมพฒันาให้
ความรูเ้ก่ียวกับนโยบาย
กฎกระทรวงดา้นการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา โดยมีพี่
เลีย้งคอยใหค้ าชีแ้นะ
อย่างต่อเนื่อง 
(ขอ้มลูจากหัวหนา้งาน
ประกัน ฯ ท่านที่ 2) 

-ควรจัดอบรมพัฒนาให้
ความรู ้เก่ียวกับนโยบาย
กฎ กระทรวงด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา กับครูทุก
คนและร่วมกันวางแผน
เก็บ รวบ รวมข้อมู ลให้
ส อ ด คล้ อ ง กั บ เกณ ฑ์
ม าต รฐาน  แ ละ เขี ย น
รายงาน ก ารป ระ เมิ น
ตนเอง (SAR) โดยจัดพี่
เ ลี้ ย ง ค อ ย ชี ้ แ น ะ ใ ห้
ค าปรกึษาจนงานส าเร็จ  
(ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1) 
ค วรจั ด อ บ รมพั ฒ น า
สมรรถนะให้ความรูต้ั้งแต่
เ ร่ื อ ง น โ ย บ า ย
กฎ กระทรวงด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาตามมาตรฐาน
ก า รอ า ชี ว ศึ กษ าก า ร
จดัเก็บรวบรวมเอกสาร   
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

         ผู้บริหาร หัวหน้างานประกัน   
  คุณภาพภายใน 

ผู้เช่ียวชาญด้าน 
การประกันคุณภาพ 

  วางแผน มีการประชุมเป็น
ล าดบัขัน้ตอนของความ
รบัผิดชอบ สรา้งแรงจูงใจ
ใหค้รูสามารถเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ไดส้ าเร็จ 
(ขอ้มลูจากผูอ้ านวยการ
ท่านที่ 2) 
ควรจัดอบรมพฒันา
สมรรถนะครูโดยมีพี่เลีย้ง
คอยใหค้ าชีแ้นะอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใหค้วามรู้
เก่ียวกับนโยบาย
กฎกระทรวงดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สรา้งแแรงจูง
ใจและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานสู่ความส าเร็จ 
(ขอ้มลูจากผูอ้ านวยการ
ท่านที่ 3) 

-จัดอบรมให้ความรูค้วาม
เขา้ใจงานดา้นการประกัน
คุณภาพภายใน และครู
ทุ กคนที่ เก่ี ยวข้อ งต้อ ง
ร่วมกันวางแผนเรียนรูใ้น
การเก็บ รวบรวมข้อมูล
ตามประเด็นมาตรฐาน
การอาชี ว ศึกษา สร้าง
แรงจูงใจใหกั้บครูสามารถ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ไดใ้หส้ าเร็จ 
(ขอ้มลูจากหัวหนา้งาน
ประกัน ฯ ท่านที่ 3)  

มี พี่ เ ลี้ ย ง ค อ ย ชี ้ แ น ะ 
วิธีการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ได้
ส าเร็จ 
(ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 2)  

 
จากตาราง 12 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากการสัมภาษณ์ ผู ้บริหาร  หัวหน้างานประกัน
คณุภาพ และ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกันคุณภาพฯ พบว่าผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคัญและการ
ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูโดยใชวิ้ธีการระบบพี่เลีย้งคอยชีแ้นะอย่างต่อเนื่อง (87.50%) , ร่วมกัน
วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑข์องมาตรฐานการอาชีวศึกษา (75.00%) , สรา้ง
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แรงจูงใจใหก้ับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน(75.00%) ,ร่วมมือจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย (62.50%)   

จากการศึกษางานวิจยัในขัน้ตอนที ่1 การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาความตอ้งการ
จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นทักษะการประกันคุณภาพภายใน มีความตอ้งการจ าเป็นใน
การพัฒนาสมรรถนะสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน และด้าน
ความรูก้ารประกนัคณุภาพภายในตามล าดบั และจากการศึกษาเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณก์ึ่ง
โครงสรา้ง พบว่า  

1.สาเหตทุี่เกิดความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจ ขาดทกัษะ และขาด
การติดตามรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา, รองลงมาครูขาดการ
เรียนรูแ้ละวางแผนเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง, ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และภาระงานที่
รบัผิดชอบมีจ านวนมาก ตามล าดบั 

2.สมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ที่ครูควรไดร้บัการพฒันาก่อนล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะการประกนัคุณภาพภายใน รองลงมา ดา้นเจตคติต่อการประกันคณุภาพภายใน 
และ ดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน ตามล าดบั 

3.แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน พบว่าผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคัญและการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้
วิธีการระบบพี่เลีย้งคอยชีแ้นะอย่างต่อเนื่อง, ร่วมกันวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกับ
เกณฑ์ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา, สรา้งแรงจูงใจใหก้ับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และ
ร่วมมือจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย 

จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัน ามาผลการวิเคราะห ์มาสรุปขอ้มลู
เปรียบเทยีบเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลูในการศึกษา
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครู วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน ดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 สรุปผลการวิเคราะห ์ขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ของการศึกษาความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ความต้องการจ าเป็น 
ในการพัฒนาสมรรถนะฯ 

สาเหตุท่ีเกิดความ
ต้องการจ าเป็น 

สมรรถนะท่ีควรได้รับ
การพัฒนาล าดับแรก 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะฯ 

      ผลการศึกษาพบว่า ความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน สงูสดุ ไดแ้ก่ 
     1.ดา้นทกัษะการประกัน
คุณภาพภายใน  
     2.ดา้นเจตคติต่อการประกัน
คุณภาพภายใน       
     3.ดา้นความรูด้า้นการประกัน
คุณภาพภายใน  

     สาเหตุที่เกิดความ
ตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในของ
ครูวิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาเอกชน พบว่า  
     1.ครูขาดความรู ้ขาด
ทกัษะ และขาดการติดตาม
รบัรูก้ารเปล่ียนแปลง
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  
     2.ครูขาดการวางแผน
เก็บขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง      
     3.ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  
     4.ภาระงานที่รบัผิดชอบ
มีมาก   
  

     สมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายใน  
ที่ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนควร
ไดร้บัการพฒันาก่อน
ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
     1.ดา้นทกัษะการ
ประกันคุณภาพภายใน     
     2.ดา้นเจตคติต่อ
การประกันคุณภาพ
ภายใน  
     3.ดา้นความรูด้า้น
การประกันคุณภาพ
ภายใน  
 
  

     แนวทางการพฒันา
สมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน 
พบว่า 
     1.ผูบ้ริหารตอ้งให้
ความส าคัญและการ
ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะ
ครูโดยใชว้ิธีการระบบพี่
เลีย้งคอยชีแ้นะอย่าง
ต่อเนื่อง     
     2.ร่วมกันวางแผน
เก็บรวบรวมขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกับเกณฑข์อง
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
     3.สรา้งแรงจูงใจ
ใหกั้บครูวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน      
     4.ร่วมมือจดัท า
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ใหส้ าเร็จ
ตามเป้าหมาย  

        
จากตาราง 13 สรุปผลการวิเคราะห ์เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ของการศึกษาความ

ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครู วิทยาลยั
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อาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ขอ้มลูเชิงปริมาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพของการศึกษาความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครู วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
มีความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ที่ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนควรไดร้บัการพฒันาก่อนล าดบัแรก ไดแ้ก่ 1.ดา้นทกัษะการประกนัคณุภาพภายใน 2.ดา้น
เจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 3.ดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน สาเหตทุีเ่กิด
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน และแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน น าไปสรา้งเป็นรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนต่อไป 
 
ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การพฒันารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1.ศึกษาแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในของ
ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ประกอบดว้ย 5 แนวคิดหลกัไดแ้ก่ 

1.แนวคิดเรื่อง “ด้านสมรรถนะ” หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคล 
(Underlying characteristics) ซึ่งสามารถผลักดนัใหบุ้คคลเหล่านัน้ปฏิบัติงานที่ไดร้บัมอบหมาย
ตามบทบาท  หรือตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้อย่างดีเลิศ  (McClelland, 1973 : 80) โดย
ประกอบดว้ยอย่างนอ้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ทกัษะการ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) และ เจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

2.แนวคิดเรื่อง “การประกันคณุภาพการศึกษา” หมายถึง การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา การจัดระบบและโครงสรา้งการวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรา้ง
จิตส านึกใหเ้ห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  การประกันคุณภาพภายในเป็นการประเมินผล  การติดตาม 
ตรวจสอบ คุณภาพ โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึน้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น  ให้แก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 มีเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ านวน 5 ดาัน ไดแ้ก่ 1) ดา้นผู้เรียนและ 
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ผูส้  าเร็จการศึกษา 2) ดา้นหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  3) ดา้นครูผูส้อนและผู้บริหาร
สถานศึกษา 4) ดา้นการมีส่วนร่วม และ 5) ดา้นปัจจัยพืน้ฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 2561) 

3.แนวคิดเรื่อง “การฝึกอบรม” เป็นกระบวน การหรือกิจกรรมที่จัดขึน้อย่างเป็น
ระบบ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อฝึกฝนหรือพัฒนาทรพัยากรบุคคล เกิด ความรู ้ทักษะ และ เจตคติ ที่
ตอ้งการ เพื่อใหบุ้คคลที่ไดร้บัการฝึกอบรมไดม้ีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานไดสู้งกว่าปกติ โดยใช้
แนวคิดของ สมคิด บางโม (2547) กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลโดยมุ่ งเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ  (Skill) และ ทัศนคติ 
(Attitude) ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รไดพ้ฒันาสมรรถภาพ
ของตนเอง ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ ท าใหเ้กิดประสบการณ์ที่เหมาะสม
กบัภาระงานที่ไดร้บั รวมถึงการก่อใหเ้กิดเจตดติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลใหบุ้คลากรแต่
ละ คนในองคก์รมีความสามารถเฉพาะตวัสูงขึน้ มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดด้ี 
ซึ่งจะท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ 

4. แนวคิดเรื่อง “ การชีแ้นะ” หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือและค าแนะน าสอน
งาน ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการประกันคณุภาพภายในเพื่อ
เสริมสรา้งแรงจูงใจและพฒันาใหค้รูอาชีวศึกษาเอกชนที่ขาดความรู ้ทกัษะ และเจตคติดา้นประกนั
คุณภาพภายใน มีความรู ้ทักษะ และเจตคติ ด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยท าการชีแ้นะ
ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดขึน้  จนกระทั่งครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนสามารถปฏิบัติงานไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยน าแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกบัวิธีการชีแ้นะ(Gottesman,Barbara L.,and,James O.Jennings.1994)และใชรู้ปแบบ 
GROW Model เป็นเทคนิคการชีแ้นะ ซึ่งน ามาใชเ้พื่อการส่งเสริมให้บุคลากรไดใ้ชศ้ักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ เป็นแบบในการแกปั้ญหาและการก าหนดเป้าหมายในการท างาน (Whitmore, 
2009 อา้งอิงจาก เก็จกนก เอือ้วงศ.์ 2559: 7) ความหมายของค าว่า “GROW” คือดงันี ้

G = Goal หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดต้ระหนกั และใชจ้ินตนาการวาด
ภาพเป้าหมายที่คนตอ้งการด าเนินการใหบ้รรลผุลเป้าหมายนัน้อาจเป็นเป้าหมายระยะยาวก็ได้ 

R = Reality หมายถึง การช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะเขา้ใจสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน 
โดยผูช้ีแ้นะจะไดท้บทวนประเมิน และใหข้อ้มลูยอ้นกลับทัง้ในดา้นขอ้เท็จจริง วิธีคิด มมุมองต่างๆ 
เพื่อใหผู้ร้บัการชีแ้นะไดต้ระหนักถึงความแตกต่างหรือช่วงระหว่างเป้าหมายกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบนั 
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O = Option หมายถึง การช่วยให้ผูร้บัการชี ้แนะไดใ้ช้ความคิดในการแสวงหา
และคิดคน้ทางเลือกต่างๆ เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการสรา้งความ
มั่นใจว่าทางเลือกเหล่านัน้มีความเป็นไปไดท้ี่จะปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

W = Will หมายถึง การช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า  มี
เจตนาแน่วแน่ที่จะน าทางเลือกไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งผูช้ีแ้นะจะชักชวนใหพ้ิจารณาถึง
แนวโนม้ของอปุสรรคที่อาจเกิดขึน้ระบุแนวทางการด าเนินการใหม้ีความชดัเจน 

5. แนวคิดเรื่อง “ ระบบพี่เลีย้ง” หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่มี
ประสบการณ์มากกว่ากับบุคลากรที่มีประสบการณ์นอ้ย โดยพี่เลีย้งหรือผูท้ี่มีประสบการณ์สงูจะ
ท าหนา้ที่ในการค าปรกึษา แนะน า ชีแ้นะ กบับุคลากรที่อ่อนประสบการณ ์ระบบพี่เลีย้งถูกน ามาใช้
เป็นเครื่องมือและกระบวนการของการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างผูท้ี่ประสบการณม์ากกว่าและเพื่อน
ร่วมงานที่มีประสบการณน์อ้ยกว่า โดยเรียกบุคคลมีประสบการณ์มากกว่าที่ท าการชีแ้นะว่าพี่เลีย้ง 
(Mentor) และเรียกบุคคลที่มีประสบการณ์นอ้ยกว่าว่าผูร้บัการดูแล (Mentee) โดยใชแ้นวคิดและ
ทฤษฎีระบบพี่เลีย้งของมอรท์ัน คูเปอร ์และปาลเมอร ์(Morton-Cooper and Palmer, 2000) ใน
การพฒันาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาเอกชน ไดน้ าระบบพี่เลีย้งมาใชโ้ดยเลือกจากครูผูท้ี่มีความรู ้ใน
หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบตัิดา้นประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป็นครูผูม้ีประสบการณ์ มีทกัษะในการส่ือสาร  มีความรบัผิดชอบ มีเจตคติที่ต่อดา้นการประกัน
คุณภาพภายใน และ สามารถสรา้งแรงจูงใจ โนม้นา้วใจ ให้ค  าแนะน าปรึกษาใหก้ับครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพภายในจนสามารถ
ปฏิบตัิงานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

จากการศึกษาแนวคิด และ ทฤษฎี การพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในประกอบดว้ย 5 แนวคิดหลกั ดังกล่าวขา้งตน้ น ามาประยุกตเ์ป็นหลักการจดักิจกรรมของ
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ใหก้ับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน และ ผลการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน ที่ไดจ้ากการฝึกอบรม ดัง
ตาราง 14  
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ตาราง 14 การประยุกตแ์นวคิด และทฤษฎี รูปแบบการฝึกอบรมการผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ  
และระบบพี่เลีย้ง 
 
แนวคิดทฤษฎี/ มโนทัศนส์ าคัญ รูปแบบการฝึกอบรม 

การผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพ่ีเลีย้ง 

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การประกันคุณภาพภายใน 

1.แนวคิดดา้นสมรรถนะการประกัน
คุณภาพคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใช้
แนวคิดและทฤษฎีของแมคเคิล
แลนด ์(David C. McClelland. 
1973: ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน.2547) และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
2.แนวคิดเร่ืองการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการอาชีว 
ศึกษา พ.ศ.2561 (ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2561) 
3.แนวคิดเร่ือง “การฝึกอบรม”  
เป็นกระบวน การหรือกิจกรรมที่จดั
ขึน้อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อฝึกฝนหรือพฒันาทรพัยากร 
บุคคล เกิด ความรู ้ทกัษะ และ  
เจตคติ ที่ตอ้งการ โดยใชแ้นวคิดของ 
สมคิด บางโม (2547) กล่าวว่า การ
ฝึกอบรม (Training) หมายถึง 
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ 
ทศันคติ (Attitude)  

1.การพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
    1)ความรูด้า้นการประกันคุณภาพ
ภายใน 2)ทกัษะการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)3) เจตคติ
ต่อการประกันคุณภาพภายใน 
 
2.การด าเนินกิจกรรมประกอบดว้ย  
   กิจกรรมที ่1 ความรูเ้ร่ืองแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
    กิจกรรมที ่2 รูปแบบของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ไดแ้ก่     
      1) ขัน้การเตรียมการ   
      2).ขัน้การด าเนินการ  
      3).ขัน้ตรวจสอบคุณภาพ  
      4).การรายงานผล   
    กิจกรรมที ่3 การสรา้งแรงบนัดาล
ใจดว้ยวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
ดว้ยกระบวนการ GLOW MODEL 
 

สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน ไดแ้ก่ 
1.ความรูด้า้นการประกันคุณภาพ
ภายใน มีความรู ้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับขอ้ก าหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
รูปแบบของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
2. ทกัษะการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) มี
ความสามารถเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองไดค้รบถว้น 
ประกอบดว้ย  
     1) บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร  
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการ
ประกันคุณภาพภายใน 
     2) ขอ้มลูพืน้ฐานของ
สถานศึกษา  
     3) มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
     4) ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 
แนวคิดทฤษฎี/ มโนทัศนส์ าคัญ 

 
รูปแบบการฝึกอบรม 

การผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพ่ีเลีย้ง 

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การประกันคุณภาพภายใน 

บุคคล เกิด ความรู ้ทกัษะ และ  
เจตคติ ที่ตอ้งการ โดยใชแ้นวคิดของ 
สมคิด บางโม (2547) กล่าวว่า การ
ฝึกอบรม (Training) หมายถึง 
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ 
ทศันคติ (Attitude)  
4.แนวคิดการผสมผสานวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง โดยการน าแนวคิด
และทฤษฎีกระบวนการชีแ้นะ 
 (coaching)ของ Whitmore  
(2002: 8) และแนวคิดและทฤษฎี
ระบบพี่เลีย้ง (Mentoring system) 
ของ Morton-Cooper and Palmer 
(2000) 

   กิจกรรมที ่4 ปฏิบติัการ WORK-
SHOP การวิเคราะหข์อ้มูล และวิธี
เก็บรวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกับ
เกณฑข์องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 โดยวิธีการชีแ้นะ  
   กิจกรรมที ่5  วิธีการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) โดยใช้
วิธีการระบบพี่เลีย้ง ช่วยในการ 
สรา้งสัมพนัธภาพ ใหค้ าชีแ้นะ การ
ใหค้วามช่วยเหลือ และติดตามผลจน
ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 

    5) แผนพฒันาเพื่อยกระดบั
คุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. เจตคติต่อดา้นการประกัน
คุณภาพภายใน มี ความรูสึ้ก 
ความสนใจใฝ่รู ้มีความมุ่งมั่น 
กระตือรือรน้ และมีความ
รบัผิดชอบใหค้วามร่วมมือที่ดีต่อ
การประกันคุณภาพภายใน 
 

 

ขัน้ตอนที่ 2. การพฒันารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  

จากการสงัเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี แนวคิด และ ทฤษฎี การพฒันาสมรรถนะดา้นการ 
ประกนัคณุภาพภายใน ประกอบดว้ย 5 แนวคิดหลกั ทีน่  ามาประยุกตเ์ป็นหลกัการจดักจิกรรมของ
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน เพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน จากตาราง 14  และผลจากการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ผลปรากฏว่า สมรรถนะที่มีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ คือ ดา้นทกัษะ
การประกนัคณุภาพภายใน รองลงมาดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน และความรูด้า้น
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การประกนัคณุภาพภายใน ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ แนวทางในการพฒันา
สมรรถนะใหป้ระสบผลส าเร็จกค็ือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัและการส่งเสริมพฒันา
สมรรถนะครูโดยใชวิ้ธีการระบบพีเ่ลีย้งคอยชีแ้นะอย่างต่อเนื่อง ร่วมกนัวางแผนเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑข์องมาตรฐานการอาชีวศกึษาและสรา้งแรงจูงใจใหก้บัครูวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนร่วมมือจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย 
ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคดิดงักล่าวมาพฒันาเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ ซึ่งมทีัง้หมด 6 องคป์ระกอบ  
ดงัตาราง 15 
 

ตาราง 15  องคป์ระกอบของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  
 

องคป์ระกอบของ   
     รูปแบบ 

สาระส าคัญ 

1. ความเป็นมาและ    
ความส าคัญของ
รูปแบบ 

อธิบายถึง สภาพ ปัญหา ในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน และเหตุผลที่ส าคัญในการสรา้งรูปแบบพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  

   2. หลกัการของรูปแบบ แนวคิด ประกอบดว้ย ความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับสมรรถนะของครูดา้นการประกันคุณภาพ
ภายใน, ความรูเ้ร่ืองแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561และแนวคิดการการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง  

3. วตัถุประสงคข์อง 
     รูปแบบ 

เพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. โครงสรา้งเนือ้หา การด าเนินกิจกรรมประกอบดว้ย  
  กิจกรรมที่ 1 ความรูเ้ร่ืองแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
                     อาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
  กิจกรรมที่ 2 รูปแบบของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่     
                     1.ขัน้การเตรียมการ  2.ขัน้การด าเนินการ 3.ขัน้ตรวจสอบคุณภาพ  
                     4.การรายงานผล   
  กิจกรรมที่ 3 การสรา้งแรงบนัดาลใจดว้ยวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ดว้ย   
                     กระบวนการ GLOW MODEL 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของ    
       รูปแบบ 

                                   สาระส าคัญ 

 

  กิจกรรมที่ 4 ปฏิบติัการ WORK-SHOP การวิเคราะหข์อ้มูล และวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล 
                     ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑข์องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
                     โดยวิธีการชีแ้นะ  
 กิจกรรมที่ 5  วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยใชว้ิธีการระบบพี่เลีย้ง ช่วยในการ 
                     สรา้งสัมพนัธภาพ ใหค้ าชีแ้นะ การใหค้วามช่วยเหลือ และติดตามผลจนประสบ 
                     ความส าเร็จ 

5. การประเมินผล 
   ของรูปแบบ 

ประเมินสมรรถนะการประกันคุณภาพภายใน 3 ดา้น คือ ดา้นความรูก้ารประกันคุณภาพภายใน 
ดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน และทกัษะการปฏิบติัการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  โดยท าการประเมินผล 3 ครัง้ จากแบบวัดความรูก้ารประกันคุณภาพภายใน แบบวดั
จากการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแบบวัดเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน 
ไดแ้ก่ 
1. ประเมินผลก่อนการทดลอง 
2. ประเมินผลหลงัสิน้สดุการทดลอง 
3. ประเมินผลระยะติดตามหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์

โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมของผู้รบัการอบรมตอ้งไม่ต ่ากว่า 80%  
6. สภาพบ่งชีก้ารบรรลุ 
   เป้าหมาย 

สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ 
1.ความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน มีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับขอ้ก าหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และรูปแบบของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) ขัน้การเตรียมการ  2) ขัน้การด าเนินการ  
    3)  ขัน้ตรวจสอบคุณภาพ 4) ขัน้การรายงานผล 
2. ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีความสามารถเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองไดค้รบถว้น ประกอบดว้ย 1) บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 2) ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 3) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 5) แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เจตคติต่อดา้นการประกันคุณภาพภายใน มี ความรูสึ้ก ความสนใจใฝ่รู ้มีความมุ่งมั่น 
กระตือรือรน้ และมีความรบัผิดชอบใหค้วามร่วมมือที่ดีต่อการประกันคุณภาพภายใน 

 

ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ  โครงสรา้ง
เนื ้อหา แผนการจัดกิจกรรม เทคนิควิธีที่ใชใ้นการพัฒนา ระยะเวลาที่ใชใ้นการฝึกอบรมครัง้นี ้ 
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยจัดฝึกอบรมจ านวน 24 
ชั่วโมง (ทฤษฎี 8 ชม.และปฏิบตัิ 16 ชม) ดงัตาราง 16 

 
ตาราง 16  กิจกรรมการพฒันาสมรรถนะการประกนัคณุภาพภายใน 
 

กิจกรรม  
    ท่ี 

เน้ือหา 
ระยะเวลา         สมรรถนะ 

เทคนิค วิธีการท่ีใช้ใน
การพัฒนา 

ทฤษฎี ปฏิบัติ    K    S    A  

1 ความรูเ้ร่ืองแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

 2.00 ชม. - ++++ +++ +++ 

1. ฝึกอบรุมดว้ย 
   วิธีการบรรยาย 
 

2. รูปแบบของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 

    2.1 ขัน้การเตรียมการ   
    2.2 ขัน้การด าเนินการ  
    2.3 ขัน้ตรวจสอบคุณภาพ  
    2.4 การรายงานผล 

 2.00 ชม. 3.00 ชม. +++ ++++ +++ 

1. การฝึกอบรุมดว้ย 
   วิธีการบรรยายและ 
   อบรมเชิงปฏิบติัการ 
2.วิธีการชีแ้นะและระบบ   
   พี่เลีย้ง 

    3. การสรา้งแรงบนัดาลใจดว้ยวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ดว้ย
กระบวนการ GLOW  MODEL   

 2.00 ชม. 3.00 ชม. ++ ++++ +++ 
  . การฝึกอบรุมดว้ย 
    วิธีการบรรยายและ 
     อบรมเชิงปฏิบติัการ 

    4. ปฏิบติัการ WORK-SHOP การ
วิเคราะหข์อ้มูล และวิธีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกับ
เกณฑข์องมาตรฐาน 

   - 4.00 ชม.  ++ ++++ +++ 

1. การฝึกปฏิบติัจริง 
2. ใชว้ิธีการชีแ้นะ 
 

    5. การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  

 2.00ชม.  6.00 ชม. ++ ++++ +++ 1. การปฏิบติัจริง 
2. ใชว้ิธีการระบบพี่เลีย้ง 

           รวม                                           8.00 ชม.    16.00 ชม.     

 
หมายเหตุ : การใหค้วามส าคญั ++++ แทน มากที่สดุ, +++ แทนมาก ++ แทน ปานกลาง, + แทน นอ้ย 
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ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จัยน ารูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ที่ร่างขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ รวมจ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพด้าน  ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ
ความถูกตอ้ง และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  จากนัน้น าขอเสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญไปปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าดงักล่าว ดงัตาราง 17 

 
ตาราง 17 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ดา้นความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปไดค้วาม
เหมาะสม และความถกูตอ้ง ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา           ระดบัคะแนน 
M S.D แปลผล 

   
1 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5  
 

ความเป็นประโยชน ์
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
ช่วยใหเ้กิดการพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคติ ดา้นการประกนั
คณุภาพภายในสถานศึกษา  
ไดข้อ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการ  
ประกนัคณุภาพภายในน าไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาอาชีวศึกษาสามารถน ารูปแบบไปใชใ้นการ
พฒันาสมรรถนะครูวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
ส่งเสริมใหค้รูวิทยาลยัเปลีย่นแปลงเจตคตทิี่ดีต่องานดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายใน 
สรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
ใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน                                                       
                                      รวม 

 
4.80 
 
 
4.60 
 
 
4.60    
 
4.60   
 
4.80 
 
4.68        

 
0.40 
 
 
0.49 
 
 
0.49 
 
0.49 
 
0.40 
 
0.45 

 
มากที่สดุ 
 
 
มากที่สดุ 
 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา           ระดบัคะแนน 
M S.D แปลผล 

 
6. 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 

ความเป็นไปได ้
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
ผลที่ไดจ้ากการด าเนนิตามรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายในคุม้ค่าดา้นงบประมาณ 
ผลที่ไดจ้ากการด าเนนิตามรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายในคุม้ค่าดา้นเวลา 
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิไดจ้ริง  
แนวทางการประเมินประสทิธิผลของรูปแบบมคีวามชดัเจน 
                               รวม 
 ความเหมาะสม 
องคค์วามรูข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในมี
ความสอดคลอ้งกบัทิศทางของแผนพฒันาคณุภาพ 
เนือ้หาของกจิกรรมการฝึกอบรมครอบคลมุการพฒันา
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
ลกัษณะส าคญัของรูปแบบสะทอ้นใหเ้ห็นถงึเทคนิควิธีการ            
ในการฝึกอบรม 
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะฯ เป็นแนวทางในการจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
                                           รวม 

 
4.80 
4.40 
 
4.60 
 
4.60 
  
4.60 
4.60   
 
4.80 
 
4.80 
 
4.80 
 
4.60 
 
4.80 
 
4.76 

 
0.40 
0.49 
 
0.49 
 
0.49 
 
0.49 
0.47 
 
0.40 
 
0.40 
 
0.40 
 
0.49 
 
0.40 
 
0.42 

 
มากที่สดุ 
มาก 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 
ข้อ ประเด็นการพิจารณา           ระดบัคะแนน 

M S.D แปลผล 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19.      
 
 
20.      

ความถูกต้อง 
ใชท้ฤษฎีเป็นพืน้ฐานในการสรา้งรูปแบบ มีเนือ้หาครอบคลมุ 
นโยบายของมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวง 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในมีความชดัเจน 
คู่มือพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
จดัล าดบัเนือ้หาเป็นขัน้ตอนชดัเจน 
เนือ้หา ความรู ้ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในมีความถูกตอ้งสามารถน าไป
ปฏิบตัิงานไดจ้ริง 
ขอ้มลูในการรวบรวม ติดตามประเมินผลแต่ละประเด็นของ
มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในเป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 
                                         รวม 

 
 4.60 
 
 4.60 
 
 4.80 
 
 4.60 
 
 
 4.60 
  
 
 4.64 

 
  0.49 
 
  0.49 
 
  0.40 
 
  0.49 
 
 
  0.49 
   
 
  0.47 

 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
 
 
มากที่สดุ 
 
 
มากที่สดุ 

                            ผลเฉลี่ยรวม  4.67   0.45 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 17  ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ ดา้นความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้

ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
โดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ตามความคิดเห็นของผู้
เขียวชาญ พบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉล่ีย M= 4.67 และS.D= 0.45)  เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดับมากที่สดุ ดา้นความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย M= 4.76 และS.D= 0.42) รองลงมาดา้นความเป็นประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย M= 
4.68 และS.D= 0.45) ดา้นความความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย M= 4.64 และS.D= 0.47)และดา้นความ
เป็นไปได ้(ค่าเฉล่ีย M= 4.60 และS.D= 0.47) ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 
สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ดงัตารางที่ 18 
 

ตาราง 17  สรุปประเด็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทางด าเนินการจากผูเ้ชี่ยวชาญทีม่ีต่อการพฒันา 
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
 

สรุปประเด็นความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของผู้เซ่ียวชาญ 

แนวทางด าเนินการของผู้วิจัย 

1.ควรปรบักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาที่มีไม่
มาก เพื่อใหบ้รรลกุิจกรรมส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันา
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผูวิ้จยัด าเนินการปรบัแผนการจดักจิกรรมใหค้รบ
ตามวตัถุประสงค ์เนน้เนือ้หาใดที่ส  าคญัจะเพิ่ม
เวลาในการบรรยายใหค้วามรูแ้ละเวลาการปฏิบตัิ
จริง 

2. ปรบัปรุงแผนการอบรมในแต่ละกจิกรรม ไม่ควรให้
ผูเ้ขา้อบรมเคร่งเครียดเต็มไปดว้ยเนือ้หาที่แนน่
เกินไป 
 

ปรบัปรุงแผนการอบรมแต่ละกิจกรรมใหม้ีความ
เป็นกนัเองกบัผูเ้ขา้อบรม มีความมั่นใจเกิดการ
เรียนรูอ้ย่างมคีวามสขุ เนน้การน าความรูไ้ปใช้
จริง 

3. การตัง้ค  าถามตามแนวคิด GROW Model 
ปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของปัญหาทีเ่กิดจริง 
มีความชดัเจนเป็นรูปธรรมมากที่สดุ 

ปรบัภาษาที่ใชใ้นการตัง้ค  าถามกระบวนการ 
GROW Model ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นของ
ปัญหาทีเ่กดิจริง ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีส่วนร่วม 
และมีก าลงัใจในการเรียนรูเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์
จริงในการปฏิบตัิงานต่อไป 

 
การปรับปรุงรูปแบบจากผลของการน าไปทดลองใช้ 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นนี ้  ผู้ วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ขอ้เสนอแนะ มาปรบัปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะใหม้ีความสมบูรณ ์ดงันี ้
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1. ปรบัปรุงแผนการจดักิจกรรมใหค้รบตามวตัถุประสงค ์กระบวนการเป็นไปตาม
ขัน้ตอน โดยปรบัเวลาในการบรรยายใหค้วามรูแ้ละเวลาการปฏิบัติจริงเพิ่มขึน้ในส่วนที่มีเนือ้หา
ความส าคญั 

2.ปรบัปรุงแผนการอบรมแต่ละกิจกรรมใหม้ีความเป็นกันเองกับผูเ้ขา้อบรม มี
ความมั่นใจเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ เนน้การน าความรูไ้ปใชจ้ริง 

3.ปรบัภาษาที่ใชใ้นการตั้งค าถามกระบวนการ GROW Model ใหส้อดคลอ้งกับ
ประเด็นของปัญหาที่เกิดจริง ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีส่วนร่วมเขา้ใจวิธีการ และมีก าลังใจในการเรียนรู้
เพื่อน าไปใชป้ระโยชนจ์ริงในการปฏิบตัิงานต่อไป 

จากการปรบัปรุงและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ในระยะที่ 2  ตามขั้นตอนที่ 1 การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน ผลปรากฏว่า สมรรถนะที่มีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ คือ สมรรถนะดา้นทกัษะการประกัน
คณุภาพภายใน รองลงมาดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน และความรูด้า้นการประกัน
คณุภาพภายใน ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการสัมภาษณ์ ส่วนแนวทางในการพฒันาสมรรถนะให้
ประสบผลส าเร็จก็คือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคัญและการส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูโดย
ใชรู้ปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งอย่างต่อเนื่อง ร่วมกนัวางแผน
เก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑข์องมาตรฐานการอาชีวศึกษาและสรา้งแรงจูงใจใหก้บัครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนร่วมมือจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR) ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ผูวิ้จัยไดน้ าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาสรา้งเป็นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบ
การฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง  ที่สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อหาประสิทธิผลต่อไป 

การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ที่สมบูรณ์ ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีเกี่ยวการพัฒนา
รูปแบบ น ามาสรา้งเป็นโครงร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
1.ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบ  2. หลกัการของรูปแบบ 3.วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 4.
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โครงสรา้งเนือ้หา 5.การประเมินผล ของรูปแบบ และ 6.สภาพบ่งชีก้ารบรรลเุป้าหมาย และขัน้ตอน
ที่ 3 ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  ด้านความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม  และความถูกต้อง  โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ตามความคิดเห็นของผูเ้ขียวชาญพบว่า มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดับมากที่สุด ดา้นความ
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากที่สดุ  

นอกจากการไดน้ าแนวทางในการพฒันาสมรรถนะที่ไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในขัน้ตอนที่ 1 แลว้ ในการสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายใน ครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้นวคิดการผสมผสานวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง เป็นแนวทางในการ
พฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน โดยการน าแนวคิดและทฤษฎี 
กระบวนการของการชีแ้นะ (Coaching)ของ Whitmore (2002: 8)  และแนวคิดและทฤษฎีระบบพี่
เลี ้ยง  (Mentoring system) ของ  Morton-Cooper and Palmer (2000) เนื่ องจากแนวคิดและ 
ทฤษฎีระบบพี่เลี้ยงของ มอร์ทัน คูเปอร์ และปาลเมอร์ (Morton-Cooper and Palmer, 2000) ได้
เสนอกระบวนการของระบบพี่ เลี้ยงอย่างเป็นทางการ  สิ่งสำคัญ คือ มีการคัดเลือกพี่ เลี้ยงที่
ความสามารถที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและทักษะของพี่เลี้ยง การเตรียมและสนับสนุนพี่เลี้ยงและผู้รับ
การดูแล เมื่อนำมาผสมผสานกับ รูปแบบกระบวนการหรือเทคนิคการชี ้แนะ (Coaching) ของ 
Whitmore (2002: 8) ดว้ยกระบวนการ GROW Model ระบุว่าการชีแ้นะ คือการใหอิ้สระแก่บุคคล 
เพื่อใหป้ฏิบัติไดต้ามความสามารถสงูสดุของตนเอง ซึ่งการชีแ้นะเป็นการช่วยเหลือใหพ้วกเขาเกิด
การเรียนรูม้ากกว่าการสอน มาเป็นเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการสะทอ้นคิด และการ
วางแผนลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะน าแนวคิดนี ้มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อใหค้รูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความรู ้ทักษะ และเจตคติต่อ
งานดา้นประกนัคุณภาพส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ผูวิ้จัยจึงน าแนวคิดการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบ
การผสมผสานวิธี ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งดงักล่าวขา้งตน้ น ามาสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   สรุป
เป็นวิธีการด าเนินงาน 4 ขัน้ตอน  ดงัรายละเอียดจากตาราง 19 
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ตาราง 18  แนวคิดของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง  
 

แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการ
ชีแ้นะ(coaching)ของ Whitmore 

(2002: 8) ประกอบด้วย  
4 ข้ันตอน  

แนวคิดและทฤษฎีระบบพ่ีเลีย้ง 
(Mentoring system) ของ Morton-

Cooper and Palmer (2000) 
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

รูปแบบการฝึกอบรมท่ี 
ผสมผสานวิธี ชีแ้นะ 
และระบบพ่ีเลีย้ง 

ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน  
ขัน้ตอนที่ 1 ก่อนเร่ิมสอนแนะ  
โดยการพูดคุยทกัทายอย่างเป็น
กันเอง และบอกวตัถุประสงคข์อง 
การสอนแนะ  

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมการ 
ประกอบดว้ย 
               1.1 การวิเคราะหค์วาม
พรอ้มขององคก์าร เพื่อการสนบัสนุน
ของผูบ้ริหารองคก์าร 
               1.2 การรบัสมคัรพี่เลีย้งและ
ผูร้บัการดูแล   
               1.3 การจบัคู่ระหว่างพี่เลีย้ง
กับผู้รบัการดูแล 
               1.4 การจัดฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพรอ้มของพี่เลีย้งและผูร้บั
การดูแล 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เตรียมการ 
               1.1 การวิเคราะหค์วาม
พรอ้ม 
                1.2 การคดัเลือกผู้
ชีแ้นะและพี่เลีย้ง 
                1.3 อบรมการเป็นผู้
ชีแ้นะและการเป็นพี่เลีย้ง 
                 1.4 จบัคู่ระหว่าง ผู้
ชีแ้นะ พี่เลีย้ง ผู้รบัการดูแล 

ขัน้ตอนที่ 2 ด าเนินการสอนแนะ 
โดยวิธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่ อธิบาย 
แสดงวิธีท าใหดู้เป็นตวัอย่าง หรือ
ยกตวัอย่างของจริงให้ดูมอบหมาย
งานใหไ้ปลงมือ ปฏิบติัจริง  

ขัน้ตอนที่ 2 การด าเนินการ 
ประกอบดว้ย 
              2.1 ขัน้เร่ิมตน้ของการสรา้ง
สมัพนัธภาพ 
               2.2 ขัน้การด าเนินการเขียน
รายงานประเมินตนเอง 
               2.3 ขัน้การเผยแพร่ 
แลกเปล่ียนเรียนรู ้

ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน 
              2.1 การวางแผนก าหนด
วนัเวลาในการฝึกอบรม 
              2.2 ก าหนดวิธีการและ
กิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะ 
 

ขัน้ตอนที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้สอน
แนะไดล้งมือปฏิบติัและมีการ
สงัเกตความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน มีการใหข้อ้มูล
ป้อนกลบัใหแ้รงจูงใจ ช่วยเหลือ
และก าลงัใจ  

ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินผล 
             3.1 ประเมินกระบวนการ 
             3.2 ประเมินผลลพัธ์ 

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการ 
               3.1 ปฏิบติัการฝึกอบรม
โดยใช้วิธีการชีแ้นะผสานกับ
รูปแบบการฝึกอบรมเนือ้หาของ
ความรูด้า้นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และน า 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 
แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการ
ชีแ้นะ (coaching)ของ Whitmore 

(2002: 8) ประกอบด้วย  
4 ข้ันตอน  

แนวคิดและทฤษฎีระบบพ่ีเลีย้ง 
(Mentoring system) ของ 

Morton-Cooper and Palmer 
(2000) ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

รูปแบบการฝึกอบรมท่ี 
ผสมผสานวิธี ชีแ้นะ 
และระบบพ่ีเลีย้ง 

ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน  
  กระบวนการ Grow Model มาเป็น

เทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ เทคนิค 
การสะทอ้นคิด และการวางแผนลงมือ
ปฏิบติั ดว้ยประเด็นการตัง้ค าถาม โดย
ทุกค าถาม 
             3.2 ปฏิบติัการฝึกอบรมโดยใช้
รูปแบบการผสมผสานกับระบบพี่เลีย้ง 
โดยการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ชิงปฏิบติัการ 
เร่ืองวิธีการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยน าวิธีการระบบพี่เลีย้ง 
ช่วยในการสรา้งสัมพนัธภาพ การให้
ความช่วยเหลือ การให้ก าลงัใจ การ
ติดตามผล   

ขัน้ตอนที่ 4  ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

--- ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล 
               4.1.ก่อนการทดลอง 
               4.2 หลงัการทดลอง 
               4.3 ระยะติดตามผล 
  

 

จากการน าแนวคิด และทฤษฎีของวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งมาผสมผสานเพื่อได้
ขัน้ตอนในการจดัฝึกอบรม ผูวิ้จยัจึงน าขัน้ตอนของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานวิธี ชีแ้นะและ
ระบบพี่เลีย้ง ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน มาเขียนเป็นนวตักรรมของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้งเพื่อใชใ้นการพฒันาสมรรถนะใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศกึษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6  นวตักรรมรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1.การวิเคราะหค์วามพรอ้ม 

2.การคดัเลือกผูช้ีแ้นะและพ่ีเลีย้ง 

3.อบรมการเป็นผูช้ีแ้นะและการเป็นพ่ีเลีย้ง 

4.จับคู่ระหว่าง ผูช้ีแ้นะ พ่ีเลีย้ง ผูร้บัการดูแล 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 

1.การวางแผนก าหนดวันเวลา 

  ในการฝึกอบรม 

2.ก าหนดวิธีการและกิจกรรม 

  ในการพัฒนาสมรรถนะ 

ขั้นตอนท่ี 3 
 การด าเนินการ 

  ปฏิบติัการฝึกอบรม  

  โดยใชรู้ปแบบการ 

  ผสมผสานวิธ ี

ขั้นตอนท่ี 4  
การประเมินผล 

1.ก่อนการทดลอง 

2.หลงัการทดลอง 

3.ระยะติดตามผล 

วิธีการฝึกอบรม   

- ความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน  

- รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน    

  สถานศึกษาตามมาตรฐานการ 

  อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 

วิธีการชีแ้นะ โดยใช ้
กระบวนการ Grow Model 

  -เทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ 

  -เทคนิคการสะทอ้นคิด 

  -การวางแผนลงมือปฏิบติั 

 

ระบบพี่เลีย้ง  

-การสรา้งสมัพันธภาพ 

-การใหค้วามช่วยเหลือ 

-การใหก้ าลงัใจ 

-การติดตามผล 

การพัฒนาสมรรถนะ 

- ดา้นทักษะการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR)  

 

การพัฒนาสมรรถนะ 

- ดา้นความรูก้ารประกันคุณภาพภายใน 

-ดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  

 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน

คุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 

1.ดา้นความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน  

2.ดา้นทกัษะการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)  

3.ดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน 

ศึกษาแนวคิดการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบการผสมผสานวิธี 

การฝึกอบรม 

(Training) 

วีธีการชีแ้นะ 

(Coaching) 

Method) 

ระบบพ่ีเลีย้ง 

(Mentoring) 
รูปแบบ
การ

ฝึกอบรม 

ขัน้ตอนการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ

ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 

Goal 

Grow 
Model 

Will 

Option 

Reality 
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จากภาพประกอบ 6  นวัตกรรมรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและ
ระบบพี่เลีย้ง ผูวิ้จัยน ามาสรุปเป็น ขั้นตอนการฝึกอบรมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงักระบวนการ
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เตรียมการ 
1.1 การวิเคราะหค์วามพรอ้ม 

                         1.2 การคดัเลือกผูช้ีแ้นะและพี่เลีย้ง 
                         1.3 อบรมการเป็นผูช้ีแ้นะและการเป็นพี่เลีย้ง 
                         1.4 จบัคู่ระหว่าง ผูช้ีแ้นะ พี่เลีย้ง ผูร้บัการดแูล 

ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 การวางแผนก าหนดวนัเวลาในการฝึกอบรม 
2.2 ก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะ 

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการ 
3.1 ปฏิบตัิการฝึกอบรมโดยใชวิ้ธีการชีแ้นะผสานกบัรูปแบบการฝึกอบรมเนือ้หา

ของความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน, รูปแบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และน ากระบวนการ Grow Model มาเป็นเทคนิคการสรา้ง
แรงจูงใจ เทคนิคการสะทอ้นคิด และการวางแผนลงมือปฏิบตัิ ดว้ยประเด็นการตัง้ค  าถาม โดยทุก
ค าถาม ประกอบดว้ย 

G = Goal หมายถึง การช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะ ตั้งเป้าหมายที่ตนต้องการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ  ตัวอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช้ Goal  “ในฐานะที่ทีมงานของท่านไดร้ับ
มอบหมายใหด้  าเนินงานติดตามเอกสารการประกนัคณุภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ดา้นที่ก าหนด เพื่อเตรียมความพรอ้มในการตรวจประเมินจาก สมศ. ท่านมีเป้าหมาย
ในการรวบรวมเอกสาร การวิเคราะหเ์อกสารใหส้อดคลอ้งและประสบความส าเร็จอย่างไร” 

R =  Reality หมายถึง การช่วยให้ผูร้ ับการชี ้แนะเขา้ใจสภาพเป็นจริง  สิ่งที่พบ
ปัญหาในปัจจุบัน โดยผูช้ีแ้นะใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทัง้ในดา้นขอ้เท็จจริงวิธีคิด มุมมอง ต่างๆ เพื่อให้
ผูร้บัการชีแ้นะไดต้ระหนกัถึงความแตกต่างหรือช่วงระหว่างเป้าหมายกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 
ตวัอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช ้Reality “ปัจจุบนัท่านก าลังด าเนินงานการรวบรวมเอกสาร ดา้นที่
ท่านรบัผิดชอบครบทุกขอ้ หรือไม่อย่างไร พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บติดตามเอกสาร
อย่างไรบา้ง” 
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O = Option หมายถึง ช่วยใหผู้ร้บัการชีแ้นะคิด วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อใหส้ามารถ
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้ตวัอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช ้Option “ท่านจะมีวิธีแกไ้ขปัญหา
ที่เกิดขึน้ ในการรวบรวม จดัเก็บ เอกสารอย่างไรบา้ง” 

W = Will หมายถึง การช่วยให้ผู ้รับการชี ้แนะได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า มี
เจตนาที่เลือกใชวิ้ธีใดที่ดีที่สดุในการปฏิบตัิงานใหบ้รรลเุป้าหมาย ตวัอย่าง ประเด็นค าถาม โดยใช ้
Will “สรุปว่าทีมงานของท่านจะใชวิ้ธีการใดที่ช่วยกันจัดเก็บรวบรวมเอกสาร ตามดา้นและขอ้ที่
ก าหนดไดค้รบตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ขัน้ตอนการฝึกอบรมที่ผสมสานกับวิธีการชีแ้นะ ดังกล่าวขา้งตน้จะเนน้การพัฒนา
สมรรถนะดา้นความรูก้ารประกนัคณุภาพภายในและดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

3.2 ปฏิบัติการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบการผสมผสานกับระบบพี่เลีย้ง  โดยการ
อบรมใหค้วามรูเ้ชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยน าวิธีการ
ระบบพี่เลีย้ง ช่วยในการสรา้งสัมพันธภาพ การใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลังใจ การติดตามผล
จนประสบความส าเร็จ ขัน้ตอนดงักล่าวนี ้จะเนน้การพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 

ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล 
4.1.ก่อนการทดลอง 
4.2 หลงัการทดลอง 
4.3 ระยะติดตามผล 

สรุปไดว่้า การผสมผสานวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งเป็นระบบที่เกิดจากความสมัพนัธ์
ระหว่างผูท้ี่มีประสบการณม์ากกว่าไดท้ าการชีแ้นะใหก้ับผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่า ตามขัน้ตอน
และกระบวนการของระบบพี่เลีย้งดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจงึน าแนวคิดระบบพี่เลีย้ง มาวางแผน การ
สรา้งความสมัพนัธภาพและท าขอ้ตกลง โดยน ามาจดัเป็นระบบตามกระบวนพี่เลีย้ง มีการคดัเลือก 
มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายใหบ้ริหารหรือครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสบการณ์มากกว่า 
เป็นพี่เลีย้ง ดแูลครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสบการณน์อ้ยกว่าเรียกว่าผูร้บัการดูแล โดย
พี่เลีย้งหรือผูท้ี่มีประสบการณ์สูงจะท าหนา้ที่ในการค าปรึกษา แนะน าชีแ้นะ และสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นผู ้รบัการดูแลยังขาด
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพภายใน จากวิธีด าเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในที่สรา้งขึน้ครัง้นี ้ ผูวิ้จัยน าไปใชใ้นการพัฒนาสมรรถนะ
ใหก้ับครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการติดตามดแูลเป็นพี่เลีย้งคอย
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ชีแ้นะ ตลอดระยะเวลาที่ด  าเนินการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะจนครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มี
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

1.ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ
ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และรูปแบบของการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) ขัน้การเตรียมการ  2) ขั้น
การด าเนินการ 3)  ขัน้ตรวจสอบคณุภาพ 4) ขัน้การรายงานผล 

2. ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีความสามารถเขียนรายงาน
การประเมินตนเองได้ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 2) ขอ้มูลพืน้ฐานของ
สถานศึกษา 3) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5) แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. เจตคติต่อดา้นการประกันคุณภาพภายใน มี ความรูส้ึก ความสนใจใฝ่รู ้มีความ
มุ่งมั่น กระตือรือรน้ และมีความรบัผิดชอบใหค้วามร่วมมือที่ดีต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

จากวิธีด าเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในที่สรา้งขึน้ครัง้นี ้ สามารถน าไปใชเ้ป็นนวัตกรรมในการพัฒนาสมรรถนะใหก้ับครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างมีประสิทธิผล โดยการติดตามดแูลเป็นพี่เลีย้ง
คอยชีแ้นะ ตลอดระยะเวลาที่ด  าเนินการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะ    

 
ระยะท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ 

ภายในโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
การประเมินประสิทธิผลของการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในโดยใช้

รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง มีผู ้เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ 
จ านวน 18 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 72.22  มีอายุ 36 ปี ขึน้ไป รอ้ยละ 44.44 วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอ้ยละ 66.67 และประสบการณ์การท างานดา้นการประกนัคุณภาพ 
6-10 ปี รอ้ยละ 55.56 ตามล าดบั 

ในการประเมินประสิทธิผลของการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในโดย
ใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ครัง้นี ้ผูวิ้จยัประเมินจากผล
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ จ านวน 18 คน พบว่าผล
การประเมินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) จากผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน พบว่าข้อมูล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มีคณุภาพระดบัสงู จ านวน 14 คน (คะแนนอยู่ระหว่าง 21 - 30 
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คะแนน) คิดเป็นรอ้ยละ 77.78 และระดับปานกลาง จ านวน 4 คน (คะแนนอยู่ระหว่าง 17-20 
คะแนน)  คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 และการวิเคราะหผ์ลการพัฒนาขอ้มูลจากการสมรรถนะดา้นการ
ประกันคณุภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสาน
กับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่ เลีย้งโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
สมรรถนะการประกนัคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง และการติดตามผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห ์โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหุ
นามทางเดียวแบบวดัซ  า้ (One-way MANOVA; Repeated measures) ดงัตารางที่ 20 
 
ตาราง 19  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา ช่วงเวลาการวัด n     M  SD ระดับ 

ความรูด้า้นการประกนัคณุภาพ
ภายใน 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ติดตามผล 

18 
18 
18 

  8.556 
14.556 
16.556 

1.72 
  .92 
1.04 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ทกัษะการเขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ติดตามผล 

18 
18 
18 

 6.111 
17.833 
23.778 

1.71 
3.94 
3.76 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

เจตคติต่อการประกนัคณุภาพ
ภายใน 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ติดตามผล 

18 
18 
18 

 3.747 
 4.436 
 4.731 

0.28 
0.20 
0.10 

มาก 
มาก 
มากที่สดุ 

 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนสมรรถนะดา้นความรู้การ
ประกันคุณภาพภายใน ทักษะการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนมีความรูก้ารประกนัคณุภาพภายใน ก่อนทดลอง อยู่ในระดบัปานกลาง 
(M = 8.556, SD =1.72) หลังทดลอง อยู่ในระดับมาก  (M = 14.556, SD = .92) และในระยะ
ติดตามผล อยู่ในระดับมาก (M = 16.556, SD = 1.04) มีทักษะการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ก่อนทดลอง อยู่ในระดับน้อย (M = 6.111, SD = 1.71) หลังทดลอง อยู่ในระดับ
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ปานกลาง (M = 17.833, SD = 3.94) และในระยะติดตามผล อยู่ในระดับมาก (M= 23.778, SD 
= 3.76) และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน ก่อนทดลองอยู่ในระดบัมาก (M = 3.747, SD 
= 0.28) หลังทดลอง อยู่ในระดับมาก (M = 4.436, SD = 0.20) และในระยะติดตามผล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (M = 4.731, SD = 0.10) ซึ่งสามารถแสดงผลคะแนนเฉลี่ย ก่อนการอบรม หลัง
การอบรม และระยะติดตามผล จากภาพประกอบ 7 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  การเปรียบเทียบกราฟเสน้ แสดงผลคะแนนเฉล่ีย ก่อนการอบรม หลงัการอบรม  
และระยะติดตามผล ดา้นความรู ้ดา้น ทกัษะ และเจตคตติ่อการประกนัคณุภาพภายใน 

 
แสดงใหเ้ห็นว่าครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  เมื่อได้รบัการอบรมโดยใชรู้ปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งแลว้ มีคะแนนเฉล่ียดา้นความรูก้ารประกนัคณุภาพภายในทกัษะการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน สูงขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัก่อนทดลอง โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบจากกราฟแท่ง ดงัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8  การเปรียบเทียบกราฟแท่ง แสดงผลคะแนนเฉล่ีย ก่อนการอบรม หลงัการอบรม  
และระยะติดตามผล การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

              

จากภาพกราฟทั้งสองภาพแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย ก่อนการอบรม หลัง
การอบรม และระยะติดตามผล การพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายใน ทัง้สองภาพ 
สะทอ้นใหเ้ห็นว่ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ที่ใชใ้นการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ ซึ่งกระบวนการพัฒนาสมรรถนะในครัง้นี ้ ผูวิ้จัยจดักิจกรรมที่เนน้การ
พัฒนาให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเกิดการเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในไดจ้ริง ซึ่งต่างกับการฝึกอบรมโดยทั่วไปที่ให้ความรู้แบบกวา้ง ๆ  ซึ่งรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่ผสมผสานวิธีการชีแ้นะ ไดก้ าหนดเนือ้หาการอบรมที่ชดัเจนตรงกบัความตอ้งการของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วยเนื ้อหาด้านความรูด้้านการประกันคุณภาพภายใน, 
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยน า
กระบวนการ Grow Model มาเป็นเทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ โดยทุกค าถามเป็นค าถามที่สรา้งแรง
บันดาลใจให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ที่เขา้รบัการอบรมผลักดันพลังความคิดของตนเอง
ออกมาเพื่อก าหนดเป็นเป้าหมาย  ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านความรูก้ารประกันคุณภาพ
ภายในและดา้นเจตคติต่อการประกันคณุภาพภายใน ส าหรบัการอบรมใหค้วามรูเ้ชิงปฏิบัติ เรื่อง
วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) โดยน าวิธีการระบบพี่เลี ้ยง  ช่วยในการสร้าง

0 5 10 15 20 25

ก่อนอบรม

หลงัอบรม

ติดตามผล

Chart Title

เจตคติ ทกัษะ ความรู้
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สมัพนัธภาพ การใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจ จะเนน้ใหค้วามรู ้เรื่องวิธีการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)การติดตามผลจนประสบความส าเร็จ  

 
ตาราง 20 ผลการทดสอบการกระจายตวัเป็นปกติระหว่างช่วงเวลาการวดัผล 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา ช่วงเวลาใน
การวดั 

Kolmogorov-Smirnov Shapio-Wilk 
Value df p Value df p 

ความรู้ดา้นการ
ประกันคุณภาพ

ภายใน 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ติดตามผล 

.293 

.241 

.221 

18 
18 
18 

.000* 

.007* 

.021* 

.804 

.836 

.892 

18 
18 
18 

.002* 

.005* 

.041* 
ทักษะการเขยีน

รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)   

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ติดตามผล 

.242 

.128 

.079 

18 
18 
18 

.007* 
.200 
.200 

.921 

.957 

.976 

18 
18 
18 

.137 

.540 

.898 
เจตคตติ่อการประกัน 

คุณภาพภายใน 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ติดตามผล 

.143 

.207 

.100 

18 
18 
18 

.200 
.040* 
.200 

.957 

.892 

.962 

18 
18 
18 

.553 
 .042* 
.647 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 
จากตาราง 21 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน ดา้น

ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 
จ าแนกตามช่วงเวลาในการวดัจ านวน 3 ครัง้ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนตัวแปรพหุนาม
แบบวดัซ า้ทางเดียว (One-Way MANOVA Repeated Measures) คะแนนดา้นความรูก้ารประกนั
คณุภาพภายใน ระยะก่อนทดลอง ระยะหลงัทดลอง และระยะติดตามผล คะแนนดา้นเจตคติต่อ
การประกนัคณุภาพภายใน ระยะหลงัทดลอง มีการกระจายตวัของคะแนนที่มีการละเมิดขอ้ตกลง
เพียงเล็กนอ้ย มีการแจกแจงปกติหลายตวัแปร (Multivariate normal distribution) เมื่อพิจารณา
ค่าสถิติ Shapiro - Wilk เนื่องจากขนาดตัวอย่างมีจ านวนน้อยกว่า 50 คน จึงพบว่าคะแนนดา้น
ความรูด้้านการประกันคุณภาพภายใน ระยะก่อนทดลอง (W-test = .804, p = .002) ระยะหลัง
ทดลอง (W-test = .836, p = .005) และระยะติดตามผล (W-test = .892, p = .041)   และ
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คะแนนดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ระยะหลังทดลอง (W-test = .892,  P= 
.042) มีการกระจายตัวของคะแนนที่มีการละเมิดขอ้ตกลงเพียงเล็กน้อย นอกนั้นมีการแจกแจง
ปกติหลายตัวแปร (Multivariate normal distribution) เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Shapiro – Wilk ของ
คะแนนดา้นทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการกระจายตวัของคะแนนเป็น
ปกติ จากการทดสอบจึงถือไดว่้าตัวแปรตามในแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงเป็นปกติ  ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

สรุปไดว่้าคะแนนก่อนทดลอง หลงัทดลอง และระยะติดตามผล ส่วนใหญ่ผ่านขอ้ตกลง
เกี่ยวกบัการกระจายตวัเป็นปกติของคะแนน ยกเวน้คะแนนความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 
และดา้นเจตคติต่อการประกันคณุภาพภายใน บางช่วงของการวดัเท่านัน้ที่มีการละเมิดขอ้ตกลง
ดงักล่าวและมีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ซึ่งสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปวิเคราะหค์วามแปรปรวนของ
ตวัแปรพหุนาม (MANOVA) ได ้ 

 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของตวัแปรพหนุามแบบวดัซ า้โดยพิจารณาช่วงเวลา
การวดั 
 
 

  Multivariate Tests   Value    F 
Hypothesis Error 

  p 
Observed  
  Power     df df 

  ภายในกลุ่ม 

    ช่วงเวลา 
     (time) 

 
     Pillai's Trace 
     Wilks' Lambda 
    Hotelling's Trace 
   Roy's Largest Root 

 
    .992 
    .008 
118.874 
118.874 

 
237.749 
237.749 
237.749 
237.749 

 
  6.000 
  6.000 
  6.000 
  6.000 

 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

 
 .000 
 .000 
 .000 
 .000 

 
    1.000 
    1.000 
    1.000 
    1.000 
 

 
จากตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยดา้นความรูด้า้นการประกันคุณภาพ

ภายใน ทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อวดัในช่วงเวลาต่างกัน พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 (Pillai's Trace = .992, F = 237.749, df =6, p =.000) โดยค่า
ขนาดอิทธิพลของความแตกต่างอยู่ในระดับมาก (Effect Size: = .992) ซึ่งผลการศึกษามีจ านวน
ตัวอย่างและขนาดอิทธิพลของความแตกต่างเพียงพอต่อการส่งผลให้มีนัยส าคัญทางสถิติจริง  
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(Observed power = 1.000) แสดงว่าอิทธิพลของรูปแบบการฝึกอบรมผสานกับวิธีการชีแ้นะและ
ระบบพี่เลีย้งนัน้ไม่คงที่ กล่าวคือ คะแนนความรูท้กัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเจตคติ แตกต่างกนัเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่วดั  
 

ตาราง 22  ผลการทดสอบ (Univariate tests) ตามช่วงเวลาการวดั 
 

ตวัแปรที่
ศึกษา 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ความรู ้ ภายในช่วงเวลาการวดั 
กลุ่มทดลอง 
ความคลาดเคลื่อน 

 
624.000 
36.000 

 
2 
34 

 
312.000 
1.059 

 
294.667* 

 
.000 

ทกัษะ ภายในช่วงเวลาการวดั 
กลุ่มทดลอง 
ความคลาดเคลื่อน 

 
2909.148 
177.579 

 
2 
34 

 
1454.57 
5.221 

 
278.594* 

 
.000 

เจตคต ิ ภายในช่วงเวลาการวดั 
กลุ่มทดลอง 
ความคลาดเคลื่อน 

 
9.178 
0.908 

 
2 
34 

 
4.589 
0.027 

 
171.852* 

 
.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 

จากตาราง 23 จากการทดสอบ(Univariate tests) ตามช่วงเวลาวดั พบว่า ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนที่ไดร้บัการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน  มีคะแนนความรู้
ดา้นประกนัคณุภาพภายใน ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการ
ประกนัคณุภาพภายใน ระหว่างก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผลแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 294.667, p = 000, F = 278.594, p = .000, F = 171.852  
p= .000 ตามล าดบั)  
  



  202 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะเปรียบเทียบรายคูใ่นช่วงเวลาที่แตกต่างกนั 
 

ตวัแปรที่วดั 
ช่วงเวลา 
การวดั 

M 
ช่วงเวลาการวดั 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
ระยะติดตาม

ผล 
ความรู ้ ก่อนทดลอง 

หลงัทดลอง 
ระยะติดตามผล 

8.556 
14.556 
16.556 

- 6.000* 
- 

8.000* 
2.000* 

- 
ทกัษะ 
 
 
เจตคต ิ
 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ระยะติดตามผล 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 
ระยะติดตามผล 

6.111 
17.833 
23.778 
3.747 
4.436 
4.731 

- 
 
 
 
- 

11.722* 
- 
 

.689* 
- 

17.667* 
5.944* 

- 
.984* 
.295* 

- 
 

 

มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 

จากตาราง 24 พบว่าความรูด้้านประกันคุณภาพภายใน ทักษะการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน หลงัทดลองกบัก่อนทดลอง ระยะ
ติดตามผลกบัก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่า 
คะแนนความรูด้า้นประกนัคณุภาพภายใน ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
เจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  แตกต่างกัน เมื่อวัดในช่วงเวลาต่างกัน  โดยความรูด้้าน
ประกันคณุภาพภายใน หลงัทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนทดลอง (หลงัทดลอง: M = 14.556; 
ก่อนการทดลอง: M = 8.556) ระยะติดตามผลกับก่อนการทดลอง  (ระยะติดตามผละ  M = 
16.556; ก่อนการทดลอง: M = 8.556) หลงัทดลองกับระยะติดตามผล (หลงัทดลอง: M =14.556; 
ระยะติดตามผละ M = 16.556)  ของความรูด้้านประกันคุณภาพภายใน  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลังทดลองกับก่อน
ทดลอง (หลังทดลอง: M = 17.833; ก่อนการทดลอง: M = 6.111) ระยะติดตามผลกับก่อนการ
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ทดลอง (ระยะติดตามผละ M = 23.778; ก่อนการทดลอง: M = 6.111) หลังทดลองกับระยะ
ติดตามผล (หลังทดลอง: M =17.833;ระยะติดตามผล M = 23.778) เจตคติต่อการประกัน
คณุภาพภายใน หลงัทดลองมีคะแนนเฉล่ียสงูกว่าก่อนทดลอง (หลงัทดลอง: M = 4.436; ก่อนการ
ทดลอง: M = 3.747) ระยะติดตามผลกบัก่อนการทดลอง (ระยะติดตามผละ M = 4.731; ก่อนการ
ทดลอง: M = 3.747) หลังทดลองกับระยะติดตามผล (หลงัทดลอง: M= 4.436; ระยะติดตามผละ 
M = 4.731 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 อาจเนื่องมาจากเมื่อครูอาชีวศึกษาเอกชน
ไดร้บัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบท าใหม้ีทกัษะเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง  

ภายหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเสร็จสิน้แล้ว ผูวิ้จัยจึงด าเนินการ
วิเคราะหค์วามพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
ดงัตาราง 25 
 

ตาราง 24 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 
 

ท่ี ประเด็น M SD ระดับ 
 1. 
 
 2. 
 3.         
 4. 
 
 5. 
 6. 
 7. 
 
 8. 
 9. 
10. 

การอบรมครัง้นีช้่วยใหท้่านมีความรูแ้ละเขา้ใจ 
แนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
การเตรียมความพรอ้มของวิทยากรมีความเหมาะสม               
เนือ้หาสาระของกจิกรรมทีใ่ชใ้นการอบรม 
ท่านไดร้บัการชีแ้นะในการจดัท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) เป็นอย่างด ี
น าความรูท้ี่ไดร้บัจากการอบรมไปใชป้ระโยชน ์
การอบรมครัง้นีม้ีแผนปฏิบตัิการและวิธีการอย่างชดัเจน 
การอบรมครัง้นีส้่งเสริมใหม้ีสมรรถนะดา้น ความรู ้ทกัษะ 
และเจตคติที่ด  ีต่อการประกนัคณุภาพภายใน 
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
สถานทีจ่ดัอบรมมีความเหมาะสม 
การประเมินผลความรู ้ทกัษะ และเจตคติ มีความ
น่าเชื่อถือ 

4.83 
 
4.89 
4.78 
4.78 
 
4.94 
4.72 
4.67 
 
4.50 
4.56 
4.61 

0.37 
 
0.31 
0.53 
0.53 
 
0.23 
0.45 
0.67 
 
0.69 
0.68 
0.68 

มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

                          รวม 4.72 0.51 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะ หลังจากทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในระยะติดตามผล
หลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์ผูวิ้จยัไดป้ระเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม พบว่า ภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.72, SD = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับ ไดแ้ก่ การน าความรูท้ี่ได้รบัจากการอบรมไปใช้ประโยชน ์
(M=4.94, SD =0..23) การเตรียมความพรอ้มของวิทยากรมีความเหมาะสม (M = 4.89, SD = 
0.31) การอบรมครัง้นีช้่วยใหท้่านมคีวามรูแ้ละเขา้ใจ (M=4.83, SD =0.37) ท่านไดร้บัการชีแ้นะใน
การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นอย่างดี (M = 4.78, SD = 0.53) เนือ้หาสาระของ
กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม (M = 4.78, SD = 0.53) การอบรมครัง้นีม้ีแผนปฏิบัติการและวิธีการ
อย่างชัดเจน (M =4.72, SD = 0.45) การอบรมครัง้นีส้่งเสริมมีสมรรถนะดา้น ความรู ้ทักษะและ
เจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพภายใน (M = 4.67, SD = 0.67) การประเมินผลความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ มีความน่าเชื่อถือ (M = 4.61, SD = 0.68) สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม (M = 
4.56, SD = 0.68) และระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม (M =4.50, SD = 0.69) 
ตามล าดบั  

ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสอบถามพูดคุยกับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในโดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิน้
เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์และผูวิ้จยัท าการนดัหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรมอีกครัง้  เพื่อเก็บขอ้มูล
อีกครัง้ครัง้นี ้มีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุเนื่องจากเห็นว่ามีประโยชนต์อ่การน าความรู ้ทกัษะ 
ที่ไดร้บัไปใชใ้นการปฏิบตัิงานดา้นประกนัคณุภาพภายในไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัเสียงสะทอ้น
จากครู A (นามสมมตุิ) ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ไดก้ล่าวว่า “จากที่เขา้ร่วมกิจกรรม คิดว่า กิจกรรมการอบรมท าให้
ขา้พเจา้และเพื่อนครูในวิทยาลยัมีความรู ้ความเขา้ใจเรื่องการประกนัคณุภาพภายในเป็นอย่างดีรู ้
มีประโยชน์มาก และยังได้รู ้วิธีน ากระบวนการชี ้แนะและระบบพี่เลี ้ยงมาต่อยอดใช้กับการ
แกปั้ญหาของผูเ้รียนไดอี้ก” และครู B (นามสมมตุิ) ไดก้ล่าวว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมากท าใหเ้ขา้ใจวิธี
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ที่สามารถน ามาสรา้งแรงจูงใจ ละลายความคิดที่ปิดกัน้ตนเองที่รูส้ึกว่าการ
ประกนัคุณภาพเป็นเรื่องยุ่งยาก ท าใหป้รบัเจตคติในการท างานดา้นการประกนัคณุภาพภายในดี
ขึน้มากทีเดียว” ซึ่งสอดคลอ้งกบั ครู C  กล่าวว่า “การฝึกอบรมครัง้นีเ้ป็นกิจกรรมที่ดีมาก ขอบมาก
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เพราะ ครูจะไดเ้ขา้ใจวิธีการท างานดา้นการประกันคุณภาพภายในไดช้ัดเจนขึน้  จากทีแรกไม่มี
ความมั่นใจ และมองงานประกันคุณภาพเป็นเรื่องยุ่งยาก  แต่เมื่อได้เข้ารับการกิจกรรมอบรม
พฒันาครัง้นี ้ท าใหไ้ดเ้ห็นแนวคิดของเพื่อนร่วมงานและแนวความคิดตน้แบบของท่านวิทยากรที่
ถ่ายทอดความรู ้สามารถน าไปเป็นตน้แบบในการท างานต่อไป”  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด  และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูเ้ขา้ร่วมอบรม มีสมรรถนะดา้นความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ทักษะ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  ส่งผลให้ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนและพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนดา้นการประกันคณุภาพภายใน  ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัย ค รั้งนี ้ เ ป็ น ก ารวิจั ย และพัฒ นา  (Research and Development) โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพื่อ การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่
เลีย้ง โดยศึกษาสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับ
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพภายใน
ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1  การศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรบัการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ประกนัคุณภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน  โดยใชวิ้ธี
การศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย 1) แนวคิดและองคป์ระกอบ
สม ร รถ น ะ  (Competency) 3 ด้ าน  ต าม แน วคิ ด ข อ ง เด วิท  แม ค เค ล แล น  (David C. 
McClelland.1973) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2547) ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ดา้นทักษะการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 2) กรอบแนวคิดการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 3) หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตัิการประกนัคณุภาพการศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และแนวคิดทฤษฎี
การศึกษาความต้องการจ าเป็น  (Needs) (Wikin & Altschuld, 1995; สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) 
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ประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ น ามาเป็นแนวคิดในการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นใน
การพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ และวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐาน
มาเป็นแนวทางในสรา้งรูปแบบการเพิ่มสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน
ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง  ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีเกี่ยวการพฒันารูปแบบ 
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในใหก้ับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
และวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง โดยน าผลของการศึกษาจากการวิจัยในระยะที่ 1  น ามาสรา้ง
เป็นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน  และตรวจสอบคุณภาพ ดา้น
ความเป็นประโยชน  ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในจากผูเ้ชี่ยวชาญ  จากนั้นจึงน ารูปแบบไปศึกษาทดลอง
กบัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตัวอย่างมากที่สุด เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ของรูปแบบในการน าไปใชแ้ละแก้ไข ปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่พบได้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในใหม้ีคุณภาพก่อนน าไปทดลองใชจ้ริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป  

ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง โดยน ารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน  มาใช้จริงกับกับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง  คือ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 18 คน 
ระหว่างวนัที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2562  โดยมีแบบแผนการทดลอง แบบมีการ
ทดสอบก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (One 
Group Pretest and Multiple Posttest Design) (Edmonds & Kennedy: 2013) โ ด ย ก า ร
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามทางเดี ยวแบบวัดซ ้า  (One-way MANOVA; Repeated 
measures) รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง โดยสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้
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สรุปผลการวิจัย 
ผูวิ้จยัเสนอผลการวิจยัตามล าดบั ดงัหวัขอ้ต่อไปนี ้

1.ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ประกอบด้วย 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหป์ระเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน เป็น
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ  สถิติที่ใช้ในการจัดล าดับความ
ต้องการจ า เป็ นการวิ เค ราะห์  Modified Priority Needs Index (PNImodified) การจัดล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใชก้ารเรียงดชันีจากมากไปหานอ้ย สรุปผลดงันี ้

1.ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิเคราะห์ด้วยวิธี Modified Priority Needs Index 
(PNImodified) จดัล าดบัความส าคญั โดยสมรรถนะที่มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด ไดแ้ก่ ทักษะดา้น
การประกันคุณภาพภายใน(PNImodified = 0.50) รองลงมา เจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  
(PNImodified = 0.45) และความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน (PNImodified = 0.42) ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความต้องการจ าเป็นล าดับแรกของแต่ละด้าน  
พบว่า 

1.1 ด้านทักษะการประกันคุณภาพภายใน มีความต้องการจ าเป็นสูงสุด 
พบว่าประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ สามารถรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR)ส่งตน้สงักดั (PNImodified = 0.64) 

1.2 ด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  มีความต้องการจ าเป็น
รองลงมา พบว่าประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คือ มีความมุ่งมั่นพยายามจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย (PNImodified = 0.53) 

1.3 ดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน มีความตอ้งการจ าเป็นล าดับ
สดุทา้ย พบว่าประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสดุ คือ วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้ง
กบัเกณฑแ์ต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (PNImodified = 0.50) 

2. สาเหตุที่เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจาก 1) ครูขาดสมรรถนะ ความรู ้ความ
เขา้ใจ ทักษะ และขาดการติดตามรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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2) ครูขาดการวางแผนเก็บขอ้มูลอย่างต่อเนื่อง 3) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 4) ภาระงานที่
รบัผิดชอบมีจ านวนมาก ตามล าดบั 

3.แนวทางการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน พบว่า 1) ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัและการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูโดย
ใชวิ้ธีการระบบพี่เลีย้งคอยชีแ้นะอย่างต่อเนื่อง 2) ร่วมกนัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้ง
กบัเกณฑข์องมาตรฐานการอาชีวศึกษา 3) สรา้งแรงจูงใจใหก้ับครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 4) 
ร่วมมือจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย 

 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน
โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในโดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งไดรู้ปแบบที่มี  6 องคป์ระกอบ 
ประกอบดว้ย 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ  อธิบายถึง สภาพ ปัญหา ในการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน และเหตุผลที่
ส  าคัญในการสรา้งรูปแบบพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการ
ฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

2. หลักการของรูปแบบ แนวคิด ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะของครูด้านการประกันคุณภาพภายใน, ความรูเ้รื่องแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561และแนวคิดการ
การฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

3. วตัถุประสงคข์องรูปแบบเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายใน
ของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. โครงสรา้งเนือ้หาการด าเนินกิจกรรมประกอบดว้ย 
4.1 ความรู้เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
4.2 รูปแบบของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ 1.ขั้นการ

เตรียมการ   2.ขัน้การด าเนินการ  3.ขัน้ตรวจสอบคณุภาพ และ 4.การรายงานผล 
5. ลักษณะส าคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ

ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเชตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธี การฝึกอบรมที่
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ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับวิธีการชีแ้นะ
(Gottesman,Barbara L.,and,James O.Jennings.1994)ผสมผสานกับแนวคิดและทฤษฎีระบบ
พี่เลี ้ยงมอรท์ัน  คูเปอร  ์และปาลเมอร  ์(Morton-Cooper and Palmer, 2000) ประกอบด้วย  4 
ขัน้ตอน ดงันี ้ไดแ้ก่ 

1. ขัน้เตรียมการ ประกอบดว้ย 
1) การวิเคราะหค์วามพรอ้ม 
2) การคดัเลือกผูช้ีแ้นะและพี่เลีย้ง 
3) อบรมการเป็นผูช้ีแ้นะและการเป็นพี่เลีย้ง 
4) จบัคู่ระหว่าง ผูช้ีแ้นะ พี่เลีย้ง ผูร้บัการดแูล 

2. การวางแผน ประกอบดว้ย 
1) การวางแผนก าหนดวนัเวลา ในการฝึกอบรม 
2) ก าหนดวิธีการและกิจกรมในการพฒันาสมรรถนะ 

3. การด าเนินการการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบการผสมผสานวิธี ประกอบดว้ย 
1) วิธีการฝึกอบรม 
2) วิธีการชีแ้นะ โดยใชก้ระบวนการ Grow Model (Whitmore.2002) 
3) การใชร้ะบบพี่เลีย้ง 

4. การประเมินผลของรูปแบบพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1) ดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 
2) ดา้นทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 
3) ดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน 

โดยท าการติดตามการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน ของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน โดยประเมินผล 3 ครัง้ ไดแ้ก่ 

1) ประเมินผลก่อนการทดลอง 
2) ประเมินผลหลงัสิน้สดุการทดลอง 
3) ประเมินผลระยะติดตามผลหลงัการทดลอง 4 เดือน 

หมายเหตุ: การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้รับการอบรมต้องไม่ต  ่ากว่า 80%ของ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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6. การบรรลุเป้าหมายตามสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

6.1 ความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน มีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้
ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และรูปแบบของการประกันและรูปแบบของการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
ขัน้การเตรียมการ ขัน้การด าเนินการ ขัน้ตรวจสอบคณุภาพ การรายงานผล 

6.2 ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีความสามารถเขียน
รายงานการประเมินตนเองไดค้รบถว้น ประกอบดว้ย 

1) บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 
2) ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 
3) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
5) แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

6.3 เจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน มี ความรูส้ึก ความสนใจใฝ่รู ้มี
ความมุ่งมั่น กระตือรือรน้ ค่านิยมและมีความรบัผิดชอบใหค้วามร่วมมือที่ดีต่อการประกนัคณุภาพ
ภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด ไดแ้ก่ ทักษะ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ผู ้วิจัยจึงได้จัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะให้กับครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษา จ านวน 24 ชั่วโมง เป็นการฝึกปฏิบตัิมากกว่าการบรรยายใหค้วามรู ้ผูวิ้จยัจึงออกแบบ
เป็นภาคฝึกปฏิบัติ จ านวน  16 ชั่วโมง และภาคบรรยายใหค้วามรู ้จ านวน 8 ชั่วโมง ประกอบดว้ย
กิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1 ความรูเ้รื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 กิจกรรมที่ 2 รูปแบบของการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากิจกรรมที่  3 การสรา้งแรงบันดาลใจดว้ยการฝึกอบรมโดยใช้
รูปแบบการผสมผสานวิธีการชีแ้นะกิจกรรมที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลู และวิธีเก็บรวบรวมขอ้มลูตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และกิจกรรมที่ 5 วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็น
การพัฒนาด้านทักษะ โดยน าวิธีการระบบพี่เลีย้งช่วยในการสรา้งสัมพันธภาพ การให้ความ
ช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจ การติดตามผล 

จากผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คณุภาพภายใน ดา้นความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของ
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รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมผสมผสาน
กบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ตามความคิดเห็นของผูเ้ขียวชาญพบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย M= 4.67 และS.D= 0.45)  เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ ดา้นความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย M= 4.76 และS.D= 
0.42) รองลงมาดา้นความเป็นประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย M= 4.68 และS.D= 0.45) ดา้นความถูกตอ้ง 
(ค่าเฉลี่ย M= 4.64 และS.D= 0.47)และดา้นความเป็นไปได ้(ค่าเฉล่ีย M= 4.60 และS.D= 0.47) 
ตามล าดบั 

3.ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

จากการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน  ไป
ทดลองใชจ้ริงกบัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ไดผ้ลการประเมินประสิทธิผลการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบ
พี่เลีย้ง สรุปไดด้งันี ้

3.1 ผลการวิเคราะหค์่าเฉล่ียดา้นความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน  ทักษะ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายในของครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อวัดในช่วงเวลาต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (Pillai's Trace = .992 F = 237.749, df = 6, p=.000) และผลการเปรียบ
เทีนบค่าเฉลี่ยความรูด้า้นการประกนัคุณภาพภายใน ทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และเจตคติต่อการประกันคณุภาพภายใน มีคะแนน ระหว่างก่อนทดลอง หลงัทดลอง และ
ระยะติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (F = 294.667, p = .000, F = 
278.594, p= .000, F = 171.852, p =.000 ตามล าดับ)  แสดงใหเ้ห็นว่าครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รบัการอบรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง มี
คะแนนเฉลี่ยดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน ดา้นทกัษะการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และดา้นเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายในสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนทดลอง 

3.2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ หลังจากทดลองใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกันคุณภาพภายใน ระยะติดตามผล ผู ้วิจัยไดป้ระเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม พบว่า 
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด (M = 4.72, SD = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า 
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ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ การน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการอบรมไป
ใชป้ระโยชน ์(M=4.94, SD =0..23) การเตรียมความพรอ้มของวิทยากรมีความเหมาะสม (M = 
4.89, SD = 0.31) การอบรมครัง้นีช้่วยใหท้่านมีความรูแ้ละเขา้ใจ (M=4.83, SD =0.37) ท่านไดร้บั
การชี ้แนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นอย่างดี (M = 4.78, SD = 0.53) 
เนือ้หาสาระของกิจกรรมที่ใชใ้นการอบรม (M = 4.78, SD = 0.53) การอบรมครัง้นีม้ีแผนปฏิบัติ
การและวิธีการอย่างชัดเจน (M =4.72, SD = 0.45) การอบรมครัง้นี ้ส่งเสริมมีสมรรถนะด้าน 
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพภายใน  (M = 4.67, SD = 0.67) การ
ประเมินผลความรู ้ทกัษะ และเจตคติ มีความน่าเชื่อถือ (M = 4.61, SD = 0.68) สถานที่จดัอบรม
มีความเหมาะสม (M = 4.56, SD = 0.68) และระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม (M 
=4.50, SD = 0.69) ตามล าดบั  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยครัง้นี ้มีประเด็นส าคัญที่จะน าเสนออภิปรายและเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
โดยแบ่งเป็นประเด็นหลกัๆ ตามล าดบัต่อไปนี ้

1.ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยสมรรถนะที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุด ไดแ้ก่ 
ทักษะด้านการประกันคุณภาพภายใน  รองลงมา เจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน   และ
ความรูด้า้นการประกนัคุณภาพภายใน ตามล าดบัทัง้นี ้เป็นเพราะทกัษะดา้นการประกันคุณภาพ
ภายในคือสมรรถนะที่มีความส าคญัและจ าเป็นมากที่สดุส าหรบัครูวิทยาลยัชีวศึกษาเอกชนที่ตอ้ง
ไดร้บัการพฒันาก่อนเป็นล าดับแรกอย่างจริงจงัเพราะทกัษะเกิดขึน้จากการฝึกฝน หรือการกระท า
บ่อย ๆ ทกัษะที่จะท าใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและการท างาน รองลงมาเป็น
ดา้นเจตคติต่อการประกันคณุภาพภายใน เพราะการมีเจตคติที่ดีจะท าใหเ้กิดแรงบันดาลใจที่จะ
แสวงหาความรู ้มีความเต็มใจร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นพฤติกรรมของผูท้ี่มีเจตคติที่ดีท าใหม้ี
แรงจูงใจปฏิบัติงานไดส้ าเร็จ เป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบัติงาน
ไดผ้ลงานที่โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบือ้งลึกที่ท าใหบุ้คคลปฏิบตัิงานไดส้ าเร็จ 
และดา้นความรูก้ารประกนัคุณภาพภายใน เป็น สิ่งที่ครูทุกคนตอ้งรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด
เฉพาะด้านเพื่อทราบความชัดเจนในสิ่งที่ตอ้งปฏิบัติ  จะเห็นว่าสมรรถนะด้านทักษะการประกัน
คณุภาพภายใน เจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน  และความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน 
มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาเพื่อผลักดนัใหก้ารปฏิบัติงานมีความส าเร็จ ซึ่งผลการประเมิน
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ความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงปริมาณยังสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
ดังบทสัมภาษณ์ของผู้อ  านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  คนที่ 1 กล่าว่า “ ควรพัฒนา
สมรรถนะดา้นทกัษะก่อน เพราะทกัษะดา้นงานประกนัคณุภาพภายใน จะท าใหค้รูมีความสามารถ
คน้ควา้หาความรูใ้นการวางแผนปฏิบตัิงานรวบรวม จัดเก็บเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ” และหวัหนา้งานประกนัคณุภาพวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน คนที่ 2 กล่าวว่า 
“ควรพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะก่อน เพราะถา้ครูมีทกัษะในงานดา้นการประกนัคณุภาพ จะท าให้
ครูมีเข้าใจกระบวนการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการประกันคุณภาพ  ตามวงจร PDCA ได้ และ
สามารถเขียน SAR ประเมินตนเองได้” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านองค์ประกอบสมรรถนะ
(Competency) 3 ด้านของเดวิด  แมคเคลแลน  (David C.McClelland,1973 ได้แก่ ความรู้คือ
ความรูเ้ฉพาะในเรื่องที่ตอ้งรูเ้ป็นความรูท้ี่เป็นสาระส าคัญ   ทกัษะคือสิ่งที่ตอ้งการใหท้ าไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทกัษะที่เกิดไดน้ัน้มาจากพืน้ฐานทางความรู ้และสามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างแคล่วคล่อง
ว่องไว และเจตคติเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบัติงานไดผ้ลงานที่
โดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากแรงผลกัดนัเบือ้งลึกที่ท าใหบุ้คคลปฏิบัติงานไดส้ าเร็จและบรรลผุล
สมัฤทธ์ิขององคก์าร สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ดสุิต ขาวเหลือง, (2554); และประจกัษ์ ทรพัยอ์ดุม, 
(2550) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จ าเป็นและมี
ผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน  ซึ่งมี 3 ทาง ได้แก่ 1) 
สมรรถนะของคนไดจ้ากพรสวรรคท์ี่ติดตัวมาแต่ก าเนิด   2) เกิดจากประสบการณ์ท างาน 3) เกิด
จากการฝึกอบรมและพัฒนา  และเมื่อพิจารณาผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 3 ล าดบัแรก
ของแต่ละดา้น พบว่า  

1.1 ดา้นทักษะการประกันคุณภาพภายใน มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด พบว่า
ประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คือ สามารถรวบรวมขอ้มูลจดัท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)ส่งตน้สังกัด  แสดงว่าครูตอ้งได้รบัความรู ้ทักษะ ในการคน้ควา้ติดตามหาความรู้
เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อวางแผนจัดเก็บเอกสารไดถู้กต้องตามเกณฑข์อง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 เมื่อเขา้ใจขัน้ตอนและไดข้อ้มลูครบสมบูรณจ์ะสามารถจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ได้ส าเร็จสอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ ์ 
(2552) กล่าวว่า สมรรถนะ  เป็นตัวที่ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก  เป็นการ
ตอบค าถามว่า “ท าอย่างไรที่จะท าใหง้านที่ไดร้บัมอบหมายประสบผลส าเร็จ (How)”มากกว่าการ
ตอบค าถามว่า “อะไรเป็นสิ่งที่หัวหนา้งานคาดหวังหรือตอ้งการ (What)”  และจากผลการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะพบว่าสมรรถนะที่ควรไดร้บัการพฒันาเป็นล าดับแรก 
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ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะ แสดงว่าทกัษะดา้นการประกนัคณุภาพภายในถอืเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นส าคญั
อย่างยิ่ง สอดคลอ้งกับส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2547) พบว่า“สมรรถนะคือ 
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะความสามารถและคณุลกัษณะอ่ืนๆ ที่ท า 
ใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองคก์ร”กล่าวคือ การที่บุคคล
จะ แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/
ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่งอธิบายว่า “สามารถ
ใหบ้ริการที่ ผูร้บับริการตอ้งการได”้ นัน้ หากขาดองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความรูใ้นงานหรือทกัษะ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาขอ้มูลจากคอมพิวเตอรแ์ละคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น 
อดทน ชอบ ช่วยเหลือผู ้อ่ืน แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการ
ใหบ้ริการที่ ผูร้บับริการตอ้งการได ้

1.2 ดา้นเจตคติต่อการประกนัคุณภาพภายใน มีความตอ้งการจ าเป็นรองลงมา 
พบว่าประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุด  คือ มีความมุ่งมั่นพยายามจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนีก้ารใหค้วามเต็มใจร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เป็นพฤติกรรมของผูท้ี่มีเจตคติที่ดีท าใหม้ีแรงจูงใจปฏิบัติงานไดส้ าเร็จ  สอดคลอ้ง กับแนวคิดของ
เดวิด แมคเคลแลน (David C.McClelland.1973) องคป์ระกอบสมรรถนะ ดา้นแรงจูงใจ/ เจตคติ 
(motives / attitude) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดค านึงถึง  หรือต้องการ ซึ่งเป็นแรงขับให้แสดง
พฤติกรรมเป็นแรงจูงใจเป็นแรงส่งเสริมใหเ้ลือกจะท าหรือแสดงพฤติกรรม เพื่อใหบ้รรลเุป้าประสงค์
ที่ตอ้งการ และเป็นสาเหตุที่ท าให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน  เช่น คนที่มีลักษณะ
มุ่งมั่นต่อความส าเร็จสูง (Achievement) ก็จะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายกับตนเองอย่างทา้ทา้ย  และ
ทั้งนี ้จากผลการวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวช้องกับทัศนคติของครู โดย Atria,1999; Abstract) ได้
ศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกนัตณุภาพ และแผนพฒันาของมลรฐัอิลลินอยซต์่อทศันคติ
ของครูในรฐัชิคาโก ที่เกี่ยวขอ้งกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาบนพืน้ฐานของทฤษฎี การ
เปลี่ยนแปลงองค์กร และทฤษฎีแรงจูงใจ ผลการวิจัยพบว่า ครูมีทัศนคติที่ดีต่อ กระบวนการ
ประกนัคณุภาพ และแผนพฒันาของมลรฐัอิลินอยซ ์

1.3 ด้านความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน  มีความตอ้งการจ าเป็นล าดับ
สดุทา้ย พบว่าประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสดุ คือ วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้ง
กบัเกณฑแ์ต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จะเห็นไดว่้าการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จไดค้รูตอ้งมีความรูจ้ริงในเกณฑแ์ต่ละดา้นของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่เป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวนา กิตติวิมลชยั และคณะ 
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(2551) พบว่าปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายท าใหบุ้คลากรไม่เขา้ใจนโยบายประกนัคณุภาพ
ของมหาวิทยาลยั ท าใหเ้กิด ความเบื่อหน่าย ไม่อยากใหค้วามร่วมมือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู ้
ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน มีนอ้ย มากและไม่มีวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน ไม่ แจง้ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนล์่วงหนา้ ดังนั้นตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหบุ้คลากรอธิบายใหง้่ายชดัเจน เขียนอธิบายให้
เข้าใจง่าย ๆ หรือชี ้แจงนโยบายอย่างต่อเนื่องและ  มั่นใจว่าบุคลากรรบัรูแ้ละรบัทราบทุกกลุ่ม 
บุคลากรส านักงานประเมินจะตอ้ง รบัทราบขัน้ตอนการตรวจประเมิน คุณภาพภายในเป็นอย่างดี 
หรือควรจะอบรมบุคลากรใหม้ีความรูก้่อนลงพืน้ที่เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 

2. สาเหตทุี่เกิดความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  สาเหตุเนื่องจาก 1) ครูขาดสมรรถนะ ความรู ้ความ
เขา้ใจ ทักษะ และขาดการติดตามรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2) ครูขาดการวางแผนเก็บขอ้มูลอย่างต่อเนื่อง 3) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 4) ภาระงานที่
รบัผิดชอบมีจ านวนมาก ตามล าดับ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร
สถานศึกษา หวัหนา้งานประกนัคณุภาพภายใน และครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน อาจเป็นเพราะ
ครูส่วนใหญ่ขาดการติดตามรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในการวางแผนเก็บขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง และมีความรูส้ึกต่องานประกันคณุภาพ
ภายในว่าเป็นภาระทางดา้นเอกสาร สอดคลอ้งกับงานวิจยัของวิภาดา ศรีจอมขวัญ (2556) เรื่อง
รูปแบบบริหารการพฒันาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาไทยพบว่าสภาพการบริหารการพฒันาสมรรถนะ
ครูอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาและครูอาชีวศึกษา รอ้ยละ 90 ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบบริหารการพัฒนา
สมรรถนะครูอาชีวศึกษาไทย  ควรมีลักษณะดังนี ้ รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาไทยที่เป็นมาตรฐาน มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู อาชีวศึกษาที่เป็นระบบ ดว้ย
การมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มีการก าหนดแผนกลยุทธ ์ในการพฒันาสมรรถนะ
ครูอาชีวศึกษาอย่างเขม้ขน้ และมีเป้าหมายชดัเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร มีการทดสอบและมี
ประเมินผลโดยใชร้ะบบสารสนเทศจึงจะประสบความส าเร็จ  

3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน เป็นขอ้มลูเชิงคณุภาพที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้งาน
ประกนัคณุภาพภายใน และและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคณุภาพภายใน พบว่า1) ผูบ้ริหารตอ้ง
ใหค้วามส าคัญและการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูโดยใชวิ้ธีการระบบพี่เลีย้งคอยชีแ้นะอย่าง
ต่อเนื่อง 2) ร่วมกันวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมาตรฐานการ
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อาชีวศึกษา 3) สรา้งแรงจูงใจใหก้ับครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 4) ร่วมมือจดัท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ตามความคิดเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูล คือ การให้ความรู้ การอบรมพัฒนาสมรรถนะในด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตอ้งการแนวทางการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได ้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว ้ทั้งเนื่องจากมีการออกกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษาฉบบัใหม่  ท า
ใหค้รูผูป้ฏิบตัิงานขาดการติดตามข่าวสาร ขอ้ปฏิบตัิที่ยงัยึดโยงกบัรูปแบบเดิม ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมการนิเทศ  ติดตามและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และจากงานวิจยัของ ฮารเ์ปอร ์
(Harper. 2000) ไดศ้ึกษาเรื่อง บทบาทของทีมงานในการด าเนินงานดา้นการประกันคณุภาพและ
การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ระดบักลาง ผลการศึกษาพบว่า 1) การวางแผนเป็นทีมท าใหค้รูไดร้บั
การพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึน้ และทีมงานมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนแนวใหม่ 2) การ
ท างานเป็นทีมการสรา้งความตระหนัก ให้แก่ครูใหญ่ของแต่ละสถานศึกษา ในการเป็นผู้น า
กระบวนการเปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งกบัผลจากการสมัภาษณถ์ึงสาเหตทุีค่รูอาชีวศึกษาเอกชนขาด
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน  เนื่องจากขาดการติดตามรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดงันั้นการฝึกอบรม การใหค้วามรูใ้หก้บัผูร้บัผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายใน จึงเป็นแนวทางพัฒนาที่ส  าคัญประการแรก สอดคล้องกับนักวิชาการ 
(Delgado, 2014;สมชาติ กิจบรรยง, 2555) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม
การเรียนรูแ้ละพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ส  าคัญในการพัฒนาการ
บริหารจดัการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งข องการพฒันาองคก์าร สอดคลอ้งกับผลการศึกษาวิจยั ของรุ่งเรือง 
สิทธิจันทร ์ (2560) ที่พบว่า ควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ แจง้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่ง  จึงควรจัดอบรม เชิงปฏิบัติให้ความรู้กับครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายไดต้ระหนักในบทบาทหนา้ที่ดา้นการประกันคณุภาพ
ภายในของตนเอง โดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สอดคล้องกับ  ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ให้
ความหมายไว้ว่า  การฝึกอบรม คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งหรือ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2557 : 25-28) ได้
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กล่าวถึงการโคชหรือการชีแ้นะ โดยใชก้ระบวนการ Grow แต่ละขัน้ตอน คือการเป็นคู่คิดของผูร้บั
การโคชในกระบวนการพัฒนาที่สรา้งสรรค์ และกระตุ้นให้ผู ้รบัการโคชได้น าศักยภาพของตน
ออกมาใชอ้ย่างเต็มที่ เนน้การลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองเพื่อใหเ้กิดการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงที่
ดีกว่าเดิม น าไปสู่ทางเลือกที่จะไปสู่การบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในโดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง  ผลการพัฒนารูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งได้รูปแบบที่มี  6 องคป์ระกอบด้วย 1)ความเป็นมาและความส าคัญของ
รูปแบบ  2) หลกัการของรูปแบบ 3) วตัถุประสงคข์องรูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายใน 4) โครงสรา้งเนือ้หาการด าเนินกิจกรรม 5) ลักษณะส าคัญของรูปแบบ  6) การ
บรรลุเป้าหมายตามสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน โดยเนน้การฝึกปฏิบัติ จ านวน  15 
ชั่วโมง และภาคบรรยายให้ความรู้ จ านวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ความรูเ้รื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 กิจกรรมที่ 2 รูปแบบของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากิจกรรมที่ 3 การสรา้งแรงบันดาลใจดว้ยการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบการผสมผสาน
วิธีการชี ้แนะกิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล  และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และกิจกรรมที่ 5 วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นการพฒันาดา้น
ทักษะ โดยน าวิธีการระบบพี่เลีย้งช่วยในการสรา้งสัมพันธภาพ การให้ความช่วยเหลือ การให้
ก าลงัใจ การติดตามผลการสรา้งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายใน  ได้
ใชแ้นวคิดการผสมผสานวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายใน โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการของ
การชีแ้นะ(coaching) ของ Whitmore (2002: 8) และแนวคิดและทฤษฎีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring 
system) ของ Morton-Cooper and Palmer (2000) น ามาเป็นขั้นตอนของการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ัน

เตรียมการ ขัน้การวางแผน ขัน้การด าเนินการ และขั้นการประเมินผล โดยขั้นตอนการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ ดังกล่าวข้างตน้จะเนน้การพัฒนาสมรรถนะดา้นความรูก้ารประกัน
คุณภาพภายในและด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  ส่วนการอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ เรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยน าวิธีการระบบพี่เลีย้ง ช่วยใน
การสรา้งสมัพนัธภาพ การใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจ การติดตามผลจนประสบความส าเร็จ 
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ขั้นตอนดังกล่าวนี ้ จะเน้นการพัฒนาสมรรถนะดา้นทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  

สรุปผลจากการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความถูกตอ้งของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในโดย
ใช้รูปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลี ้ยง ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย M= 4.67 S.D= 0.45)  เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สดุ ดา้นความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย M= 4.76 S.D= 0.42) รองลงมาดา้นความเป็นประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย M= 4.68 
และ S.D= 0.45) ด้านความความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย M= 4.64 และ S.D= 0.47)และด้านความ
เป็นไปได ้(ค่าเฉล่ีย M= 4.60 และ S.D= 0.47) ตามล าดับ ทั้งนีแ้สดงว่ารูปแบบที่ใชใ้นการพัฒนา
สมรรถนะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบ
การผสมผสานวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งครัง้นี ้มีผลท าใหค้รูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ไดร้บั
การฝึกอบรมในรูปแบบของการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง ซึ่งเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือ พฒันา
บุคคล ซึ่งเกิดจากสมัพนัธภาพระหว่างผูช้ีแ้นะ และผูร้บัการชีแ้นะ โดยผูส้อนแนะจดักิจกรรม มีการ
สะท้อนประสบการณ์ การสังเกต และการรวบรวมขอ้มูล ทั้งนีเ้พื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ส่งเสริม 
และปรบัปรุงการปฏิบัติงานของผูร้บัการชีแ้นะ ใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามตอ้งการ และบรรลเุป้าหมายของ
องคก์าร เมื่อน าระบบพี่เลีย้งมาผสานกับการชีแ้นะ ท าให้เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาลัย
เอกชน ที่เกิดจากการมีสมัพนัธภาพระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า โดยผูอ้าวโุส หรือรุ่นพี่ หรือผูท้ี่
มีประสบการณ์ หรือผู ้ที่อยู่ในระดับต าแหน่งสูงกว่าเป็นพี่เลีย้งให้กับรุ่นน้อง  ความส าเร็จตาม
เป้าหมายมีการพัฒนาดา้นส่วนบุคคลวิชาชีพและสังคม ระบบพี่เลีย้ง มีลักษณะส าคัญ คือการ
พัฒนาส่วนบุคคล การพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าดา้นอาชีพ  ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
Noe & Schmitt, 1986; Robertson & Downs, 1989 ที่กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรม  จ าเป็นตอ้ง
ใหค้วามสนใจต่อภาวะของผูร้บัการอบรม ก่อนการฝึกอบรม อนัไดแ้ก่ ความสามารถและแรงจูงใจ 
ของผูร้บัอบรม ความส าคญัระหว่างองคป์ระกอบทัง้สอง สรุปเป็นสมการไดด้งัต่อไปนี ้“การเรียนรู ้
=  ความสามารถ  x  แรงจูงใจ” ตามสมการดังกล่าวหมายถึงการเรียนรูข้องผูร้บัการอบรมจะไม่
เกิดขึน้เลย หากเขาไม่มีความสามารถหรือแรงจูงใจอย่างใดอยา่งหนึ่ง  นอกจากนัน้ผลของการวิจยั  
ก็ไดย้ืนยนัว่าผูท้ี่มีความสามารถและแรงจูงใจ  สามารถเรียนรูไ้ดด้ีกว่าผูท้ี่ไม่มีความสามารถและ
แรงจูงใจในการเขา้รบัการฝึกอบรม และขัน้ตอนในการอบรม 
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ผู้วิจัยจึงน าหลักการและแนวคิดวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง เป็นพืน้ฐานของการ
สังเคราะห์องค์ประกอบเชิงกระบวนการของรูปแบบการฝึกอบรม  เพื่ อให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดง้่าย การจัดกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการ
บรรยาย ดงันั้นในการพฒันาสมรรถนะการประกันคณุภาพภายในตอ้งเนน้ใหค้วามส าคัญในเรื่อง
ของทักษะปฏิบัติการลงมือปฏิบัติจริงเป็นส าคัญ และการปรบัเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ
ภายในไปพรอ้มๆ กนักบัการใหค้วามรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน  

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
โดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง 

3.1 จากผลการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง พบว่าผลการ
วิเคราะหค์่าเฉลี่ยดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน ทักษะการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อวัด
ในช่วงเวลาต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และผลการ
เปรียบเทีนบค่าเฉลี่ยความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ทกัษะการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน  มีคะแนน ระหว่างก่อนทดลอง หลัง
ทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่าครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อไดร้บัการอบรมโดยใชรู้ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง มีคะแนนเฉล่ียดา้นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพภายใน ดา้นทักษะการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายในสูงขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนทดลอง ทั้งนี ้แสดงว่ารูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยการฝึกอบรมโดยใชรู้ปแบบการผสมผสานวิธีการ
ชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งครัง้นี ้ มีเทคนิคในการด าเนินกิจกรรมการให้ความรูส้  าหรบัครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ดีกว่าการฝึกอบรมแบบปกติ เพราะการฝึกอบรมตามปกติ วิทยากรจะบรรยาย
ไปเรื่อย ๆ โดยผูเ้ขา้อบรมมีขอ้สงสยัแต่อาจไม่กลา้ถาม จึงเก็บขอ้สงสยัไวใ้นบางประเด็น 

จึงท าใหข้าดความรูแ้ละทกัษะที่ตอ้งการ อย่างไรก็ตามเมื่อใชรู้ปแบบการผสมผสาน
วิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งที่มีบรรยากาศส่วนบุคคล จากการประยุกตใ์ชก้ระบวนการ GROW 
Model ในการตัง้ค  าถามส่งเสริมใหค้รูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนไดใ้ชศ้ักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่ในการแก้ปัญหาและการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
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สอดคลอ้งกบัวิทมอร ์(เก็จกนก เอือ้วงศ,์ 2559, น. 7; อา้งอิงจาก ( Whitmore. 2009) กล่าวว่า การ
ชีแ้นะเป็นรูปแบบที่เนน้การสะทอ้นความคิดจากเพื่อนผูร้่วมวิชาชีพที่มีความเท่าเทียมกนัในความรู้ 
ทกัษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท างาน ไม่มีการประเมินผล แต่เป็นการพดูคยุสรา้ง
ความคุน้เคย และในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุน้การเรียนรูร้่วมกันของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
มีการสรา้งแรงบันดาลใจ ดึงศักยภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในดา้น ความรู ้ทักษะ และเจตคติ และนอกจากนี ้ส  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2559) ไดศ้ึกษาโครงการ การพัฒนาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้ง
ระบบพีเ่ลีย้ง Coaching and Mentoring โดยม ีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคก์าร ประเมินเฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมินบริบท 
(Context) 2) เพื่อประเมินปัจจัยน าเขา้ (Input) 3) เพื่อ ประเมินกระบวนการ (Process) และ 4) 
เพื่อประเมินผลลัพธ ์(IEST) ผลการวิจยัพบว่า ดา้นประสิทธิผล การด าเนินโครงการช่วยพฒันาครู
ในการจดัการเรียนการสอน การวิจยั ในชั้นเรียน ช่วยพัฒนาผูเ้รียนในดา้น Literacy, Numeracy 
และ Reasoning Ability ช่วยพฒันา ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ในการปฏิบตัิงานตามภาระหนา้ที่
ของตนเอง และครู ผู้บริหาร และ ศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการฯอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สดุ  

ทั้งนี ้ตามแนวคิดของ  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,2550;  Morton-cooper and Palmer, 
2000 กล่าวว่าการแสดงบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาในระบบพี่ เลี ้ยง  โดยพี่ เลี ้ยงจะน า
ประสบการณ์ที่ไดส้ั่งสมมาใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการสอนแนะ ใหค้วามรู ้ใหแ้รงจูงใจ และให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบสร้างสรรค์ (constructive feedback) เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้รับการดูแลมี
พฒันาการที่ดีดา้นวิชาชีพในสน้ทางนั้น ๆ ท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นเห็นคณุค่าในตนเองว่าตนเองมี
ความสามารถเพิ่มขึน้  เมื่อครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเองก็จะท าให้
สามารถปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส  าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) ที่เสนอว่าความสามารถของ
คนเรานัน้ไม่คงที่ สามารถยืดหยุ่นไดต้ามสภาวการณ ์นั่นคือบุคคลที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
ก็จะแสดงถึงความสามารถนัน้ออกมา จะเป็นผูม้ีความอดทน อุตสาหะไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรคง่าย 
ๆ และจะปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ  เช่นเดียวกับแนวคิดของ จอห์นสัน และจอห์นสัน 
(Johnson D. W.; & Johnson R. T, 1990 , p. 40) กล่าวว่าการฝึกอบรมโดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ได้คิดไตร่ตรองและได้ใช้ทักษะการท างาน
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ร่วมกนัสามารถช่วยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดม้ากขึน้ ความคาดหวงัเกี่ยวกบัผลลพัธ ์ ผูร้บัการอบรมตอ้ง
เชื่อว่า  ผลที่จะไดร้บัจากการฝึกอบรมมีความเกี่ยวขอ้งหรือช่วยน าไปสู่การท างานที่ดีขึน้  

3.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบ
การฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ หลงัจากการทดลองใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้น
การประกันคุณภาพภายใน ระยะติดตามผลหลังการทดลอง 4 สปัดาห ์ผูวิ้จยัไดป้ระเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรมต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน พบว่า 
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ไดแ้ก่ การน าความรูท้ี่ได้รบัจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ การเตรียมความพรอ้มของวิทยากรมีความเหมาะสม  การอบรมครัง้นี ้ช่วยให้ท่านมี
ความรูแ้ละเข้าใจ ได้รบัการชี ้แนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) เป็นอย่างดี 
เนือ้หาสาระของกิจกรรมที่ใชใ้นการอบรมครัง้นีม้ีแผนปฏิบตัิการและวิธีการอย่างชดัเจน การอบรม
ครัง้นีส้่งเสริมมีสมรรถนะดา้น ความรู ้ทกัษะและเจตคติที่ดีต่อการประกนัคณุภาพภายใน สถานที่
จดัอบรมมีความเหมาะสม และระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ทั้งนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  เมื่อผ่านกระบวนการฝึกการอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกนัคุณภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งท า
ให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  มีความรูด้้านการประกันคุณภาพภายใน มีทักษะการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมีเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายใน สงูขึน้กว่าก่อนการ
อบรม เนื่องจากกิจกรรมการฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในครัง้นี ้ เนน้
ใหค้รูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู ้เกิดความคิดในการแกปั้ญหาในงานของตน
อย่างแทจ้ริง ซึ่งกิจกรรมในแต่ละครัง้ มีการบรรยาย การอภิปรายโดยใชก้รณีศึกษา เพื่อหาขอ้สรุป
แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ยกประเด็นขึน้มา การเรียนรูร้ะหว่างเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้
จากใบงานและกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ ส่วนสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใชป้ระกอบการ
อบรม เนน้การแกไ้ขปัญหาจากการปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายใน และการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอนจะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงานดา้นประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยน า
ปัญหาที่เกิดขึน้จริงจากการปฏิบัติงานเป็นตัวก าหนดกระบวนการเรียนรูท้ี่ เชื่อมโยงโดยตรงกับ
กระบวนการท างาน สถานที่ท างานไดใ้กลเ้คียงกับสิ่งที่เกิดขึน้มากที่สุด  เพื่อสามารถน าความรู ้
ทกัษะ เจตคติที่ดี ที่ไดร้บัน าไปพฒันาการปฏิบตัิงานดา้นประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกบั โคลบ์ (Kolb, 1984, 
pp.22-29) กล่าวว่าการฝึกอบรมนอกจากก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ล้วยังก่อให้เกิดพฤติกรรมและ
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ทกัษะไดด้ว้ย มีการเลือกใชก้ิจกรรมการฝึกอบรมที่เหมาะสม ค านึงถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม 
เนื ้อหาสาระ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การถามตอบ การระดมสมอง 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติสอดคลอ้งกับ ดุสิต ขาวเหลือง, 2554 กล่าวถึงการเลือกวิธีการในการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม ควรพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ การเรียนรูแ้ละการถ่ายโอนความรูใ้นการ
เอือ้อ านวยความสะดวกในการเรียน ซึ่งตอ้งพิจารณาแรงจูงใจในการเรียนรู ้และสภาพที่เอือ้ต่อการ
ฝึกอบรมเช่น การเรียงล าดับเนือ้หาจากง่ายไปสู่เนื ้อหาที่ยากและซับชอ้น  ส่วนการเอือ้อ านวย
ความสะดวกในการถ่ายโอนเชื่อมโยงความรู ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมเกียรติ ทานอก และ 
คณะ (2556) ไดท้ าการวิจัย เรื่องการพัฒนาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching 
and Mentoring ผลการวิจัยพบว่า  1)หลังเข้าร่วมโครงการผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์และครู มี
สมรรถนะด้านความรู้อยู่ในระดับดี  และด้านการปฏิบัติงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครู มี
สมรรถนะดา้นการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  2)สมรรถนะพืน้ฐานด้านความรูข้องครูหลังเขา้ร่วม
โครงการสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.01ส่วนสมรรถนะพืน้ฐาน
ดา้นการปฏิบัติงานของครูหลังเขา้ร่วมโครงการสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ.01 3)ผูบ้ริหารมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้ง
ระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring อยู่ในระดับต ่า ศึกษานิเทศกม์ีความรูค้วามเขา้ใจ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และครูมีความรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง และโดยภาพรวมผูร้่วมโครงการ
พฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสรา้งระบบพี่เลีย้ง Coaching and Mentoring มีความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาครู อยู่ในระดับปานกลาง 4) เมื่อสิ ้นสุดโครงการผู้บริหารมีความสามารถ
เกี่ยวกบัการสอนงานและใหค้  าแนะนาโดยประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยม ประเมินโดยครูอยู่ในระดบัดี
ศึกษานิเทศกป์ระเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกบัการสอนงานและ ใหค้  าแนะน าอยู่ในระดับ
ดีประเมินโดยครูอยู่ในระดับดี 5)ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรูใ้น
ระดับดี 6)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรูท้ี่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑท์ี่ครูก าหนด และส่วนใหญ่ผ่านเกณฑท์ี่ครูก าหนดไว ้7)ผูบ้ริหารศึกษานิเทศกแ์ละครูมีความ
พึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

นอกจากรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน
ดงักล่าวมาขา้งตน้ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนได้รบัการอ านวยความสะดวกดา้นสถานที่ และ
อุปกรณ์ ซึ่งเอือ้อ านวยต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าใหบ้รรยากาศมีความเหมาะสมกับการ
ฝึกอบรม และที่ส  าคัญได้รบัความอนุเคราะหจ์ากท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็น
กนัเอง ตอบค าถามและแก้ไขปัญหาไดทุ้กเรื่องเมื่อครูผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมพฒันาสมรรถนะ
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มีขอ้สงสยัทัง้ในระหว่างการอบรมหรือหลงัจากการอบรมโดยใหค้  าปรกึษาทางออนไลนไ์ดทุ้กเวลา
ถา้มีขอ้สงสัย สอดคลอ้งกับเสียงสะทอ้นจากครูผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายใน 

“จากที่เขา้ร่วมกิจกรรม คิดว่า กิจกรรมการอบรมท าใหข้า้พเจา้และเพื่อนครูในวิทยาลยัมี
ความรู ้ความเขา้ใจเรื่องการประกนัคุณภาพภายในเป็นอย่างดีรู ้มีประโยชนม์าก และยงัไดรู้วิ้ธีน า
กระบวนการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้งมาต่อยอดใช้กับการแก้ปัญหาของผูเ้รียนไดอี้ก”  (จากครู A 
นามสมมตุิ ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน) 

“เป็นกิจกรรมที่ดีมากท าให้เข้าใจวิธีชี ้แนะและระบบพี่เลี ้ยง  ที่สามารถน ามาสร้าง
แรงจูงใจ ละลายความคิดที่ปิดกั้นตนเองที่รูส้ึกว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องยุ่งยาก ท าใหป้รบั
เจตคติในการท างานดา้นการประกันคณุภาพภายในดีขึน้มากทีเดียว” (จากครู B นามสมมุติ ครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน) 

“เป็นกิจกรรมที่ดีมาก  ขอบมากเพราะ ครูจะได้เข้าใจวิธีการท างานด้านการประกัน
คุณภาพภายในได้ชัดเจนขึน้ จากทีแรกไม่มีความมั่นใจ  และมองงานประกันคุณภาพเป็นเรื่อง
ยุ่งยาก แต่เมื่อไดเ้ขา้รบัการกิจกรรมอบรมพัฒนาครัง้นี ้ท าใหไ้ดเ้ห็นแนวคิดของเพื่อนร่วมงานและ
แนวความคิดตน้แบบของท่านวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู ้สามารถน าไปเป็นตน้แบบในการท างาน
ต่อไป” (จากครู C นามสมมตุิ ครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน) 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุดจาก สะทอ้นใหเ้ห็นว่ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะครู
วิทยาลัยอาชี วศึ กษา เอกชน  ที่ ใช้ใน การฝึกอบรมที่ ผสมผสานกับ วิ ธีก ารชี ้แน ะ  ซึ่ ง
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี ้  ผู้วิจัยจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาให้ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนเกิดการเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติงานดา้นการประกันคุณภาพภายในไดจ้ริง  ซึ่ง
ต่างกบัการฝึกอบรมโดยทั่วไปที่ใหค้วามรูแ้บบกวา้ง ๆ  ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานวิธีการ
ชีแ้นะ ไดก้ าหนดเนือ้หาการอบรมที่ชดัเจนตรงกบัความตอ้งการของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
ประกอบดว้ยเนื ้อหาด้านความรูด้้านการประกันคุณภาพภายใน, รูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยน ากระบวนการ Grow Model 
มาเป็นเทคนิคการสรา้งแรงจงูใจ เทคนิคการสะทอ้นคิด และการวางแผนลงมือปฏิบตัิ ดว้ยประเด็น
การตั้งค าถาม โดยทุกค าถามเป็นค าถามที่สรา้งแรงบนัดาลใจใหค้รูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ที่
เข้ารบัการอบรมผลักดันพลังความคิดของตนเองออกมาเพื่อก าหนดเป็นเป้าหมาย  ที่เน้นการ
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พัฒนาสมรรถนะดา้นความรูก้ารประกันคุณภาพภายในและดา้นเจตคติต่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ส าหรบัการอบรมใหค้วามรูเ้ชิงปฏิบัติ เรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โดยน าวิธีการระบบพี่เลีย้ง ช่วยในการสรา้งสมัพนัธภาพ การใหค้วามช่วยเหลือ การใหก้ าลงัใจ จะ
เน้นให้ความรู้ เรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)การติดตามผลจนประสบ
ความส าเร็จ  

สรุปไดว่้าจากผลการพัฒนาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะ
และระบบพี่เลีย้ง มีประสิทธิผลท าให้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
สมรรถนะดา้นความรูด้า้นการประกันคุณภาพภายใน ทกัษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน สามารถน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพภายใน ซึ่ง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผูบ้ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสามารถ
น าไปพฒันาสมรรถนะใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ส่งผลใหค้รูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดา้นการประกันคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 ไดส้  าเร็จ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและพัฒนาสมรรถนะครู
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตัิและ
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาควรน าข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพ
ภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ล าดับแรก น าไปใชใ้นการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะครูไดส้อดคลอ้งกับปัญหาและมีความ
ตอ้งการความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขก่อนในล าดบัแรก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรน าผลวิจยัในครัง้นี  ้ไปก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกับวิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง  ให้เกิดการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ทักษะและ มีเจตคติที่ดีต่อดา้นการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  และสรา้ง
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ความตระหนักในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาใหม้ีผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผูท้ี่ เกี่ยวข้องในการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรวางแผนส่งเสริมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกับ
โดยมีการปฏิบัติจริงโดยใช้วิธีการชี ้แนะและระบบพี่เลีย้ง  (Coaching Method and Mentoring 
System) กับครูอาชีวศึกษาเอกชน  ใหเ้กิดการแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะและ มีเจตคติที่ดี ทางดา้นการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1.ผูบ้ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ควรส่งเสริมพฒันาสมรรถนะครูโดยโดยการ

จดัอบรมมีพี่เลีย้งคอยใหค้  าชีแ้นะอย่างต่อเนื่อง โดยใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายกฎกระทรวงดา้น
การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ติดตามงาน  เป็นระยะ อย่าง
สม ่าเสมอ และพาไปศึกษาดูงานจากสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ  ผ่านการประเมินการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาในระดบั ดีมาก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานสู่ความส าเร็จ 

2. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะการประกัน
คณุภาพภายในสงูสดุเป็นล าดบัแรก ดงันัน้ผูบ้ริหารจึงควรเนน้การพฒันาดา้นทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกับ
การประกันคุณภาพภายใน และจัดฝึกอบรมใหค้วามรู ้พรอ้มทั้งปรบัเจตคติที่ดีต่องานดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในใหก้บัครูอาชีวศึกษาเอกชนอย่างสม ่าเสมอ และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสามารถน าความรู้ ทักษะที่ไดร้บัจากการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน  ไปใช้ในการการพัฒนาศักยภาพตนเอง  เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงเจตคติที่ดีขึน้ท าใหม้ีขวญัและก าลังใจที่ดีในการท างาน สามารถท างานของตนดว้ย
ความยินดีและพอใจ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  สรา้งแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบตัิงานดา้นการประเมินและการประกนัคณุภาพภายในไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมสมรรถนะการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในกับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกับกลุ่มอ่ืนที่นอกเหนือจากครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการต่อยอดใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2.ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใชใ้น
การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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3.ควรมีการศึกษาวิจยัพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคณุภาพภายในโดยการสรา้ง
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ให้กับครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถทางดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
ใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
(แบบประเมินความต้องการจ าเป็นการพัฒนาสมรรถนะ) 

 
1. ดร.กา้นทิพย ์   ชาติวงศ ์    ผูอ้  านวยการศนูยส์่งเสริมการอาชีวศกึษาเอกชน (ตน้สงักดั) 
                                           ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
2. ดร.สมพร         ชูทอง            ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพณิชยการเชตพุน  
                คณะกรรมการผูป้ระเมินมาตรฐานคณุภาพดา้นการอาชีวศึกษา 
3. ดร.อนนัท ์      งามสะอาด ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีไทย-ไตห้วนั (บีดีไอ) 
                          ผูป้ระเมินมาตรฐานคณุภาพดา้นการอาชีวศกึษา 
4. ดร. อดิศร      สินประสงค ์       นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
                              แห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพราชสดุาฯ 
                                                 สยามบรมราชกุมารี 
5. นายมารุต ศิริธร  รองเลขาธิการและอปุนายกฝ่ายมาตรฐานอาชีวศึกษาและ 
                                                 เทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ 
                                                 อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์ 
                                                 สมเด็จพระเทพราชสดุาฯ 
                                                 คณะกรรมการผูป้ระเมินมาตรฐานคณุภาพดา้นการ      
                                                 อาชีวศึกษา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม 

1.ดร.กา้นทิพย ์   ชาติวงศ ์         ผูอ้  านวยการศนูยส์่งเสริมการอาชีวศกึษาเอกชน (ตน้สงักดั)                          
                                                ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
2. ดร.สมพร        ชูทอง           ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพณิชยการเชตพุน  
                คณะกรรมการผูป้ระเมินมาตรฐานคณุภาพดา้นการอาชีวศึกษา 
3. ดร. อดิศร      สินประสงค ์      นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
                              แห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพราชสดุาฯ 
4. ผศ.ดร.ภิราช รตันนัต ์            อาจารยป์ระจ า สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละ 
                                            สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ  
                 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
5. ดร.พฒิุศกัดิ์  แนวทอง  ครูช านาญการ  
     โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรอ์นุกูล) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 
 

  



  245 

ตัวอย่าง แบบประเมินความต้องการจ าเป็นสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ของครูวิทยาลัยอาชีวศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เรียน  ผูต้อบแบบประเมินที่เคารพ 

ดว้ยดิฉัน นางสดุใจ  เขียนภกัดี นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาศักยภาพมนุษย ์แขนง
การตรวจสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ก าลังด าเนินการท าปริญญานิพนธ ์เร่ือง “การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกัน
คุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่
ผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง” ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการนีจ้ึงใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้เพื่อเป็นประโยชนใ์นการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
ค ำตอบของท่ำนจึงไม่มีผลกระทบใด ๆ กับท่ำนทัง้สิ้นและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นควำมลับ  

กราบขอบพระคุณอย่างสงูที่ให้ความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี ้ 
                                                                                       นางสดุใจ  เขียนภกัดี  ผูว้ิจยั  
 

ค าชีแ้จง  แบบประเมินฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบประเมิน 

และตอนที่ 2 แบบ ประเมินความต้องการจ าเป็นสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความรู ้ทักษะ และเจตคติ  

และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้วิจัยขอรับรองว่ำจะเก็บข้อมูลเป็นควำมลับและน ำเสนอผลกำรวิจัยใน

ภำพรวมเท่ำน้ัน ค ำตอบจึงไม่มีผิดหรือถูก ขอให้ท่ำนช่วยตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อตำมควำม

เป็นจริง ดงันี ้

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ        1) ชาย      2)  หญงิ 

2. อายุ        1) นอ้ยกว่า 30 ปี     2) 30-39  ปี       3) 40-49 ปี      4) 50 ปีขึน้ไป 

3. วุฒิการศึกษา       1) ต ่ากว่าปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี    3)  ปริญญาโท  4) ปริญญาเอก 

4. ประสบการณก์ารท างานดา้นการประกันคุณภาพภายใน  

                                  1) ต ่ากว่า 1 ปี     2) 1-5  ปี           3)  6-10  ปี        4) 11 ปีขึน้ไป 

5. ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 

                                1)  ผูอ้  านวยการ             2)  รองผูอ้  านวยการ            3) หวัหนา้สาขาวิชา               
                                 4) ครูผูส้อน                   5)  หวัหนา้งานประกันคุณภาพภายใน    
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        ตอนท่ี 2  แบบประเมินความต้องการจ าเป็นสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครู 
                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

          ค าชีแ้จง ในฐานะที่ท่านเป็นครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ท่านคิดว่าจากข้อค าถามในแต่ละข้อ

ต่อไปนี ้ท่านมี “สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบัน” อยู่ในระดบัใด หรือ ท่านมี “สภาพที่ท่านคาดหวัง/

สภาพที่ควรจะเป็น” อยู่ในระดบัใด 

          ดงันัน้การตอบค าถามแต่ละขอ้ ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ข้อ

ละ 2 ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกท าเคร่ืองหมายในช่อง “สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบัน” และต าแหน่งที่

สองท าเคร่ืองหมายในชอ่ “สภาพท่ีท่านคาดหวัง/คิดว่าน่าจะเป็น” โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
5 คือ สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีท่านคาดหวงั/สภาพท่ีควรจะเป็น  ในระดบั มากท่ีสดุ 

4 คือ สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีท่านคาดหวงั/สภาพท่ีควรจะเป็น  ในระดบั มาก 

3 คือ สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีท่านคาดหวงั/สภาพท่ีควรจะเป็น  ในระดบั ปานกลาง 

2 คือ สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีท่านคาดหวงั/สภาพท่ีควรจะเป็น  ในระดบั นอ้ย 

1 คือ สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีท่านคาดหวงั/สภาพท่ีควรจะเป็น  ในระดบั นอ้ยท่ีสดุหรือไม่มี 

ตัวอย่างการตอบแบบประเมิน 

ข้อค าถาม 

สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/ 
มีอยู่จริงในปัจจุบัน 

สภาพท่ีท่านคาดหวัง/
สภาพท่ีควรจะเป็น 

น้อยท่ีสุด      มากท่ีสุด น้อยท่ีสุด     มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ด้านความรู้           
0.ติดตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน 

          

00. วิเคราะหจ์ุดเด่น และจุดที่ควรพฒันาของ สถานศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางพฒันาการจดัการศึกษา 

          

ตามตัวอย่าง ข้อ 0. หมายความว่า สภาพที่ท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบัน ท่านมีความรอบรูเ้ก่ียวกับ

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา อยู่ในระดับน้อย แต่ สภาพที่ท่าน

คาดหวัง/สภาพที่ควรจะเป็น นั้นท่านคิดว่าท่านมีความรอบรู้เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา อยู่ในระดบัมาก 

ขอ้ 00. หมายความว่า ใน สภาพที่ท่านเป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบัน ท่านมีความรูแ้ละสามารถวิเคราะห์

ขอ้มลูแต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมินผลตามตัวบ่งชี ้อยู่ในระดับน้อยที่สดุ แต่ 

สภาพที่ท่านคาดหวงั/สภาพที่ควรจะเป็น นัน้ท่านคิดว่าท่านควรมีความรูแ้ละสามารถวิเคราะหข์้อมูลแต่ละดา้น

ของมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมินผลตามตวับ่งชี ้อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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ข้อค าถาม 

สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/ 
มีอยู่จริงในปัจจุบัน 

สภาพท่ีท่านคาดหวัง/
สภาพท่ีควรจะเป็น 

น้อยท่ีสุด        มากท่ีสุด น้อยท่ีสุด      มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านความรู้           

1.ติดตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน 

          

2.ก าหนดแผนงานตามขัน้ตอนของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

          

3. วิเคราะห์จุดเด่น และจุดท่ีควรพฒันาของ สถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางพฒันาการจัดการศึกษา 

          

4. ส ารวจขอ้มูลแต่ละดา้นและประเด็นตามเกณฑข์องการประเมินผล
ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

          

5. รูวิ้ธีการด าเนินโครงการและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละ
ดา้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

          

6.เขา้ใจวิธีด  าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามขัน้ตอน วงจร
PDCA          

          

7.วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกับเกณฑม์าตรฐานแต่ละ
ดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

          

8.ติดตามความกา้วหนา้และการประเมินผลตามเกณฑแ์ต่ละดา้น           

9.วิเคราะหอ์งคป์ระกอบในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) 

          

10.วางแผนจัดเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

          

ด้านทักษะ           

11.ปฏิบตัิงานตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

          

12.ด าเนินการตามขัน้ตอนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

          

13.รวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะหจ์ุดเด่น และจุดท่ีควรพฒันามา
ก าหนดทิศทางในการพฒันากลยุทธ์ 

          

14.ด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลแต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา           

15.เขียนแผนงานโครงการและกิจกรรมไดส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละ
ดา้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

          

16.สามารถก าหนดวิธีด าเนินงานการประกันคุณภาพโดยใชข้ัน้ตอน
ตามวงจร PDCA 
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ข้อค าถาม 

สภาพท่ีท่านเป็นอยู่/ 
มีอยู่จริงในปัจจุบัน 

สภาพท่ีท่านคาดหวัง/
สภาพท่ีควรจะเป็น 

น้อยท่ีสุด        มากท่ีสุด น้อยท่ีสุด      มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านทักษะ           

17.สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ต่ละดา้นของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

          

18. สรา้งเครื่องมือการประเมินผลติดตามความกา้วหน้าตามเกณฑแ์ต่
ละดา้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

          

19. ป้อนขอ้มูลท่ีรวบรวมลงในฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

          

20.รวบรวมขอ้มูลจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR ) ส่งตน้
สงักัดไดอ้ย่างสมบูรณ ์

          

ด้านเจตคติ           

21. มีความกระตือรือรน้ติดตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

          

22.สนใจพฒันาความรูข้อ้มูลทุกดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
อย่างสม ่าเสมอ 

          

23.ใหค้วามร่วมมือปฏิบตัิตามแผนพฒันากลยุทธแ์ละแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

          

24.มีความพยายามเขียนแผนงาน โครงการใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

          

25.เต็มใจร่วมมือด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ขัน้ตอน PDCA โดยถือเป็นงานประจ าท่ีตอ้งปฏิบตัิ 

          

26.มีความใส่ใจพิจารณารวบรวมเอกสารขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกับเกณฑ์
แต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

          

27.มีความกระตือรือลน้ในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ การ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

          

28.พฒันาวิธีการใชเ้ครื่องมือการประเมินผลติดตามความกา้วหน้า
ตามเกณฑม์าตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 อย่างสม ่าเสมอ 

          

29.เรียนรูวิ้ธีการป้อนขอ้มูลดา้นการประกันคุณภาพลงระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาดว้ยความเต็มใจ 

          

30. มีความมุ่งมั่นพยายามจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ใหส้ าเร็จ 
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ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1.ด้านความรู้

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

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

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

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

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

2.ด้านทักษะ

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
3.ด้านเจตคติ

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

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

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

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

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

 

      ขอขอบพระคณุทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมือ 
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ตัวอย่าง  แบบสัมภาษณผู้์เช่ียวชาญ 
เร่ือง การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครู 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม 
ท่ีผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง” 

 

เรียน  ท่านผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่คารพ 

ดว้ยดิฉัน นางสดุใจ  เขียนภกัดี นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
มนุษย ์แขนงการตรวจสอบและการประกนัคณุภาพทางการศึกษา ภาควิชาการวดัผลและวิจยั
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ก าลงัด าเนนิการท าปรญิญานิพนธ ์ 
เรื่อง “การพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานกบัวิธีการชีแ้นะและระบบพี่เลีย้ง” 
ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

 รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ นยัพฒัน ์

สถานท่ี: ............................................................................................................................... 

วัน เวลาท่ีสัมภาษณ.์............................................................................................................ 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาหาสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูอาชีวศึกษาเอกชน 

ในการนีจ้ึงใคร่ขอความอนุเคราะหใ์นการสมัภาษณจ์ากทา่น  เพื่อเป็นประโยชนใ์นการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อไป ค ำตอบของท่ำนจึงไม่มีผลกระทบใด ๆ กับท่ำนทัง้สิ้นและข้อมลูจะ
ถูกเกบ็เป็นควำมลับ  

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดร้บัความอนุเคราะหใ์นการสมัภาษณเ์ป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

                                                                                         นางสดุใจ  เขียนภกัดี   
                        นิสิตหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 
                   สาขาวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์             
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ค าชีแ้จง  แบบสมัภาษณฉ์บบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  

     ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกี่ยวกบัสถานภาพของท่านผูเ้ชี่ยวชาญ  

     ตอนท่ี 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น

สมรรถนะ ด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  
            ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของท่านผู้เช่ียวชาญ  

    ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ    1) ชาย      2)  หญิง 

2. อายุ    1) นอ้ยกว่า 30 ปี     2) 30-39  ปี     3) 40-49 ปี     4) 50 ปีขึน้ไป 

3. วฒุิการศึกษา   1) ต ่ากว่าปริญญาตรี      2) ปริญญาตรี 3)ปริญญาโท   4) ปริญญาเอก 

4. ประสบการณก์ารท างานดา้นการประกันคณุภาพภายใน  

                           1) ต ่ากว่า 1 ปี     2) 1-5  ปี         3)  6-10  ปี      4) 11 ปีขึน้ไป 

5. ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 

                          1)  ผูอ้  านวยการ          2)  รองผูอ้  านวยการ          3) หวัหนา้สาขาวิชา               
                           4) ครูผูส้อน                5)  หวัหนา้งานประกันคณุภาพภายใน    
 

      ตอนท่ี 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น

สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร  

        1.เพราะสาเหตุใดครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบงานด้านการ

ประกันคุณภาพและไม่เข้าใจวิธีการรวบรวมเอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ละด้านของ

มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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      2.สมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ ดา้นเจต

คติ ดา้นใดที่ครูควรไดร้บัการพฒันาก่อน และหลงัตามล าดบั

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

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

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

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

      3. ท่านคิดว่าควรใชแ้นวทางหรือกลยุทธใ์ดในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั

คณุภาพภายใน ที่สง่ผลใหค้รูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

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

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

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

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

       4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
..............................................................................................................................................

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

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

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

 
 

ลงชื่อ......................................................ลงชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์
    (…………………………………………) 
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ตัวอย่าง  แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายใน 
ค าชีแ้จง : 1. ขอ้สอบทัง้หมด จ านวน 20 ขอ้ 20 คะแนน  ใชเ้วลา 30 นาท ี

                                  2. เป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก 
                                 3. ให ้X ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สดุเพยีง 1 ตวัเลือก ในกระดาษค าตอบที่แจกให ้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกันคณุภาพ
การศึกษาอาศยัอ านาจตามความแหง่
พระราชบญัญัติใด  
   ก. พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ                 
   ข. พระราชบญัญัติการศึกษาภาคบงัคบั 
   ค. พระราชบญัญัติการคุม้ครองเด็ก                
   ง. พระราชบญัญัติกระทรวงศึกษาธิการ 
2.กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใชต้ัง้แต่วนัใด 
    ก. 19 กุมภาพนัธ ์2561                                      
    ข. 20 กุมภาพนัธ ์2561     
    ค. 21 กุมภาพนัธ ์2561                                  
    ง. 22 กุมภาพนัธ ์2561 
3.ขอ้ใดหมายถึงการประเมินคณุภาพภายใน  
    ก. การติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
    ข. การประเมินคณุภาพการจดัการศึกษา 
    ค. การพฒันาคณุภาพการศึกษา                         
    ง. การติดตามคณุภาพการศึกษา 
4. ขอ้ใดไม่ใช่ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา  
    ก. การประเมินคณุภาพภายใน             
    ข. การประเมินคณุภาพภายนอก 
    ค. การพฒันาคณุภาพการศึกษา 
    ง. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา      

5. ขอ้ใดคือการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาตอ้งมีการก าหนดวธีิ
ด าเนินงานที่มีหลกั วิชาผลการวิจยัหรือขอ้มลู
เชิงประจกัษ์ทีอ่า้งอิงได ้
    ก. การจดัประสบการณก์ารเรียนรูข้อง 
        สถานศึกษา     
    ข. วิสยัทศันข์องสถานศึกษา 
    ค. พนัธกิจของสถานศึกษา                                          
    ง. ความตอ้งการที่จ าเป็นของสถานศึกษา 
6. ใหห้น่วยงานตน้สงักัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษาก่ีปี  
    ก. อย่างนอ้ย 1 ครัง้ในทกุ 3 ปี                              
    ข. 1 ครัง้ในทุก 3 ปี 
    ค. อย่างนอ้ย 1 ครัง้ในทุก 5 ปี                              
    ง. 1 ครัง้ในทุก 5 ปี 
7. ส านกังานใดมีหนา้ทีส่่งเสริมใหมี้การพฒันา 
ดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาในของ 
สถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
    ก. ส  านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
    ข. กระทรวงศึกษาธิการ                                          
    ค. หน่วยงานตน้สงักัด 
    ง. ส  านกังานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา             
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ตัวอย่าง  แบบประเมินหาคุณภาพของรูปแบบ 
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ีใช้การผสมผสาน
กับวิธีการชีแ้นะและระบบพีเ่ลีย้ง  

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งเป็น 2 ตอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชรู้ปแบบการฝึกอบรมที่ใชก้ารผสมผสานกับวิธีการชีแ้นะและ
ระบบพี่เลีย้ง โดยพิจารณาตรวจสอบคุณภาพด้าน ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความถูกตอ้ง และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ    

ตอนที่ 1 โปรดพิจารณาระดบัความคิดเห็นของรูปแบบและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระดบัคะแนนที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ระดบั  5 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สดุ 

 4 หมายถึง  ความคิดเห็นมาก 

 3 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 

 2 หมายถึง  ความคิดเห็นนอ้ย 

 1 หมายถึง  ความคิดเห็นนอ้ยที่สดุ  

 

ข้อท่ี รายการประเมิน    ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ความเป็นประโยชน ์      
1. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในช่วย

ใหเ้กิดการพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคติ ดา้นการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา  

     

2. ไดข้อ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการ  ประกนั
คณุภาพภายในน าไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะครูวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน 

     

3. ผูบ้ริหารสถานศีกษาอาชีวศึกษาสามารถน ารูปแบบไปใชใ้นการ
พฒันาสมรรถนะครูวิทยาลยัอาชีวศึกษา 

     
 

4. ส่งเสริมใหค้รูวิทยาลยัเปลีย่นแปลงเจตคตทิี่ดีต่องานดา้นการ      
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ข้อท่ี รายการประเมิน    ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประกนัคณุภาพภายใน 
5. สรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

ใหก้บัครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน                                                       
     

         ความเป็นไปได ้      
6. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิไดจ้ริง  
แนวทางการประเมินประสทิธิผลของรูปแบบมคีวามชดัเจน 

     

7. ผลที่ไดจ้ากการด าเนินตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในคุม้ค่าดา้นงบประมาณ 

     

8. ผลที่ไดจ้ากการด าเนนิตามรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในคุม้ค่าดา้นเวลา 

     

9. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิไดจ้ริง  

     

10. แนวทางการประเมินประสทิธิผลของรูปแบบมคีวามชดัเจน      
         ความเหมาะสม      
11. องคค์วามรูข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั

คณุภาพภายในมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช ้
     

12. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในมี
ความสอดคลอ้งกบัทิศทางของแผนพฒันาคณุภาพ 

 
 

    

13. เนือ้หาของกจิกรรมการฝึกอบรมครอบคลมุการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

     

14. ลกัษณะส าคญัของรูปแบบสะทอ้นใหเ้ห็นถงึเทคนิควิธีการ            
ในการฝึกอบรม 

     

15. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะฯ เป็นแนวทางในการจดัท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR)  

     

 ความถูกต้อง      
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ข้อท่ี รายการประเมิน    ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

16. ใชท้ฤษฎีเป็นพืน้ฐานในการสรา้งรูปแบบ มีเนือ้หาครอบคลมุ 
นโยบายของมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวง 
ขอ้มลูในการรวบรวม ติดตามประเมินผลแต่ละประเด็นของ
มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

     

17. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในมีความชดัเจน 

     

18. คู่มือพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
จดัล าดบัเนือ้หาเป็นขัน้ตอนชดัเจน 

     

19. เนือ้หา ความรู ้ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนั
คณุภาพภายในมีความถูกตอ้งสามารถน าไปปฏิบตัิงานไดจ้ริง 

     

20. ขอ้มลูในการรวบรวม ติดตามประเมินผลแต่ละประเด็นของ
มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

     

ตอนท่ี 2  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1.ดา้นความเป็นประโยชน์

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

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

2.ดา้นความเป็นไปได้

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

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

3.ดา้นความเหมาะสม

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

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

4.ดา้นความถูกตอ้ง 

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

............................................................................................................................................. 
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ตัวอย่าง  แบบวดัเจตคตติ่อการประกันคุณภาพภายใน 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามเจตคติต่อการประกนัคณุภาพภายในของครูวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 

โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับตามความรูส้ึกความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

5  หมายถึง มากที่สดุ 

4  หมายถึง  มาก 

3  หมายถึง ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอ้ย 

1  หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. สนใจเรยีนรูง้านดา้นการประกนัคณุภาพภายในอย่าง
สม ่าเสมอ 

     

2. การประกนัคณุภาพภายในช่วยระบบเอกสารพฒันาอยา่ง
เป็นระเบียบ 

     

3.การประกนัคณุภาพภายในถือเป็นความร่วมมือของทุกคน
ที่ตอ้งปฏิบตัิเป็นหนา้ที่ประจ า    

     

4.การประกนัคณุภาพภายในจะท าใหเ้ห็นโอกาสในการ
พฒันาสมรรถนะของตนเอง 

     

5. การประกนัคณุภาพภายในจะท าใหค้รูมีความสนใจใฝ่รู ้มี
ความมุ่งมั่น กระตือรือรน้ ในการพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 

     

6. การประกนัคณุภาพภายในท าใหค้รูมีความใส่ใจรวบรวม
จดัเก็บเอกสารการประกนัคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

7.การประกนัคณุภาพภายในช่วยส่งเสริมใหบ้คุลากรครูทกุ
คนการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบ 

     

8.การส่งเสริมใหบุ้คลากรครูทกุคนมีสมรรถนะดา้นการ
ประกนัคณุภาพภายในเป็นเรื่องที่มีความส าคญัต่อวิชาชีพยิ่ง 
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ตัวอย่างแบบวดัเจตคตติ่อการประกันคุณภาพภายใน (ต่อ) 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
9.การประกนัคณุภาพภายในท าใหม้ีความยุง่ยากเพิ่มภาระ
งานดา้นเอกสารเป็นอย่างมาก 

     

10.การประกนัคณุภาพภายในไม่จ าเป็นตอ้งท าต่อเนื่อง 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

     

11.การประกนัคณุภาพภายในเป็นการสรา้งภาพให้
ผูเ้กี่ยวขอ้งเห็นว่าการด าเนนิงานมีคณุภาพ 

     

12.การประกนัคณุภาพช่วยท าใหส้ถานศึกษามกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 

     

13.การประกนัคณุภาพภายในช่วยใหบ้คุลากรมีความ
สามคัคี 

     

14.การประกนัคณุภาพภายในช่วยใหก้ารบริหารการจดัการ
เรียนการสอนส าเร็จตามเป้าหมาย  

     

15.การติดตามผลการประกนัคณุภาพภายในอย่าง
สม ่าเสมอ ช่วยใหผ้ลการด าเนินงานของสถานศกึษาส าเรจ็
ตามเป้าหมาย 
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ตัวอย่าง  แบบวดัทักษะการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
แบบประเมินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)โดยผู้เช่ียวชาญ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกบัระดบัคณุภาพของการเขียนรายงานการ 

            ประเมินตนเอง (SAR)  ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1. บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร    
2. ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศกึษา    
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
4. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา 

   

5. แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษา 

   

รวม    
รวมคะแนน 

 
 

 
เกณฑก์ารประเมินโครงการวิจัยสถาบัน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
21-30 มาก รายงานการประเมินตนเอง (SAR)มีคณุภาพระดบัสงู 
11-20 ปานกลาง รายงานการประเมินตนเอง มีคณุภาพระดบัปานกลาง 
1-10 ควรปรบัปรุง รายงานการประเมินตนเองมีคณุภาพระดบัควร

ปรบัปรุง 

 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

ผูป้ระเมิน............................................................. 
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ตัวอย่าง  เกณฑก์ารให้คะแนนการเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง(SAR) 

รายการประเมิน 
 คะแนน  

3 2 1 
1. บทสรุปส าหรบั 
    ผูบ้ริหาร 

-สรุปรายละเอียดของผลสมัฤทธิ์

การด าเนินงาน 
-เขียนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ
เขียน 
-มีขอ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ผลการปฏิบติังานที่เป็น(Best 
practice) 

-สรุปรายละเอียดของผลสมัฤทธิ์

การด าเนินงาน 
-เขียนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

-สรุปรายละเอียดของผลสมัฤทธิ์การ
ด าเนินงาน 

2. ขอ้มูลพืน้ฐานของ 
   สถานศึกษา 

-ระบุยอดจ านวนครูและนักเรียนใน
สาขา 
-ระบุยอดจ านวนผูส้  าเรจ็การศึกษา 
-สรุปขอ้มูลดา้นงบประมาณและ
อาคารสถานที ่
ปรชัญา  อัตลกัษณ ์เอกลกัษณข์อง
สถานศึกษา 
-สรุปยอดเกียรติประวัติ 
ของสาขาวิชา ได้แก่ รางวัลและ
ผลงานของแผนกวิ ชา  ค รู  และ
ผูเ้รียน  

ระบุยอดจ านวนครูและนักเรียนใน
สาขา 
-ระบุยอดจ านวนผูส้  าเรจ็การศึกษา 
-สรุปขอ้มูลดา้นงบประมาณและ
อาคารสถานที ่
ปรชัญา  อัตลกัษณ ์เอกลกัษณข์อง
สถานศึกษา 
 
 

-ระบุยอดจ านวนครูและนักเรียนใน
สาขา 
-ระบุยอดจ านวนผูส้  าเรจ็การศึกษา 
 
 

3. มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

-ระบุมาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะ
ของผูส้  าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค ์ 
-ระบุมาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา  
-ระบุมาตรฐานที่ 3 การสรา้งสงัคม
แห่งการเรียนรู ้ 

-ระบุมาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะ
ของผูส้  าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค ์ 
-ระบุมาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา  
 

-ระบุมาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของ
ผูส้  าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค ์ 
 

4.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเรียงล าดบัตาม
มาตรฐาน   

สรุปผลการประเมนิคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเรียงล าดบัตาม
มาตรฐาน   

สรุปผลการประเมนิคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เรียงล าดบัตามมาตรฐาน   
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ตัวอย่างเกณฑก์ารให้คะแนนการเขยีนแบบรายงานประเมินตนเอง(SAR) ...ต่อ 

รายการประเมิน 
 คะแนน  

3 2 1 
4.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

และสรุปประเด็นการประเมิน 
ประกอบดว้ยผลสมัฤทธิ์ จุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะเพ่ือ             
การพัฒนา 

และสรุปประเด็นการประเมิน 
ประกอบดว้ยผลสมัฤทธิ์ จุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา 
 

 

5. แผนพัฒนาเพ่ือยกระดบั
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

-สรุปผลการด าเนินการปรบัปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
-ระบุแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดบัคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ใหสู้งขึน้  
-เขียนเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ใหอ้ยู่ในระดบัคุณภาพ “ยอดเย่ียม” 

-สรุปผลการด าเนินการปรบัปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
-ระบุแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดบัคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให
สูงขึน้  
 

สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษาขอ ง
สถานศึกษา 
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ตัวอย่าง แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการ 
ประกันคุณภาพภายในของครูวิทยาลัยอาชีวศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามในช่องว่างที่เวน้ไว ้และท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็น

จริง 

ระดบั 5  หมายถึง มากที่สดุ 

4  หมายถึง  มาก 

3  หมายถึง ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอ้ย 

1  หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. การอบรมครัง้นีช้่วยใหท้่านมีความรูแ้ละเขา้ใจ 
แนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

     

2. การเตรียมความพรอ้มของวิทยากรมีความเหมาะสม                                           
3. เนือ้หาสาระของกิจกรรมที่ใชใ้นการอบรม      
4. ท่านไดร้บัการชีแ้นะในการจดัท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) เป็นอย่างด ี

     

5. การน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการอบรมไปใชป้ระโยชน ์      
6. การอบรมครัง้นีม้ีแผนปฏิบตัิการและวิธีการอย่างชดัเจน      
7. การอบรมครัง้นีส้่งเสริมใหม้ีสมรรถนะดา้น ความรู ้ทกัษะ 
และเจตคติที่ดตี่อการประกนัคณุภาพภายใน 

     

8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
9. สถานที่จดัอบรมมีความเหมาะสม      
10. การประเมินผลความรู ้ทกัษะ และเจตคติ มีความ 
    น่าเชื่อถือ 

     

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

..............................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 25 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นของสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายในดา้นความรู ้
 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1.ติดตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

2.ก าหนดแผนงานตามขัน้ตอนของการประกนัคณุภาพภายใน 
  สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

3.วิเคราะหจ์ุดเด่น และจุดที่ควรพฒันาของ สถานศึกษาเพื่อเป็น 
   แนวทางพฒันาการจดัการศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

4. ส ารวจข้อมูลแต่ละด้านและประเด็นตามเกณฑ์ของการ
ประเมินผลของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

5. รูวิ้ธีการด าเนินโครงการและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ตล่ะ 
   ดา้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

1 1 1 1 1 1.00 

6.เขา้ใจวิธีด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในตามขัน้ตอน  
   วงจร PDCA          

1 1 1 1 1 1.00 

7.วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานแต่ละ   
  ดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

1 1 1 1 1 1.00 

8.ติดตามความกา้วหนา้และการประเมินผลตามเกณฑแ์ต่ละดา้น 0 1 0 1 1 0.60 

9.วิเคราะหอ์งคป์ระกอบในการจดัท ารายงานผลการประเมิน 
   ตนเอง (SAR) 

1 1 1 1 1 1.00 

10.วางแผนจดัเก็บขอ้มลูในระบบสารสนเทศ 1 1 0 1 0 0.80 
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ตาราง 26  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นของสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายในดา้นทกัษะ 
 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1.ปฏิบตัิงานตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกนัคณุภาพ 
  การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

2. ด าเนินการตามขัน้ตอนของการประกนัคณุภาพภายใน 
     สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 0 1 1 1 0.80 

3.รวบรวมขอ้มลูจากการวิเคราะหจ์ุดเด่น และจุดที่ควรพฒันามา   
  ก าหนดทิศทางในการพฒันากลยุทธแ์ละแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
   ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

4.น าขอ้มลูแต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศกึษาและประเด็น มา 
   ปฏิบตัิไดจ้ริงตามขัน้ตอน 

1 1 1 1 1 1.00 

5. เขียนแผนงานโครงการและกิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ต่ละ 
   ดา้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

1 1 1 1 1 1.00 

6.สามารถก าหนดวิธีด าเนินงานการประกนัคณุภาพโดยใชข้ัน้ตอน 
   ตามวงจร PDCA 

1 1 0 1 1 0.80 

7. สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ต่ละดา้นของ 
   มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

1 1 1 1 1 1.00 

8. สรา้งเครื่องมือการประเมินผลติดตามความกา้วหนา้ตามเกณฑ ์
    แต่ละดา้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

1 1 0 1 1 0.80 

9. ป้อนขอ้มลูที่รวบรวมลงในฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศของ 
   สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

10.รวบรวมขอ้มลูจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR )ส่งตน้ 
    สงักดัไดอ้ย่างสมบูรณ ์

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 27 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นของสมรรถนะดา้น
การประกนัคณุภาพภายในดา้นเจตคต ิ
 

ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1.มีความกระตือรือรน้ติดตามนโยบายกฎกระทรวงดา้นการประกนั 
   คณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

2.สนใจพฒันาความรูข้อ้มลูทุกดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   อย่างสม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 

3.ใหค้วามร่วมมือปฏิบตัิตามแผนพฒันากลยุทธแ์ละแผนปฏิบตัิการ 
   ประจ าปี 

1 1 1 1 1 1.00 

4.มีความพยายามเขียนแผนงาน โครงการใหส้อดคลอ้งกบั 
    มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

5.เต็มใจร่วมมือด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา ตาม 
  ขัน้ตอน PDCA โดยถือเป็นงานประจ าที่ตอ้งปฏิบตัิ 

1 1 1 1 1 1.00 

6.มีความใส่ใจพิจารณารวบรวมเอกสารขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบั 
   เกณฑแ์ต่ละดา้นของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

1 1 1 1 1 1.00 

7.มีความกระตือรือลน้ในการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ การ 
    ประเมินผลการประกนัคณุภาพภายใน 

1 1 1 1 1 1.00 

8.พฒันาวิธีการใชเ้ครื่องมือการประเมินผลติดตามความกา้วหนา้ 
   ตามเกณฑม์าตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 อย่างสม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 

9.เรียนรูวิ้ธีการป้อนขอ้มลูดา้นการประกนัคณุภาพลงระบบ 
    สารสนเทศของสถานศึกษาดว้ยความเต็มใจ 

1 1 1 1 1 1.00 

10. มีความมุ่งมั่นพยายามจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
      (SAR) ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย 

1 1 1 1 1  
1.00 
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ตาราง 28 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน 
รายขอ้กบัคะแนนรวม 
 

ข้อ 
r ผลการคัดเลือก r ผลการคัดเลือก r ผลการคัดเลือก 

ความรู้ดา้นการประกัน 
คุณภาพภายใน 

ทักษะดา้นการประกัน 
คุณภาพภายใน 

เจตคตติ่อการประกัน 
คุณภาพภายใน 

1 0.68 คดัเลือกไว ้ 0.84 คดัเลือกไว ้ 0.67 คดัเลือกไว ้
2 0.76 คดัเลือกไว ้ 0.76 คดัเลือกไว ้ 0.70 คดัเลือกไว ้
3 0.77 คดัเลือกไว ้ 0.85 คดัเลือกไว ้ 0.66 คดัเลือกไว ้
4 0.77 คดัเลือกไว ้ 0.77 คดัเลือกไว ้ 0.71 คดัเลือกไว ้
5 0.76 คดัเลือกไว ้ 0.71 คดัเลือกไว ้ 0.77 คดัเลือกไว ้
6 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.75 คดัเลือกไว ้ 0.73 คดัเลือกไว ้
7 0.82 คดัเลือกไว ้ 0.64 คดัเลือกไว ้ 0.80 คดัเลือกไว ้
8 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.78 คดัเลือกไว ้ 0.76 คดัเลือกไว ้
9 0.85 คดัเลือกไว ้ 0.75 คดัเลือกไว ้ 0.81 คดัเลือกไว ้
10 0.78 คดัเลือกไว ้ 0.72 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้

ค่าความเชื่อมั่น = 0.98 
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ตาราง 29 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัความรู ้
20 ขอ้ 
 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC สรุปผล p 
ผลการ
คัดเลือก 

r 
ผลการ
คัดเลือก 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้
2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.70 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้

3 1 1 1 1 0 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.70 คดัเลือกไว ้ 0.20 คดัเลือกไว ้

4 1 1 1 1 0 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้

5 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้

6 1 1 0 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.70 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้

7 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้

8 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้

9 0 1 0 1 1 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้

10 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้ 0.80 คดัเลือกไว ้

11 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.50 คดัเลือกไว ้ 0.20 คดัเลือกไว ้

12 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้

13 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.70 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้

14 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.50 คดัเลือกไว ้ 0.20 คดัเลือกไว ้

15 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.20 คดัเลือกไว ้

16 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.20 คดัเลือกไว ้
17 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้
18 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.20 คดัเลือกไว ้
19 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.30 คดัเลือกไว ้
20 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.40 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 30 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบประเมินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
5 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้
        

 

 

  



  270 

ตาราง 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ของแบบวดัเจตคติต่อการวิจยั 
 

ข้อ
ท่ี 

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC สรุปผล r 

ผลการ
คัดเลือก 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.71 คดัเลือกไว ้

2 0 1 1 0 1 0.60 คดัเลือกไว ้ 0.95 คดัเลือกไว ้

3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.89 คดัเลือกไว ้

4 1 1 0 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.76 คดัเลือกไว ้

5 0 1 1 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.81 คดัเลือกไว ้

6 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.79 คดัเลือกไว ้

7 1 1 0 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.79 คดัเลือกไว ้

8 1 1 0 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.79 คดัเลือกไว ้

9 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.72 คดัเลือกไว ้

10 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.76 คดัเลือกไว ้

11 0 1 1 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.73 คดัเลือกไว ้

12 1 0 1 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.89 คดัเลือกไว ้

13 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.95 คดัเลือกไว ้

14 1 1 0 1 1 0.80 คดัเลือกไว ้ 0.62 คดัเลือกไว ้

15 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว ้ 0.95 คดัเลือกไว ้

 

น าแบบวัดสมรรถนะดา้นการประกนัคณุภาพภายในที่คัดเลือกไวท้ั้ง 3 ดา้นไปทดสอบหา

ค่าความเชื่อมั่น ไดค้่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.96 
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ตาราง 32 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบวดัความพงึพอใจที่มตี่อรูปแบบที่พฒันาขึน้ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1 การอบรมครัง้นีช้่วยใหท้่านมีความรูแ้ละเขา้ใจ 
แนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

2 การเตรียมความพรอ้มของวิทยากรมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 
  3 เนือ้หาสาระของกจิกรรมทีใ่ชใ้นการอบรม 1 1 1 1 1 1.00 

4 ท่านไดร้บัการชีแ้นะในการจดัท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) เป็นอย่างด ี

1 1 1 1 1 1.00 

5 การน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการอบรมไปใชป้ระโยชน ์ 1 1 1 1 1 1.00 
6 การอบรมครัง้นีม้ีแผนปฏิบตัิการและวิธีการอย่างชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 
7 การอบรมครัง้นีส้่งเสริมใหม้ีสมรรถนะดา้น ความรู ้ทกัษะ 

และเจตคติที่ดตี่อการประกนัคณุภาพภายใน 
1 1 1 1 1 1.00 

8 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 
9 สถานทีจ่ดัอบรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 
10 การประเมินผลความรู ้ทกัษะ และเจตคติ มีความน่าเชื่อถือ 0 1 1 1 1 0.80 

        

 
 
 



 

ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ สดุใจ  เขยีนภกัด ี
วัน เดือน ปี เกิด 28 กนัยายน 2502 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2542         ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) สาขาการจดัการทั่วไป   

                         มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครนิทร ์ 
 พ.ศ.2547         การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาธุรกจิศึกษา    
                         มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ      
 พ.ศ.2563         การศึกษาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.)   
                         สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์  
                         (การตรวจสอบและการประกนัคณุภาพทางการศึกษา)                         
                         มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ      

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 148/148 หมู่ 1 หมู่บา้นพดัชา ถนนเทพารกัษ์       
ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270   
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