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โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2.สภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ มีความ
คิดเห็ นสู งสุ ดคือ ด้านการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการการ
ประกันคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความคิดเห็นสู งสุ ด คือ ด้านการติดต่อสื่ อสาร 4.นวัตกรรม
การบริ หารจัดการการประกันคุณภาพ จากการประชุ มสนทนากลุ่ม พบว่า นวัตกรรมการบริ หารจัดการแบบ
“CRIC Model ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA ประกอบด้วย 1.Create : C สร้างความตระหนัก
และสร้ างเสริ มความรู ้ 2.Responsibility : R กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ 3.Initiative : I การเริ่ มดาเนิ นการ
4.Cooperation : C การร่ วมมือกันดาเนินการและตรวจสอบคุณภาพ
คาสาคัญ : นวัตกรรมการบริ หารจัดการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

Abstract
This research aims to 1. To study the current condition of quality assurance management within
educational institutions. 2.To study the desirable conditions of quality assurance management within
educational institutions 3. To study the important factors affecting the management of quality assurance within
educational institutions. 4.To create innovation in quality assurance management within educational institutions
The research sample was be an executive teachers and educational personnel Data collection tools,
questionnaires, statistics used were averages. standard deviation content analysis and interview form data
analysis The results showed that 1. The current condition of quality assurance management Overall, it's at a
high level. The aspect with the highest opinion is in the preparation of educational management development
plans 2. Desirable conditions of quality assurance management Overall, it's at a high level. The aspect with the
highest opinion is improvement and development of the quality of education 3. Important factors affecting
quality assurance management Overall, it's at a high level. The aspect with the highest opinion is
communication 4. Innovation in quality assurance management From the group discussion meeting, it was
found that the innovation of management in the “CRIC Model according to the participation model with the
PDCA process consisted of: 1.Create : C to raise awareness and build knowledge. 2.Responsibility : R defines
duties and responsibilities 3.Initiative : I initiation 4.Cooperation : C cooperation for quality inspection
Keywords: Management innovation , Quality Assurance in Educational Institutions , Office of Vocational
Education Commission

บทนา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 6 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้
ให้ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษา ให้ถือ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึ กษาที่ ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และ
จัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาให้หน่ วยงานต้นสังกัด
(วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย, 2562)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน โดยมีการกาหนดพันธกิจพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรม
วิชาชี พให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานกาลังคนสายอาชี พสู่ สากล ขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษาสายอาชี พให้ทั่วถึ ง และส่ ง เสริ ม/พัฒ นาครู แ ละบุ คลากรอาชี ว ศึ ก ษาเพื่อ ความเป็ นเลิ ศ มัน่ คง และ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสาเร็ จนั้น จะต้องประกอบไปด้วยการดาเนินงานคุณภาพ 3
ส่ วน ได้แก่ การควบคุมคุณภาพการศึ กษา การตรวจสอบทบทวนและการปรับปรุ งคุณภาพการศึ กษาและ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์, 2541 : 33) ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิ ทธิภาพนั้น เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ ายในสถานศึกษา คือ ต้องมีการทางานที่ มุ่งประโยชน์
ที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีความตระหนัก รับรู ้ และเห็นคุณค่าของการทางานที่เป็ นระบบ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารการศึกษาที่แท้จริ ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจน
เป็ นวิถีชีวิตในการทางานของทุกคนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดคุณภาพผูเ้ รี ยนฝังแน่นอยูใ่ นจิตใจตลอดเวลา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 1- 2)
ปั ญหาสาคัญในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาคือ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เห็นความสาคัญ การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้าน มีปัญหาสาคัญดังนี้ 1.ไม่มี
การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา (นิ ยม
โพธิ์งาม, 2544: บทคัดย่อ) 2.การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่มีประสิ ทธิภาพ (สุนทร พิธาพันธ์, 2546: บทคัดย่อ) 3.การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั ิงานในการดาเนิ นการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาไม่เป็ นระบบ (เมทิ นี น้ าเย็น, 2550: 74) 4. ไม่มีการนาผลการประเมิ นมาปรั บปรุ ง
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในปี ต่อไป (เมทินี น้ าเย็น, 2550: 74)
วิทยาลัยการอาชี พเชี ยงรายจึ งได้มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากาลังคนที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการได้จดั การศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) และหลักสู ตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม ชุ มชน มาอย่างต่อเนื่ อง และได้กาหนดมาตรฐาน
การศึ กษาขึ้นตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิ น และดาเนิ นการประเมินคุณภาพการศึ กษาตามมาตรฐาน
การศึ กษาที่ กาหนด ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 คุ ณลักษณะของผูส้ าเร็ จ การศึ กษาอาชี วศึ กษาที่ พึง ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และมาตรฐานด้านอื่นที่

ทางวิทยาลัยฯ จัดทาขึ้นประกอบด้วย มาตรฐานที่ 4 การยกระดับภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย ในปี การศึกษา 2560 – 2562 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษายังต้องมีจุดที่ควรพัฒนาและผลการ
ประเมินที่ยงั เป็ นที่ ไม่น่าพอใจ บางประเด็นการประเมินอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 50.00 มีระดับคุณภาพ คือ
กาลังพัฒนา และมีประเด็นที่มีระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยีย่ ม ก็เป็ นการส่งเสริ มให้มี
ผลการประเมินคงอยูใ่ นระดับนี้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สถานศึ กษาขนาดเล็กเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทั้งต่อสถานศึ กษา ผูเ้ รี ยน ครู ผูป้ กครอง และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามขอบข่ายการบริ หารงานวิทยาลัยฯ
ซึ่ งผลที่ ได้จากงานวิจยั จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาได้นาไปใช้การบริ หารจัดการได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิผล คานึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุ ณภาพ
การศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ และสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริ ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อศึ กษาสภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาของ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. เพื่ อศึ กษาปั จ จัย สาคัญที่ มีผ ลต่อ การบริ หารจัดการการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู ้ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ได้ทราบถึงสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารจัดการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึง
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนการ

สร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชี พเชี ยงราย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ด้า นการน าไปใช้ เพื่ อ ได้น วัต กรรมที่ ท าให้ ก ารบริ ห ารจัด การการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษา ท างานได้ร วดเร็ ว และเป็ นระบบสามารถน านวัต กรรมไปพัฒ นางานประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นไป

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1. ในการศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์และการสร้างนวัตกรรมของการบริ หารจัดการการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้ อหาไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา 3. ดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. ติดตามผลการดาเนิ นการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา 6. จัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษาพร้อมจัดส่ งรายงานและแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็ น
ประจาทุกปี การศึกษา 7. ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินตนเอง และตามข้อเสนอแนะ
ของหน่ วยงานต้นสังกัด โดยใช้กระบวนการศึกษาตามหลักการบริ หารวงจรคุณภาพ PDCA (Deming, 1986 : 1) ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) 2. การปฏิบตั ิตามแผน (Do) 3. การตรวจสอบ (Check) 4. การปรับปรุ งแก้ไข (Act)
2. ในการศึกษาปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชี พเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้ อหาไว้
9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร 2. ด้านการบริ หารทรัพยากร 3. ด้านการติดต่อสื่ อสาร 4. ด้านการจัด
โครงสร้างองค์กร 5. ด้านการใช้เทคโนโลยี 6. ด้านบุคลากร 7. ด้านงบประมาณ 8. ด้านสังคม 9. ด้านวัฒนธรรม
องค์การ
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ทั้งสี่ วตั ถุประสงค์ได้กาหนดขอบเขตของประชากร ไว้อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ
สถานศึ กษา รองผูอ้ านวยการสถานศึ กษา หัวหน้างาน ครู ผูส้ อน บุคลากรทางการศึ กษา และผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในวัตถุประสงค์สภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์และปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารจัดการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา

ครู ผูส้ อนและบุ คลากรทางการศึ กษา และวัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
เครื่องมือทีใ่ ช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ
ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา
ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขั้น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ หารจัด การการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาการสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สรุ ปผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดงั นี้
สภาพปั จจุบันของการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาของวิทยาลัยการอาชี พ
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา ทั้ง 7 ด้านโดยภาพรวมมีการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการ
บริ หารจัดการอยู่ในระดับมาก และด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ ด้านการติ ดตามผลการดาเนิ นการ มีการบริ หาร
จัดการอยูใ่ นระดับมาก
2. สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการ
อาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดงั นี้
สภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาของวิทยาลัยการ
อาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 7 ด้านโดยภาพรวมมีการบริ หารจัดการอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่ อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้านการปรั บปรุ งและพัฒนาคุ ณภาพ

การศึกษา มีการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการติดตามผลการดาเนิ นการ มี
การบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จจัยสาคัญที่มผี ลต่ อการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาของวิทยาลัยการ
อาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดงั นี้
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 9 ด้านโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่
ละรายการ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการติดต่อสื่ อสาร เป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการบริ หารจัดการอยู่
ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสังคม เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับมาก
4. นวัตกรรมการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี ดังนี้
ทางวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้นานวัตกรรมการบริ หารจัดการแบบ “CRIC Model ตามรู ปแบบมี
ส่ วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้กระบวนการ
บริ หารวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให้เกิดคุณภาพ

นวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ “CRIC Model ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้ วยกระบวนการ PDCA”
1. Create : C สร้ างความตระหนักและสร้ างเสริมความรู้
การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการทางานเป็ นที มการประกัน
คุณภาพภายใน เป็ นเรื่ องที่ บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องร่ วมกันทาเป็ นที ม จึงจาเป็ นที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
จะต้องปลุกจิตสานึกและสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ ายมองเห็นคุณค่า และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ถ้าครู และบุคลากรยังมีความเข้าใจแตกต่างกันออกไป และไม่มีทศั นคติที่ดี

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก็จะสาเร็ จได้ยาก ด้วยเหตุน้ ี จึงจาเป็ นที่จะต้องปรับความคิดของบุคลากร
ฝ่ ายต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน
2. Responsibility : R กาหนดหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. เสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ชี้แจงกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ตรวจสอบความครบถ้วน
5. ทบทวนและแก้ไข
สถานศึ กษาที่ มี คุณภาพ จะทาให้ผูเ้ รี ยนได้รั บการพัฒนาเต็มศักยภาพและมี คุณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทร่ วมกัน
3. Initiative : I การเริ่มดาเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รู ปแบบการบริ หารจัดการแบบ “CRIC Model” ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” ของ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สามารถอธิบายได้วา่ ขั้นตอนการบริ หารงานนั้นมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษาของวิทยาลัยการอาชี พ
เชียงราย
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาและปฏิ บตั ิตามแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของวิทยาลัยการ
อาชีพเชียงราย
ขั้นตอนที่ 3 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 จัดให้มีการดาเนินและการติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
ขั้นตอนที่ 6 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. Cooperation : C การร่ วมมือกันดาเนินการและร่ วมตรวจสอบคุณภาพ
นวัตกรรมบริ หารจัดการแบบ “CRIC Model ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้สถานศึ กษาที่ตอ้ งให้มีการบริ หารจัดการแบบการมีส่วนร่ วมและในแต่ละขั้นใช้การ
ดาเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้เกิดผลที่ดีเลิศในการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ โดยการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม ด้วยกระบวนการ PDCA จึ งได้นามาพัฒนาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพสถานศึ กษา
นักเรี ยน และบริ บทต่างๆ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้ดาเนิ นการ ประชุมร่ วมกับทุก
ฝ่ ายในการดาเนิ นการประเมินทบทวนตามขั้นตอนของการดาเนิ นงานตามการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ
แบบ “CRIC Model ตามรู ปแบบมี ส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” โดยการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม ด้วย
กระบวนการ PDCA เพื่อให้ทุกฝ่ ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าปั ญหาอุปสรรค ในการทางานโดยร่ วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมปรับปรุ ง และร่ วมพัฒนาแนวทางการนาไปใช้ประโยชน์

อภิปรายผล
1. สภาพปั จจุบนั และสภาพที่ พึงประสงค์ของบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 7 ด้าน โดยภาพรวมมีคุณภาพการ
บริ หารจัดการอยูใ่ นระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มีการนาหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษามาใช้ในการบริ หารจัดการอยูแ่ ล้ว ในขณะที่ดา้ นที่ 7 ด้านการ
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งมีความต้องการที่จะต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุ งเป็ นอันดับแรก ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
นาผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็ นแนวทางในการดาเนินการปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการติดตามผลการดาเนิ นการเพื่อ ปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาสถานศึ กษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริชยั กาญจนวาสี (2550 : 151) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกัน
คุ ณภาพภายนอกสถานศึ กษา ที่ จ ะทาให้เกิ ดประโยชน์และคุ ม้ ค่ า ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งจึ งควรนาผลการประเมิ นและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนิ นการจัด การศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพมากขึ้น พูนชัย ยาวิราช (2564 : 131) ได้กล่าวในกลยุทธ์การบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพใน
องค์การทางการศึ กษา หลักการ แนวคิ ด และความสาเร็ จ ว่าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและบุคลากรครู สามารถนา
แนวคิดจากการประกันคุณภาพทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา โดยการศึกษาบทบัญญัติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึ กษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึ กษา แล้วนาองค์ความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้ าหมาย การนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒาคุณภาพสถานศึ กษา โดยใช้กระบวนการ
คุณภาพ PDCA ในการบริ หารจัดการศึกษาในโรงเรี ยน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดาเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นาไปสู่ การ
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกาหนดแผนของโรงเรี ยนให้สอดคล้องเหมาะสมและทันสภาพการณ์
ปั จจุบนั และที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของโรงเรี ยนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
2. ปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการบริ หารจัดการการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของวิทยาลัยการ
อาชี พเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี 9 ด้านโดยภาพรวมมีการบริ หารจัดการอยู่ใน
ระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน ทั้งนี้วทิ ยาลัยการอาชีพเชียงราย มีการนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้ในการบริ หารจัดการอยูแ่ ล้ว ในขณะที่ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารคือด้าน
การติดต่อสื่ อสาร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ซึ่ งการใช้เครื่ องมือและวิธีการติดต่อสื่ อสาร เผยแพร่ และสร้างความรู ้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ นิ เทศติดตามงาน การมีปฏิ สัมพันธ์แลกเปลี่ยนเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเชื่ อมโยงระหว่าง
บุคคลและกลุ่มเข้าด้วยกันโดยใช้รูปแบบและวิธีการที่ เข้าใจได้ง่ายและแสดงออกทางความรู ้สึกและอารมณ์เกิ ด
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ หารใช้วิธีการและเวลาไปกับการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธนา อินต๊ะวงค์ (2562) การติดต่อสื่ อสาร เป็ นการใช้ภาษาในการสื่ อสารที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ให้ความสาคัญในการติดต่อสื่ อสารใช้เทคนิ ค และสื่ อหลาย ๆ ทางเพื่อให้บุคลากรได้รับ

ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ใช้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดความแน่ใจ และความเข้าใจตรงกัน สื่ อความหมายโดย
ใช้หลักการเหตุผลประกอบได้อย่างเหมาะสม และมี เทคนิ คในการสื่ อสารด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิ นงานมี
ประสิ ทธิภาพ
3. การสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทางวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้นานวัตกรรมการบริ หาร
จัดการแบบ “CRIC Model ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้กระบวนการบริ หารวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการ
อาชีพเชียงรายให้เกิดคุณภาพ ดังที่ Deming (1986 : Unpaged) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็ นกระบวนการ
ที่ ดาเนิ นการต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดผลผลิตและบริ การที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่ เรี ยกว่าวงจรคุณภาพ (PDCA)
หรื อวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุ ง
แก้ไข สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนมณี ศิ ลานุ กิจ (2563) บริ หารจัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ ง
(PDCA) มุ่งเน้นให้เกิดประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร และสอดคล้องกับ และ
นวัต กรรมการการบริ ห ารจัด การแบบ “ CRIC Model ตามรู ป แบบมี ส่ ว นร่ ว มด้ว ยกระบวนการ PDCA”
ประกอบด้วย
1. Create : C สร้างความตระหนักและสร้างเสริ มความรู ้ การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการ
ประกันคุณภาพภายในและการทางานเป็ นทีมการประกันคุณภาพภายใน เป็ นเรื่ องที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน
ต้องร่ วมกันทาเป็ นทีม จึงจาเป็ นที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องปลุกจิตสานึ กและสร้างความตระหนักให้บุคลากร
ทุกฝ่ ายมองเห็นคุณค่า และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อรสา เพชรนุย้ (2560) ได้ กล่าวถึงลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิว่า การที่ครู เกิดสิ่ งเร้าหรื อแรงกระตุน้ ส่ งผลให้
สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ที่ตรงกับความรู ้ความสามารถและความถนัดของบุคคล เป็ นงานที่น่าสนใจ ส่ งเสริ ม
ต่อความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ครู จึงเกิดความพึงพอใจ ทั้งในด้านนโยบายการบริ หาร การมอบหมายงาน ระบบการ
สื่ อสาร สิ่ งอานวยความสะดวก และความร่ วมมือของบุคลากรเป็ นแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิงานนั้นได้ดีมีความสุ ขและ
ทางานอย่างเต็มใจ
2. Responsibility : R กาหนดหน้าที่ ความรั บผิดชอบ โดยผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
นักเรี ย น ผูป้ กครอง และชุ ม ชน ต้อ งเข้ามามี บ ทบาทในการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา สอดคล้อ งกับงานวิจัย
กิตติพงษ์ หาตรงจิตต์ (2551) การกาหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ และนโยบายขององค์การ ลักษณะโครงสร้างองค์การ
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร และระบบการติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ สภาพสังคมของชุมชน ค่านิ ยม
และทัศนคติ ของชุมชน ความพร้อมของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และรู ปแบบในการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา และการสนับสนุนของชุมชน ไพรภ รัตนชูวงศ์ (2563 : 28)ได้กล่าวในกลยุทธ์การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึ กษา ว่าแนวคิดในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มาว่าจะเป็ นการดาเนิ นงานของ
องค์กรจะมีขนาดเล็กหรื อใหญ่ ย่อมต้องการบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรมปฏิ บตั ิงาน
เพราะเมื่อองค์การได้คนดี มีความสามารถก็จะสามารถสร้างความสาเร็ จให้แก่องค์การ ผูบ้ ริ หารมีบทบาทที่สาคัญ
ในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างยิง่

3. Initiative : I การเริ่ มดาเนิ นการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามนวัตกรรมการบริ หาร
จัดการแบบ “CRIC Model” ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย คือ
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาและปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา การจัดระบบบริ หารสารสนเทศและใช้สารสนเทศ การจัดให้มีการดาเนิ นการติดตามและตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพภายใน การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชัย จรรยาไพบู ลย์ (2555, น.26) ได้สรุ ปไว้ว่า การประกันคุ ณภาพ
การศึ กษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรื อหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
4. Cooperation : C การร่ วมมือกันดาเนิ นการและร่ วมตรวจสอบคุณภาพ ตามนวัตกรรมการบริ หาร
จัดการแบบ “CRIC Model ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้
สถานศึ กษาที่ตอ้ งให้มีการบริ หารจัดการแบบการมีส่วนร่ วมและในแต่ละขั้นใช้การดาเนิ นงานตามระบบวงจร
คุณภาพ PDCA เพื่อให้เกิดผลที่ดีเลิศในการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ โดยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ด้วย
กระบวนการ PDCA จึ งได้นามาพัฒนาปรั บปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพสถานศึ กษา นักเรี ยน และบริ บทต่างๆ
เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้ดาเนิ นการ ประชุมร่ วมกับทุ กฝ่ ายในการดาเนิ นการ
ประเมิ นทบทวนตามขั้นตอนของการดาเนิ นงานตามนวัตกรรมการบริ หารจัดการแบบ “CRIC Model ตาม
รู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” โดยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ด้วยกระบวนการ PDCA เพื่อให้ทุก
ฝ่ ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าปั ญหาอุปสรรค ในการทางานโดยร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปรับปรุ ง
และร่ วมพัฒนาแนวทางการนาไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา
อินต๊ะวงค์ (2562) การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความคิดได้ปฏิบตั ิ มีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบ มีการเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรตัดสิ นใจได้อย่างอิ ส ระสร้ า งความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบุ คลากรผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และสร้ างความไว้วางใจในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้เกี ยรติ ยกย่องชมเชยในความสาเร็ จของ
บุคลากร

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.จากผลการวิจยั ด้านการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นด้านที่มีค่าดัชนี ลาดับความสาคัญ
ของความต้องการจาเป็ นสูงสุด พบว่าการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใช้ในสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนเพื่อให้
การดาเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพมี การวางแผนที่ รอบคอบ รั ดกุม และสามารถประเมิ นผลการนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาใช้ในสถานศึกษาได้
2.จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบว่า ปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจัด การสู ง สุ ด คื อ ด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ดัง นั้น สถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญในการติ ดต่อสื่ อสาร มี การสื่ อความหมายโดยใช้หลักการและเหตุผลประกอบได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้การดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้

3.จากผลการวิจยั ด้านการสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา
พบว่าแนวทางการบริ หารจัดการแบบ “CRIC Model ตามรู ปแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” ดังนั้น
สถานศึ กษาควรใช้การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแบบมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ โดยใช้กระบวนการบริ ห ารวงจรคุ ณภาพ
(PDCA) นั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา ให้เกิ ดคุณภาพที่ นามาใช้ในการพัฒนา คือ ร่ วมกัน
วางแผน (Plan) ร่ วมกันปฏิบตั ิตามแผน (Do) ร่ วมกันตรวจสอบ (Check) ร่ วมกันปรับปรุ ง / นาไปใช้ (Action)

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.จากผลการวิจยั เกี่ยวกับการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าด้าน การปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าดัชนีลาดับความความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสูงสุด ดังนั้นควรศึกษาการ
บริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาด้านการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึ กษา เพื่อนามา
ศึกษาหาแนวทางในการบริ หารจัดการให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.จากผลการวิจยั เกี่ ยวกับ การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา พบว่าผลการวิจัยได้นาไปสู่ แนว
ทางการสร้ า งนวัต กรรมการบริ ห ารจัด การการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ช่ ว ยให้การด าเนิ น งานมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนั้น ควรศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา ของ
วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อนามาพัฒนาแนวทางการบริ หารให้
มีคุณภาพที่สูงขึ้น
3.จากผลการวิจยั เกี่ ยวกับนวัตกรรมการบริ หารจัดการแบบ “CRIC Model” ตามรู ปแบบการมีส่วน
ร่ วมด้วยกระบวนการ PDCA” ของวิทยาลัยการอาชี พเชี ยงราย มาใช้ในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให้เกิดคุณภาพ ดังนั้น ควรนานวัตกรรมนี้
ไปต่อยอดหรื อพัฒนาการบริ หารจัดการให้ดีและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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