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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพของการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาและ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อน และบุ คลากรทางการศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย จานวน 132 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
กาหนดสัดส่ วนตามขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละส่ วนงาน และทาการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.968
สถิติใน การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า 1)สภาพของการดาเนิ นงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 7 ด้านโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด 2)ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3)ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 4)ปั จจัยที่สามารถพยากรณ์การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 9 ปั จจัย เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารทรั พยากร ด้านการติ ดต่อสื่ อสาร ด้านสั งคม ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และด้านการจัดโครงสร้างองค์กร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ .988 ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ( R 2 ) เท่ากับ .976 มี
อานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 97.60 มีค่าความคาลดเคลื่อนมาตรฐาน ( SEest ) เท่ากับ .032 สามารถนามาสร้างเป็ น
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Y = -.161 + .122 (X2) + .244 (X6) + .068 (X1) + .171 (X5) + .129 (X7) + .117(X3) +
.073 (X8) + .052 (X4) + .059 (X9)
Z  = .174** (ZX2) + .378** (ZX6) + .094** (ZX1) + .325** (ZX5) + .175** (ZX7) +
.143** (ZX3) + .115** (ZX8) + .091** (ZX4) + .102** (ZX9)
คาสาคัญ : การดาเนินงานการประกันคุณภาพ, ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
Abstract
The purpose of this research was to study the condition of educational quality assurance operations of Chiang
Rai Technical College. under the Office of Vocational Education Commission and To analyze the factors affecting the
educational quality assurance operation of Chiang Rai Technical College. under the Office of Vocational Education
Commission The sample group consisted of 132 administrators, teachers and educational personnel of Chiang Rai
Technical College. The sample size was determined by using the ready-made tables of Craigie and Morgan. Using a
stratified random sampling method, the proportions were determined according to the size of the population in each
segment. and do a simple randomization Data Collection Tools The questionnaire was a 5-level rating scale with a
confidence value of 0.968. The statistics in the analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard
deviation. Pearson's Correlation Coefficient Analysis and stepwise multiple regression analysis.
The results of the research showed that 1) the condition of the educational quality assurance operation of
Chiang Rai Technical College Under the Office of Vocational Education Commission in all 7 aspects, the overall level is
at the highest level. 2) Factors affecting the educational quality assurance operation of Chiang Rai Technical College
under the Office of Vocational Education Commission Overall, it is at the highest level. 3) Factors affecting the
implementation of educational quality assurance in all nine areas had a positive relationship with educational quality
assurance operations. 4) Factors that can predict the educational quality assurance operation of Chiang Rai Technical
College. under the Office of Vocational Education Commission were statistically significant at the .01 level with 9
factors, respectively: personnel, technology, budget, resource management. communication, social, organizational culture
Leadership of executives and organizational structure has a multiple correlation coefficient (R) equal to .988 predictive
coefficient It was statistically significant at the .01 level, the forecast coefficient ( R 2 ) was .976, the forecasting power
was 97.60%, and the standard deviation was ( SEest ) equal to .032 can be used to create forecast equations in the form
of raw scores and standard scores as follows:
Y = -.161 + .122 (X2) + .244 (X6) + .068 (X1) + .171 (X5) + .129 (X7) + .117(X3) +
.073 (X8) + .052 (X4) + .059 (X9)

Z  = .174** (ZX2) + .378** (ZX6) + .094** (ZX1) + .325** (ZX5) + .175** (ZX7) +
.143** (ZX3) + .115** (ZX8) + .091** (ZX4) + .102** (ZX9)
Keyword: Quality Assurance Operations, Factors Affecting Quality Assurance Operations.
บทนา
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ นกลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของสถาบัน การศึ ก ษา
เปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยตรวจสอบและประเมินการดาเนิ นงานของสถาบันการศึกษาทาให้ทราบถึงความพร้อม
และศักยภาพของตนเอง และเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และนาผลประเมินที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งองค์กรให้มีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลต่อไปการประกัน
คุณภาพการศึกษา ถือเป็ นหัวใจสาคัญและเป็ นนโยบายหลัก ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายที่จะใช้เป็ นกลไกในการขับเคลื่อน
ให้วิทยาลัยไปสู่ ความเป็ นเลิศและมีคุณภาพในพันธกิจทุกข้อ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กบั บุคลากรของวิทยาลัย ให้ร่วมมือกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ กล่าวคือ ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าคุณภาพ
หมายถึงอะไร ทาไมต้องมีระบบประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพจะมีส่วนช่วยให้วิทยาลัยเทคนิคเชี ยงรายพัฒนา
ไปสู่ ค วามเป็ นเลิศ ได้อย่างไร สิ่ งต่างๆ เหล่า นี้ ค วรมี ค วามเข้าใจถูกต้องร่ ว มกัน ทั้งนี้ เพื่อความร่ ว มมื อร่ ว มใจกันทาให้
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ (วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, 2564)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสู ตรการอาชี วศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ การส่ งเสริ มประสานงานการจัดการอาชี วศึกษาของภาครัฐและ
เอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชี วศึกษา โดยคานึ งถึงคุณภาพและ
ความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ จึงได้จดั ทาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็ นไป
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2561 และนาไปสู่การปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลการจัดการศึกษาสายวิชาชี พ รับผิดชอบใน
การพัฒนาคนให้เ ป็ นบุคคลที่ มีคุ ณภาพและมี คุ ณลักษณะที่ สั งคมต้องการ และให้ส อดคล้ องกับความต้องการทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่ งพัฒ นากาลังคนระดับกึ่ งฝี มื อ ระดับฝี มื อ และระดับ
ผูช้ านาญการเฉพาะสาขาวิชาชี พ (ระดับเทคนิ ค) ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม บุคลิกภาพ และเป็ นบุคคลที่ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. http://www. bsq.vec.go.th/course/course.html. 2564.)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็ นสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดการ
เรี ยนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 8 สาขาวิชา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
(ปวส.) จ านวน 10 สาขาวิชา และระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต จานวน 2 สาขาวิช า มี จานวนผูเ้ รี ยนในปี
การศึ กษา 2564 ทั้งสิ้ น 3,166 คน จานวนครู และบุคลากรทางการศึ กษาและฝ่ ายสนับสนุนการสอนทั้งสิ้ น 198 คน ในปี
การศึ กษา 2564 วิทยาลัยเทคนิ ค เชี ยงราย ได้บริ หารและจัดการศึ กษาอย่างเป็ นระบบ โดยมี แ ผนพัฒนาการศึ กษาของ
สถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้อ งกับ นโยบายการจัด การศึ ก ษา ของสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิ การและยุทธศาสตร์ การศึกษานั้น ซึ่ งการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษามีการกาหนดเป้ าหมายชัดเจน โดยมี
การก าหนด วิสั ย ทัศ น์ พันธกิ จ ยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้ าประสงค์ มี ตวั ชี้ ว ดั ความส าเร็ จ ในแต่ล ะด้า น ซึ่ งได้ส รุ ป
สาระสาคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษา พร้อมกับจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 2. การสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้ าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัด 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็ นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย, 2564 )
จากสาระสาคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพนั้นจึ งต้องกาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้องมีการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เป็ นระบบตามมาตรฐาน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 5) ติดตามผลการดาเนินการ 6) จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง 7) ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่ งเป็ นกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นจะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2561 (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
http://www. bsq.vec.go.th/course/course.html. 2564.)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่านักวิจยั
หลายท่านได้กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพไว้แตกต่างกันดังนี้ กิตติพงษ์ หาตรงจิตต์ (2551)
กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ มีท้ งั หมด 11 ปั จจัย ครอบคลุมทั้งกลุ่ม
ปั จจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปั จจัยภายใน ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพทางกายภาพ
ด้านโครงสร้ างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านภาวะผูน้ า และกลุ่ม ปั จ จัยภายนอก ได้แ ก่ ปั จ จัยด้านสังคม ด้า น
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ซึ่ งต่างจากวราภรณ์ ช่วยแก้ว (2555) ได้กล่าวว่า ปั จจัยการบริ หารงานที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสตูล
ประกอบด้วย 8 ปั จจัย คือ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร 2) การใช้ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอน 3) การจูงใจ 4) การมีส่วน
ร่ วม 5) การติดต่อสื่ อสาร 6) การทางานเป็ นทีม 7) การจัดโครงสร้างองค์กร 8) การใช้เทคโนโลยี ในขณะที่ ทวีศกั ดิ์ หยิม
กระโทก (2558) กล่าวว่า ปั จจัยการบริ หาร มีส่วนในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการด าเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกเป็ น 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 1. ภาวะผูน้ า 2. บุ ค ลากร 3. งบประมาณ 4. ทรั พยากร 5.
เทคโนโลยี 6. ชุมชน และยุทธนา อินต๊ะวงค์ (2562) กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 10 ปั จจัย ดังนี้ 1) ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร 2) ปั จจัยด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อ
การเรี ยนการสอน 3) ปั จจัยด้านการจัดโครงสร้ างองค์กร 4) ปั จจัยด้านงบประมาณ 5) ปั จจัยด้านบุคลากร 6) ปั จจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร 7) ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยี 8) ปั จจัยด้านการจูงใจ 9) ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม 10) ปั จจัยด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร
ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชียงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ กษาวิทยาลัยเทคนิ ค เชี ยงราย เพื่อศึ กษาว่ามี ปั จ จัยใดบ้างที่ ส่ งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายให้เป็ นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั หมด 9
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร 2) ด้านการบริ หารทรัพยากร 3) ด้านการติดต่อสื่ อสาร 4) ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร 5) ด้านการใช้เทคโนโลยี 6) ด้านบุคลากร 7) ด้านงบประมาณ 8) ด้านสังคม 9) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั หวังว่าผลการวิจยั ในครั้งนี้ จะช่วยเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่

ให้แก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและบรรลุเป้ าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพของการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ด้ านความรู้ (1.1) ได้รับความรู้เกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั ของการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1.2) ทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ด้ านการนาไปใช้ (2.1) ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สามารถนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผมู้ ีส่วนเกี่ ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุเป้ าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด (2.2)
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สามารถนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ไปปรับปรุ งและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้จาแนกเนื้อหาซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในขอบเขตการวิจยั มี 2 ส่ วน คือ
1.1 การดาเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่ งได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1.1.1) กาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา (1.1.2) จัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึ กษา
(1.1.3) ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (1.1.4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (1.1.5) ติดตามผล
การดาเนินการ (1.1.6) จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (1.1.7) ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา ผูว้ ิจยั สร้างกรอบแนวคิด จากการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึง
สรุ ปเป็ นแนวทางในการเลือกปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ 9 ด้าน ดังนี้ (1.2.1) ด้านภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (1.2.2) ด้านการบริ หารทรั พยากร (1.2.3) ด้านการติดต่อสื่ อสาร (1.2.4) ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร
(1.2.5) ด้านการใช้เทคโนโลยี (1.2.6) ด้านบุคลากร (1.2.7) ด้านงบประมาณ (1.2.8) ด้านสังคม (1.2.9) ด้านวัฒนธรรมองค์การ
2. ด้ านแหล่ งข้ อมูล
2.1 แหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ
วิ ท ยาลัย เทคนิ ค เชี ย งราย สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 198 คน (แผนพัฒ นาสถานศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 2564)
2.2 แหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ (2.2.1) รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
(2.2.2) คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิธีดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิ ค
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1.) วิธีการดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนนี้ได้ใช้วิธีการดาเนินการวิจยั
เชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (2.) แหล่งข้อมูล (2.1) ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา จานวน 198 คน (วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย 2564) (2.2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษา คือ
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษา ของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ใน ปี การศึ กษา 2564 โดยใช้ตาราง
สาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธี รวุฒิเอกะกุล, 2543) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประมาณ 132 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (3.) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
สารวจรายการ ซึ่ งในการวิจ ัยครั้ งนี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึ กษา ระดับชั้นที่ ทาการสอน สาขาวิช าที่ ส อนและ
ประสบการณ์ในการสอน ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า เรื่ อง สภาพของการดาเนิ นงานการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ของวิทยาลัยเทคนิ ค เชี ยงราย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ตอนที่ 3 เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่อ การดาเนิ น งานการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (4.) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปคานวณหาค่าทางสถิติ ดังนี้
(4.1) แบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นาข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้ว
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางประกอบบรรยาย (4.2) แบบสอบถามตอนที่ 2 การแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปั จจุบนั ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 105) (4.3) แบบสอบถามตอนที่ 3
การแปลความหมายข้อมูลเกี่ ยวกับปั จ จัยที่ ส่ งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ของวิทยาลัยเทคนิ ค
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรี สะอาด
, 2553 : 105) (4.4) ใช้สถิติอา้ งอิง ซึ่ งเป็ นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง แล้วอาศัยทฤษฎีความ
น่าจะเป็ น เพื่อสรุ ปผลไปยังประชากรเป้ าหมายโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดย
ใช้วิธี Hierarchical Stepwise สาหรับคัดเลือกปั จจัยที่วิทยาลัยใช้ในการดาเนินการ เข้าสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อคัดเลือกตัว
แปรสาคัญที่มีอิทธิพลสามารถพยากรณ์การดาเนินการประกันคุณภาพ
ขั้น ตอนที่ 2 การตรวจสอบและยืน ยัน ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดาเนิ น งานการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของ
วิทยาลัยเทคนิ ค เชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (1.)วิธีดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ได้ใช้วิธีการ
ดาเนินการเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (2.)แหล่งข้อมูล กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่ม ครั้งนี้ เป็ นการเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง เพื่อยืนยันปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี กลุ่มผูใ้ ห้ข อ้ มูลสาคัญในการสัม ภาษณ์ในขั้นตอนนี้ คื อ ผูอ้ านวยการ
สถานศึ ก ษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึ ก ษา จ านวน 1 คน หั ว หน้า งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น 3 คน ผูว้ ิจยั ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั แล้ว
สรุ ปเป็ นความเรี ยง

สรุ ปผลการวิจยั
1. สภาพของการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคนิ ค เชี ย งราย สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดงั นี้ สภาพของการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชี ยงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 7 ด้านโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุ ด ได้แก่ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือด้านการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก (2.) ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดงั นี้ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่ อสารอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด รองลงมาคือด้านงบประมาณอยู่ในระดับมากที่ สุด และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่ สุดคือด้านการใช้
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก (3.) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษากับ สภาพของการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคนิ ค เชี ย งราย สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษา อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคู่ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์มากที่ สุด คือ การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษากับด้านการบริ หารทรั พยากรและค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั ตัวแปรพยากรณ์ดว้ ยกัน พบว่า คู่ความสัมพันธ์ระหว่างด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
กับด้านบุคลากร และด้านการติดต่อสื่ อสาร กับด้านบุคลากรและ ด้านบุคลากรกับด้านวัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์
กันทางลบ ส่ วนคู่อื่นมีความสัมพันธ์ทางบวก โดยคู่ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
กับด้านวัฒนธรรมองค์การ (4.) ผลการสร้างสมการพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
ปั จจัยทั้ง 9 ปั จ จัยสามารถพยากรณ์การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงรายได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 97.60 สามารถนามาสร้างเป็ นพยากรณ์ในรู ปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Y = -.161 + .122 (X2) + .244 (X6) + .068 (X1) + .171 (X5) + .129 (X7) + .117(X3) +
.073 (X8) + .052 (X4) + .059 (X9)
Z  = .174** (ZX2) + .378** (ZX6) + .094** (ZX1) + .325** (ZX5) + .175** (ZX7) +
.143** (ZX3) + .115** (ZX8) + .091** (ZX4) + .102** (ZX9)
เมื่อเรี ยงลาดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มากที่สุดที่ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร (β = .378) รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้าน
การใช้เ ทคโนโลยี (β = .325) ต่อ มาได้แ ก่ ปั จ จัย ด้านงบประมาณ (β = .175) และน้อยที่ สุ ดได้แ ก่ ปั จ จัย ด้านการจัด
โครงสร้างองค์กร (β = .091) (5.) ผลการตรวจสอบและยืนยันปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิ คเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา การตรวจสอบและยืนยันปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ผล
ดังนี้ ด้านบุคลากร มีผใู้ ห้ขอ้ เสนอแนะการบริ หารงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาสู่ ความสาเร็ จของสถานศึกษา ได้แก่

บุ ค ลากรบรรจุ ข า้ ราชการมี จ านวนน้อย เห็ นควรเพิ่ ม ปริ ม าณให้เ หมาะสม สรรหาบุ ค ลากรที่ มีประสบการณ์ มี ค วาม
รับผิดชอบตรงต่อสาขาวิชา สาขางานที่สอน ไม่ควรให้งานใครแค่คนใดคนหนึ่ งควรกระจายงานให้ทวั่ ถึง บุคคลกรใน
สถานศึ กษาทุกคนควรจะมี ความสมัครสมานสามัคคีกนั ในทุก ๆ เรื่ อง และบุคลากรควรมี ความใส่ ใจและปฏิ บตั ิพฒั นา
ตนเองให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน ด้านการใช้เทคโนโลยี มี ผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะการบริ หารงานประกันคุณ ภาพของ
สถานศึกษาสู่ความสาเร็ จของสถานศึกษา ได้แก่ ควรแก้ไขปั ญหาเรื่ องอินเตอร์ เนตให้ใช้ได้ทวั่ ถึง ส่ งเสริ มให้ใช้เทคโนโลยี
นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้งาน และต้องมี การปรั บปรุ งระบบสารสนเทศให้เ ป็ นปั จ จุ บนั และส่ งเสริ มอบรมการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน IT และพัฒนานวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ Thailand 4.0 ด้านงบประมาณ มีผใู้ ห้ขอ้ เสนอแนะการบริ หารงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาสู่ ความสาเร็ จของสถานศึกษา ได้แก่ งบประมาณได้รับตามจานวนของนักเรี ยน นักศึกษา
ไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการ จึงทาให้ตอ้ งจัดสรรงบประมาณให้พอดี เพียงพอ เหมาะสม และจัดสรรงบประมาณให้
เป็ นไปตามแผนงานงบประมาณประจ าปี และการพิจ ารณาความส าคัญของงานกับงบประมาณที่ จ ัดสรร การจัดสรร
งบประมาณควรเน้นที่การเรี ยนการสอนเป็ นหลัก และมีการติดตามการใช้งบประมาณ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนามาอภิปรายผลเป็ นประเด็นได้ ดังนี้
1. สภาพของการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคนิ ค เชี ย งราย สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ทั้ง 7 ด้านโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็ นภารกิ จสาคัญของสถานศึ กษา โดยสถานศึ กษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพื่อสร้าง ความมัน่ ใจให้แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึ กษาและ ตัวบ่งชี้ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษา ซึ่ งเป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมี ส่ วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่ งเสริ ม สนับสนุนและ
กากับ ดูแลของ หน่วยงานต้นสังกัด ดังที่ พูนชัย ยาวิราช (2564 : 131) ได้กล่าวในกลยุทธ์การบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพในองค์การทางการศึ กษา หลักการ แนวคิด และความสาเร็ จ ว่าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและบุคลากรครู สามารถนา
แนวคิ ดจากการประกันคุ ณ ภาพทางการศึ กษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึ กษา โดยการศึ กษาบทบัญญัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึ กษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึ กษา แล้วนาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย การนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒาคุณภาพสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการบริ หาร
จัดการศึกษาในโรงเรี ยน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่ งจะช่วยให้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกาหนด
แผนของโรงเรี ยนให้สอดคล้องเหมาะสมและทันสภาพการณ์ปัจจุบนั และที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของโรงเรี ยนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ หยิมกระโทก (2558 :
123) การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากเรี ยงตามลาดับดังนี้ การจัดทารายงานประจาปี การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึ ก ษา การจัด ทาแผนพัฒ นาการจัดการศึ กษาที่ มุ่ งเน้นคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา การจัด ระบบบริ ห ารและ
สารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการกาหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา (2.) ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงสุ ด ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่ อสารอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะว่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีการ
ใช้ภาษาในการสื่ อสารที่ชดั เจน และเข้าใจง่ายให้ความสาคัญ ในการติดต่อสื่ อสารเพื่อให้การทางานเกิดความชัดเจน มีการ
ใช้เทคนิค และสื่ อหลาย ๆ ทาง เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ใช้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดความแน่ใจ
และ ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบตั ิงาน ส่ งเสริ มให้สื่อความหมายโดยใช้หลักการและเหตุผล ประกอบได้อย่างเหมาะสม
มี เทคนิ คในการสื่ อสารด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิ นงาน มี ประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ พัชนี ย ์ ธระเสนา (2558)ได้กล่าวว่า การ
สื่ อสารนับเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็ น ดัชนีบ่งชี้ที่สาคัญประการหนึ่งของความสาเร็ จของ
องค์กร ความตระหนัก และความเข้าใจถึงความสาคัญของบทบาทและกลไกในการสื่ อสารนั้นช่วยทาให้ผู้ บริ หารจัดการ
สามารถบริ หารจัดการ และนาองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ ช่วยแก้ว (2555)
การติดต่อสื่ อสาร เป็ นการใช้เทคนิคและการสื่ อสารหลาย ๆ ทาง ใช้ภาษาที่ชดั เจนเข้าใจง่าย ใช้หลักเหตุผลในการสื่ อสาร มี
การกระทาที่สอดคล้องกับคาพูด และใช้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดความแน่ใจและเข้าใจตรงกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ยุทธนา อินต๊ะวงค์ (2562) การติดต่อสื่ อสาร เป็ นการใช้ภาษาในการสื่ อสารที่ชดั เจนและเข้าใจง่าย ให้ความสาคัญใน
การติดต่อสื่ อสารใช้เทคนิค และสื่ อหลาย ๆ ทางเพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน สื่ อความหมายโดยใช้
หลักการเหตุผลประกอบได้อย่างเหมาะสม และมีเทคนิคในการสื่ อสารด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพ (3.)
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษากับสภาพของการดาเนินงานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ กษาของวิ ทยาลัย เทคนิ ค เชี ยงราย สั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ปั จ จัยที่ ส่ ง ผลต่ อการ
ดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาทั้ง 9 ด้าน คือ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ด้านการบริ หารทรั พยากร ด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ปั จจัย อาจเป็ นเพราะว่า การจัดการการศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาต้อง รับผิดชอบการจัด
การศึ กษาให้มีคุณภาพ ทั้งเรื่ องการจัดให้มีผสู้ อนที่มีคุณภาพ การจัดหาทรัพยากร ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริ หารต้องมี ภาวะผูน้ าในการ ขับเคลื่ อนสถาบันการศึ กษาให้บรรลุเป้ าหมายของการจัด
การศึ กษาอย่างมี คุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ กฤษณา กลิ่นสุ วรรณ การะเกด หม่นมัน่ ธิ ดาพร เฉลิมเชื้ อ (2551) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการบริ หารกับการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 2 พบว่ า โดยภาพรวม มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 โดยเป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก ลัสมาน สะบูคิง (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการบริ หาร กับการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษายะลา เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั
ทางบวกอยู่ในระดับสู ง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั
ทางบวกใน ระดับค่อนข้างสู งถึงสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4.) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยปั จจัย 9 ปั จจัย
คือ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ด้านการบริ หารทรัพยากร ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ด้านการใช้
เทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมองค์การ สามารถพยากรณ์การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอานาจในการพยากรณ์ได้ร้อย
ละ 97.60 อาจเป็ นเพราะว่า การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ถูก ก าหนดให้เ ป็ นภารงานของ
สถานศึกษา อีกทั้งมีกฎหมายรองรับการดาเนิ นงานหลายฉบับ และได้ดาเนิ นการมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว แนวทางหรื อ
แนวปฏิบตั ิได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องสามารถปฏิบตั ิตามได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นปั จจัยที่

จะสามารถส่ งเสริ มและสนับสนุน ส่ วนใหญ่จึงเป็ น ปั จจัยภายนอก อาทิเช่น งบประมาณ เทคโนโลยี และชุมชน ส่ วนปั จจัย
ด้านอื่นๆ เช่น ภาวะผูน้ า บุคลากร ทรัพยากรหรื อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายในยังส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึ กษาเช่นกัน แต่อยู่ในระดับที่ นอ้ ยเมื่ อเที ยบกับปั จจัยภายนอก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณา กลิ่น
สุ วรรณ การะเกด หม่นมัน่ ธิ ดาพร เฉลิมเชื้ อ (2551) ได้ศึกษาปั จจัยการบริ หารที่ ส่ งผลต่อการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุ โลก เขต 2 พบว่า ปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุ โลก เขต 2 โดยภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ค้านการเมือง ส่ วนด้านสภาพแวดล้อม มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 วินยั พงษ์ คาแหง (2553) ได้ศึกษาปั จจัยการ บริ หารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา
ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ คื อ ปั จจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุค ลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ค้านสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้ าง
องค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านภาวะผูน้ า และปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี
เมื่อเรี ยงลาดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มากที่ สุดที่ ได้แ ก่ ปั จจัยด้านบุค ลากร รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านการใช้
เทคโนโลยี ต่อมาได้แก่ ปั จจัยด้านงบประมาณตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าด้านบุคลากรส่ งผลต่อการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงที่สุด ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่าสถานศึกษา มีการจัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน
อย่างชัดเจน มีการกาหนด บทบาทหน้าที่ และภารกิจของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน มีการกาหนดแผนอัตรากาลังทั้งในภาวะ
เร่ งด่วน และระยะยาว มีการจัดระบบการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากร ทุกฝ่ าย มีระบบการพิจารณา
ความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่บุคลากรที่เหมาะสมเป็ น ธรรม มีการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
มีสวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์อย่าง เหมาะสม สนับสนุนให้มีการจัดการฝึ กอบรม หรื อจัดส่ งครู และบุคลากรเข้ารับการ
ํ
อบรม ศึกษาดูงาน จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างขวัญกาลังใจแก่ครู และบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรในสถานศึกษารักษาวินยั และดาเนินการทางวินยั กรณี มี ปั ญหา หรื อถูกกล่าวหาอย่างยุติธรรมและถูกต้องตาม
ระเบียบ ดังที่ ไพรภ รัตนชูวงศ์ (2563 : 28)ได้กล่าวในกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ว่าแนวคิดในการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มาว่าจะเป็ นการดาเนิ นงานขององค์กรจะมี ขนาดเล็กหรื อใหญ่ ย่อมต้องการบุคลากรที่ มีความรู้
ความสามารถ มี คุณธรรม จริ ยธรรมปฏิบตั ิงานเพราะเมื่ อองค์การได้คนดี มี ความสามารถก็จะสามารถสร้างความสาเร็ จ
ให้แก่องค์การ ผูบ้ ริ หารมีบทบาทที่สาคัญในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นต้องนาแนวคิดไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ หยิมกระโทก (2558) ได้ศึกษาปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 7 พบว่า ปั จจัยการ
บริ หารในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึ กษา เขต 7 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากเรี ยงตามลาดับดังนี้ บุคลากร ภาวะผูน้ า เทคโนโลยี งบประมาณ ทรัพยากร และชุมชน ในส่ วนของด้านการใช้
เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษารองลงมาซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่าสถานศึกษา มี
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึ กษาโดยจัดเก็บข้อมูล เอาไว้เ ป็ นหมวดหมู่ในฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มี การ
ประมวลผลข้อมูลที่จดั เก็บไว้เพื่อเป็ นสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ มีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมใน
การจัดทา ระบบสารสนเทศ มี การจัดทาระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สะดวกในการ นาไปใช้ มี การใช้
ํ
เทคโนโลยีช่วยในการประเมินงานประกันคุณภาพ มีการกากับติดตาม และ ประเมินผลการใช้สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
มี
การปรับปรุ งระบบสารสนเทศอยูเ่ สมอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ ช่วยแก้ว (2555) ได้ศึกษาปั จจัยการบริ หารงานที่
ส่ งผลต่อ การดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญระดับ มัธยมศึ กษาใน

จังหวัดสตูล พบว่า ปั จจัยการบริ หารงานด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการจูงใจ ด้านทรัพยากรเพื่อการเรี ยน
การสอน และด้านการติดต่อสื่ อสาร สามารถ พยากรณ์การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสอนศาสนาควบคู่
วิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสตูล ปั จจัยด้านงบประมาณก็ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ นลาดับต่อมาซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่าสถานศึกษา มีการประเมินสภาพองค์กร หรื อประเมินความต้องการ ความจาเป็ นเพื่อ
ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่าง เหมาะสมกับนโยบายและบริ บทของสถานศึกษา มี
การพิจารณางบประมาณตามแผนงานของ สถานศึกษา โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็ น และเหมาะสมตาม
หลักเหตุผล มีการดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามระเบียบของทาง ราชการ ด้วย
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มีการบริ หารการเงินของสถานศึกษาโดยใช้เงินทุก อย่างเป็ นไปด้วยความประหยัดพิจารณาตาม
ความจาเป็ นในการดาเนิ นงาน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ หยิมกระโทก (2558) ได้ศึกษาปั จจัยการบริ หารที่ส่งผล
ต่อการดาเนิ นงาน ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา รอบที่ 3 ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธ ยมศึ ก ษาเขต 7 พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รอบที่ 3 เรี ย งตามล าดับ ได้แ ก่
งบประมาณ เทคโนโลยี และชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ การวิจยั เรื่ อง การวิเ คราะห์ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่าการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย สังกัดสานักงาน
ํ ่ สุ ด
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี ร ะดับ การด าเนิ น งานด้า นการประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ าที
สถานศึ กษาควรให้ความสาคัญกับ การประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาให้มากขึ้น โดยการศึ กษา วิเคราะห์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศใช้ ให้มากขึ้น
ซึ่ งอาจส่ งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป (2.) จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึ กษา พบว่าปั จจัยที่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุ ดคือด้านการติดต่อสื่ อสาร ดังนั้นสถานศึ กษาควรให้ความสาคัญในการ
ติดต่อสื่ อสาร มี การสื่ อความหมายโดยใช้หลักการและเหตุผลประกอบได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดาเนิ นงานมี ความ
ชัดเจน สามารถดาเนิ นงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ (3.) จากผลการวิจยั การสร้ างสมการ
พยากรณ์ สถานศึ กษาควรเน้นพัฒนาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิ ค
เชี ยงราย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มากที่ สุดได้แก่ ปั จจัยด้านบุค ลากร ดังนั้นสถานศึ กษาควรให้
ความสาคัญ ในด้า นบุ ค ลากร โดยการพัฒนาบุ ค ลากรซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ มุ่ง จะเปลี่ ย นแปลงวิ ธีก ารทางาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็ นไปทางที่ดีข้ ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบตั ิงาน
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป (1.) ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการบริ หารด้านบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด(2.) ควร
มีการวิจยั เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (3.) ควรมีการ
วิจยั เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณที่ส่งผลต่อการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
รายการอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553. (2553,2
เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 127 ตอนที่ 23 ก. หน้า 22-35.
กิตติพงษ์ หาตรงจิตต์. (2551). ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา สั งกัดสานักงานเขต

พืน้ ที่ การศึกษาจังหวัดอุดรธานี . วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี.
กฤษณา กลิ่นสุ วรรณ การะเกด หม่นมัน่ ธิดาพร เฉลิมเชื้อ. (2551). ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยการบริ หารกับการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาพิ ษณุ โลก เขต 2. วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตร
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.
จักรพงษ์ แก้วตรี . (2557) . ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการดาเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสั งกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จังหวัดบึงกาฬ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ).มหาวิทยาลัยสารคาม.
เจนจบ หาญกลับ. (2559). ปั จจัยที่ ส่งผลให้ การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรี ยนเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานครประสบความสาเร็ จ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ทวีศกั ดิ์ หยิมกระโทก. (2558). ปั จจัยการบริ หารที่ ส่งผลต่ อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 7. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.,หาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา
ธิราช, นนทบุรี.
บุญชม ศรี สะอาด. (2553). การวิจัยเบือ้ งต้ น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์สุวีริยา.
พูนชัย ยาวิราช (2564). กลยุทธ์ การบริ หารเพื่อสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์ การทางการศึกษา หลักการแนวคิด และ
ความสาเร็ จ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ไพรภ รัตนชูวงศ์ (2563). กลยุทธ์ การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ทางการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
เมนภา พันธ์หิรัญ (2562). ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง. วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุ งเทพฯ.
ยุทธนา อินต๊ะวงค์ (2562). ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความสาเร็ จในการ บริ หารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สั งกัด
อาชี วศึกษาจังหวัดเชี ยงราย. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2. หน้า 1-15.
ลัสมาน สะบูคิง (2551). ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยการบริ หาร กับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษายะลา เขต 1.
วราภรณ์ ช่วยแก้ว. (2555). ปั จจัยการบริ หารงานที่ ส่งผลต่ อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู่วิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (2564). แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564.
วินยั พงษ์ คาแหง (2553). ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยการบริ หารกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสั งกัด
เทศบาล จังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา พ.ศ. 2561. สื บค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2564,จาก http://bsq2.vec.go.th/document/แนวปฏิบตั ิประกัน/2.
แนวทางการประเมินคุณภาพ
อาภาภร สุ พร (2557). การพัฒนาตัวแบบ ความสั มพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ นของปั จจัยที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงาน
ประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological
measurement, 30(3), 607-610.

