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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน และระยะ

เวลา ในการก่อตัง้วทิยาลยักลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บรหิาร ครแูละเจ้าหน้าทีธ่รุการวทิยาลัยในสังกดัอาชวีศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกเป็นผู้บริหาร จ�านวน 42 คน ครูจ�านวน 511 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จ�านวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ ซ่ึงได้ค่า 

ความสอดคล้อง ระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั .96 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูสถติิ

ที่ใช้ เป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ข้าราชการครู และเจ้าหน้าท่ีธุรการต่อสภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ t-test และ ANOVA

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  สภาพปัญหาการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายนอกรอบสามในสถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการ

ศกึษา ด้านการประกนัคณุภาพภายในด้านการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัและด้านการบรหิารจดัการศกึษา ทกุด้านอยู่

ในระดับปานกลาง

 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน และระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัย มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม อาชีวศึกษา ปัญหาด้านการประกันคุณภาพ 

Abstract

 The objectives of this study were to investigate and to compare the problems in the 3rd Round 

Operation of External Quality Assurance in vocational colleges in Ubon Ratchathani province as classified 

by the respondents’ work position, work experience, and the service length in the college establishment. 

The sample included 42 administrators, 511 instructors, and 191 supporting staff in the vocational colleges. 

A check-list survey questionnaire giving the overall reliability of .96 was employed in data collection. Means, 

standard deviation, t-test, and ANOVA were used in data analysis.

  The research findings were as follows: 

  1. The problems in the 3rd Round Operation of External Quality Assurance in vocational  
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colleges in Ubon Ratchathani province was found to overall exist at a moderate level. For the individual 

aspects of problems it was found that the result of education in each level and educational type, internal 

quality assurance, student-centered learning approach and educational management were also found at a 

moderate level.

 2.  The opinions of the respondents toward the problems, as classified by the respondents’ work 

position, work experience, and service length in the college were not found to be different at  

a significant level.

Keywords: 3rd Round Operation of External Quality, Assurance Vocational Education Quality, 

   Assurance Problems

บทน�า 

 การประกนัคณุภาพการศกึษา จงึเป็นกลไกส�าคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้าง

ความมัน่ใจว่า สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาได้คณุภาพ

ตามมาตรฐาน ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีหลักสูตรก�าหนดและ

สังคมต้องการและสืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ

ได้กระจายบทบาทการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

เป็นที่เชื่อมั่น และพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ

สงัคม ดงันัน้หน่วยงานและผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายจะต้องม ีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่การวางแผน การด�าเนินงาน 

และตรวจสอบผลการด�าเนนิการตามภาระรบัผดิชอบ อย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ (กรมวิชาการ 2544: 2)

 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) ด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544–2548) เป็นการประเมิน

คุณภาพภายนอกโดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่

เป็นการประเมนิเพือ่ยนืยนัสภาพจรงิของสถานศกึษา ขณะ

เดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเพื่อให้

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

และรอบสอง (พ.ศ. 2549–2553) เป็นการประเมินตาม

วัตถุประสงค์ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ระบุไว้ในพระราช

กฤษฎีกาของการจัดตั้ง ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยให้น�าผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น เพื่อ

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554–2558) เป็นการ

ประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบมากกว่า

กระบวนการ โดยค�านึงถึงความแตกต่างแต่ละสถานศึกษา

 ส� า นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ได ้ตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันคุณภาพ 

การศึกษา จึงได้ก�าหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดด�าเนิน

การประกันคุณภาพตนเอง โดยส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาได้ให้นโยบายในการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในของแต่ละสถานศึกษาโดยมีการด�าเนินการ

ดังนี้ 

 1.  ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 2.  จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

 3.  ด�าเนินการตามแผน

 4.  จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการ

ศึกษา

 5.  จัดให ้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 6.  จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน

 7.  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง

 จากแนวด�าเนินการดังกล่าวจึงส่งผลให้สถาน

ศกึษาในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาโดย

ส่วนใหญ่ประสบความส�าเร็จในด้านการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยผ ่านการรับรองจากส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

คุณภาพรอบสอง ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีสถานศึกษาบางแห่งที่

ยังไม ่ได ้เข ้าสู ่กระบวนการการประเมินคุณภาพจาก

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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 อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงประกอบไป

ด้วย วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธาน ีวทิยาลยัเทคนคิเดชอดุม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัย

สารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินช�าราบ วิทยาลัย

เทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และ

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษามาปฏิบัติ  ได้จัดท�าแผนด�าเนิน

งานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้วิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู ่ระบบการประกัน

คณุภาพภายนอกรอบสาม เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของสถาน

ศึกษาและมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากสถาน

ศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพ  

มกีารก�ากบัตดิตามคณุภาพ และมรีะบบประเมนิตนเองก่อน 

ต่อจากนั้นจึงรับการประเมินภายนอกโดยส�านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะด�าเนินการ

โดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา การประเมนิคณุภาพภายในและการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 2554: 1) แต่เนื่องจากบริบทของสถาน

ศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีความ 

แตกต่างกัน จึงส่งผลให้สถานศึกษาแต่ละแห่งของวิทยาลัย 

สงักดัอาชวีศกึษาอบุลราชธาน ีประสบปัญหาการด�าเนนิการ

ประกนัคณุภาพภายนอกรอบสามจากการประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายนอกรอบสองทีผ่่านมาพบว่าวทิยาลยัในสังกดั

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาแตกต่างกัน 

เนื่องจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาได้ก�าหนดตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการประเมินแต่ละสถาน

ศึกษามีความแตกต่างกันเพื่อให้ สอดคล้องกับบริบทของ

แต่ละสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาแต่ละแห่งประสบ

ปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกรอบสอง ที่ผ่านมาแตก

ต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มสภาพปัญหาได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ดังนี้

 กลุม่วทิยาลยัทีเ่ปิดท�าการเรยีนการสอนหลกัสตูร 

ปวช. ปวส. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

คหกรรม และศลิปกรรม ซึง่ประกอบไปด้วยวทิยาลยัเทคนคิ

อบุลราชธาน ีวทิยาลยัเทคนคิเดชอดุม วทิยาลยัอาชวีศึกษา

อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินช�าราบ วิทยาลัย 

การอาชีพตระการพืชผล และวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ  

ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องบุคลากรของสถานศึกษาบางส่วน

ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในอย่างแท้จริง ท�าให้การด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุม 

ทั้งองค์กร ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ

ในการท�าผลงาน นวัตกรรม โครงงานและสิ่งประดิษฐ์

สัดส่วนของ ครูผู้สอนประจ�าที่มีคุณวุฒิวิชาชีพต่อนักศึกษา

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 กลุ่มวิทยาลัยที่เปิดท�าการเรียนการสอนทั้งใน

ระบบและนอกระบบ ซึ่งสถานศึกษาที่เปิดท�าการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรน้ีได้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 

ประสบปัญหาขาดการ บูรณาการข้อมูลแต่ละมาตรฐาน

แต่ละสาขาให้มีความเช่ือมประสานและไม่เป็นระบบ  

ขาดการติดตามและส�ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือ

สถานประกอบการที่มีต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา

 กลุ่มวทิยาลยัทีเ่ปิดท�าการเรยีนการสอนหลักสตูร 

ปวช. ปวส. ในสาขาวชิาเกษตรกรรม ซึง่สถานศกึษาทีด่�าเนนิ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ได้แก่วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ประสบปัญหาในด้าน

ไม่มศูีนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพภายในของหน่วย

งานส่งผลให้การจัดเก็บเอกสารด้านการประกันคุณภาพ 

ไม่เป็นระบบ ขาดการน�าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

ภมูปัิญญาท้องถิน่มาให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา รวมไป

ถึงปัญหาจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษากับจ�านวนนักศึกษาแรก

เข้าไม่สอดคล้องกัน

 ดังนั้นในฐานะที่ผู ้วิจัยรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี มีความตั้งใจที่จะศึกษาสภาพปัญหา

การด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถาน

ศกึษาสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่น�าผลการ

วจิยัไปใช้เป็นข้อมลูให้แก่หน่วยงานต้นสังกดั ในการวางแผน

หาแนวทางสนบัสนนุให้วทิยาลยัในสงักดัสามารถด�าเนนิการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามให้มีคุณภาพ 

และมาตรฐานใกล้เคียงกัน สามารถตอบสนองนโยบายการ

จัดการศึกษาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาการศึกษาสภาพปัญหาการด�าเนิน

การประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัด
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อาชีวศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อสภาพปัญหา

การด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถาน

ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตาม 

ต�าแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน และระยะเวลาในการก่อตั้ง

วิทยาลัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู ้บริหาร  

ครู และเจ้าหน้าท่ีธุรการของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา

จงัหวดัอบุลราชธานทีัง้ 9 แห่ง จ�าแนกเป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 

42 คน ครูจ�านวน 624 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 215 คน รวม

ทั้งสิ้น จ�านวน 881 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ต�าแหน่งในการปฏิบัติงาน จ�าแนก

เป็นผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประสบการณ ์ ในการท�างาน จ�าแนกเป ็น

ประสบการณ์ต�่ากว่า 10 ปี ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 ระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัย จ�าแนกเป็น 

ก่อตั้งต�่ากว่า 20 ปี ก่อตั้งตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา

เกีย่วกบัการด�าเนนิการประกนัคณุภาพ การศกึษาภายนอก

รอบสามในสถานศึกษาสัง กัดอาชีวศึกษา จั งหวัด

อุบลราชธานี จ�าแนกเป็น

 ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ด้านการ

ประกันคุณภาพภายใน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัย ในส่วน   

แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน (บุญชม ศรีสะอาด 

2545: 119-121)  ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ โดยถามเกี่ยวกับ

ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาใน

การก่อตั้งวิทยาลัย

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัญหาการด�าเนิน

การประกนัคณุภาพภายนอกรอบสามในสถานศกึษา สงักดั         

อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ใน 4 ด้านคือ 1) ด้าน ผล

การจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา          

2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียน            

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และ4) ด้านการประกัน

คณุภาพภายใน เป็นแบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ดังนี้

 ระดับ 5 หมายถึง มีสภาพปัญหาการด�าเนินงาน

มากที่สุด

 ระดับ 4 หมายถึง มีสภาพปัญหาการด�าเนินงาน

มาก

 ระดับ 3 หมายถึง มีสภาพปัญหาการด�าเนินงาน

ปานกลาง

 ระดับ 2 หมายถึง มีสภาพปัญหาการด�าเนินงาน

น้อย

 ระดับ 1 หมายถึง มีสภาพปัญหาการด�าเนินงาน

น้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล�าดับดัง

ต่อไปนี้

 1. น�าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคนืมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม

 2. น�าแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ในการตอบ

มาใส่รหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 3. แยกแบบสอบถามตามตวัแปรต้น คอื ต�าแหน่ง 

ประสบการณ์ และระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัย เพื่อ

ด�าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ

 4. น�าคะแนนทีไ่ด้ไปด�าเนนิการวเิคราะห์ทางสถติิ

ด้วยคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูเพือ่

หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง

 5. น�าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปท�าการ

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ เพือ่ใช้ในการแปลงความหมายทัง้ราย

ข้อรายด้านและโดยรวม

 การแปลงความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่าก�าหนดไว้ดังนี้

(บุญชม ศรีสะอาด  2545: 102-103)

 คะแนนเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถงึ มสีภาพปัญหา

การด�าเนินงานมากที่สุด

 คะแนนเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายถงึ มสีภาพปัญหา

การด�าเนินงานมาก

 คะแนนเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถงึ มสีภาพปัญหา

การด�าเนินงานปานกลาง
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 คะแนนเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายถึง มสีภาพปัญหา

การด�าเนินงานน้อย

 คะแนนเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถึง มสีภาพปัญหา

การด�าเนินงานน้อยที่สุด

 6. วเิคราะห์ข้อมลูและเปรยีบเทยีบสภาพปัญหา

การด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 

มาตรฐานวทิยาลยัในสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี 

โดยจ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ และระยะเวลาใน

การก่อตั้งวิทยาลัย โดยการทดสอบค่า t และการทดสอบ

ค่า F วิเคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวมทุกด้าน เม่ือพบ

ความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิ�าการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe

สรุปผลการวิจัย

 1. สภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานี

  1.1 สภาพปัญหาการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม ระดับสภาพปัญหาอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ

และประเภทการศึกษา รองลงมา ด้านการประกันคุณภาพ

ภายใน และด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  ด้านการบริหาร

จัดการศึกษา

  1.2  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีด้านผลการจดัการศกึษาในแต่ละระดบั

และประเภทการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง         

และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื  

ผูเ้รียนมมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ ีรูจ้กัปรบัปรงุแก้ไขบคุลกิภาพของ

ตนเองให้ดีขึ้น รองลงมา คือ ผู้เรียนสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ 

ทดลอง ศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี  

สิ่งประดิษฐ์ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวิชาชีพ และ 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงานหรือจากหน่วยงานภายนอก ตามล�าดับ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้เรียนก�าหนดเป้าหมาย 

แนวทางการแก้ปัญหาในการปฏบิตังิาน และการด�าเนนิชวีติ

ของตนเองได้ 

  1.3  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีด้านการบรหิารจดัการศกึษา  โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษา มีโรงฝึกงาน 

ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมแก่สภาพการ

เรียนรู้ รองลงมา คือ สถานศึกษามีแผนภูมิและโครงสร้าง

การบรหิารทีชั่ดเจน และผู้บรหิารส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี 

ตามล�าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ สถานศึกษามี

การจดัการคณะวชิา แผนกวชิาเป็นระบบและสอดคล้องเป้า

หมายการจัดการอาชีวศึกษา

  1.4 สภาพปัญหาการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการ

รายงานผลการด�าเนินงานต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้องและ

หน่วยงานต้นสงักดั รองลงมา คอื สถานศกึษามกีารก�าหนด

หลักการแนวปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการประกัน

คุณภาพภายในชัดเจน และสถานศึกษามีการแจ้งผลการ

ประเมนิคณุภาพ ให้บคุลากรทกุระดบัทราบจดุอ่อน จดุแขง็

อย่างชัดเจน ตามล�าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ 

สถานศึกษา มีความพร้อม ครบถ้วน ครอบคลุมในส่วนของ

เอกสาร หลักฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน 

  1.5  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีด้านการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ส�าคญั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  สถานศึกษาจัด

รปูแบบการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนท�างานเป็นทมี 

รองลงมาคือ ผู้เรียนมีระบบการท�างาน ตามล�าดับขั้นตอน 

มปีระสิทธภิาพ รูจ้กัใช้เครือ่งมอืในการฝึกงานภาคปฏิบตัไิด้

ถูกต้อง และสถานศึกษาประเมินการพัฒนาการของผู้เรียน

ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ตามล�าดับ ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด ได้แก่ สถานศึกษา จัดการเรียนการ

สอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

และสร้างสรรค์ นวตักรรม หรอืส่ิงประดษิฐ์ตามสาขาวชิาชพี 

 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานีจ�าแนกตาม ต�าแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน 

และระยะเวลาในการก่อตั้งวิทยาลัย พบว่า

  2.1  บุคลากรที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีความคิด
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เหน็ต่อสภาพปัญหาการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายนอก

รอบสามในสถานศึกษาสัง กัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  2.2  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัด          

อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

  2.3  บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในวิทยาลัยที่มี

ระยะเวลาในการก่อตั้งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ

ปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี   

โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย

 

 การศึกษาเก่ียวกับสภาพปัญหาการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัด       

อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยสามารถน�าผลมา

อภิปรายผลดังนี้

 1.  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานี โดยภาพรวม ระดับสภาพปัญหาอยู่ในระดับ

ปานกลาง ทัง้นีเ้นือ่งจากการด�าเนนิการประกันคณุภาพการ

ศึกษาภายนอกยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สมควรอย่างยิ่ง

ต้องพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจน

และทุกคนทุกฝ่ายเข้าถึง และได้สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ นายพยนต์ ข�าขจร (2547) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ

เปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มธัยมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาญจนบรุี 

ที่ได้รับและยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพ การศึกษาจาก

ภายนอก ผลการวิจัยพบว่า ผลการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมและเป็นรายด้าน  อยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลการจัดการศึกษา ในแต่ละระดับ

และประเภทการศึกษานั้นแสดงให้เห็นว่าด้านการจัดการ

ศึกษาต้องมีความส�าคัญ และมีความเหมาะสมในทุกระดับ 

ผลการศึกษามีความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการ ซึ่งได้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถิรวิทย์  วิภาดาพิสุทธิ์ (2548) 

ได้ศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถาน

ศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผลการศึกษาพบว่า 

สภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการ

เรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญนัน้แสดงให้เหน็ว่าการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมีความส�าคัญต่อการจัดการเรียน

การสอนของทางวทิยาลยั ดงันัน้ควรส่งเสรมิให้มกีารจดัการ

เรยีนการสอนทีห่ลายรปูแบบ ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�่าสดุ คอื 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา นั้นแสดงว่า  การบริหารการ

ศึกษามีความส�าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนทกุฝา่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา เพื่อให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 2.  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานี ด้านผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง        

ทัง้นีเ้นือ่งจาก การจดัการศกึษาเป็นสิง่ส�าคญัในการประเมนิ

คุณภาพการศึกษา เพราะการจดัการศึกษาจะเป็นการจดัรปู

แบบของการประเมนิได้อย่างถกูต้อง ซึง่ได้สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ พยนต์ ข�าขจร (2547) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ

เปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน

มธัยมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาญจนบรุี 

ทีไ่ด้รบัและยงัไม่ได้รบัการประเมนิคุณภาพ   การศึกษาจาก

ภายนอก ผลการวิจัยพบว่า ผลการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ใน

ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่

มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ผูเ้รยีนมมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ ีรูจ้กัปรบัปรงุ

แก้ไขบคุลกิภาพของตนเองให้ดขีึน้ การปรบัปรงุบคุลกิภาพ

ของผู้เรียนเป็นส่ิงที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะ แต่ละคนมี

บคุลกิภาพทีแ่ตกต่างกนั รองลงมา คอื ผูเ้รยีนสร้างสรรค์สิง่

ประดิษฐ์ ทดลอง ศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยี ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถิรวิทย์  วิภาดา

พิสุทธิ์ (2548) ได้ศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษาในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบรหิารเพือ่รองรบัการประกนั

คุณภาพอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 ของผูบ้รหิารและครผููส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง

 3.  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อบุลราชธาน ีด้านการบรหิารจดัการศกึษา โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลางซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติ 

เมอืงโคตร (2547) ได้ศกึษาสภาพและปัญหาการด�าเนนิงาน
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ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย สังกัดกรม

อาชีวศึกษา ในจงหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า สภาพ

และปัญหาการด�าเนินงานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ

ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีโรงฝึกงาน ห้อง

ปฏิบัติการ พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมแก่สภาพการเรียนรู้ 

ทัง้นีเ้นือ่ง จ�าเป็นอย่างยิง่ทีส่ถานศกึษาต้องมโีรงฝึกงาน และ

ห้องปฏิบัติการ ท่ีแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ส่งเสริมการ

เรยีนรูใ้ห้แก่นกัศกึษาได้ฝึกปฏบิตัจิรงิ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่

สุด คือ สถานศึกษา มีการจัดการคณะวิชา แผนกวิชาเป็น

ระบบและสอดคล้องเป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งนี้

เนือ่งจาก การจดัการเรยีนการสอนของแต่ละคณะ บางสาขา

วิชา ยังไม่มีความชัดเจนในเน้ือหา และตัวผู้สอนที่ไม่มี

ประสบการณ์ในการสอนและทกัษะทีเ่ป็นแนวทางให้เดก็ได้

ปฏิบัติตาม เนื้อหาสาระ ไม่ครอบคลุมไม่ทันสมัยกับ

เทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถิรวิทย์ 

วิภาดาพิสุทธิ์ (2548) ได้ศึกษาการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 ผลการศกึษาพบว่า ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ

เรยีนการสอน มสีภาพการด�าเนนิการอยูใ่นระดบัปานกลาง

 4.  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานี ด้านการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นแนวทางท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาระบบการเรียน

การจดัการศกึษาในแต่ระดบัแต่ละสาขาให้ได้ตามมาตรฐาน

ตามที่สถาบันก�าหนด ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประสาร แบงเพชร (2548) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วน

ร่วมของครูในการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของครู 

ในการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐานในภาพรวมทัง้ 6 ขัน้ตอนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนข้อทีม่ค่ีา

เฉลีย่สงูสดุ คอื สถานศกึษามกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน

ต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด สถาน

ศกึษามคีวามพร้อม ครบถ้วน ครอบคลมุในส่วนของเอกสาร

หลักฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วีระศักดิ์ โชติกานต์กุล (2546) ได้ศึกษาสภาพและ

ปัญหา ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานศกึษายงัไม่มเีอกสารเกีย่วกบัราย

ละเอียดของการประเมิน จึงท�าให้การเตรียมเอกสารและ

คู่มือมีความล่าช้า ไม่มีความถูกต้องชัดเจน ดังนั้นควร 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ประเมินแล้วน�าไปปรับปรุงแก้ไขตรงที่มีความบกพร่อง 

ต่อไปซ่ึงในการด�าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ของสถานศกึษา สงักดักองวทิยาลยัเทคนคิ กรมอาชวีศกึษา

เขตการศึกษา 9 พบว่า สภาพและปัญหาในการด�าเนินการ

จดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีองสถานศกึษา สงักดักอง

วทิยาลัยเทคนคิ กรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 9 ตามความ

คิดเห็นของบุคลากรในสถานประกอบการและบุคลากรใน

สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

 5.  สภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

อบุลราชธาน ีด้านการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้นือ่งจากการจดัการ

เรยีนการสอนของสถานศกึษาในปัจจบุนั ยงัคงใช้วธิกีารสอน

แบบองค์รวมเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ครูผู้สอน เป็นผู้ถ่ายทอด 

แล้วให้นกัเรยีนนกัศึกษาไปปฏิบตัโิดยทีค่รคูอยให้ค�าแนะน�า 

ดงันัน้ควรสนบัสนนุให้มกีจิกรรมการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีน

สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู ้ด้วย

ตนเองได้อย่างมีอิสระ ซึ่งได้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 

มงคล ค�าทะเนตร (2546) ได้ศึกษาปัญหาการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพตามมาตรฐานอาชวีศกึษาของวทิยาลยั

การอาชพีในเขตการศกึษา 9 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง

ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษาจัดรูปแบบการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างานเป็นทีม เป็นการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้จัก แบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับ ดังน้ัน  ควรมีการ

สนับสนุนกิจกรรมและแผนการปฏิบัติที่ ส่งผลให้ผลการ

เรยีนของผูเ้รยีนส�าเรจ็ตามรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน

ที่วางไว้ ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย ใจเที่ยง 

(2545) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนิน

งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าสภาพ

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ด้านการจัดระบบ

กระบวนการเรียนรู้ มีสภาพการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ผู้เรียนมีระบบการท�างาน ตามล�าดับขั้นตอน 

มปีระสิทธภิาพ รูจ้กัใช้เครือ่งมอืในการฝึกงานภาคปฏิบตัไิด้

ถูกต้อง 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา 

การด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถาน

ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตาม 

ต�าแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน และระยะเวลาในการก่อตั้ง

วิทยาลัย
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 1.  บุคลากรที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น 

ต่อสภาพปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอก

รอบสามในสถานศึกษาสัง กัดอาชีวศึกษา จั งหวัด

อุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ พละจิตต์ (2545) 

ได้วิจัยสภาพและปัญหาการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานประถมศึกษา 

จงัหวดัสกลนคร ผลการวจิยัพบว่า สภาพการด�าเนนิงานการ

ประกนัคณุภาพภายใน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและปัญหา

การด�าเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยว

กับสภาพและปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ผูบ้รหิารและครู

ผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพใน

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 โดย 

ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่า 10 ปี

 2. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในสถานศึกษา สังกัด        

อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสาร  

แบงเพชร (2548) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ครูในการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  

ผลการวจิยั  พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการมส่ีวนร่วม

ของคร ูในการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน จ�าแนกตามระดับช่วงชั้นท่ี 1-2 และช่วงชั้นที่ 

3-4 ไม่แตกต่างกัน

 3.  บุคลากรที่ปฏิ บัติหน ้า ท่ี ในวิทยาลัยที่มี 

ระยะเวลาในการก่อตั้งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ

ปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม     

ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี          

โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงได้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จิตติ เมืองโคตร (2547) ได้ท�าการวิจัย  

เรื่อง สภาพและปัญหาการด�าเนินงานประกันคุณภาพ  

การอาชีวศึกษาของมหาวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการด�าเนิน

งานการประกนัคณุภาพการอาชีวศกึษา ของวทิยาลยั สงักดั

กรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 2. สถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคและ 

กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษาในจังหวัดสกลนคร มี

สภาพการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาที่

ไม่แตกต่างกนัเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวามแตก

ต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ�านวน 1 ด้าน 

คือ มาตรฐานด้านผู้เรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ�านวน 1 ด้าน คอื มาตรฐานด้านปัจจยั 

ส่วนด้านอืน่ๆ ไม่แตกต่างกนั 3. ปัญหาในการด�าเนนิงานการ

ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสังกัดกรม

อาชีวศึกษา ในจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 4. สถานศกึษา การอาชวีศกึษาสงักดักองวทิยาลยั

เทคนิคและกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร มีปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการ

อาชวีศกึษาโดยรวมแตกต่างกนั มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01 มี จ�านวน 3 ด้าน มาตรฐาน

ด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านด้านกระบวนการ และมาตรฐาน

ด้านปัจจัย และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่

ระดับ .05 จ�านวน 1 ด้าน คือ มาตรฐานด้านวิชาชีพ  

ส่วนด้านมาตรฐานตามนโยบายกรมอาชวีศกึษาไม่แตกต่าง 

งานวิจัยน้ีได้เสนอแนะทางการพัฒนาการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพการอาชวีศกึษาของวทิยาลยัสงักดักรม

อาชีวศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 2 มาตรฐานคือ มาตรฐาน

ตามนโยบาลกรมอาชวีศกึษาและมาตรฐานด้านผูเ้รยีน โดย

เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวีภาคี 

การจดักจิกรรม 5 ส. ทางด้านผูเ้รยีนเน้นพฒันาให้มรีะเบยีบ

วินัย มีความรับผิดชอบ รู้คุณค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มคีวามรูแ้ละความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ทีส่ามารถประยกุต์ใช้

ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและ

ประเภทของการศึกษา การด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายนอกรอบสามในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  

จงัหวดัอบุลราชธาน ีสถานศกึษาหรอืวทิยาลัยควรช่วยเหลอื

สถานศึกษาในการจัดระบบข้อมูล และเช่ือมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานต้นสังกัด คือ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

ส�านักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา ซึ่งจะท�าให้ 

การกระจายอ�านาจเรื่องต่างๆ ให้ทางสถาบันปฏิบัติมี 

ความคล่องตัว
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 2. ด้านการบรหิารจดัการศกึษา สถานศกึษาควร

มีการระดมความคิดเห็นจากชุมชน นักเรียน บุคลากรทุก

คนในสถานศึกษา และประชุมหารือกับสถานศึกษาอื่นๆ 

เพื่อน�ามาพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพราะมาตรฐานของ

นักเรียน ควรจะให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและ

สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษาในเขตเดียวกัน

 3. ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา

ควรมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ�าปี อย่างต่อเนื่อง และน�าผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาเพราะสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอีกต่อไป โดย

น�าผลการประเมินมาเป็นตัวก�าหนด แบบแผนในการ

ประเมนิคณุภาพด้านการศกึษา ทัง้ระบบการเรยีนการสอน 

การพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน การเสริมสร้างตัวผู้

เรียนและครูผู้สอน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารงาน

ให้เป็นแนวเดียวกัน

 4. ด้านการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา ควรมีระบบการใช้

ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มุง่ผลสมัฤทธิเ์ป็นหลกั และ

ควรด�าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ก�าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่

ตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาที่เรียน ได้อย่างแท้จริง

 5. ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา หลักจากการประเมินรอบสองแล้ว เพื่อ

เปรียบเทียบว่า การประเมินภายนอกจากส�านัก  รับรอง

มาตรฐานการศกึษา มส่ีวนกระตุน้ให้สถานศกึษา และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาไปสู่การมีมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาอย่างไรบ้าง

 6. ควรมีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพโดยท�าเป็นการวิจัยในกลุ่มประชากรของสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 4 จังหวัด 

ได้แก่ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอ�านาจเจริญ

 7. ควรมีการศึกษาเฉพาะมาตรฐาน ด้านผู้เรียน 

เพื่อให้สถานศึกษาน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา ด้านผู้เรียน

โดยเฉพาะ

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัย น้ีส�า เร็จได ้ด ้วยดี  ผู ้ วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น ที่ได้ปรับปรุงข้อ

บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง 
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