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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยองคการ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3) ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประชากรที่ใชใน

การศึกษา คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของในระดับคณะวิชา จํานวน 

6 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น 133 คน  ดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล

เกี่ยวกับปจจัยองคการตามแนวคิดของสเตียร (Richard M. Steers) และการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

แนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลวิจัยพบวา ปจจัยองคการและการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธ

เพียรสัน พบวา ปจจัยองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

คณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig <0.01) 

และเมื่อวิเคราะหในแตละดานพบวา ปจจัยองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยเรียงตามลําดับระดับความสัมพันธจากมากไปนอย ดังนี้ ปจจัยดานนโยบายการบริหาร

และการปฏิบัติ  ปจจัยดานลักษณะองคการ  ปจจัยดานลักษณะบุคลากร และปจจัยดานลักษณะสิ่งแวดลอม  

 
ABSTRACT 

 The objectives of this study were to determine : 1) organizationalfactors in education 

quality assurance 2) process of education quality assurance 3) effects of organizationalfactors on 

education quality assurance, at the faculty level, of Kasetsart University KamphaengSaen campus. 

Population included in the study were recruited from personnel who have been working as education 

quality assurance committee and staffsatfaculty level. A total of 133people from 6 faculties were 

included in the study based on questionnaire replies. A questionnaire containing sets of the 
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organizational factors as described by Steers(1977) and the educational effectiveness assurance was 

used in the study. The study was also based on the standard scale from The office for National 

Education Standards and Quality Assessment. Data was tolled and analyzed using Pearson 

correlation analysis.  

 Overall results concluded that organizational factors and education quality assurance at 

the faculty level were both at the medium level. Furthermore, organizational factors were positively 

correlated to the procedures of education quality assurance (p<0.01).In detail, a correlation analysis 

found the managerial policies and practices,  organization characteristics, employee characteristics 

and environment characteristics had positively correlated to procedures of education quality 

assurance, respectively. 

Key Words : organization factors, education quality assurance 

E-mail : fvetjns@ku.ac.th 
 

คํานํา 
ปจจุบัน การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเปนกลไกสําคัญในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันการศึกษา เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือที่ชวยตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา

ทําใหทราบถึงความพรอมและศักยภาพของตนเอง และเปนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และนําผลประเมินที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงองคการใหมีความพรอมและ

ศักยภาพในการแขงขันระดับสากลตอไป  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการดําเนินงาน เปน 3 

ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบ

ประกันคุณภาพที่สอดคลองกับการดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อใหทัน

กับสถานการณที่เปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกได 

มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถวัดผลลัพธการ

ดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการจากภายนอก ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (คูมือดัชนี

ประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา, 2551) รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยไปสูการเปน Research University 

 ดั งนั้ น  กา รประกั นคุณภาพการศึ กษา  ถื อ เป นหั ว ใ จสํ าคัญและ เป นน โยบายหลั กขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่จะใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศและมีคุณภาพใน

พันธกิจทุกขอ จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะตองสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให

รวมมือกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  กลาวคือ ทุกคนจะตองมีความเขาใจถูกตองวาคุณภาพหมายถึงอะไร 

ทําไมตองมีระบบประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพจะมีสวนชวยใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพัฒนาไปสู

ความเปนเลิศไดอยางไร ส่ิงตางๆ เหลานี้ควรมีความเขาใจถูกตองรวมกัน ทั้งนี้เพื่อความรวมมือรวมใจกันทําให

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว (สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตร 
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ศาสตร, 2546) ซึ่งการประกนัคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มิใชเพียงบุคคลใดบุคคล

หนึ่งที่ตองดูแลรับผิดชอบเทานั้น แตเปนเรื่องของบุคลากรทุกคนภายในองคการ รวมถึงปจจัยองคการเปนสําคัญ

ที่จะสงผลตอการดําเนินการงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน   

ที่ผานมาไดมีนักวิจัยทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยองคการและการประกันคุณภาพการศึกษา เชน   

สัลมาน สะบูดิง (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 พบวา ความสัมพันธระหวาง

ปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 นิภารัตน ปอสีลา (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา วัฒนธรรมองคการ ดานการมอบอํานาจสงผลตอการประกันคุณภาพ

ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและดานการผดุงระบบประกันคุณภาพ  ดานการตัดสินใจสงผลตอการ

ประกันคุณภาพโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ดานการยอมรับสงผลตอการประกันคุณภาพการตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการบูรณาการสงผลตอการประกันคุณภาพการผดุงระบบประกันคุณภาพ 

ผศ.ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ปจจัยองคการดานลักษณะบุคคลสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม พัชรินทร โตะบุรินทร (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยองคการที่สงผลตอ

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ปจจัยองคการดานลักษณะ

สภาพแวดลอมภายในองคการ ดานลักษณะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ดานเทคโนโลยี และดานความเอา

ใจใสผูกพันตอองคการ สงผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และสุนีย        

ทองหอ (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวาปจจัยที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 คือ ดานภาวะผูนํา ดานเทคโนโลยี 

ดานวัฒนธรรมองคกร ดานการเมือง ดานสังคม และดานงบประมาณ เปนตน ซึ่งจากการศึกษาพบวานักวิจัย

หลายทานไดใชปจจัยองคการและปจจัยการบริหารเปนแนวทางในการศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัย

องคการและการดําเนินงานภายในหนวยงาน 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใชปจจัยองคการตาม

แนวคิดของสเตียร (Richard M. Steers) และการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความสัมพันธของปจจัย

องคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายในองคการและการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําพงแสน ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป  
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อุปกรณและวิธีการ 
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา และเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ ระดับคณะวิชา จํานวน 6 คณะวิชา 

ประกอบดวย คณะสัตวแพทยศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และคณะวิทยศาสตรการกีฬา รวมทั้งสิ้น 167 คน 

โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 133 ชุด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางและ

พัฒนาขึ้นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

คณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยองคการ ประกอบดวย 

ลักษณะขององคการ ลักษณะสภาพแวดลอม ลักษณะบุคลากร และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ สวนที่ 3 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติงาน  

การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประมวลผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน การวิจัยครั้งนี้ทํา

การวิเคราะหคาความถี่ รอยละ(%) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับของ ไลเคิรท (Likert’s five rating scale)  และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร

สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   

 

ผลและวจิารณการทดลอง 
สวนที่ 1 จํานวนและรอยละขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 เพศ การศึกษาครั้งนี้พบวาเปนหญิง มากที่สุด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 76.7 และเปนชาย 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.3  

 ชวงอายุ การศึกษาครั้งนี้พบวาชวงอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 38.3 

รองลงมาคือ อายุ 25-30 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 31.6 อายุ 41-50 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

20.3 อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.8 อายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา การศึกษาครั้งนี้พบวาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 83 คน คิด

เปนรอยละ 62.4 รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.3 ปริญญาเอก จํานวน 20 คน คิด

เปนรอยละ 15.0 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 

 สายการปฏิบัติงาน การศึกษาครั้งนี้พบวาปฏิบัติงานในสายสนับสนุนและชวยวิชาการมากที่สุด จํานวน 

97 คน คิดเปนรอยละ 72.9 และปฏิบัติงานในสายวิชาการ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 27.1 

 ประสบการณทํางานในหนวยงาน การศึกษาครั้งนี้พบวาอายุการทํางาน 1-5 ป มากที่สุด จํานวน 56 คน 

คิดเปนรอยละ 42.1 รองลงมาคือ อายุการทํางาน 6-10 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 34.6 อายุ 11-15 ป 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 15.8 และอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.50 

ตามลําดับ 
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 ประสบการณทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน การศึกษาครั้งนี้พบวาอายุการ

ทํางาน 1-5 ป มากที่สุด จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมาคือ อายุการทํางานนอยกวา 1 ป จํานวน 

29 คน คิดเปนรอยละ 21.8 อายุการทํางาน 6-10 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.3  และอายุการทํางาน 10 

ปขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลําดับ 

 ความเห็นที่มีตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา พบวา มีความเห็นวาการ

ดําเนินงานการยูในชวงกําลังพัฒนามากที่สุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 62.4 รองลงมาคือพัฒนามากขึ้น 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 36.1 และไมพัฒนา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ 

ความเห็นที่มีตอระบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา พบวาสวนใหญมี

ความพอใจ มากที่สุด จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 80.5 และไมพอใจ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 19.5 

สวนที่  2  ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะวิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 การศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35 ,S.D. 0.56) 

และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับปานกลางทั้งส่ีดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้  

ลักษณะสภาพแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.43 ,S.D. 0.59) ลักษณะขององคการ (คาเฉลี่ย 3.39,S.D. 0.65)  นโยบาย

การบริหารและการปฏิบัติ (คาเฉลี่ย 3.30,S.D. 0.60) และลักษณะบุคลากร (คาเฉลี่ย 3.27,S.D. 0.69) 

สวนที่ 3 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

 การศึ กษาครั้ ง นี้ พบว า  การดํ า เนิ น งานการประกั นคุณภาพการศึ กษา  ระดับคณะวิ ช า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.33,S.D. 0.61) 

และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับปานกลางทั้งส่ีดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้  

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (คาเฉลี่ย 3.39,S.D. 0.66) การดําเนินงานตามแผน (คาเฉลี่ย 3.31,S.D. 

0.63) การตรวจสอบประมวลผล (คาเฉลี่ย 3.31,S.D. 0.66)  และการวางแผนการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.30,S.D. 

0.66) 

สวนที่ 4 ความสัมพันธของปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

การศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 (Sig <0.01) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.855 และเมื่อวิเคราะหในแตละดานพบวา ปจจัย

องคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง ส่ีดาน โดยเรียงตามลําดับ

ระดับความสัมพันธจากมากไปนอย ดังนี้  ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีความสัมพันธเชิงบวก

กับการดําเนินงานตามแผน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.801 ปจจัยดานลักษณะองคการ มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานตามแผนและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.717  ปจจัยดานลักษณะบุคลากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.716 และปจจัยองคการดานลักษณะสิ่งแวดลอม มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.712   
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สรุป 
ปจจัยองคการโดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยพบวา ปจจัยองคการที่มีความสัมพันธเชิง

บวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรียงตามลําดับระดับความสัมพันธจากมากไปนอย 

ดังนี้ ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ปจจัยดานลักษณะองคการ  ปจจัยดานลักษณะบุคลากร และ

ปจจัยดานลักษณะสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของสเตียร (Steers) และแนวคิดของมิลตัน 

(Milton)                                                                                                                                                                 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548. หางหุนสวนจํากัด สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร,

กรุงเทพมหานคร.  

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2549. คูมือประกันคุณภาพฉบับอาจารย.   

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร. 

สัลมาน สะบูดิง. 2551. ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1. วิทยานิพนธปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร วิทยาเขตปตตานี. 
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