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บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม  ในบทนี้กลาวถึงเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญของ การวิจัยทั้งหมดโดยสรุปตามลําดับ
ดังนี้ วัตถุประสงคของการวิจัย 1. ศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาดานปจจัยและ 
ดานกระบวนการของสถานศึกษา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยประยุกตใชทรัพยากร         
การบริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหารองคกรสูความเปนเลิศของ The Mckinsey Seven S’s  (7-S) และ
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่ เปนเลิศ 2545 (2002  Education Criteria for 
Performance Excellence) 2.  ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษา ดานกระบวนการ และ ดานปจจัยของ
สถานศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 3. ศึกษาความสอดคลองความพรอมของสถานศึกษา อําเภอ            
แมแตง กับ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปน
การวิจัยเชิงประเมิน ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก สถานศึกษาในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ปการศึกษา 2545 จํานวน 50 โรงเรียนประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 53 คน ครูผูสอนจํานวน 400  
คนรวมทั้งส้ิน 453 คน กลุมตัวอยางไดแก โรงเรียนในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตําบล จํานวน 13           
โรงเรียน มีผูบริหารจํานวน 15 คนผูสอนจํานวน 152 คนรวม 167 คน  เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บ        
รวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ขอคือ วัตถุประสงคขอ 1.  เครื่องมือประเมินความพรอมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยศึกษาจากกรอบแนวคิดในการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เครื่องมือ 
เปนแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบแบบประเมินเชน  เพศ  อายุ ประสบการณการรับราชการ  
ระดับการศึกษา  ตอนที่  2  เปนเครื่องมือประเมินความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยประยุกตใช ทรัพยากรการบริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ

ของ The Mckinsey Seven S’s (7-S) และเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ  
2545  (2002  Education Criteria for Performance Excellence) มาเปนเกณฑในการวิเคราะหความ
พรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย ยุทธศาสตร โครงสราง 
บุคลากร  การจัดการกระบวนการ คานิยมรวม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ และศึกษา
เครื่องมือมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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เครื่องมือประเมินความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแบบประเมิน มีคุณลักษณะใน
เชิงลําดับขั้นที่ ผูประเมินใหคะแนนตามระดับการปฏิบัติของแตละขอ จํานวน 7 ชุด ชุดละ 13 ขอ 
รวม 91 ขอวัตถุประสงคขอ 2  ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปการศึกษา 2544 ตามมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการและดานปจจัย ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยการสํารวจรายชื่อ
โรงเรียนในโครงการ 1 โรงเรียน 1  ตําบลของอําเภอแมแตง ตามที่กําหนดไวในแผนการวิจัย            
จากนั้นนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฏเชียงใหม ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล            
ตอผูบริหารสถานศึกษาชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอความอนุเคราะห                    
ในการแจกแบบประเมินไปยังกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือ และผูวิจัยรวบรวมขอมูลจาก          
กลุมตัวอยางตรวจสอบความครบถวนของขอมูลดวยตนเอง โดยไดรับแบบประเมินกลับคืน            
ครบ 167 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แบบประเมินที่มีความสมบูรณทุกฉบับ การวิเคราะหขอมูลที่ได
จากแบบประเมินแตละตอนมีลักษณะแตกตางกันตามวัตถุประสงค จึงวิเคราะหขอมูลโดยเร่ิมจาก
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ขอมูลเกี่ยวกับความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ  
สถานศึกษา ดานปจจัยและดานกระบวนการ ใชวิธีแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และนําเสนอ            
ในรูปตารางประกอบคําบรรยายสรุป ขอมูลตามวัตถุประสงคขอ 2 จากการศึกษาระดับคุณภาพ          
การศึกษา ดานกระบวนการและดานปจจัยของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน            
รับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากนั้นหาความสอดคลองของ              
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษากับระดับผลการประเมินตนเอง            
ของสถานศึกษาปการศึกษา 2544 ตามมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ และดานปจจัย             
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ สรุปไดตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวจิัยดังนี้ 
 วัตถุประสงคขอ 1.  ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม ดานกระบวนการ และดานปจจัยเมื่อพิจารณาภาพรวมของ สถานศึกษา       
13 แหงมีรายละเอียดของผลการประเมินในแตละมาตรฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช            
เกณฑการจัดกลุมแบบอิงเกณฑจําแนกเปน 3 กลุม และพิจารณาจากเกณฑมาตรฐานสถานศึกษาที่มี     
ความพรอมมาก หมายถึงสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป  สถานศึกษา
ที่มีความพรอมปานกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีคะแนนประเมินอยูระหวางรอยละ 50-74 และ
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สถานศึกษาที่มีความพรอมนอย หมายถึงสถานศึกษาที่มีคะแนนประเมินนอยกวารอยละ 50  พบวา 
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม               
ดานกระบวนการและดานปจจัยสถานศึกษาที่มีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษามาก      
ไดแก โรงเรียนวัดแมกะโรงเรียนบานสันปายาง สถานศึกษาที่มีความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาปานกลาง ไดแกโรงเรียนบานเมืองกื้ด โรงเรียนบานผ้ึง โรงเรียนชุมชนวัดชอแล โรงเรียน
บานเปาวิทยา โรงเรียนสันปาสักวิทยา โรงเรียนสันมหาพนวิทยา โรงเรียนบานปางไมแดง โรงเรียน
บานปาจี้วังแดง โรงเรียนวัดทาขาม โรงเรียนวัดบานเหลา โรงเรียนวัดปางมะกลวย  สรุปโดยรวม
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาอําเภอแมแตง มีความ
พรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาปานกลาง สวนความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยรวมตามองคประกอบที่ใชในการตรวจสอบและประเมินความพรอมตาม      
กรอบแนวคิดในการวิจัยพบวา สถานศึกษาในอําเภอแมแตงใหความสําคัญโดยการนํายุทธศาสตรมา
ใชในการบริหารสถานศึกษาเปนอันดับ 1 รองลงมาคือดานคานิยมรวม ดานงบประมาณ ดานการ
จัดการกระบวนการ ดานโครงสราง ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และดานบุคลากร ตามลําดับ 
 วัตถุประสงคขอ 2.  ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษา ดานกระบวนการและ ดานปจจัย ของ
สถานศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปการศึกษา 2544 พบวา สถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับดี ไดแกโรงเรียน         
วัดแมกะ สถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดานกระบวนการและ       
ดานปจจัยจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับพอใชไดแกโรงเรียนบานสันปายาง

โรงเรียนบานเมืองกื้ด โรงเรียนบานผึ้ง โรงเรียนบานเปาวิทยา โรงเรียนสันปาสักวิทยา โรงเรียน  
สันมหาพนวิทยา โรงเรียนบานปางไมแดง โรงเรียนบานปาจี้วังแดงโรงเรียนวัดทาขาม โรงเรียน     
วัดบานเหลา และสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ
และดานปจจัย จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ตองปรับปรุงไดแกโรงเรียนชุมชนวัดชอแล 
และโรงเรียนวัดปางมะกลวย สรุปโดยรวมจากระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาจาก
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานศึกษาอําเภอแมแตงอยูในระดับ
คุณภาพพอใช 
  วัตถุประสงคขอ 3.  ศึกษาความสอดคลองความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในอําเภอแมแตง กับ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของ          
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบวา  ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับระดับคุณภาพของ            
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สถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) มีความสอดคลองซ่ึงกันและกัน กลาวคือ สถานศึกษาที่มีความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษามาก ระดับคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจะอยูในระดับ
คุณภาพดี และสถานศึกษาที่มีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลางระดับ        
คุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจะอยูในระดับพอใชไดแกโรงเรียน

วัดแมกะโรงเรียนบานเมืองกื้ด โรงเรียนบานผึ้ง โรงเรียนบานเปาวิทยา โรงเรียนสันปาสักวิทยา       
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา โรงเรียนบานปางไมแดง โรงเรียนบานปาจี้วังแดง โรงเรียนวัดทาขาม 
โรงเรียนวัดบานเหลามีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับระดับคุณภาพ      
การศึกษา จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สวนโรงเรียนบานสันปายาง โรงเรียนชุมชน-
วัดชอแล โรงเรียนวัดปางมะกลวย ไมสอดคลองกันเพราะการประเมินอยูในระยะเวลาที่ตางกัน และ
สถานศึกษาแตละแหงตางพัฒนาตนเองเพื่อรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทําใหขอมูลเบี่ยงเบนได  สรุปโดยรวมความพรอมในการประกันคุณภาพ                
การศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอแมแตง มีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาปานกลาง 
และระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพพอใช  
  
ผลสมมุติฐานการวิจัย 

 
ผลสมมุติฐานของการวิจัยคร้ังนี้ 
สมมุติฐาน สถานศึกษาที่มีความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูง           

ระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) อยูในระดับสูงเชนกัน 

ผลการศึกษา ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโดยรวม           
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว คือระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยูในระดับพอใช 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ืองความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 7 มาตรฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย มีประเด็นที่นํามา
อภิปรายดังนี้ 
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  ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานกระบวนการ                 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร
ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา พบวาสถานศึกษาในอําเภอแมแตงมีความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปานกลาง โดย มีการกําหนดทิศทางวิธีการดําเนินงานมีเครื่องมือในการบริหาร
พัฒนาการศึกษาโดยจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานมีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ

รวมกันของบุคลากรและผูเกี่ยวของ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ภาระงานตามโครงสรางของ
บุคลากรในแตละสถานศึกษา และมีการสนับสนุนงบประมาณและนําเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ
มาใชควบคูกันทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค  

ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานกระบวนการ               
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา             
พบวา สถานศึกษามีความสัมพันธและรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาระดับปานกลาง โดย
สถานศึกษามีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารการศึกษา มีการมอบหมาย
งานตามภารกิจใหบุคลากรและผูเกี่ยวของไดรวมดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ผูปกครองชุมชน
ใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา  

ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดานกระบวนการ              
มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา 
สถานศึกษามีการกําหนดทิศทางและวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญในระดับปานกลาง โดยคณะครูมีสวนรวมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และสถานศึกษาจัดงบประมาณใหตามแผนงานโดยมีระบบงานกําหนด มีการนําระบบขอมูล
สารสนเทศและคอมพิวเตอรมาชวยการจัดการเรียนการสอน จากการประเมินสถานศึกษาในอําเภอ          
แมแตงโดยรวมสถานศึกษามีปญหาในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญโดยสถานศึกษาตองมีหลักสูตรของสถานศึกษามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการสอนเพราะ

อยูในชวงเริ่มปรับเปลี่ยนหลักสูตร  
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานปจจัย มาตรฐานที่ 20 

ผูบริหารมีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาพบวา ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาระดับปานกลาง สถานศึกษาไดยึดหลักการปฏิบัติงานตาม
ขอตกลงรวมกับของบุคลากรและนําไปบริหารการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เชื่อมโยงงานภารกิจ

ตาง ๆ ที่สถานศึกษารวมกันกําหนดทิศทางวิธีการดําเนินงานในขอบเขตหนาที่แตละงานไวและ              
มีการนําระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรงบประมาณ มาชวยการจัดการ เรียน การสอน  
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ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานปจจัย มาตรฐานที่ 22
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน ระดับปานกลาง
คือสถานศึกษามีทรัพยากรบุคคลครูที่มีอยูมาดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางที่วางแผนไว โดย   
ยึดขอตกลงรวมของสถานศึกษาและถือเปนแนวปฏิบัติ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ
และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนกอใหเกิดประสิทธิภาพของ

งานการศึกษา และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานปจจัย มาตรฐานที่ 24

ครูมีวุฒิความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ พบวาครูมีวุฒิความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอระดับปานกลาง คือ สถานศึกษาในอําเภอแม
แตงมีการกําหนดขอบเขต  อํานาจหนาที่ของครูตามสายงานที่จะสนับสนุนการดําเนินงาน
สถานศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการที่วางไวไปสูเปาหมายของ
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดานปจจัย มาตรฐานที่ 25 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยผูเรียนและทองถ่ินมีส่ือการเรียนการสอนเอื้อตอการเรียนรู

พบวาสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยผูเรียนและทองถ่ินมีส่ือการเรียนการสอนเอื้อตอการ

เรียนรู ระดับปานกลาง คือสถานศึกษามีการวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรตามความรู
ความสามารถโดยยึดวัตถุประสงคที่สถานศึกษาศึกษาและชุมชนไดรวมกันกําหนดสูเปาหมาย         
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนแตการดําเนินงานประสบปญหาคือบุคลากรยังขาดความเขาใจใน

กระบวนการจัดทําหลักสูตรและสื่อการสอนซึ่งสถานศึกษาควรใหความสนใจและสนับสนุนให

โอกาสเขารับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
สรุปความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน             

การประถมศึกษาอําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม ดานกระบวนการ และดานปจจัย มีความพรอมใน           
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง สอดคลองกับระดับผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ที่มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคุณภาพพอใช  
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ขอเสนอแนะ 
 
 ผลการวิจัยและอภิปรายผลความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  มีขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษาผูบริหารผูสอนและผูเกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามี             
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดานบุคลากร                  
สถานศึกษาโดยผูบริหารควรเรงดําเนินการสรางความตระหนักใหความรูความเขาใจและเปนผูนํา            
การเปลี่ยนแปลงใหแกบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดานเทคโนโลยี และสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีระบบขอมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอรมาชวย
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2. ปญหาจากการประเมินความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่พบในสถานศึกษาจากการตอบแบบประเมินพบวา มาตรฐานที่18 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในอันดับทายของการประเมินดังนั้นผูบริหาร ครูผูสอนและ                      
ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรวมกันกําหนดยุทธศาสตรวิธีการดําเนินปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนสถานศึกษาควรสนับสนุบงบประมาณและนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียน            
การสอนที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามี หลักสูตรที่เหมาะสม
กับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูจากการตอบแบบประเมินของ           
ผูบริหารและครูผูสอนพบวาสถานศึกษายังประสบปญหาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ       
ส่ือการเรียนการสอน ดังนั้น สถานศึกษาควรกําหนดยุทธศาสตรวิธีการที่พัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรตามโครงสรางของสถานศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณนําเทคโนโลยีและ                
สารสนเทศมาใชในสถานศึกษาใหบุคลากรเขารับการอบรมสัมนาและนํามาพัฒนาคุณภาพ             
การศึกษาตอไป  
 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนิน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพรอมของ
สถานศึกษาในแตละมาตรฐาน เพื่อเปนการกระตุนหรือเรงสรางความพรอมในสถานศึกษาใน         
การเขาสูระบบประกันคุณภาพการศึกษา หรือตรวจสอบประเมินความพรอมภายในสถานศึกษา                
ทุกมาตรฐานทุกตัวบงชี้  และขอความรวมมือจากหนวยงานที่ เกี่ ยวของมาใหคําแนะนํา                      
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เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)         
ตอไป 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. การวิจัยนี้เปนการศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดานปจจัยและดานกระบวนการเทานั้น การที่จะทําใหเห็นความพรอมในการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาไดอยางชัดเจนควรทําการศึกษาความพรอมดานคุณภาพผูเรียนอีกดานหนึ่ง หากสามารถ
ศึกษาไดอยางครอบคลุมในทุกดานจะทําใหสามารถเห็นความพรอมในการประกันคุณภาพ              
การศึกษาของสถานศึกษาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยนี้ศึกษาความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาจากกลุมผูบริหารและ         
ผูสอนเทานั้น การที่จะทําใหเห็นสภาพความพรอมในการประกันคุณภาพของสถานศึกษาไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ควรศึกษาจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนผูปกครอง  
ผูเรียนและควรเก็บขอมูลจากสภาพจริงดวยจะทําใหไดขอมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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