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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 ในบทนี้เปนบทที่กลาวถึงสาระสําคัญของการวิจัย  โดยสรุปผลการวิจัยทั้งหมดพรอมทั้ง
การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  และ เขต 2  เพื่อศึกษาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเพื่อเปรียบเทียบ
การดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ และขนาดเล็ก          
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ผานการประเมินรอบแรกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแลว วามี
การปฏิบัติอยูในระดับใด  และเปรียบเทียบตามขนาดสถานศึกษาขนาดใหญกับขนาดเล็ก  พบวา 
              5.1.1  การดําเนินการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ผูบริหารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มากที่สุดคือ  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รองลงมา คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ,  
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป, การประเมินคุณภาพการศึกษา,  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา,  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามลําดับ  ดานที่ปฏิบัตินอยที่สุด  คือ  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา        
                 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา  ผูบริหารดําเนินการมากที่สุด  คือ  สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารสอดคลองกับ
ภารกิจสถานศึกษา  รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีการบริหารโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูบริหารสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  และดําเนินการนอยที่สุด  คือ  สถานศึกษาเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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                 ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา  ผูบริหารดําเนินการมากที่สุด  คือ  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินจาก สมศ. และหนวยงาน
ตนสังกัดมาปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษา  รองลงมาคือ  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดวยกระบวนการ  และผูบริหารดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษานอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการประชุมหารือกับสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา
เดียวกันเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา   
                 ดานการจดัทําแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาในภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณา 
รายขอพบวา  ผูบริหารดําเนินการมากที่สุด  คือ  สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา   
รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  และสถานศึกษา  
มีการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ  เปาหมาย / สภาพความสําเร็จของการพัฒนาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม  
และผูบริหารดําเนินการนอยที่สุด  คือ  สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
ประจําปอยางสม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กําหนด  
                 ดานการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ผูบริหารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด  คือ  สถานศึกษา
กําหนดบทบาท  หนาที่  ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเรียนดําเนินงานตามที่กําหนดไว  
รองลงมาคือ  สถานศึกษามกีารจัดสภาพการอํานวยความสะดวก  ดานเครื่องมือเครื่องใช  วัสดุอุปกรณ 
เวลาสถานที่ไวอยางชัดเจน  และสถานศึกษามีระบบนิเทศภายในชวยเหลือครูในดานการดําเนนิงาน
ตามแผนอยางตอเนื่อง  และผูบริหารดําเนินการนอยที่สุด คือสถานศึกษามีการกําหนดวิธีดําเนินงาน
ที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัยเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว    
                 ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา  ผูบริหารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  มากที่สุด คือ สถานศึกษามีการ
นําผลการตรวจสอบ ทบทวน นําไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รองลงมาคือ บุคลากร
สถานศึกษา และผูเรียน มีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา  และสถานศึกษาจัด
ใหมีการตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนรายภาคเรียน และรายป  และผูบริหาร
ดําเนินการนอยที่สุด คือ บิดา มารดา และบุคลากรสถานศึกษาและบุคลากรในชุมชน มีสวนรวมใน
การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา  
                 ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา  ผูบริหารดําเนินการมากที่สุด  คือ  สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ผูเรียนทุกคนทุกชวงชั้น  รองลงมาคือ สถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมสาระการเรียนรู  
และสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุกคนทุกชวงชั้น 
และผูบริหารดําเนินการนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการตรวจสอบติดตามคุณภาพของผูเรียนที่จบการศึกษา
และไปศึกษาตอหรือทํางาน  
                 ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา  ผูบริหารดําเนินการมากที่สุด  คือ  บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการให
ขอมูลในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา  รองลงมาคือ  สถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  และสถานศึกษาจัดใหมีการจัดทํารายงานคณุภาพการศึกษาประจําป
เปนเอกสารทางวิชาการ  และผูบริหารดําเนินการนอยที่สุด  คือ  สถานศึกษามีการแปรผลขอมูลคุณภาพ
ดานตางๆ ดวยวิธีการทางสถิติที่เชื่อถือได   
                 ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมือ่พจิารณา
รายขอพบวา ผูบริหารดําเนินการประกันคุณภาพมากที่สุด คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนการจัดระบบประกันคุณภายภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพ   และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ดําเนินการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป  และผูบริหารการศึกษา
ดําเนินการนอยที่สุด  คือ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคดวยเครื่องมือมาตรฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง   
 5.1.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ และขนาดเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีการดําเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในทั้งภาพรวม และรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ .05  
ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย     
 
 5.2.1  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ ประกาย  บัตรศิริมงคล  (2544, บทคัดยอ)  ที่
ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในสหวิทยาเขตพุทธมณฑล
ภาคอีสาน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษามีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรวมและ  6  ขั้นตอนอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พัชรี  กรรมารางกูร  
(2546,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงาน
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การประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน  โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สิงหา  คงงาม  (2546, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดชลบุรี  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก  และไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กาญจนา  นิยมนา  (2547,  หนา 94)  ที่ศึกษาสภาพปญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  พบวา สภาพการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  2  อยูในระดับปานกลาง  
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุริยา  มะโยธี  (2544, หนา 173)  ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด ที่พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ  เจริญรัตน  (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพ  ปญหา  และขอเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตําบลสองพี่นอง  จงัหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ในภาพดําเนินงานในระดับปานกลาง 
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล และผดุง
ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ดําเนินการตรวจสอบ  
ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และสถานศึกษาสวนใหญไดรับการ
ประเมินภายนอกรอบแรกแลว 
               5.2.2  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการจัดบริหาร
และสารสนเทศ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญวรรณ  มณีเนตร  (2547, 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูระดับมาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาวัลย  ศรีแผว  (2546,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  สภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเปน
รายดานทั้ง  3  ดาน  มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  ไมสอดคลองกับ  นรินทร  มีมาก  (2543, 
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บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  โดยรวมอยูระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กาญจนา   นิยมนา  (2547, หนา 94)  ที่ศึกษาสภาพปญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  2  พบวา  สภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 2  อยูในระดับปานกลาง  และไม
สอดคลองกับงานวิจัยของวัชระ  เจริญรัตน (2547,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพ ปญหา และขอเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตําบลสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ในภาพดําเนินงานในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดําเนินการประกันคุณภาพที่ดําเนินการ
อยูเปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหารจะตองดําเนินการ  และดําเนินงานให
สอดคลองกับแนวทางที่หนวยเหนือกําหนดใหทุกโรงเรียนตองดําเนินการ  มีการจัดอบรมเขมให
ทุกโรงเรียนในระดับ 
 5.2.3  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญวรรณ  มณีเนตร  
(2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของประกาย   บัตรศิริมงคล  (2544, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตพุทธมณฑลภาคอีสาน สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดหนองคาย  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยรวมและ 6  ขั้นตอนอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ สิงหา  คงงาม (2546, บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดชลบุรี  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศกึษา  จังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก  และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  กาญจนา  นิยมนา 
(2547, 94)  ที่ศึกษาสภาพปญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  2   พบวา  สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 2  อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุริยา  มะโยธี  (2544, หนา 173)  ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด  ที่พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด  อยูในระดับปานกลาง  และไมสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ วัชระ  เจริญรัตน (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพ  ปญหา  และขอเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตําบลสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
ในภาพดําเนินงานในระดับปานกลาง 
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการนําผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา และหนวยงานตนสังกัดมาปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษามีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดวยกระบวนการ PDCA  เพื่อ
รับรองการประเมินผลภายนอกรอบสอง  จึงทําใหยกการประเมิน  มีระดับสูงขึ้น 
 5.2.4  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สิงหา  คงงาม  
(2546,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี  พบวา  การดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประกาย   บัตรศิริมงคล  (2544, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในสหวิทยาเขตพุทธมณฑลภาคอีสาน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย  
พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรวมและ  6  ขั้นตอนอยู
ในระดับมาก  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรี  กรรมารางกูร  (2546, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี  พบวา  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี  โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก   
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา  มะโยธี  (2544, หนา 173)  ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  พบวา  การดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  อยูในระดับปานกลาง  
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา  นิยมนา  (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  พบวา  สภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 
เขต  2  โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธัญญาทิพย  
บูรณพันธวิวัฒน  (2543, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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นครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นครนายกวิทยาคมตามความคิดเห็นของบุคลากรฝายบริหารโรงเรียน และฝายปฏิบัติการสอน อยูใน
ระดับนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําปสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของการพัฒนา
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
 5.2.5 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญวรรณ  
มณีเนตร  (2547,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  การดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู
ระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ สิงหา  คงงาม  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี  พบวา  
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ชลบุรี  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี  กรรมารางกูร  (2544, บทคัดยอ)  ที่ศึกษา
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โดยรวม  มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปญญา  ปรางคทอง  (2545, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อางทอง พบวาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอางทอง โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กาญจนา  นิยมนา  (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 2  พบวา  สภาพการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 
เขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา  มะโยธี 
(2544,  หนา 173)  ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด  พบวาการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการกําหนด
บทบาท  หนาที่  ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเรียนดําเนินงานตามทีก่าํหนดไว  ผูบริหาร
สถานศึกษามีการจัดสภาพการอํานวยความสะดวกดานเครื่องมือ เครื่องใช  วสัดุอุปกรณ  เวลา  สถานที่
ไวอยางชัดเจน  และมีระบบนิเทศภายในชวยเหลือครูในดานการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง 
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  5.2.6  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญวรรณ  
มณีเนตร  (2547,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู
ระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี  กรรมารางกูร  (2544, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี  โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  สิงหา  คงงาม  
(2546, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุริยา มะโยธี  (2544, หนา 173)  ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กาญจนา  นิยมนา  (2547,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  2  พบวา  สภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  2  
โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประกาย  บัตรศิริ
มงคล  (2544,  หนา  114)  ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสหวิทยาเขตพุทธมณฑลภาคอีสาน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย  พบวา  การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในสหวิทยาเขตพุทธมณฑลภาคอีสาน  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการนํา
ผลการตรวจสอบ  ทบทวน  นําไปพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  บุคลากรสถานศึกษา
และผูเรียนมีสวนรวมในการตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมี
การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเปนรายภาคเรียน  และรายป 
 5.2.7  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี  กรรมารางกูร  (2544, 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ บุญวรรณ  มณีเนตร  (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวมอยูระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สิงหา   คงงาม (2546,  บทคัดยอ)  
ศึกษาเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดชลบุรี  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี อยูในระดับมาก  และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา  ปรางคทอง  
(2545,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  พบวาสภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  โดยรวมและรายดาน
ทุกดาน  อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา  นิยมนา (2547, บทคัดยอ) ที่
ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 2  พบวา  สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง  
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา  มะโยธี  (2544, หนา 173)  ศึกษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  พบวา  การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  อยูในระดับปานกลาง  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียนทุกคน
ทุกชวงชั้น  จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมสาระการเรียนรู  และจัดใหมีการประเมินผลการ
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุกคนทุกชวงชั้น  และมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพของ
ผูเรียนที่จบการศึกษาและไปทํางานตอ 
 5.2.8  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป  ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชรินทรรัตน  เพ็ชระ  (2546, 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสระแกว  พบวา  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดสระแกว  โดยรวมและรายดานมีการดําเนินการอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุญวรรณ  มณีเนตร  (2547,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา   การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวมอยูระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี  กรรมารางกูร (2544,  บทคัดยอ) ที่ศึกษาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนอง
ใหญ จังหวัดชลบุรี  โดยรวม  มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา  
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มะโยธี  (2544, หนา 173)  ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด อยูในระดับปานกลาง   ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กาญจนา  นิยมนา (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา  สภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต  2  โดยภาพรวม
และรายดาน  อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาทิพย  บูรณพันธุวิวัฒน  
(2543, บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  
จังหวัดนครนายก  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ตามความคิดเห็นของบุคลากรฝายบริหารโรงเรียน และฝายปฏิบัติการสอน อยูในระดับนอย  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาจัดใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษา  จัดใหมีคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตอสาธารณชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนเอกสารทางวิชาการ 
 5.2.9  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญวรรณ  
มณีเนตร  (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ประกาย  บัตรศิริมงคล  (2544,  บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดําเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในสหวิทยาเขตพุทธมณฑลภาคอีสาน สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยรวมและ  6  ขั้นตอนอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  สิงหา  คงงาม (2546, บทคัดยอ)  ที่ศึกษา
เรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดชลบุรี  พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก  และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา  นิยมนา  
(2547,  หนา  94)  ที่ศึกษาสภาพปญหาการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  2  พบวา  สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี  เขต  2  อยูในระดับปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุริยา  มะโยธี  (2544, หนา 173)  ที่ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด  ที่พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
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สังกัดสามัญศึกษาจังหวัด  อยูในระดับปานกลาง  และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา ปรางคทอง  
(2545,  บทคัดยอ)  ที่ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง พบวาสภาพการดําเนินงานการประกัน
คณุภาพการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง โดยรวมและรายดาน
ทุกดาน อยูในระดับปานกลาง  
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และผดงุประสทิธภิาพของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ดําเนินการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพสถานศกึษา
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป 
 5.2.10  เปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชงิเทรา 
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย ของ กาญจนา  นิยมนา  (2547, บทคัดยอ)  ที่พบวาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบรี เขต 2  จําแนกตามขนาด
โรงเรียน  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชรินทรรัตน  เพ็ชระ  (2546, บทคัดยอ)  ที่พบวาการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลองกับงานวจิัยของ พัชรี  กรรมารางกูร  (2546,  บทคัดยอ)  ที่พบวา 
การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัด
ชลบุรี  จําแนกตามสถานภาพ  และขนาดของโรงเรียน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึง
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เรืองเดช  เพ็งจันทร  (2548, หนา 91)  ท่ีศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดชัยภูมิ  ที่พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  เปรียบเทียบการดําเนินงานระหวางสถานศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีการ
ดําเนินงานไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญวรรณ  มณเีนตร (2547, บทคดัยอ) ทีศ่กึษา
แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่พบวา  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สวนขนาดโรงเรียนตางกัน  มีการดําเนินงาน
ไมตางกัน 
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  
ไดผานการประเมินภายนอกรอบแรกจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษาแลว  จึงสามารถนําผลการ
ประเมิน  มากําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพภายในที่เปนกระบวนการปฏิบัติงานตามศักยภาพ 
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และบริบทของตนเองได  ดังนั้นการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  จึง
เปนสวนที่จะกระตุนใหโรงเรียนไดพัฒนาไปสูมาตรฐานการศึกษาได 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   1)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หนวยงานที่เกี่ยวของควรชวยเหลือสถานศึกษา
ในการจัดระบบขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงจะทําใหการกระจายอํานาจเรื่องตางๆ ใหโรงเรียน
ปฏิบัติมีความคลองตัว 
   2)  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษาควรมีการระดมความคิดเห็นจาก
ชุมชน นักเรียน  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  และประชุมหารือกับสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อนํามา
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพราะมาตรฐานของนักเรียน  ควรจะใหตรงกับความตองการของชุมชน  
และสอดคลองกับมาตรฐานของสถานศึกษาในเขตเดียวกัน 
   3)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาควรมีการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป  อยางตอเนื่อง   และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ P D C A  เพราะสถานศึกษาสวนใหญจะขาดขั้นตอน ตรวจสอบทบทวน  
และปรับปรุงพัฒนา 
    4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หนวยงานที่เกี่ยวของและ
สถานศึกษา  ควรมีระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  มุงผลสัมฤทธิ์เปนหลัก และควรดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว 
   5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาควรมีเครื่องมือตรวจสอบ 
ทบทวน  คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน  โดยอาจขอใชจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและนํามา
ปรับปรุง พัฒนา  ใหเหมาะสมกับความตองการ  โดยใหผูปกครอง ชุมชน  ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
ทบทวนดวย 
                6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาควรติดตามคุณภาพของผูเรียนที่จบ
การศึกษา  ทั้งที่ไปศึกษาตอที่อ่ืน  และออกไปทํางานวา  มีคุณภาพเปนที่ตองการของหนวยงาน  และ
ชุมชนหรือไม  เพื่อนําผลมาปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนในรุนตอๆ ไป 
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                 7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  สถานศึกษาควรระบุความสําเร็จตาม
เปาหมายไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และควรแปรผลขอมูลคุณภาพดานตางๆ ดวยวิธีการ
ทางสถิติที่นาเชื่อถือได  จะทําใหหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน  ใหการ
ชวยเหลือสนับสนนุ  ไดตรงกับความตองการ  และตรงกับปญหาที่ตองแกไขอยางแทจริง 
   8)  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ควร
รวมกับสถานศึกษาในการสนับสนุน  การกําหนดสาระการเรียนรู  กระบวนการการเรียนรู  และผล
การเรียนรูในวิชาแกนหลัก  และรวมประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักดวยเครื่องมือมาตรฐาน
อยางเปนระบบ และตอเนื่อง  เพราะสถานศึกษาแตละแหงขาดทักษะ และบุคลากรในการสราง
เครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   1)  ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หลักจากการประเมิน
รอบสองแลว  เพื่อเปรียบเทียบวา  การประเมินภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีสวน
กระตุนใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมกันพัฒนาไปสูการมีมาตรฐานในการจัดการศกึษา
หรือไม 
   2)  ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนรายเขตพื้นที่
การศึกษา  เพื่อเปรียบเทียบวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบริบทตางกัน  จะสงผลตอการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือไม 
   3)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวา  สถานศึกษาที่จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยูในระดับดี  จะผานการประเมินรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับใด 
 
 
 


