
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 ผลการศกึษาเรื่อง การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพ

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวัดสุโขทยั ผู้ศึกษา               

ไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 1  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน                    

 การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

             จงัหวดัสุโขทยั โดยภาพรวม 

       สภาพการมีส่วนร่วมการดาํเนินงาน

การประเมินคณุภาพภายในของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ิน จงัหวดัสโุขทยั 

x̄  S.D. 
ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

3.98 0.56 มาก 5 

2.การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.99 0.55 มาก 4 

3.การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 3.92 0.56 มาก 7 

4.การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4.05 0.56 มาก 3 

5.การจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา 

4.05 0.49 มาก 2 

6.การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษา 

3.95 0.70 มาก 6 

7.การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงาน            

การประเมนิคุณภาพภายใน 

3.92 0.57 มาก 8 

8.การจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษา

อยา่งต่อเน่ือง 

4.06 0.50 มาก 1 

รวม 3.99 0.44 มาก  
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 จากตาราง 1 พบว่า การศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย      

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.99) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด

คอื ดา้นการจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง (  x̄ =4.06) และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่

ตํ่าสุด คอื ดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน (x̄ =3.92)  

 

ตาราง 2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน

 การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

            จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

       การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในการดาํเนินการศกึษา 

วเิคราะหม์าตรฐานและตวับ่งชี ้ว่าดว้ย               

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันา  

เดก็เลก็ 

4.19 0.77 มาก 1 

2.การมสี่วนรว่มในการพจิารณาสาระสําคญั           

ทีก่ําหนดในมาตรฐาน ว่าดว้ยการประกนั

คุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4.00 0.71 มาก 2 

3.การมสี่วนรว่มในการกําหนดตวับ่งชีท้ี่

สะทอ้นอตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.72 0.76 มาก 5 

4.การมสี่วนรว่มในการกําหนดมาตรการ

ส่งเสรมิการประกนัคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

3.98 0.79 มาก 4 

5.การมสี่วนรว่มในการกําหนดค่าเป้าหมาย

ความสาํเรจ็ของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี้

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4.00 0.75 มาก 3 

รวม 3.98 0.56 มาก  

  

 จากตาราง 2 พบว่า ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย                

ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.98)              
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เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 1 การมสี่วนร่วมในการดําเนินการ

ศกึษา วเิคราะห์มาตรฐานและตวับ่งชี้ ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   

(x̄ =4.19) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 3 การมสี่วนร่วมในการกําหนดตวับ่งชี้ที่สะท้อน   

อตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (  x̄ =3.72)  

 

ตาราง 3  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน 

             การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่    

             จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการจดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

       การจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในการศกึษาสภาพปญัหาและ

วเิคราะหส์ภาพของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4.05 0.68 มาก 4 

2.การมสี่วนรว่มในการนําผลการวเิคราะห์

สภาพปญัหามากําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ        

และเป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4.07 0.74 มาก 2 

3.การมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาทหน้าที่

ใหบุ้คลากรของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รบัผดิชอบ

ในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา 

4.07 0.79 มาก 3 

4.การมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาทหน้าที ่

แนวทางการมสี่วนรว่มของผูป้กครอง 

หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่ 

4.09 0.79 มาก 1 

5.การมสี่วนรว่มในการกําหนดการใช้

งบประมาณและทรพัยากรอยา่งมี

ประสทิธภิาพใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรม

โครงการ 

3.97 0.83 มาก 5 

6.การมสี่วนรว่มในการเสนอแผนจดัการศกึษา

ต่อคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.69 1.09 มาก 6 

รวม 3.99 0.55 มาก  

 จากตาราง 3 พบว่า ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย                  

ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(x̄ =3.99) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 4 การมสี่วนร่วมในการ
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กําหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น   

(x̄ =4.09) และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ขอ้ 6 การมสี่วนร่วมในการเสนอแผนจดัการศกึษาต่อ

คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (  x̄ =3. 69) 

 

ตาราง 4 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน 

             การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

             จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 

การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบ    

ในการจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่

ครอบคลุม เป็นปจัจบุนั สะดวกต่อการเขา้ถงึ

การใหบ้รกิาร 

4.15 0.86 มาก 1 

2.การมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบใน

การใหบ้รกิารและเชื่อมโยงเครอืขา่ยกบั

หน่วยงานตน้สงักดั 

3.57 0.75 มาก 4 

3.การมสี่วนรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศไป

ใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงานของศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

4.01 0.77 มาก 2 

4.การมสี่วนรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศไป

ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน 

3.94 0.78 มาก 3 

รวม 3.92 0.56 มาก  

  

 จากตาราง 4 พบว่า ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย               

ด้านการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.92) เมื่อพิจารณา                 

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 การมสี่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผิดชอบ     

ในการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปจัจุบนั สะดวกต่อการเข้าถงึการ

ให้บริการ (  x̄ =4.15) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ าสุด คือ ข้อ 2 การมีส่วนร่วมในการกําหนด

ผูร้บัผดิชอบในการใหบ้รกิารและเชื่อมโยงเครอืขา่ยกบัหน่วยงานตน้สงักดั (x̄ =3.57)  
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ตาราง 5 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน

 การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

            จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของศูนยพ์ฒันา 

            เดก็เลก็ 

       การดาํเนินงานตามแผนพฒันา

คณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในการดาํเนินงานตาม

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ตามกรอบระยะเวลา    

ทีก่ําหนดไว ้

4.25 0.72 มาก 1 

2.การมสี่วนรว่มในการส่งเสรมิผูร้บัผดิชอบ

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.06 0.73 มาก 2 

3.การมสี่วนรว่มในการสนบัสนุนการทํา

แผนปฏบิตักิารประจาํปีไปใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุด 

3.85 0.79 มาก 3 

รวม 4.05 0.56 มาก  

 จากตาราง 5 พบว่า ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย                   

ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (x̄ =4.05) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ขอ้ 1 การมสี่วน

ร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจําปี ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ (  x̄ =4.25)  

และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื ขอ้ 3 การมสี่วนรว่มในการสนบัสนุนการทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี

ไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุด (x̄ =3.85)  
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน

 การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

            จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

       การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพการศึกษา 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในการเตรยีมการ                      

ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

จากหน่วยงานตน้สงักดั 

4.19 0.83 มาก 1 

2.การมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบ            

ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ระดบัสถานศกึษา 

3.54 0.79 มาก 6 

3.การมสี่วนรว่มในการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษาอย่างน้อย

ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

3.92 0.77 มาก 5 

4.การมสี่วนรว่มในการรายงาน การตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา 

3.94 0.82 มาก 4 

5.การมสี่วนรว่มในการนําผลการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใชป้ระโยชน์    

ในการปรบัปรุงพฒันา 

4.01 0.70 มาก 3 

6.การมสี่วนรว่มโดยการใหค้วามรว่มมอื                

ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

จากหน่วยงานตน้สงักดั 

4.02 0.72 มาก 2 

รวม 4.06 0.49 มาก  

 จากตาราง 6 พบว่า ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย               

ดา้นการจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =4.06) เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 การมีส่วนร่วมในการเตรียมการ                      

ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั(  x̄ =4.19) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่

ตํ่าสุด คอื ขอ้ 2  การมสี่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาระดบัสถานศกึษา (x̄ =3.54)  
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ตาราง 7 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน 

            การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

            จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา 

       การประเมินคณุภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษา 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในกระบวนการดําเนินการ

แต่งตัง้คณะกรรมการการประเมนิคุณภาพ

ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4.30 0.87 มาก 1 

2.การมสี่วนรว่มในการดาํเนินการตาม

มาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณาของ

สถานศกึษาในการประเมนิคุณภาพภายใน 

3.64 0.86 มาก 3 

3.การมสี่วนรว่มในการประเมนิคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาทีส่ะทอ้นผลสาํเรจ็ของ

การบรหิารจดัการการศกึษาตามมาตรฐาน 

เกณฑ ์ประเดน็พจิารณาทีก่ําหนด 

3.90 0.82 มาก 2 

รวม 3.95 0.70 มาก  

 จากตาราง 7 พบว่า ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย               

ดา้นการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.95) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ข้อ 1 การมสี่วนร่วมในกระบวนการ

ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการการประเมนิคุณภาพภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (  x̄ =4.30)              

และ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ข้อ 2 การมสี่วนร่วมในการดําเนินการตามมาตรฐาน 

เกณฑ ์ประเดน็พจิารณาของสถานศกึษาในการประเมนิคุณภาพภายใน (x̄ =3.64)  
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ตาราง 8 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน 

            การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

            จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

       การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคณุภาพภายใน 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในการดาํเนินการสรปุผล             

การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คุณภาพของผูเ้รยีน

และผลสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษา 

4.16 0.94 มาก 1 

2.การมสี่วนรว่มในการจดัทํารายงานประจาํปี

ทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

3.88 0.83 มาก 2 

3.การมสี่วนรว่มในการนําเสนอรายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 

3.83 0.84 มาก 3 

4.การมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อสาธารณชน 

3.79 0.86 มาก 5 

5.การมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

3.80 0.80 มาก 4 

6.การมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

3.78 0.81 มาก 6 

รวม 3.92 0.57 มาก  

 จากตาราง 8 พบว่า ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทัย                    

ดา้นการจดัทํารายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก              

(x̄ =3.92) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 1 การมสี่วนร่วมในการ

ดําเนินการสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ที่สะท้อนใหเ้หน็คุณภาพ

ของผูเ้รยีน และผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษา (  x̄ =4.16) และขอ้ที่มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื 

ขอ้ 6 การมสี่วนร่วมในการเผยแพร่รายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง                  

(x̄ =3.78)  
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ตาราง 9 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงาน 

            การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

                จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

       การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
x̄  S.D. 

ระดบัการ                

มีส่วนร่วม 
ลาํดบั 

1.การมสี่วนรว่มในการดาํเนินการส่งเสรมิ

แนวความคดิการประกนัคุณภาพการศกึษา            

ทีมุ่ง่พฒันาการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองใหเ้กดิกบั

ครแูละบุคลากรทุกคน 

4.20 1.05 มาก 1 

2.การมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพ

การศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

3.97 0.74 มาก 4 

3.การมสี่วนรว่มในการนําผลการประเมนิ

คุณภาพภายในมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์             

เพื่อนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา        

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4.05 0.75 มาก 2 

4.การมสี่วนรว่มในการนําผลการประเมนิ

คุณภาพภายในมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อ

นําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาการ

เรยีนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

3.96 0.76 มาก 5 

5.การมสี่วนรว่มในการนําผลการประเมนิ

คุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง เพื่อ

เลอืกสรรขอ้มลูสารสนเทศ นําไปใชป้ระโยชน์

ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 

3.91 0.79 มาก 6 

6.การมสี่วนรว่มในการเลอืกสรรขอ้มลู

สารสนเทศจากการประเมนิคุณภาพภายใน           

ไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจการบรหิาร   

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อย่างมคีุณภาพ 

3.63 0.73 มาก 7 

7.การมสี่วนรว่มในการเผยแพรแ่ละ

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการประเมนิคุณภาพ

ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เพื่อใหเ้กดิ                 

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

4.00 0.73 มาก 3 

รวม 4.06 0.50 มาก  
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 จากตาราง 9 พบว่า การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมิน

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั ดา้น

การจดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ =4.06) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 1 การมสี่วนร่วมในการดําเนินการ

ส่งเสรมิแนวความคดิการประกนัคุณภาพการศกึษาทีมุ่ง่พฒันาการศกึษาอย่างต่อเน่ืองใหเ้กดิกบั

ครูและบุคลากรทุกคน (  x̄ =4.20) และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ขอ้ 6 การมสี่วนร่วมในการ

เลอืกสรรขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมนิคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจการ

บรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยา่งมคีุณภาพ (x̄ =3.63)  

 


