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 การวจิยั เรื่อง การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพ

ภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยั ใช้ระเบยีบ 

การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitive Research) มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการ

ดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 

 

สรปุ 

 การวจิยั เรื่อง การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพ

ภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ดา้นการจดั

ใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง และด้านที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดา้นการจดัทํา

รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน และผู้ศึกษาค้นคว้าได้สรุป

ผลการวจิยัแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พบว่า ผลการศกึษาสภาพ

การมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัสุโขทยั ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 1 การมี

ส่วนร่วมในการดําเนินการศึกษา วเิคราะห์มาตรฐานและตวับ่งชี้ ว่าด้วยการประกนัคุณภาพ

ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ขอ้ 3 การมสี่วนร่วมในการกําหนดตวั

บ่งชีท้ีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

 2. ด้านการจดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ พบว่าผล

การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็

เล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยั  ด้านการจดัทําแผนพฒันาคุณภาพ

การศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้

ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ขอ้ 4 การมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาท หน้าที ่แนวทาง การมสี่วนร่วม

ของผูป้กครอง หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่ และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื ขอ้ 6 การมสี่วนร่วม

ในการเสนอแผนจดัการศกึษาต่อคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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 3. ด้านการจดัระบบบรหิารสารสนเทศ พบว่า การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการ

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

จงัหวดัสุโขทยั  ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ขอ้ 1 การมสี่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผดิชอบใน

การจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปจัจุบนั สะดวกต่อการเข้าถึงการ

ให้บรกิาร และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ขอ้ 2 การมสี่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผดิชอบในการ

ใหบ้รกิารและเชื่อมโยงเครอืขา่ยกบัหน่วยงานตน้สงักดั  

 4. ดา้นการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็     

ผลการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันา  

เดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัสุโขทยั ด้านการดําเนินงานตามแผนพฒันา

คุณภาพการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 การมสี่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ

ประจําปี ตามกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไว้ อยู่ในระดบัมาก และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ขอ้ 3 

การมสี่วนร่วมในการสนับสนุนการทําแผนปฏบิตักิารประจําปีไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ

เกดิประสทิธผิลสงูสุด 

 5. ด้านการจดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา

สภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยั ด้านการจดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 1 การมี

ส่วนร่วมในการเตรยีมการตดิตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศกึษาจาก หน่วยงานต้นสงักดั และ

ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ข้อ 2  การมสี่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผดิชอบในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

  6. ด้านการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา

สภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยั  ด้านการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 

1 การมสี่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการการประเมนิคุณภาพภายใน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด ส่วนขอ้ 2 การมสี่วนร่วมในการดําเนินการตาม

มาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณาของสถานศกึษาในการประเมนิคุณภาพภายใน  
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 7. ดา้นการจดัทํารายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน พบว่า 

ผลการศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการดาํเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็

เล็ก สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยั ด้านการจดัทํารายงานประจําปีที่เป็น

รายงานประเมนิคุณภาพภายใน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่

มคี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ขอ้ 1 การมสี่วนร่วมในการดําเนินการสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของผู้เรยีน และผลสําเรจ็ของการบรหิารจดั

การศกึษา และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ขอ้ 6 การมสี่วนร่วมในการเผยแพร่รายงานประเมนิ

คุณภาพภายในต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง                   

 8. ด้านการจดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง พบว่าการศึกษา

สภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัสุโขทยั ดา้นการจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่าง

ต่อเน่ือง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 

ขอ้ 1 การมสี่วนร่วมในการดําเนินการส่งเสรมิแนวความคดิการประกนัคุณภาพการศกึษาทีมุ่่ง

พฒันาการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองใหเ้กดิกบัครแูละบุคลากรทุกคน  และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื ขอ้ 

6 การมสี่วนร่วมในการเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศจากการประเมนิคุณภาพภายในไปใช้

ประโยชน์ในการตดัสนิใจการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยา่งมคีุณภาพ  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการ

ประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวัด

สุโขทัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ความสําคญัสนับสนุนการดําเนินงานเรื่องการประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็  เพื่อ

รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทัง้ยงัใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นทีย่อมรบัจากคน

ในชุมชน องคก์รภาครฐั และองคก์รอสิระ ใหส้ามารถดาํเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ตามประกาศกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาพุทธศกัราช 

2553 แทนกฎกระทรวงฉบบัเดมิ (พ.ศ. 2546) ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที ่23 ก วนัที่2 

เมษายน 2553 ซึง่กฎกระทรวงฉบบัน้ีใหค้วามชดัเจนเกี่ยวกบัระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนั

คุณภาพทัง้ภายในและ ภายนอก ในส่วนของการศึกษา ขัน้พื้นฐานได้กําหนดให้สถานศึกษาขัน้

พื้นฐานจดัให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการส่งเสรมิสนับสนุน และกํากับดูแลของ

หน่วยงานต้นสงักดั ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีใ่ห ้สถานศกึษายดึหลกัการมสี่วนร่วมของ

ชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งดําเนินการ การประกนั คุณภาพการศกึษาและเป็นกลไกสําคญั
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ประการหน่ึงที่สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพ การศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง

ปฏบิตังิานได้อย่างเป็นระบบ มคีุณภาพตามมาตรฐาน ผู้จบการศกึษามคีุณภาพตามที่มุ่งหวงั 

ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร/สถานประกอบการทีร่บัช่วงผู้จบการศกึษาเขา้ศกึษาต่อ มคีวาม

มัน่ใจว่าการจดัการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละแห่งมคีุณภาพได้มาตรฐานแมจ้ะไม่เท่ากนัแต่ก็

แตกต่างกนัไมม่ากนกั นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาจากสถานศกึษาทุกแห่งมคีวามรูค้วามสามารถ มี

ทกัษะและมคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตามที่หลกัสูตรสถานศกึษากําหนด ดงันัน้ ผู้เรยีนจงึเป็น

บุคคลสําคญัที่สุด ที่สถานศึกษา (ซึ่งหมายถึงผู้บรหิาร ครูและบุคลากรสนับสนุนทุกคนใน

สถานศกึษา) ต้องคํานึงถงึตลอดเวลา ไม่ว่าจะคดิทํา กจิกรรมใดหรอืโครงการใดกต็ามผูเ้รยีน

จะต้องไดร้บัผลหรอืประโยชน์ทีเ่กดิขึน้โดยตรงและ   โดยอ้อม นอกจากนัน้ในการจดัการศกึษา

จาํเป็นตอ้งอาศยัการมสี่วนรว่มของบุคคลทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อให ้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมี

คุณภาพตามทีค่าดหวงักระบวนการประกนั คุณภาพการศกึษาจงึเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามสําคญั

อย่างยิง่ในการจดัการศกึษาในปจัจุบนัและต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้นผูว้จิยันําประเดน็สาํคญัมาอภปิรายไดด้งัน้ี 

1. การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ทัง้น้ีในขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื การมสี่วนร่วมในการดําเนินการศกึษา วเิคราะหม์าตรฐาน และ 

ตัวบ่งชี้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก   

องค์กรปกครองท้องถิน่ได้กําหนดกรอบมาตรฐานการศกึษาท้องถิน่เดมิ (มถ.)มาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน(สพฐ.)และให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ

สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ซึง่มาตรฐานการศกึษาขัน้

พืน้ฐานของสถาบนัการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มทีัง้หมด14 มาตรฐาน 63 บ่งชี ้

(ปรบัปรุงแก้ไข พ.ศ. 2557 ) สอดคลอ้งกบักรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2545 : 43) ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวจิติรา เงนิบาท (2557 : 84) ไดศ้กึษาแนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนการ

ดําเนินการประกนัคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดั

ราชบุร ีดา้นการกําหนดมาตรฐานการศกึษา อยูใ่นระดบัมาก  

  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ าสุด  คือ   การมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวบ่งชี้ที่

สะทอ้นอตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พื้นฐานได้กําหนดมาตรฐานของเด็กไทยที่พงึประสงค์ไว้ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่ผู้เรยีนควรจะมี

เหมอืนกนัทุกคน แต่เน่ืองจากสถานศกึษา แต่ละแห่งมบีรบิท ทีแ่ตกต่างกนั จงึควรมกีารพฒันา

คุณลกัษณะของผู้เรยีนเป็นการเฉพาะของตนเอง อตัลกัษณ์โดดเด่นของผู้เรยีนที่สถานศกึษา

ตอ้งการใหเ้กดิ สถานศกึษาต้องจดักจิกรรม โครงการทีเ่ป็นจุดเน้นหรอืโดดเด่นของสถานศกึษา 

ซึง่สถานศกึษาปฏบิตัจินได้รบัการยอมรบั จากบุคคล ทัง้ในระดบัชุมชนและในวงกว้าง ส่งผล
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สะทอ้นเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของผูเ้รยีน การกําหนดอตัลกัษณ์ของผูเ้รยีน จนกลายเป็นเอกลกัษณ์

ของสถานศกึษา ดูไดจ้ากการวเิคราะห ์ ความเป็นมาของสถานศกึษา เจตนารมณ์ในการจดัตัง้ หรอื

บรบิทของสถานศกึษา ผ่านกระบวนการประชาพจิารณ์ของกลุ่มผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง จนถงึการกําหนดเป็น

ปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงคส์ถานศกึษา อตัลกัษณ์ของผูเ้รยีนหรอืของสถานศกึษา

ตอ้งผ่าน ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาซึง่ในแต่ละที ่แต่ละศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มคีวาม

โดดเด่น ทีต่่างกนั ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา มาตรฐานที ่14 การพฒันาใหส้ถานศกึษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นทีก่ําหนําขึน้ ตงับ่งชีท้ี9่ ผลการพฒันาใหส้ถานศกึษาให้

บรรลุเป้าหมายตาม ปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงคก์ารจดัตัง้สถานศกึษา ตวับ่งชีท้ี ่10 

ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาดงันัน้หน่วยงาน    

ตน้สงักดัควรใหม้กีารสนบัสนุนดา้นการมสี่วนรว่มในการกําหนดตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์ และควร

กําหนดใหช้ดัเจน 

2. การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในภาพ 

รวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื การมสี่วนร่วมในการกําหนดบทบาทหน้าที่ แนว

ทางการมสี่วนรว่มของผูป้กครอง หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในประเดน็

การมสี่วนร่วมในการกําหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง หน่วยงาน 

ชุมชน และท้องถิน่ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ได้ให้

ความสําคญัในการจดัตัง้คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซึ่งทําการคดัสรรมาจากผู้ปกครอง 

ผู้แทนชุมชน เพื่อเข้ามาเสนอแนะในการจดัการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงบรบิทของ

ท้องถิ่นของตน ความต้องการของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนําไปสู่การพัฒนา

มาตรฐานการศกึษา ตัง้แต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้คําปรกึษาหารอื การเข้ามามบีทบาท 

การร่วมมอื ซึง่สอดคลอ้งกบัสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2543 : 53-55)ทีไ่ด้

เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัการบรหิารงานคุณภาพการจดัการศึกษาว่าจะต้องมกีารวางแผน การ

กํากบัตดิตาม ดแูลการดาํเนินงาน นอกจากนัน้การปฏบิตังิานต้องใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมหรอื

บุคลากรจะต้องเข้าไปมสี่วนร่วมกับชุมชนซึ่งประเด็นน้ีเป็นสิ่งสําคญัมากสําหรบัการประกัน

คุณภาพ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จงึควรส่งเสรมิใหผู้ป้กครอง ชุมชน ไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนร่วมใน

การบรหิารจดัการและการประกนัคุณภาพภายใน ซึง่สอดคลอ้งกบัสํานักทดสอบการศกึษา กรม

วชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2544 : 2) ไดก้ล่าวไวว้่า การมสี่วนร่วมบดิา มารดา ผูป้กครอง

และชุมชน ช่วยให้การสนับสนุนและตรวจสอบสถานศึกษาและการที่ชุมชนมสี่วนร่วมในการ

กําหนด เป้าหมายและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศกึษาจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ

จดัการศกึษา แลว้ยงัสะทอ้นถงึความรว่มมอือนัด ีระหว่างชุมชนและสถานศกึษา ตลอดจนส่งผล

ในการสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนดว้ย 
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 และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การมสี่วนร่วมในการเสนอแผนจดัการศกึษาต่อ

คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากและเป็นลําดบัสุดทา้ยนัน้ ทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ผู้บรหิารองคก์รปกครองมกีารกําหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งมสี่วน

ร่วมในการกํากบั ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏบิตักิารประจําปี 

และการจดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปีทีช่ดัเจนครอบคลุมงาน/โครงการของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาซึ่ง

สอดคลอ้งกบักบังานวจิยั ฮารเ์ปอร ์(Harper 2000 : Abstract) ไดศ้กึษาเรือ่งบทบาทของทมีงาน

ในการประกันคุณภาพ และวางแผนพฒันาโรงเรยีน ระดบักลาง ผลการศึกษาพบว่า 1.การ

วางแผนเป็นทมีทาํใหค้รไูดม้กีารพฒันาตนเองดขีึน้ และทมีงานมสี่วนช่วยในการพฒันาโรงเรยีน

ในแนวใหม ่2.การทํางานเป็นทมี การสรา้งความตระหนักใหแ้ก่ครใูหญ่ของแต่ละสถานศกึษาใน

การเป็นผู้นํากระบวนการเปลี่ยนแปลง 3.การวางแผนพฒันาการประกนัคุณภาพแนวใหม่ของ

โรงเรยีนต่างๆในการพฒันาหลกัสตูรไมส่่งผลกระทบต่อเทคนิคการสอน 

3. การจดัระบบสารสนเทศในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีในขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด 

คือ การมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผิดชอบในการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่

ครอบคลุม เป็นปจัจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ไดจ้ดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทีแ่บ่ง

งานออกเป็น 5 ด้าน ดงัน้ี 1.ดา้นบุคลากร 2.ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 3.ดา้นวชิาการ 

4.ด้านการมสี่วนร่วมและ  5.ด้านธุรการ การเงนิและพสัดุ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จวีลันีย์

(Gwaltney 1982:1367-A)ศกึษารปูแบบของสารสนเทศ เพื่อการบรหิารสาํหรบัสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อ

ใช้ในการบรหิารและวางแผนระยะยาวซึ่งการศกึษาวจิยัมจีุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์การจดัการระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอร ์เพื่อให้การดําเนินงาน การควบคุมและการวางแผนดยีิง่ขึน้ การ

รวบรวมการนําเสนอขอ้มูลใชเ้วลาน้อยลงและให้ผูบ้รหิารทุกระดบัสามารถใช้สารสนเทศไดท้นัเวลา 

ถูกตอ้งและสมบรูณ์ 

 และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การมสี่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผดิชอบในการ

บรกิารและเชื่อมโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงานต้นสงักดัอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากหน่วยงาน

ตน้สงักดัทีก่ํากบัดแูลศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มกีารจดัเตรยีมระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มกีารแต่งตัง้

ผู้รบัผิดชอบงาน  ด้านน้ีโดยตรง ทําให้สามารถจดัเก็บระบบข้อมูลด้านสารสนเทศของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบระเบียบ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อบริหารจัดการเป็นระบบ

สารสนเทศที่มกีารประมวลผล รวมมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และทนัสมยั 

จงึมคีวามหมายต่อการจดัการและบรหิารงานอย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพื่อรายงานนําเสนอขอ้มลู

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นภาพรวมเขา้ใจง่าย กะทดัรดั ระบุผลสําเรจ็ ตามสภาพและพฒันาที่
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เกดิขึน้ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซึง่สอดคลอ้งกบั ดวงพร สมุทรโมฬ ี(2545) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง

การบรหิารระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ผลการวจิยัพบว่า การบรหิาร

ระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสํานักงานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร ด้านการวางแผนการจดัทําระบบขอ้มูลสารสนเทศ อยู่ระดบั

สงูสุดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีในขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน ตามแบบ

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก เมื่อศูนยพ์ฒันา

เดก็เล็กได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสงักดัแล้วศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ได้จดัทํา

แผนปฏบิตักิารประจําปีที่มกีารกําหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาและงบประมาณที่ชดัเจน 

เพื่อให้เป็น ไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2543 : 11) ไดก้ล่าวว่า การประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได้ต้องคํานึงถึงเงื่อนไข สําคญั คือ ผู้บรหิารตระหนักถึง

ความสาํคญัในการ ส่งเสรมิ สนบัสนุน รว่มคดิ รว่มทาํกบัทมีงานในสถานศกึษา และบุคลากรทุก

คน ทุกฝ่าย ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้ม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เหน็คุณค่า ร่วมคดิ ร่วมทํากบั

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา สถานศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ตอ้งมกีารดแูล ตดิตาม และกํากบั การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 และขอ้ที่มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื การมสี่วนร่วมในการสนับสนุนการทําแผนปฏบิตัิ

การประจําปีไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูงสุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก กรม

ส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดจ้ดัทาํคู่มอืประเมนิสถานศกึษา เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ได้

จดัทําแผนปฏบิตัิการประจําปี และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการประจําปีงบประมาณของ

หน่วยงานต้นสงักัด เพื่อการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน เพราะการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา และให้

สถานศึกษามทีศิทาง และแนวทางในการดําเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี ให้

สอดคลอ้งกบังบประมาณที่ได้รบัจดัสรรมาในแต่ละปี และเป็นแนวทางใหผู้้บรหิารสถานศกึษา

และบุคลากรทางการศกึษาและผู้ที่เกี่ยวขอ้งใช้เป็นเครื่องมอืในการควบคุม กํากบั ตดิตาม ใน

การใชง้บประมาณใหเ้กดิประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล และยงัเป็นแนวทางการพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนาว ีกาญจนนฤนาท (2554 : 89) ได้

ศกึษาการประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อําเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนมพบว่า การประกนัคุณภาพภายใน ไดม้กีารดําเนินงานตามแผนพฒันา

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพ



 

67 

 

การศกึษาทีก่ําหนดไว ้โดยมกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปีทีช่ดัเจน ครอบคลุมงาน โครงการ

ของสถานศึกษา มีการดําเนินงานตรวจสอบ ทบทวน และรายงานตามแผนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยบุคลากรในสถานศกึษา และอยูใ่นระดบัมาก  

 

5. การจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มาก ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการเตรียมการในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงัก้ด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ได้กําหนด 

วธิกีารดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มกีารกําหนดบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจนในการดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาทุกภาคเรยีนและทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดนํ้าผลการประเมนิการ

ตรวจสอบมาปรบัปรุง แก้ไข พฒันาและสรุปรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดัซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ วนัเพญ็  พรมการ  (2555  : 126-130)  พบว่า ผูบ้รหิารใหค้วามสําคญัโดยเขา้มาบรหิาร

จดัการ และมสี่วนร่วมทุกขัน้ตอน คอยกํากบั ตดิตาม ดูแล ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ สนับสนุนการทํางาน

อยา่งต่อเน่ือง  

 และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การมสี่วนร่วมในการกําหนดผู้รบัผดิชอบในการ

ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศกึษาได้มี

คาํสัง่ แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิทาํหน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการ

นิเทศ ทัง้ในระดบับุคคลและระดบัสถานศกึษา และทางสถานศกึษาไดก้ําหนดขอบเขตทีช่ดัเจน

ในการนิเทศครูผู้สอน เพื่อนํามาซึ่งการตดิตามตรวจสอบ ระดบัสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ เกษรา ตรไีพชยนศกัดิ ์(2556 : 32) ไดศ้กึษาการมสี่วนร่วมในการดําเนินงานการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน พบว่า บุคลากรมรีะดบัการมสี่วนร่วม  ดา้นการปรบัปรุงแก้ไขอยู่ในระดบั

มากคอื การเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผล แก้ไขข้อผดิพลาดของการดําเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มาก ทัง้น้ีขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื การมสี่วนรว่มในกระบวนการดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ

การประเมนิคุณภาพภายในศูนย์พฒันาเดก็เล็ก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้

แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒ ิคณะกรรมการ

สถานศกึษา ครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดม้กีารวางแผนและกําหนดกรอบแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนและมีเครื่องมือที่ประกันคุณภาพที่ครอบคลุมตา

มาตรฐาน เพื่อใหก้ารประเมนิคุณภาพภายในไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

นรนิทร ์ปาระม ี(2556 : 92) ศกึษาปญัหาการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดั

สํานักงานการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ดา้นการนําผล
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การประเมนิปรบัปรงุงานควรแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืผูร้บัผดิชอบ รวบรวมผลมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์

แปรผลภาพรวมทัง้หมดเพื่อนําผลผู้ที่เกี่ยวข้อง สําหรบัใช้ในการปรบัปรุง การบรหิารงาน เพื่อวาง

แผนการประเมนิผลใหม้ปีระสทิธภิาพและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

 และข้อที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การมสี่วนร่วมในการดําเนินการตามมาตรฐาน 

เกณฑ ์ประเดน็พจิารณาของสถานศกึษาในการประเมนิคุณภาพภายใน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก   

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดย้ดึเกณฑม์าตรฐานประเดน็พจิารณาการประเมนิคุณภาพภายในตามคู่มอื 

การประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ซึง่ม ี14 มาตรฐาน 63 ตวับ่งชี ้จงึทาํใหป้ระเดน็พจิารณาของสถานศกึษาในการประเมนิคุณภาพ

ภายในเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มกีารกําหนดมาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน(สพฐ.)และยงัสอดคล้องกบัมาตรฐานของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาองคก์ารมหาชน(สมศ.) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนาว ี กาญจนนฤนาท 

(2554 : 88-89) ผลการวจิยัพบว่า การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม มกีารกําหนดมาตรฐาน

ครอบคลุมสาระการเรยีนรู้ กระบวนการเรยีนรู้และผลการเรยีนรู้และสอดคล้องกบัมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

7. ดา้นการจดัทาํรายงานประจาํปี ทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีในขอ้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการมสี่วนร่วมในการดําเนินการ

สรปุผล การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คุณภาพของผูเ้รยีน

และผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศึกษา ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยงานต้นสงักดัของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ได้ให้ความสําคญัในการการบรหิารการจดัการศกึษาและพฒันาคุณภาพผู้เรยีน

เพื่อให้เทยีบเท่าการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานของ สมศ.มาตรฐานที่ว่าด้วย

การบรหิารจดัการศกึษา  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่

2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ระบุว่า“ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษา  

ทัง้ด้านวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ 

และสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรงโดยหลกัเกณฑ์

และวิธกีารกระจายอํานาจดงักล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” การประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานน้ีด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้

มาตรการส่งเสรมิ 1 ตวับ่งชี้ดงัน้ีตวับ่งชี้พื้นฐาน ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการ

พฒันาสถานศกึษา ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบั

มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศกึษา3)มาตรฐานทีว่่าดว้ยการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั พระราชบญัญตัิ
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การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ระบุว่า “จดั

เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน โดยคํานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และ

การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา จดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จรงิ จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่างๆ อย่างได้สดัส่วน

สมดุลกนั ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรยีนและ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรูร้วมทัง้จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้

ได้ทุกสถานการณ์”การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นการประเมนิมาตรฐานน้ีด้วย    

ตวับ่งชี้พื้นฐาน 1 ตวับ่งชี้ดงัน้ีตวับ่งชี้พื้นฐาน ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  

 และข้อที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมสี่วนร่วมในการเผยแพร่รายงานประเมนิ

คุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากศูนย์พฒันาเด็กเล็กเล็ก มกีาร

จดัทํารายงานการประเมนิตนเองและส่งให้กบัหน่วยงานต้นสงักดั และบางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

กําลงัอยู่ในช่วงของการศกึษาและทําความเขา้ใจ ประกอบกบัการมกีารเคลื่อนไหวทางดา้นการ

ประเมนิศูนยเ์ดก็เลก็ของ สมศ. จงึทําให้ครูมคีวามตระหนักในการดําเนินการประเมนิคุณภาพ

ภาพใน และทํารายงานประกนัคุณภาพภายในและเผยแพร่สู่ภายสาธารณะชนเพื่อรองรบัการ

ประเมนิของสมศ.ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจารเ์จอร ์(Jarger,1996 : 18) ไดท้ําการวจิยั

เกี่ยวกบัรปูแบบการรายงานผล พบว่า กลุ่มผูป้กครองจะรบัรูค้วามเคลื่อนไหวของสถานศกึษา

ใกลเ้คยีงกบัสภาพจรงิหากรปูแบบการรายงานมคีวามหมาย ยาวหรอืสัน้และอยู่ในรปูคําอธบิาย

มากกว่าการนําเสนอดว้ยตารางสถติ ิ

8. ดา้นการจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองโดยภาพรวม อยูใ่น 

ระดบัมาก ทัง้น้ีขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื การมสี่วนร่วมในการดําเนินการส่งเสรมิแนวความคดิ

การประกนัคุณภาพการศกึษาที่มุ่งพฒันาการศกึษาอย่างต่อเน่ืองให้เกดิกบัครแูละบุคลากรทุก

คน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จดัทําแผนปฏิบัติการประจําปี แผนพัฒนา

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามกีารรบัรู้และเขา้ใจในระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน มกีารประชุมคณะครแูละบุคลากรทางการศกึษาเป็นประจาํ เพื่อรายงาน

เกี่ยวกบัปญัหา อุปสรรค ในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อนําปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา

แก้ปญัหาและพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีพรรณ แจใ้ส (2552 : 65-67) 

ได้ศกึษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานกลุ่มโรงเรยีนเชยีงคา 1 

สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพะเยา เขต 2 ดา้นพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง 

อยูใ่นระดบัมาก 
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 และข้อที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การมสี่วนร่วมในการเลอืกสรรข้อมูลสารสนเทศ 

จากการประเมนิคุณภาพภายในไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจในการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

อย่างมคีุณภาพ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก   ศูนย์พฒันาเด็กเลก็นําผลการประเมนิคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษามาวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละจดัทําเป็นวารสารของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทัง้รปูแบบ

การประกนัคุณภาพภายในและยงัมกีารเผยแพร่ผ่านเวป็ไซดข์องหน่วยงานต้นสงักดัเพื่อให้คร ู

บุคลากร ชุมชน ได้รบัรูโ้ดยทัว่กนัและสงัคมเชื่อมัน่ได้ว่า สถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงทําให้

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัดําเนินการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศใหม้คีวามพรอ้มสําหรบั

รองรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ซึ่งเป็นการเตรยีมความพร้อม สําหรบัการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน ทําให้ผู้บรหิารและครูมคีวามเห็นต่อการบรหิารระบบข้อมูล

สารสนเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ทว ี มัน่ตรง (2545 : 119) ไดศ้กึษาแนวทางการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน สงักดั สาํนกังานเขตการประถมศกึษา อําเภอ

สบปราบ จงัหวัดลําปาง การจดัเก็บข้อมูลในการประเมินผลของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

             ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 

 จากผลการวิจยั เรื่องการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั พบว่า

ดา้น การจดัทํารายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงาน การประเมนิคุณภาพภายใน     มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด 

ผูศ้กึษาคน้ควา้จงึมขีอ้เสนอแนะการวจิยั ดงัน้ี 

  1.  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้

     1.1  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรจดัทํารายงานประจาํปีใหเ้ป็นปจัจุบนั และ

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหต่้อหน่วยงานตน้สงักดัและสารธารณะชนทราบทราบอยา่งทัว่ถงึ 

     1.2  ควรให้ความสําคญัในการจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรูปเล่มที่

สมบูรณ์ถูกต้องและ เก็บเอกสารให้ครอบคลุมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรบัการ

ประเมนิภายนอก 

  2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป 

     2.1  ควรศึกษารูปแบบการจดัทํารายงานการประเมนิคุณภาพภายใน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 
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     2.2  ควรศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการ

ประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวัด

สุโขทยั 

 


