บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ใช้ระเบียบ
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitive Research) มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการ
ดําเนิน งานการประเมินคุ ณ ภาพภายในของศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย
สรุป
การวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จังหวัดสุโ ขทัย พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการจัด
ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการจัดทํา
รายงานประจํา ปี ท่ีเ ป็ น รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน และผู้ศึก ษาค้น คว้า ได้ส รุ ป
ผลการวิจยั แต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผลการศึกษาสภาพ
การมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ข้อ 1 การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 3 การมีส่วนร่วมในการกําหนดตัว
บ่งชีท้ ส่ี ะท้อนอัตลักษณ์ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก พบว่าผล
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก สัง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จังหวัด สุ โ ขทัย ด้านการจัด ทําแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็ นรายข้อพบว่า ข้อ
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ข้อ 4 การมีส่วนร่วมในการกําหนดบทบาท หน้าที่ แนวทาง การมีส่วนร่วม
ของผูป้ กครอง หน่ วยงาน ชุมชน และท้องถิน่ และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตํ่าสุด คือ ข้อ 6 การมีส่วนร่วม
ในการเสนอแผนจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
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3. ด้านการจัดระบบบริหารสารสนเทศ พบว่า การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดสุโขทัย ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 การมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้รบั ผิดชอบใน
การจัด ระบบสารสนเทศให้เ ป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุ ม เป็ นปจั จุบนั สะดวกต่ อ การเข้าถึง การ
ให้บริการ และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 2 การมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้รบั ผิดชอบในการ
ให้บริการและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
4. ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ผลการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย ด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า ข้อ ที่มคี ่ าเฉลี่ยสูง สุ ด คือ ข้อ 1 การมีส่ ว นร่ ว มในการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิก าร
ประจําปี ตามกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 3
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุ นการทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. ด้านการจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จัง หวัด สุ โ ขทัย ด้านการจัด ให้มกี ารติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ข้อ 1 การมี
ส่วนร่วมในการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาจาก หน่ วยงานต้นสังกัด และ
ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 2
การมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้รบั ผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
6. ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษา พบว่ า ผลการศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จังหวัดสุ โขทัย ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ข้อ
1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด ส่วนข้อ 2 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
มาตรฐาน เกณฑ์ ประเด็นพิจารณาของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายใน
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7. ด้านการจัดทํารายงานประจําปีทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า
ผลการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก สัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ด้านการจัดทํารายงานประจําปี ท่เี ป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ข้อ 1 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของผู้เรียน และผลสําเร็จของการบริหารจัด
การศึกษา และข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 6 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายงานประเมิน
คุณภาพภายในต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
8. ด้านการจัด ให้มกี ารพัฒนาคุ ณ ภาพการศึก ษาอย่างต่ อเนื่ อง พบว่ าการศึก ษา
สภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย ด้านการจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อ 1 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการส่งเสริมแนวความคิดการประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ ุ่ง
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดกับครูและบุคลากรทุกคน และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตํ่าสุด คือ ข้อ
6 การมีส่ว นร่ว มในการเลือ กสรรข้อ มูล สารสนเทศจากการประเมินคุ ณ ภาพภายในไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ
อภิ ปรายผล
จากผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล การศึก ษาสภาพการมีส่ ว นร่ว มการดํา เนิ น งานการ
ประเมินคุณ ภาพภายในของศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก สังกัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จังหวัด
สุ โ ขทัย ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ให้
ความสําคัญสนับสนุ นการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทัง้ ยังให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นทีย่ อมรับจากคน
ในชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรอิสระ ให้สามารถดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช
2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่2
เมษายน 2553 ซึง่ กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกัน
คุณภาพทัง้ ภายในและ ภายนอก ในส่วนของการศึกษา ขัน้ พื้นฐานได้กําหนดให้สถานศึกษาขัน้
พื้นฐานจัดให้มรี ะบบการประกันคุ ณภาพภายใน โดยการส่งเสริมสนับสนุ น และกํากับดูแลของ
หน่ วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ใ่ี ห้ สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดําเนินการ การประกัน คุณภาพการศึกษาและเป็ นกลไกสําคัญ
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ประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่ อเนื่อง
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง
ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการทีร่ บั ช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อ มีความ
มันใจว่
่ าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็
แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรูค้ วามสามารถ มี
ทักษะและมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด ดังนัน้ ผู้เรียนจึงเป็ น
บุคคลสําคัญที่สุด ที่สถานศึกษา (ซึ่งหมายถึงผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุ นทุกคนใน
สถานศึกษา) ต้องคํานึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดทํา กิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตามผูเ้ รียน
จะต้องได้รบั ผลหรือประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ โดยตรงและ โดยอ้อม นอกจากนัน้ ในการจัดการศึกษา
จําเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมี
คุณภาพตามทีค่ าดหวังกระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษาจึงเป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามสําคัญ
อย่างยิง่ ในการจัดการศึกษาในปจั จุบนั และต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านผูว้ จิ ยั นําประเด็นสําคัญมาอภิปรายได้ดงั นี้
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทัง้ นี้ในข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน และ
ตัว บ่ ง ชี้ ว่ า ด้ ว ยการประกัน คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
องค์กรปกครองท้องถิน่ ได้กําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาท้องถิน่ เดิม (มถ.)มาตรฐานของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน(สพฐ.)และให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึง่ มาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานของสถาบันการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีทงั ้ หมด14 มาตรฐาน 63 บ่งชี้
(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2557 ) สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 43) ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิจติ รา เงินบาท (2557 : 84) ได้ศกึ ษาแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
ราชบุร ี ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
และข้ อ ที่ ม ีค่ า เฉลี่ ย ตํ่ า สุ ด คือ การมีส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดตัว บ่ ง ชี้ท่ี
สะท้อนอัตลักษณ์ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐานได้กําหนดมาตรฐานของเด็กไทยที่พงึ ประสงค์ไว้ซ่งึ เป็ นคุณลักษณะที่ผู้เรียนควรจะมี
เหมือนกันทุกคน แต่เนื่องจากสถานศึกษา แต่ละแห่งมีบริบท ทีแ่ ตกต่างกัน จึงควรมีการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนเป็ นการเฉพาะของตนเอง อัตลักษณ์โดดเด่นของผู้เรียนที่สถานศึกษา
ต้องการให้เกิด สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม โครงการทีเ่ ป็ นจุดเน้นหรือโดดเด่นของสถานศึกษา
ซึง่ สถานศึกษาปฏิบตั จิ นได้รบั การยอมรับ จากบุคคล ทัง้ ในระดับชุมชนและในวงกว้าง ส่งผล
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สะท้อนเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของผูเ้ รียน การกําหนดอัตลักษณ์ของผูเ้ รียน จนกลายเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ดูได้จากการวิเคราะห์ ความเป็ นมาของสถานศึกษา เจตนารมณ์ในการจัดตัง้ หรือ
บริบทของสถานศึกษา ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ของกลุ่มผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง จนถึงการกําหนดเป็ น
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์สถานศึกษา อัตลักษณ์ของผูเ้ รียนหรือของสถานศึกษา
ต้องผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาซึง่ ในแต่ละที่ แต่ละศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีความ
โดดเด่น ทีต่ ่างกัน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาให้สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ ําหนํ าขึน้ ตังบ่งชีท้ 9่ี ผลการพัฒนาให้สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตัง้ สถานศึกษา ตัวบ่งชีท้ ่ี 10
ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดังนัน้ หน่ วยงาน
ต้นสังกัดควรให้มกี ารสนับสนุ นด้านการมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวบ่งชีท้ ส่ี ะท้อนอัตลักษณ์ และควร
กําหนดให้ชดั เจน
2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการกําหนดบทบาทหน้ าที่ แนว
ทางการมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิน่ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในประเด็น
การมีส่วนร่วมในการกําหนดบทบาทหน้ าที่ แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หน่ วยงาน
ชุมชน และท้องถิน่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้ให้
ความสําคัญในการจัดตัง้ คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ซึ่งทําการคัดสรรมาจากผู้ปกครอง
ผู้แ ทนชุมชน เพื่อ เข้ามาเสนอแนะในการจัด การศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้เ ข้าถึงบริบทของ
ท้อ งถิ่นของตน ความต้อ งการของผู้ปกครองในศู นย์พ ัฒนาเด็ก เล็ก เพื่อ นํ าไปสู่ก ารพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ตัง้ แต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้คําปรึกษาหารือ การเข้ามามีบทบาท
การร่วมมือ ซึง่ สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 53-55)ทีไ่ ด้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานคุ ณภาพการจัดการศึกษาว่ าจะต้อ งมีการวางแผน การ
กํากับติดตาม ดูแลการดําเนินงาน นอกจากนัน้ การปฏิบตั งิ านต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
บุค ลากรจะต้อ งเข้าไปมีส่ว นร่ว มกับชุ มชนซึ่ง ประเด็นนี้เ ป็ นสิ่งสําคัญมากสําหรับการประกัน
คุณภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจึงควรส่งเสริมให้ผปู้ กครอง ชุมชน ได้มโี อกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายใน ซึง่ สอดคล้องกับสํานักทดสอบการศึกษา กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 2) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมบิดา มารดา ผูป้ กครอง
และชุมชน ช่วยให้การสนับสนุ นและตรวจสอบสถานศึกษาและการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กําหนด เป้าหมายและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษา แล้วยังสะท้อนถึงความร่วมมืออันดี ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา ตลอดจนส่งผล
ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนด้วย

65
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอแผนจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเป็ นลําดับสุดท้ายนัน้ ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารองค์กรปกครองมีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
และการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ทช่ี ดั เจนครอบคลุมงาน/โครงการของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ได้อ ย่างครบถ้ว น สอดคล้อ งกับแผนพัฒนาคุ ณ ภาพการศึก ษา และมาตรฐานการศึก ษาซึ่ง
สอดคล้องกับกับงานวิจยั ฮาร์เปอร์ (Harper 2000 : Abstract) ได้ศกึ ษาเรือ่ งบทบาทของทีมงาน
ในการประกันคุณ ภาพ และวางแผนพัฒนาโรงเรียน ระดับกลาง ผลการศึก ษาพบว่ า 1.การ
วางแผนเป็ นทีมทําให้ครูได้มกี ารพัฒนาตนเองดีขน้ึ และทีมงานมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน
ในแนวใหม่ 2.การทํางานเป็ นทีม การสร้างความตระหนักให้แก่ครูใหญ่ของแต่ละสถานศึกษาใน
การเป็ นผู้นํากระบวนการเปลี่ยนแปลง 3.การวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพแนวใหม่ของ
โรงเรียนต่างๆในการพัฒนาหลักสูตรไม่ส่งผลกระทบต่อเทคนิคการสอน
3. การจัดระบบสารสนเทศในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้ในข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ การมีส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดผู้ร บั ผิด ชอบในการจัด ระบบสารสนเทศให้เ ป็ น หมวดหมู่
ครอบคลุม เป็ นปจั จุบนั สะดวกต่อการเข้าถึงการให้บริการ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ได้จดั ระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีแ่ บ่ง
งานออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านบุคลากร 2.ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม 3.ด้านวิชาการ
4.ด้านการมีส่วนร่วมและ 5.ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จีวลั นีย์
(Gwaltney 1982:1367-A)ศึกษารูปแบบของสารสนเทศ เพื่อการบริหารสําหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ใช้ในการบริหารและวางแผนระยะยาวซึ่งการศึกษาวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์การจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดําเนินงาน การควบคุมและการวางแผนดียงิ่ ขึน้ การ
รวบรวมการนําเสนอข้อมูลใช้เวลาน้อยลงและให้ผบู้ ริหารทุกระดับสามารถใช้สารสนเทศได้ทนั เวลา
ถูกต้องและสมบูรณ์
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้รบั ผิดชอบในการ
บริการและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่ วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากหน่ วยงาน
ต้นสังกัดทีก่ ํากับดูแลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย มีการแต่งตัง้
ผู้รบั ผิด ชอบงาน ด้านนี้โดยตรง ทําให้ส ามารถจัดเก็บระบบข้อ มูล ด้านสารสนเทศของศู นย์
พัฒ นาเด็ก เล็ก ให้เ ป็ น ระบบระเบีย บ และถู ก ต้ อ งมากยิ่ง ขึ้น เพื่อ บริห ารจัด การเป็ น ระบบ
สารสนเทศที่มกี ารประมวลผล รวมมีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย
จึงมีความหมายต่อการจัดการและบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรายงานนํ าเสนอข้อมูล
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นภาพรวมเข้าใจง่าย กะทัดรัด ระบุผลสําเร็จ ตามสภาพและพัฒนาที่
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เกิดขึน้ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ซึง่ สอดคล้องกับ ดวงพร สมุทรโมฬี (2545) ได้ทําการวิจยั เรื่อง
การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ผลการวิจยั พบว่า การบริหาร
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการวางแผนการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ อยู่ระดับ
สูงสุดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้ในข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ตามแบบ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก เมื่อศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากหน่ วยงานต้นสังกัดแล้วศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ได้จดั ทํา
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ท่มี กี ารกําหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาและงบประมาณที่ชดั เจน
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กํ า หนดไว้ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ สํานัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 11) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาจะประสบความสําเร็จได้ต้อ งคํ านึ ง ถึง เงื่อ นไข สํา คัญ คือ ผู้บริห ารตระหนัก ถึง
ความสําคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมคิด ร่วมทํากับทีมงานในสถานศึกษา และบุคลากรทุก
คน ทุกฝ่าย ได้รบั การเตรียมความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ร่วมคิด ร่วมทํากับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการดูแล ติดตาม และกํากับ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และข้อที่มคี ่าเฉลีย่ ตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุ นการทําแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ได้จดั ทําคู่มอื ประเมินสถานศึกษา เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้
จัด ทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิก ารประจําปี ง บประมาณของ
หน่ ว ยงานต้นสังกัด เพื่อการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นไปในทิศ ทาง
เดีย วกัน เพราะการจัด ทํ า แผนปฏิบ ัติก ารประจํา ปี เพื่อ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพการศึก ษา และให้
สถานศึกษามีทศิ ทาง และแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาในแต่ละปี ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรมาในแต่ละปี และเป็ นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้องใช้เป็ นเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ติดตาม ใน
การใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และยังเป็ นแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาวี กาญจนนฤนาท (2554 : 89) ได้
ศึกษาการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนมพบว่า การประกันคุณภาพภายใน ได้มกี ารดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

67
การศึกษาทีก่ ําหนดไว้ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีทช่ี ดั เจน ครอบคลุมงาน โครงการ
ของสถานศึก ษา มีก ารดํ า เนิ น งานตรวจสอบ ทบทวน และรายงานตามแผนด้ว ยวิธ ีก ารที่
หลากหลาย โดยบุคลากรในสถานศึกษา และอยูใ่ นระดับมาก
5. การจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ในข้อ ที่ม ีค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ การมีส่ ว นร่ ว มในการเตรีย มการในการติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานต้นสังก้ด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้กําหนด
วิธกี ารดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีการกําหนดบทบาทหน้าทีท่ ช่ี ดั เจนในการดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกภาคเรียนและทางศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้นําผลการประเมินการ
ตรวจสอบมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและสรุปรายงานต่อหน่ วยงานต้นสังกัดซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วันเพ็ญ พรมการ (2555 : 126-130) พบว่า ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญโดยเข้ามาบริหาร
จัดการ และมีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอน คอยกํากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ นการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้รบั ผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาได้ม ี
คําสัง่ แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทําหน้าทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็ นการ
นิเทศ ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และทางสถานศึกษาได้กําหนดขอบเขตทีช่ ดั เจน
ในการนิเทศครูผู้สอน เพื่อนํ ามาซึ่งการติดตามตรวจสอบ ระดับสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เกษรา ตรีไพชยนศักดิ ์ (2556 : 32) ได้ศกึ ษาการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า บุคลากรมีระดับการมีส่วนร่วม ด้านการปรับปรุงแก้ไขอยู่ในระดับ
มากคือ การเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผล แก้ไขข้อผิดพลาดของการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทัง้ นี้ขอ้ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้
แต่ งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายใน ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้มกี ารวางแผนและกําหนดกรอบแนว
ทางการประเมิน คุ ณ ภาพภายในที่ช ัด เจนและมีเ ครื่อ งมือ ที่ป ระกัน คุ ณ ภาพที่ค รอบคลุ ม ตา
มาตรฐาน เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นรินทร์ ปาระมี (2556 : 92) ศึกษาปญั หาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ด้านการนําผล
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การประเมินปรับปรุงงานควรแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือผูร้ บั ผิดชอบ รวบรวมผลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
แปรผลภาพรวมทัง้ หมดเพื่อนํ าผลผู้ท่เี กี่ยวข้อง สําหรับใช้ในการปรับปรุง การบริหารงาน เพื่อวาง
แผนการประเมินผลให้มปี ระสิทธิภาพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ การมีส่ว นร่วมในการดําเนินการตามมาตรฐาน
เกณฑ์ ประเด็นพิจารณาของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายใน ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้ยดึ เกณฑ์มาตรฐานประเด็นพิจารณาการประเมินคุณภาพภายในตามคู่มอื
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึง่ มี 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ จึงทําให้ประเด็นพิจารณาของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพ
ภายในเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดมาตรฐานทีส่ อดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน(สพฐ.)และยังสอดคล้องกับมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน(สมศ.) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนาวี กาญจนนฤนาท
(2554 : 88-89) ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น อํ าเภอธาตุ พ นม จัง หวัด นครพนม มีการกําหนดมาตรฐาน
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้และสอดคล้อ งกับมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
7. ด้านการจัดทํารายงานประจําปี ทีเ่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้ในข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
สรุปผล การประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีส่ ะท้อนให้เห็นคุณภาพของผูเ้ รียน
และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากหน่ วยงานต้นสังกัดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้ให้ความสําคัญในการการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพื่อให้เทียบเท่าการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานของ สมศ.มาตรฐานที่ว่าด้วย
การบริหารจัดการศึกษา พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ระบุว่า“ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัวไปไปยั
่
งคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรงโดยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารกระจายอํานาจดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” การประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ประเมิน มาตรฐานนี้ ด้ว ยตัว บ่ ง ชี้พ้ืน ฐาน 1 ตัว บ่ ง ชี้แ ละตัว บ่ ง ชี้
มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้ดงั นี้ตวั บ่งชี้พ้นื ฐาน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรัก ษามาตรฐาน และพัฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิศ ที่ส อดคล้อ งกับ แนวทางการปฏิรู ป
การศึกษา3)มาตรฐานทีว่ ่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ พระราชบัญญัติ

69
การศึก ษาแห่ง ชาติพ .ศ.2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ระบุ ว่ า “จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของผู้เรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
ั หา จัด กิจ กรรมให้ผู้เ รีย นได้เ รีย นรู้จ าก
การประยุ ก ต์ ค วามรู้ม าใช้เ พื่อ ป้ อ งกัน และแก้ ไ ขป ญ
ประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้ ้านต่ างๆ อย่างได้สดั ส่วน
สมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรูร้ วมทัง้ จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้
ได้ทุก สถานการณ์ ”การประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบสาม เป็ นการประเมินมาตรฐานนี้ด้ว ย
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 1 ตัวบ่งชี้ดงั นี้ตวั บ่งชี้พ้นื ฐาน ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีส่ วนร่ว มในการเผยแพร่รายงานประเมิน
คุณภาพภายในต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเล็ก มีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองและส่งให้กบั หน่ วยงานต้นสังกัด และบางศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
กําลังอยู่ในช่วงของการศึกษาและทําความเข้าใจ ประกอบกับการมีการเคลื่อนไหวทางด้านการ
ประเมินศูนย์เด็กเล็กของ สมศ. จึงทําให้ครูมคี วามตระหนักในการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภาพใน และทํารายงานประกันคุณภาพภายในและเผยแพร่สู่ภายสาธารณะชนเพื่อรองรับการ
ประเมินของสมศ.ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจาร์เจอร์ (Jarger,1996 : 18) ได้ทําการวิจยั
เกี่ยวกับรูปแบบการรายงานผล พบว่า กลุ่มผูป้ กครองจะรับรูค้ วามเคลื่อนไหวของสถานศึกษา
ใกล้เคียงกับสภาพจริงหากรูปแบบการรายงานมีความหมาย ยาวหรือสัน้ และอยู่ในรูปคําอธิบาย
มากกว่าการนําเสนอด้วยตารางสถิติ
8. ด้านการจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ทัง้ นี้ขอ้ ที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการดําเนินการส่งเสริมแนวความคิด
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดกับครูและบุคลากรทุก
คน ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากศู น ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ได้จ ดั ทําแผนปฏิบ ัติก ารประจํา ปี แผนพัฒ นา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการรับรู้และเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็ นประจํา เพื่อรายงาน
เกี่ยวกับปญั หา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนํ าปญั หาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา
แก้ปญั หาและพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรพรรณ แจ้ใส (2552 : 65-67)
ได้ศกึ ษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพะเยา เขต 2 ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อยูใ่ นระดับมาก
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และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ
จากการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อย่างมีคุณภาพ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กนํ าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทําเป็ นวารสารของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ รูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในและยังมีการเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของหน่ วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ครู
บุคลากร ชุมชน ได้รบั รูโ้ ดยทัวกั
่ นและสังคมเชื่อมันได้
่ ว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพผู้ เ รีย นที่จ บการศึก ษามีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษา จึง ทํ า ให้
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสังกัดดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มคี วามพร้อมสําหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ซึ่งเป็ นการเตรียมความพร้อม สําหรับการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ทําให้ผู้บริหารและครูมคี วามเห็นต่ อการบริหารระบบข้อมูล
สารสนเทศ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทวี มันตรง
่
(2545 : 119) ได้ศกึ ษาแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตการประถมศึกษา อําเภอ
สบปราบ จัง หวัด ลํ า ปาง การจัด เก็บ ข้อ มูล ในการประเมิน ผลของโรงเรีย นอย่ า งเป็ น ระบบ
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
จากผลการวิจยั เรื่องการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมิน
คุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย พบว่า
ด้าน การจัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงาน การประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าจึงมีขอ้ เสนอแนะการวิจยั ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กควรจัดทํารายงานประจําปี ให้เป็ นปจั จุบนั และ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้ต่อหน่ วยงานต้นสังกัดและสารธารณะชนทราบทราบอย่างทัวถึ
่ ง
1.2 ควรให้ความสําคัญในการจัดทํารายงานประจําปี ท่เี ป็ นรูปเล่มที่
สมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งและ เก็บ เอกสารให้ค รอบคลุ ม การประกัน คุ ณ ภาพภายใน เพื่อ รองรับ การ
ประเมินภายนอก
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค้นคว้าครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึก ษารูปแบบการจัด ทํารายงานการประเมินคุ ณ ภาพภายใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย
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2.2 ควรศึก ษาแนวทางการสร้า งการมีส่ ว นร่ ว มการดํ า เนิ น งานการ
ประเมินคุณ ภาพภายในของศูนย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จัง หวัด
สุโขทัย

