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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  One-Way ANOVA 

ผลการวิจัย พบว่า 

1.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ า 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนใน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ าแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา และประการณ์ท างาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร คือ เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
  2.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ตามรูปแบบของ ลิเคอร์ท จ านวน 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายปิด 
  3.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแบบสอบถาม 
  4.  สร้างแบบสอบถามตามจุดประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการเก็บข้อมูล 
  5.  รวบรวมข้อความทั้งหมดในแบบสอบถามเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และพิจารณาความเหมาะสมของส านวนภาษา การใช้ถ้อยค าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
แก่ผู้ตรวจสอบแบบสอบถามและสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด และน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้เก็บข้อมูล 
  6.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้สอนจ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือน ามาหาคุณภาพรายข้อ โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม เลือกข้อที่ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .30-.72 
  7.  น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .91 

 8.  จัดท าเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูล 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ คือ 1) เพศ  2) ระดับการศึกษา  และ 3) 
ประสบการณ์ในการท างาน 
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  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นชนิดมาตราส่วน
ประมานค่า (Rating Scales) ตามรูปแบบของลิเคอร์ท จ านวน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามขั้นตอนของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 7) จ านวน 3 ขั้นตอน มีข้อค าถามตอนละ 8 ข้อ รวม 24 
ข้อ คือ 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ความมุ่งหมายของการค้นคว้าได้ ดังนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงตามอันดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านการควบคุมคุณภาพ อันดับที่ 2 ด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และอันดับที่ 3 ด้านการประเมินคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 1.1  ด้านการควบคุมคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลางมี 6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การ
ประชุมชี้แจง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการศึกษาให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา การด าเนินงานพัฒนาไปสู่มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การน าเป้าหมายของหน่วยงาน ต้นสังกัดในการวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และข้อที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ การนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสู่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 1.2  ด้านการตรวจสอบคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมาก 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลางมี 6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การ
จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการตรวจสอบคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตหรือความต้องการจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานต้นสังกัด การ
ตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ เพื่อพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และ
ข้อที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ การเขียนรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 1.3  ด้านการประเมินคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การประชุมกับบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพ่ือวิเคราะห์ความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือขอรับการประเมินภายนอก การสร้างความเข้าใจ
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แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก การวางแผนและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 2.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศ พบว่า 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่ าครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี 

4.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
 1.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านการประเมิน
คุณภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีปัญหาในหลาย ๆ 
ด้าน เช่น ขาดความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งครูผู้สอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจมีสัญญาจ้างอยู่ได้ 4 ปี ไม่ได้เป็น
ข้าราชการประจ า จึงท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงส่งผลให้การมีส่วนรวมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนเขตการศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ตรงกับ เกียรติศักดิ์  ทับจันทร์ (2543) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วม
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
ประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง ตรงกับ วิชัย  ตรีเล็ก (2542 : 22) ที่ได้ศึกษาความ
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คิดเห็นของผู้บริหาร และครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบบริหาร ISO 9000 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริหารและครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้ระบบบริหาร ISO 9000 อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ อิทธิรงค์  ปานะถึง (2549) ศึกษาตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
 เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ย่อมท าให้ขาดความต้องการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : 277) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นรีวรรณ  พรหมชุม (2547) บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจึงส่งผล
ให้การท างานในรูปคณะบุคคลไม่ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรัฐ  ศิลปะอนันต์ 
(2551) อธิบายว่า การท างานโดยองค์คณะบุคคลนั้น ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนก็จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพของงานอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ประกอบกับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีส่วนท าให้ครูขาดความ
พร้อมในการอุทิศเวลาเพ่ือโรงเรียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ซึ่ง มาส
โลว์ (Maslow,  1970, p. 369) ได้กล่าวว่ามนุษย์มีความจ าเป็นต้องดิ้นรนขวนขวายเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของตน โดยความต้องการพ้ืนฐานในชั้นแรกคือความต้องการสิ่งจ าเป็นทางร่างกาย ส่วนการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับทางราชการเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลนั้นมีฐานะร่ ารวย และมีความต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม 
รวมทั้งต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ความต้องการในการมีส่วนร่ วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1.1  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการควบคุมคุณภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลางเป็นอันดับแรก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
จึงรู้ปัญหา และความต้องการของนักเรียน ชุมชนเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้องต่อผู้ปกครอง
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ซึ่งหมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมก ากับดูและ 
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ตรวจสอบ ประเมินผล นอกจากนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังก าหนดให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแผนและนโยบาย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งต้องน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการควบคุมคุณภาพการศึกษา มี
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของ
ชาติโดยให้ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา ดังเช่น ยุทธศาสตร์ด้านการจัดท าแผน
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดรายละเอียดของสระหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประเวศ  วะสี (2546 : 12) ได้แสดงทัศนะต่อการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ว่า การจัดการศึกษาไม่ใช่เรื่องของครูและสถานศึกษาเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างควรเป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครัว ชุมชน วัด สถานศึกษา ซึ่งบทบาทและขอบเขตการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพจึงควรให้
ครูผู้สอนมามีบทบาทในการด าเนินเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และ
ประชาชนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการประชุม ชี้แจง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
การศึกษาให้ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ เพราะว่าในการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องครูจะต้องเป็นแกนกลางในการประสานความสัมพันธ์ หรือ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการ
เรียนรู้ ด้านการให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา จัดให้มีความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน และสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพ และสถานศึกษาร่วมกับองค์กรชุมชน ภาคเอกชน สถาบันศาสนา จัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน ในอดีตสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายตามนโยบายจาก
ส่วนกลาง โดยมิได้ค านึงความแตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ หรือวัฒนธรรม จึ งท าให้ผลการจัดการศึกษาไม่
สนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อรัฐจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น จึงเป็นโอกาสที่
ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาในท านองเดียวกันกับ สมเดช  สีแสง (2543 : 288) 
แผนพัฒนาของโรงเรียนต้องเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทุกฝ่ายรู้จัก
ทิศทางและหลักประกันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพส่วนบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสามารถจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นสอดคล้องกับ  ปราโมทย์  กิ่งแก้ว (2544 : 10)  นอกจากสถานศึกษาจะเป็น
แหล่งความรู้แล้วสถานศึกษาต้องพิจารณาถึงความต้องการของสังคม ให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือช่วยพัฒนา
สถานศึกษาสอดคล้องกับ อรรถพร  ผดุงศักดิ์ชยกุล (2547 : 70-71) ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
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พัฒนาสู่มาตรฐานและตัวบ่งชี้เป็นอันดับสุดท้ายเพราะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรน้อย และไม่มีอ านาจ
หน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสู่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 1.2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการตรวจสอบคุณภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เป็นอันดับที่ 2 เพราะงานตรวจสอบคุณภาพเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากต้นสังกัดใน
การด าเนินการ ครูผู้สอนมีหน้าที่ผสานการด าเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพให้ต้นสังกัดพิจารณาและท างาน
ร่วมกัน ถ้าต้นสังกัดให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะอยู่ในระดับมาก ถ้าต้นสังกัดให้
ความส าคัญน้อยก็จะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 6 ข้อ โดยข้อการจัดท าแนวการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก เพราะว่าการตรวจสอบคุณภาพเป็นงานที่
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน การจัดท าแนวทางปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบคุณภาพไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะท าให้ครูรู้และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
ก่อให้เกิดกาพัฒนาสถานศึกษา การจัดการศึกษาจึงมีศักยภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ 
สอดคล้องกับ ทรงเกียรติ พืชมงคล (2543 : 60) อธิบาย่างานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีจะบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องมีกลวิธีในการท าแผนปฏิบัติ คือ การศึกษาท าความเข้าใจ
ส่วนประกอบของแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน แบ่งงานเป็นสัดส่วนตามแผนที่วางไว้  นอกจากนี้ยังสอคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539 :45) ที่กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาและครูมี
หน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือก ากับและติดตามความก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ปานกลาง ส่วนการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้เป็นเพราะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีงานมากที่ต้องดูและในทุกเรื่อง บางศูนย์มีครูเพียง
คนเดียว จึงไม่มีเวลาเขียนรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หรือบางครั้งไม่ได้ท า
เอกสารและร่องรอยไว้ จึงไม่มีเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 1.3  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้านการประเมินคุณภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เป็นอันดับที่ 3 เป็นเพราะว่าการประเมินคุณภาพเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการประเมินคุณภาพบุคลากรหรือครูต้องเตรียมการในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานก่อน เช่น 
การเก็บเอกสารและร่องรอยให้เป็นรูปธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน จึงพร้อมที่จะรอรับ
การประเมินภายนอกจาก สมศ. สอดคล้องกับ สิริลักษณ์  ค้อชากุล (2544 : 5) ศึกษาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
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 2.  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ทั้งนี้ความ
แตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย คงมีสาเหตุอันเนื่องมากจากความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีสาเหตุมา
จากพันธุกรรม ซึ่ง กันยา  สุวรรณแสง (2542 : 76-77) กล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นผลมาจากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุที่มาจากพันธุกรรม ประการหนึ่ง
ก็คือ เพศ โดยธรรมชาติมนุษย์ จะมี 2 เพศ คือ เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งต่างมีลักษณะประจ าของตน โดยดู
จากรูปร่าง และยังกล่าวไว้ว่า ไม่เพียงรูปร่างเท่านั้นที่มีความแตกต่าง นิสัยใจคอ ความคิดเห็น การควบคุม
อารมณ์ และอ่ืน ๆ ก็มีความแตกต่างกันด้วย ดังนั้น จากผลของงานวิจัยที่มีความต้องการการมีส่วนร่วมของ
เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน ก็มีสาเหตุอันเนื่องมาจากพันธุกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย ของ             
ทวีศิลป์  พรมสุวรรณ (2550 : 90) ซึ่งการศึกษาวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีเจตคติต่อการเรียน โดยรวม
แตกต่างกัน กันยา  สุวรรณแสง (2542 : 161) ได้กล่าวไว้ว่าความแตกต่างในเรื่องเพศเป็นสาเหตุให้คนเรา
แตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติและความสนใจการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพควรประกอบไปด้วยลักษณะที่ส าคัญคือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
สมาชิกมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้น ผู้ท าได้รับการยอมรับใช้กระบวนการกลุ่มในการคิด สมาชิกมีเสรีภาพเต็มที่ทุก
คน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วกัน มีมาตรฐานการท างานสูง และสมาชิกมี
การสนับสนุนและให้เกียรติซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ สมทรง  โชตกวี (2549) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูชาย และครูหญิงมีสส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ศุภรัตน์  รัตนมุขย์ (2549, หน้า 10) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของครู ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตาม ต่างมี
ความส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของครูในการคิดเน้นประกันคุณภาพแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ต้องให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 
 3.  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (*p < .05) โดยกลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้านมากกว่ากลุ่มระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับการวิจัยของ  ศิริกุล ทองทา (2550) ศึกษาความต้องการการนิเทศ
การศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชน อาชีวิศึกษาประเภทนอกระบบโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร พบว่าครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันต้องการการนิเทศการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นฤมล  สนั่นเครือ (2542 : 55) พบว่าผู้มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีประสบความส าเร็จสูงกว่าผู้ที่มี
วุฒิอนุปริญญาหรือต่ ากว่าปริญญาตรี เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าระดับการศึกษาของครูมีผลต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มีผลต่อระบบการคิด และพฤติกรรมที่แสดงออก กล่าวได้ว่าสอดคล้องกับ กาญจนา  
ศรทอง (2547) ศึกษาค้นคว้าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของผู้บริการในการประเมินคุณภาพ
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ภายในเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าตัวแปลระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
ทางลบกับความพร้อมของผู้บริหารในการประเมินคุณภาพภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับระดับการมีส่วนร่วม ได้สรุปปัจจัยทางวัฒนธรรมของครูต่อการมีส่วนร่วมไว้ว่า 
ลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งระดับการศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ความต้องการในการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกด้านมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

 4.  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและราย
ด้าน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการคัดเลือกครูเพ่ือเข้าท างานมีการก าหนดคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งรับรองโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับรองได้ว่าบุคลากรที่มีนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์น้อยก็มี
ความรู้ความสามารถในการท างานเท่าเทียมครูที่มีประสบการณ์การท างานมาก หากได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางที่เหมาะสมก็อาจมีศักยภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2544) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวในการด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ดวงฤทัย  กงเกียน 
(2546) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับ
ประถมศึกษากลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าครูที่มีประสบการณ์การสอนต่า งกัน มีความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับ วิลาวัลย์  ศรี
แผ้ว (2546) ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับปานกลางครูผู้สอนควร
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เข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานให้มากขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1.1  ด้านการควบคุมคุณภาพ ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการนิเทศ ก ากับติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาสู่มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานและ
เป็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน และสังคมสืบต่อไป 
  1.2  ด้านการตรวจสอบ ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเขียนรายงานการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพ่ือได้
น าเอาข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะจากชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหารมาวางแผนปรับปรุงการจัดการศึกษาให้ได้
ศักยภาพ และมาตรฐาน 
 1.3  ด้านการประเมินคุณภาพ ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรศึกษาเงื่อนไขการประเมิน
และรับรองคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและหลักฐานในการรองรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 2. ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง กรรมการบริหารศูนย์ฯ องค์กรชุมชน ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 


