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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ (2) 
เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักบริหารงานการศึกษาหรือ  นักวิชาการศึกษา 
หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ผูดู้แลเด็กท่ีรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามวตัถุประสงค์การศึกษา แบบบนัทึกการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานตวับ่งช้ีการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในและแบบตรวจสอบแนว
ทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์พรรณนาและน าเสนอขอ้มูลเป็น
ความเรียง 
 

ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการด าเนินงานเป็นไปตามระบบและด าเนินตามแผน
มาตรฐานการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กและด้านผูเ้รียน เด็กไดรั้บการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์
ตามหลักสูตรของกรมการปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบด้วย เป้าหมาย 
ยทุธศาสตร์ และแนวปฏิบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัตามแผนมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินน าไปก าหนดและจดัท าเป็นมาตรฐานการศึกษาของศูนยมี์การจดัโครงสร้างการบริหารจดัการ
ตามสายงาน มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาระยะสามปีและ
แผนปฏิบัติการท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี และการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

ปัญหาในการด าเนินงาน พบวา่ มีการด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง มีการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร ท า
ให้ขาดความชัดเจนในด้านนโยบายการบริหารงาน การคดัเลือกหัวหน้าศูนย ์การจดัท าแผนพฒันา
การศึกษามีความล่าช้า  ขาดการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง บุคลากรทางการศึกษาน้อยแต่มี
ภาระงานมาก ครูผูดู้แลเด็กเล็กไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
และการดูแลเด็กเล็กไม่มีการจดัเก็บขอ้มูล ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แบบแผน การจดัท ารายงานการด าเนินงาน กระบวนการติดตามประเมินผลและปัญหาดา้นพฒันาการ
ของผูเ้รียน 
  

แนวทางพฒันาการด าเนินงานควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานควรมีการคน้ควา้ร่วม
วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อเป็นขอ้ปฏิบติัร่วมกนั เพิ่มการอบรมให้ความรู้ของครู
ผูดู้แลเด็กเล็ก  และน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา สนบัสนุนงบประมาณใน
การบริหารจดัการและการติดตามประเมินผล จดัท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีมาจากนโยบายหลกัของ
ผูบ้ริหาร ปรับโครงสร้างหนา้ท่ีในการด าเนินงานให้เหมาะสม และควรมีการติดตามประเมินผลอยา่ง
จริงจังและต่อเน่ือง เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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ABSTRAT 
 

The purposes of this research were: 1) to study the state and problems for the internal quality 
assurance procedure in child development center under the Local Administration, Hangdong 
District, Chiang Mai Province. 2) to study the guidelines for the internal quality assurance 
procedure in child development center under the local administration, Hangdong District, Chiang 
Mai Province. The samples of this research were the educational executives or educational officers 
and the child attendants who were responsible for the quality assurance. The instruments were the 
structured interview forms according to the purposes of this research, data collection froms; the 
document procedure according to the indicators of the quality assurance and the internal quality 
assurance audit form of the child development center under the Local Administration, Hangdong 
District, Chiang Mai Province. The data was analyzed by using descriptive analysis and presenting 
data in composition. 
 

The research findings were as followed: The procedure was as the guidelines and quality 
assurance of the Office for National Standards and Quality Assessment. The procedure was as the 
systematic and proceeded as standards for development child center plan, the learners have learnt as 
the experience arrangement plan that in accordance with the Local Administration Department’s 
curriculum. The foundation of educational institutions were consisted of the target, strategy and the 
operation guidelines in accordance with Pre-school Education Curriculum as the educational 
standard plan. There was the child center educational standard broadcasting of the Local 
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Administration, formulated and created the educational standard of the center, formulated 
administrative structure as the field, followed up the procedure in order to achieve as the 
improvement plan during 3 years, and the action plan as the child center formulated by creating 
annual report and following up to audit the educational quality. 
  

The problems for the procedure found that the procedure was not continual, there were staff 
transferences, lacked of clearness for administrative policy, the center head selection,  
the educational improvement plan creation were delayed, lacked of the participation, there were a 
few educational officers but more tasks, the child attendants lacked of knowledge for the internal 
quality assurance, There was no system and category for data collection of child cares,  
The procedure wasn’t as the plan, creating procedure report, following up to evaluate and included 
the learners’ development problem aspect. 
 

The procedure development guidelines, there should be studied increasingly  about the 
procedure, researched, analyzed together, formulated the procedure guidelines in order to be the 
concerted procedure, increased knowledge training for child attendants, used technology for 
creating educational improvement plan, supported the budgets for administration, followed up the 
evaluation, created the educational improvement plan that derived from the main policy of the 
executives, modulated functional structure appropriately, and there should be followed up  
practically and incessantly in order to apply the data to improve the procedure of the child 
development center efficiently. 

 
 


