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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความคาดหวัง และแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาเอกสาร 
การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการเปิดเวทีคืนข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก และผู้ปกครองเด็ก จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
บันทึกภาคสนาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบเครื่องมือโดยการตรวจคุณภาพเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
 ผลการวิจัย พบว่า 1.สภาพปัจจุบันและปัญหาที่พบคือครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนที่เกี่ยวข้อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และ
การจัดท าสารสนเทศข้อมูลเด็ก ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่  และระบบการประกันคุณภาพภายอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 2.ด้านความคาดหวัง พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีความน่าเชื่อถือมากข้ึนเพื่อให้พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ควรมีการจัดอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูและผู้ดูแลเด็กในด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนที่เกี่ยวข้อง  การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดท าสารสนเทศข้อมูลเด็ก และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแล
เด็กท่ียังไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาทและ
หน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น และ 3.แนวทางในการพัฒนาพบว่าต้องการให้มีการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบ จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนที่
เกี่ยวข้อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดท าสารสนเทศข้อมูลเด็ก ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาทและหน้าท่ีที่ก าหนดไว้  
 
ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพภายใน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลเมืองศิลา 
 
Abstract 
 The objectives of this qualitative research were to study the current state, problems and 
expectations, and guidelines for development of quality assurance in an early childhood development 
center: A case study of Sila town municipality early childhood development center, Khon Kaen. Using the 
document studies, observations, in-depth interviews, focus group discussions and data feedback. The key 
informants were 44 stakeholders; administrators, teachers, education personnel, early childhood 
development center board comittees and parents. The research instruments were field note, observation 
form and in-depth interview. Validate the tools by conducting a content validity review from 3 experts. 
Data analysis by using content analysis and triangulation methods. 
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 The results found that : 1.The current state and problems, teachers and caregivers lack of 
knowledge and skills in various fields such as preparation of educational development plans and other 
related plans, establishment of school curriculum, writing instructional plans and preparation of 
information about children. Most caregivers do not have early childhood education and do not have a 
professional teaching certificate. The early childhood development center board comittees lack of 
participation in the implementation of the roles and duties as they should be. And the quality assurance 
system was in an urgent need to be improved. 2. In the expectation, it was found that the stakeholders 
need to improve and develop the internal quality assurance system to be more reliable in order to be 
ready for the fourth round of external quality assessment. There should be training seminars to increase 
knowledge for teachers and caregivers in the educational development plans and other related plans, 
establishment of school curriculum, writing instructional plans and preparation of information about 
children. There should be encourage and support caregivers who do not have early childhood education 
qualifications and do not have a professional teaching certificate for self-development and professional 
development. Providing an opportunity for the early childhood development center board comittees to 
have more roles and participate in the operations of the child development center according to their 
roles and duties. 3. As for the guidelines for development, it was found that there should be a need for a 
systematic plan for the development of internal quality assurance systems. Establish training programs for 
teacher and caregivers development in various areas such as the development of educational 
development plans and other related plans, school curriculum, instructional plans and preparation of 
information about children. Provide and support caregivers who do not have early childhood education 
qualifications and do not have a professional teaching certificate for self-development and professional 
development, and provide and support the early childhood development center board comittees to have 
more roles and participate in the operations of the child development center according to their roles and 
duties. 
 
Keywords : Internal educational assurance, Early childhood development center,  Sila Town Municipality 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษานั้นเป็นสิ่งส าคัญซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและด าเนินการให้
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดย
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้มีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป ทั้งนี้การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานนั้นถือ
เป็นกลไกในการตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญและน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและต้นสงักัดท าหน้าท่ีใน
การก ากับ ดูแลการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2557) 
 ส าหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นได้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2528 จนกระทั่งสถานศึกษาทุกแห่งได้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ  2542 มากกว่าสิบปี  แต่กระแสสังคมก็ยั งมี
วิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษานั้นยังไม่เข้มแข็งคือสถานศึกษายังไม่ได้สร้าง
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ระบบการประกันคุณภาพให้เข้มแข็งเท่าที่ควร แต่มุ่งเน้น
เพียงการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกเท่านั้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2561) 
 ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดกรมส่งเสริมการ-
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามแนวทางของกฎกระทรงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยในข้อ 3 ระบุว่าให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2561)  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็ก-         
เล็กเทศบาลเมืองศิลา นั้นเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี
ฐานะเป็นสถานศึกษาที่พ่ึงจะได้รับการประเมินภายนอกบาง
แห่งเป็นครั้งแรกในการประเมินภายนอกรอบสามเมื่อปี 
พ .ศ . 2558 โดยพบว่าส่ วน ใหญ่ มี ปั ญ หาในด้ านการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในคือครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังขาดความความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลาซึ่งเป็นสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองศิลา โดยผลจากการศกึษาข้อมูลในรอบปี
ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาด้านการประกันคุณภาพภายในคือ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เช่น ขาด
ความชัดเจนในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ขาดการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขาด
ความต่อเนื่องในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการจัดท ารายงานประจ าปียังท าได้ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น  
 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินภายนอกรอบสามในตัวบ่งช้ี
ที ่8 ประสิทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายในมีผล
การประเมินอยู่ในระดับต้องเร่งปรับปรุงเร่งด่วนด้วยพบว่า
ครูหรือผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่มีผลการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพ และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองยังขาด
ความสมบูรณ์ (เทศบาลเมืองศิลา, 2560)  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาล
เมืองศิลา ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ควบคุม ติดตาม ดูแลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
แห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่ อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองศิลา 
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ศิลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants)ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก และผู้ปกครองเด็ก รวมทั้งหมด 44 คน 
 2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ใช้การศึกษาเอกสาร (documentary study) 
บันทึกภาคสนาม (field note) การสังเกต (observation) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการจัดเวที
คืนข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามตลอดระยะเวลา
ที่ใช้ในการวิจัย รวม 6 เดือน (1 เม.ย. – 30 ก.ย.61) 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหา 
(Content analysis) และการตรวจสอบสามเส้า (Triangulations) 
ตามแนวคิดของ Miles and Huberman (1994) สุภางค์ 
จันทวานิช (2561) และ ชาย โพธิสิตา (2562) จากนั้นน า
ข้อสรุปที่ได้มาเขียนบรรยายเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี ้
  1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ศิลา 
    สภาพปัจจุบันและปัญหาที่พบคือครแูละ
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนที่
เกี่ยวข้อง ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยที่ว่า “การ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในปีที่ผ่านมาจะมีนักวิชาการ
ศึกษาจากกองการศึกษา เทศบาลเมืองศิลา เป็นผู้ ช่วยใน
การเขียนแผนให้จึงท าให้ครูและผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ ความ
เข้าใจและขาดทักษะในการเขียนแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนที่เกี่ยวข้อง...” (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก, 20 พฤษภาคม 
2562) ในด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพบว่าครูและ
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดทักษะในการ
จัดท า และพบว่าการจัดท าหลักสูตรยังขาดความสอดคล้อง 
กับแผนการจัดประสบการณ์และขาดความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์พบว่าครูและผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ใช้แผนการ
จัดประสบการณ์ส าเรจ็รูปหรอืมีการคัดลอกกันมาซึ่งส่งผลให้
แผนการจัดประสบการณ์ที่จัดท าขาดความสมบูรณ์และไม่
ตรงกับสภาพและบริบทของศูนย์พัฒนาเด็ก ดังค ากล่าวท่ีว่า 
“เนื่องจากผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างซึ่งไม่มีวุฒิ
การศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย จึงไม่มีพื้นฐานในด้านการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์มาก่อน ท าให้ เป็นปัญหาในการท างาน
ค่อนข้างมาก....” (ผู้ดูแลเด็ก, 20 พฤษภาคม 2562) และ
พบว่าการจัดท าสารสนเทศข้อมูลเด็กขาดความต่อเนื่องและ
เป็นระบบคือมีการจัดท าเอกสารข้อมูลเด็กไว้เป็นรายห้องแต่
ไม่ได้สรุปเป็นภาพรวม และยังไม่ได้จัดท าเป็นสารสนเทศ 
นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารทะเบียนประวัติครูพบว่า

ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู และจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กพบว่าส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่  และที่ส าคัญคือ
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามพบว่าระบบ
การประกันคุณภาพภายอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  2. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองศิลา 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความคาดหวัง
ว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นเพื่อให้
พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังค าให้
สัมภาษณ์ที่ว่า  “ดิฉันคิดว่าเราควรจะมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้มีความเป็น
ระบบและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ที่จะถึงนี้....” (รองปลัดเทศบาลเมืองศิลา, 15 
กรกฎาคม 2562) ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับครูและผู้ดูแลเด็กในด้านการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนที่ เกี่ยวข้อง ด้านการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และ
ด้านการจัดท าสารสนเทศข้อมูลเด็ก และควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กท่ียังไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและ
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาทและหน้าท่ีให้มากยิ่งขึ้น  
  3. แนวทางการพัฒนาการด า เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ศิลา 
    จากการสัมภาษณ์และการจัดเวทีคืน
ข้อมูลพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องการให้มีการ
วางแผนพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ให้มีการด าเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กอย่าง
เป็นระบบ จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและผู้ดูแล
เด็กในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก เช่น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนที่เกี่ยวข้อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
เขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดท าสารสนเทศ
ข้อมูลเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่มีวุฒิ
ทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ศึกษา
เพิ่ม เติมเพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาทและหน้าที่ที่ก าหนดไว้  ดัง
ข้อคิดเห็นของผู้ร่วมวิจัยที่ว่า “เพื่อให้การประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กมีความน่าเช่ือถือ เป็นระบบ และ
ได้มาตรฐาน เราควรมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาในด้านตา่ง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนในปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุก ๆ  ด้ านที่ ยั งเป็ นปัญหาอยู่ แล้ วน า เข้ าบรรจุ ไว้ ใน
แผนพัฒนาการศึกษาของเราเพื่อของบประมาณในการ
ด าเนินจากทางเทศบาลต่อไป ..." (ผู้ อ านวยการกอง
การศึกษา, 27 กรกฎาคม 2562)  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาพบว่าครู
และผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น  การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนที่ เกี่ ยวข้อง  การจัดท าหลักสู ตร
สถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการ
จัดท าสารสนเทศข้อมูลเด็ก อาจเป็นเพราะว่าครูและผู้ดูแล
ส่วนใหญ่มีภาระงานในแต่ละวันค่อนข้างมากโดยต้องคลุก
คลีอยู่กับเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี ตลอดทั้งวัน 
และยังขาดโอกาสในการอบรมและพัฒนาตนเอง ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
ครู และผู้ดูแลเด็ก พบว่า ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทาง
การศึกษา และไม่มีวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย เพราะผู้ดูแล 
เด็กมีสถานะเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประเภททักษะคือ
มีประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าสามปีและ
มีวุฒิการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา จึงส่งผลให้
ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอยู่มาก ซึ่งสองคล้อง
กับผลการวิจัยของ ภานุพงศ์  ผดุ งวงศ์  (2552) และ 
กนกวรรณ แช่มช้อย (2555) ที่พบว่า ผู้ดูแลเด็กซึ่งมีฐานะ
เป็นพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาการศึกษา
ปฐมวัย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าการจัดท า
หลักสูตรและการเขียนแผนประสบการณ์ และมีการอบรม
พัฒนาตนเองค่อนข้างน้อยเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้น แนว
ทางการพัฒนาที่ได้คือการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ครูในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนที่ เกี่ ยวข้อง การจัดท าหลักสู ตร
สถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการ
จัดท าสารสนเทศข้อมูลเด็ก และต้นสังกัดคือเทศบาลเมือง

และกองการศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
ผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยและไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้ศึกษาต่อเพื่อการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ และจากปัญหาที่พบว่าคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาทหน้าที่นั้น จากการสัมภาษณ์
พบว่าเป็นเพราะว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควรและยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการศึกษาปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญจพร อัคนิจ  (2553) และอัมพร พันธุ์ งาม (2553)  
ที่พบว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการศึกษาปฐมวัย และยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเองเท่าที่ควร จึงไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กตามบทบาท
และหน้าที่ให้มากขึ้น และปัญหาส าคัญที่พบคือระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ศิลาอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งเป็นผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อปี 2558 ซึ่งยัง
เป็นปัญหาอยู่ถึงปัจจุบัน โดยปัญหาที่พบนั้นสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บรม ทองสุข (2550)  ดิ เรก ศรี โยธา 
(2552) และ ประชา  ตรีศรี (2561) ที่พบว่าสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในด้านการด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
จากการจัดเวทีคืนข้อมูลได้มีการสะท้อนผลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียว่าควรมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลาให้มีความ
เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาที่
พบคือครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด
ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนที่เกี่ยวข้อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
เขียนแผนการจัดประสบการณ ์  การจัดท าระบบสารสนเทศ  
และระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนั้น ต้นสังกัดและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรด าเนินการดังนี้ 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2564 

 

46 

    1.1กองการศึกษา เทศบาลเมืองศิลา ซึ่งเป็น
ต้นสังกัด ควรจัดท าโครงการพัฒนาครูหรือผู้ดูแลเด็กในด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัดท า
ระบบสารสนเทศ และระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
การพัฒนาครูหรือผู้ดูแลเด็กและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐาน  มีความ
เป็นระบบและสร้างความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น 
    1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลาและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก สามารถน าผลจากการ
วิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนตาม
บทบาทและหน้าท่ีเพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรโดยรวม 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) เพื่อการอบรม
และพัฒนาครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.2 การวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องได้ตาม
บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
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