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การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวยั ส าหรบัสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาเลย เขต 2 
Developing an implementation guideline for internal education 
quality assurance  system for early childhood schools under Loei 
primary educational service area office 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
ของแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาโดยการพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน การศึกษาสภาพ 
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ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยการใช้ 
แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 304 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน 
ครู จ านวน 152 คน การพัฒนาแนว ทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย
การศึกษา Best Practice จ านวน 2 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ตรวจสอบเครื่องมือการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และหาความต้องการจ าเป็นโดยใช้เทคนิค Modified Priority 
Needs Index (PNI modified) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ด้าน
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. สภาพปัจจุบันการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนระดับความต้องการจ าเป็น 3 อันดับแรกซึ่งเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
องค์ประกอบด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบด้านการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และองค์ประกอบด้านการจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามล าดับ 
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 3. คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการ 4) ขั้นตอนการ
ด าเนินการ และ 5) การประเมินผล 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน , ระบบประกัน 
                คุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
 
ABSTRACT 
 The objectives of the research were; 1) to study the elements and indicators 
an implementation guideline for internal education quality of assurance system for early 
childhood schools under Loei primary educational service area office 2, 2) to study 
present and desirable an implementation guideline for internal education quality of 
assurance system for early childhood schools under Loei primary educational service 
area office 2, and 3) to develop an implementation guideline for internal education 
quality of assurance system for early childhood schools under Loei primary educational 
service area office 2. The samples used in the research phase, the first 5 are qualified 
by selecting specific Phase 2 These sets of 152 leaderships and 152 teachers 
questionnaire were used to collect data  under Loei primary educational service area 
office 2 form 304 people,  were selected using simple random sampling. By raffle 
Phase 3 educate two best practices and 5 people qualified evaluate the suitability and 
feasibility by selecting specific. The purposive sampling technique was used. The 
Mean, Standard Deviation, Cronbach's Alpha Method, Computing the Pearsour, and 
Modified Priority Needs Index (PNI modified) were used. 
 The research results were : 

 1. The 8 elements were 1) The standard of school education 2) Plan for 
Management Development of education aimed at the quality of education 
3) education and Information management system 4) the implementation of the 
development plan of educational institutions 5) provide quality monitoring study 
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6) provide an assessment of the internal quality standards. 7) study of education to 
prepare an annual report on the quality of internal reporting and 8) the provision of 
quality education continues. 

 2. The present an implementation guideline for internal education quality of 
assurance system for early childhood schools under Loei primary educational service 
area office 2 were at the averaged level, and the desirable an implementation guideline 
for internal education quality of assurance system for early childhood schools under 
Loei primary educational service area office 2 were at the same level. And the need to 
sort from high to low was involved 1) the provision of quality education continues, 2) 
study of education to prepare an annual report on the quality of internal reporting, and 
3) provide an assessment of the internal quality standards. 

 3. The development of implementation guideline for internal education 
quality of assurance system for early childhood schools under Loei primary educational 
service area office 2 consisted of 5 components : concepts and principles , object, 
processes, steps of performance, and evaluation. 

 
Keywords :   an implementation guideline for internal education quality of assurance  
                   system, internal education quality of assurance system for early  
                   childhood schools 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนามนุษย์เพราะการศึกษามุ่งเน้นการ
พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม คิดเป็นท า
เป็น พึ่งตนเองได้รวมทั้งสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ สังคมที่สงบ
สุข มีความรักและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความรู้  มี
ความสามารถที่เป็นสากล ด ารงไว้ซึ่งความ

เป็นไทย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 บัญญัติว่า
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามศั กยภาพและ เต็ มคว ามสามารถ
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        330                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

2553:8) ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบดูแล
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการกระจายอ านาจ
ในเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม ก ากับ ดูแล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความม่ันใจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคม ว่าผู้ศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานที่ก าหนดจึงจัดให้มีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
แ ล ะ จั ดท า ร า ย ง านป ร ะ จ า ปี เ ส นอ ต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนตามมาตรา 47 ให้มีระบบ
ประกั นคุณภาพการศึ กษา เพื่ อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 
แม้ว่ าการพัฒนาให้ มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะผ่านไป
แล้วช่วงระยะหนึ่งคือรอบทศวรรษที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2542-2551)  กระแสสังคมยังมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษายั ง ไ ม่ เข้มแข็ ง
สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิด
อย่างจริงจังมุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น  
 การปฏิรูปองค์การทางการศึกษา
จึงจัดว่าเป็นภารกิจของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องรีบเร่งมือในการด าเนินการเพื่อให้

ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2545 ดังนั้น ส านักงาน
การศึ กษาแห่ งชาติ จึ ง ไ ด้ มี ก ารพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
ใช้ส าหรับเป็นกรอบในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกและเป็นแนวทางส าหรับ
ให้องค์การทางการศึกษาได้พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ 
ตามที่ได้ก าหนดไว้เพิ่มขึ้น มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาโดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบายแผนและมาตรการศึกษา 
และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัด 
ที่จัดการศึกษาตามกลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
เป็นเป้ าหมายการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผู้ เรียนโดยสถานศึกษาจะต้อง
จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง
เพื่อคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ซึ่ งจะถือได้ว่ า มีคุณภาพตามมาตรฐาน
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การศึกษาการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ แ ร ก เ พื่ อ
วางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บนพื้นฐานความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้กิจกรรม
กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมอง
อย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับที่สูงขึ้น อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป การศึกษา
ปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่ อ ธ ร รมชาติ แ ล ะพัฒนาการขอ ง เด็ ก 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2554:7) 
 ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกไว้คือ ภายในปี 2558 จึง
ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้ 3 ประการ 
คือ1) วางระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ 3) ประสานศูนย์พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาเข้าสนับสนุน
อย่างเป็นระบบ (การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2. 2557:6) 
 จากสภาพการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 มี
การสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาทั้งระดับขั้น
พื้นฐานและระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษา
บางแห่งยังต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งยังไม่ได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการประเมินตนเองของ
ระดับปฐมวัย ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง
และไ ม่ได้น าผลการประ เ มินไปพัฒนา
ปรับปรุงในการพัฒนาสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจุดที่บกพร่อง โดยมีจุดที่ควร
พัฒนา ได้แก่  การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร 
และครูในสถานศึกษาทุกคนควรได้รับการ
พัฒนา(สรุปภาพรวมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2. 2557:6) 
ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว
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ข้างต้น จึงจัดท าการวิจัยการพัฒนาแนว
ทางการด า เนินงานตามระบบประกั น
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 

ความมุ่งหมายการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัว

บ่ งชี้ ก ารด า เนินงานตามระบบประกั น
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่
พึงประสงค์ของการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภ าพภาย ใน ร ะดั บปฐมวั ย  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีขั้นตอนดังน้ี 

  1. ขั้นตอนด าเนินการ 
   การศึกษาเอกสาร ต ารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงกับการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยส าหรับสถานศึกษา และท าการ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้องค์ประกอบ และ
ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภาย ในร ะดั บปฐมวั ยส า ห รั บ
สถานศึกษา แล้วน าไปตรวจสอบความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดั บปฐมวั ยส าหรั บสถานศึ กษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับปฐมวัย ได้แก่ แบบ
ประ เ มินองค์ ประกอบและตั วบ่ งชี้ ก า ร
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย (Check Lists)  
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิ จัยขอหนังสือจากคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้ทรงวุฒิใน
การท าการวิจัยแล้วน าแบบประเมินซึ่งผู้วิจัย
จัดท าเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
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ระดับปฐมวัยสมบูรณ์แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน ท าการประเมินด้วยตนเอง 
  5. การจัดกระท าและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลในการวิ จัย
ผู้วิจัยน าแบบประเมินวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ ตามแนวของลิเคอร์ท 
 ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยส าหรับ
สถานศึกษา 
  1. ขั้นตอนด าเนินการ 
   น าเอาองค์ประกอบและตัว
บ่ งชี้ ก ารด า เนินงานตามระบบประกั น
คุณภาพภาย ในร ะดั บปฐมวั ยส า ห รั บ
สถานศึกษามาใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยส าหรับ
สถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษา 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 163 คน และ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 163 คน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
รวมจ านวน 326 คน 
   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน และ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 152 คน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
รวมจ านวน 304 คน โดยเทียบจ านวน
ประชากรทั้งหมดกับตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และ
ใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์การด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ให้
ครอบคลุมกรอบแนวคิดโดยมีมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามล าดับ
ดังนี ้
   1) ขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามถึ ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อขอให้ออก
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
   2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป
ยังโรงเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
และรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์พร้อม
ก าหนดวันเวลา และส่งแบบสอบถามที่ได้รับ
การตอบแล้วกลับมายังผู้วิจัย กรณีผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัยจะ
ด าเนินการติดตามและรับคืนแบบสอบถาม
ด้วยตนเองซึ่งได้รับแบบสอบถามครบทั้ง 
304 ฉบับ 
   3) น าแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามพบว่าเป็นแบบสอบถามที่
ผู้ตอบได้ตอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 
304 ฉบับ 
   4) น าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจ านวน 304 ฉบับมาวิเคราะห์
และแปรผล 
  5. การจัดกระท าและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
   วิ เ ค ร าะห์ สภาพปั จ จุบั น 
สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยส าหรับ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยหา

ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
     ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัยส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 
          1. ขั้นตอนด าเนินการ 
        การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
(Needs Assessment) โดยน าข้อมูลผล
การศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ 
มาหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority 
Needs Index) เพื่อจัดล าดับความต้องการ
จ าเป็นโดยการค านวณ (PNI modified) 
พร้อมทั้งศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best 
Practices) ของโรงเรียนที่เป็นเลิศทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ านวน 2 
โรงเรียน แล้วร่างแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยส าหรับ
สถานศึกษา และท าการประเมินแนวทาง
ดังกล่าวโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
           2. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  
         3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            3.1 ประเภทและลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
    3.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้
สัมภาษณ์ 
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และความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งเป็นข้อ
ค าถามที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดจากแบบสอบถามและ
มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority 
Needs Index) เพื่อให้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
             3.1.2 การศึกษาโรงเรียน Best 
Practice ที่เป็นเลิศทางการการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยจ านวน 2 โรงเรียน 
          4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            การเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ 
ดังนี ้
        4.1 แบบสัมภาษณ์ 
                 1) ผู้วิจัยขอหนังสือขอความ
ร่วมมือในการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 และขอหนังสือจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ถึงโรงเรียนที่เป็นเลิศทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัยส าหรับสถานศึกษาเพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย 
                2) ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบ
สัมภาษณ์ไปท าการสัมภาษณ์โรงเรียน

อนุบาลชุมชนภูกระดึงและโรงเรียนบ้าน
เอราวัณที่เป็นเลิศทางการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
ส าหรับสถานศึกษา  
                3) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์มา
สรุปเป็นแนวทางการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยส าหรับ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต่อไป 
            4.2 แบบบันทึกการศึกษาโรงเรียน 
Best Practice 
                1) ผู้วิจัยขอหนังสือขอความ
ร่วมมือในการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 และขอหนังสือจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ถึงโรงเรียน Best Practice ที่เป็น
เลิศทางการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย 
                2) ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบ
บันทึกการศึกษาโรงเรียน Best Practice ไป
ท าการศึกษาโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเลิศ
ทางการด า เนินงานตามระบบประกั น
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คุณภาพภาย ในร ะดั บปฐมวั ยส า ห รั บ
สถานศึกษาจ านวน 2 โรงเรียน 
                3) ผู้วิ จัยน าแบบบันทึก
การศึกษาโรงเรียน Best Practice มาสรุป
เป็นทางการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภาย ในร ะดั บป ฐมวั ยส า ห รั บ
สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ต่อไป 
         5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์
ข้อมูล 
           การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัย
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
           วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์และแบบ
บันทึกการศึกษาโรงเรียน Best Practice 
เกี่ ยวกับทางการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยหา
ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
     1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2                 มี 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6) ด้านการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ                
8) ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. สภาพปัจจุบันการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่
พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย               เขต 
2 อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความต้องการ
จ าเป็น 3 อันดับแรกซึ่งเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย คือ องค์ประกอบด้านการจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาการศึกษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
องค์ประกอบด้านการจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ
องค์ประกอบด้านการจัดให้มีการประเมิน
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คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามล าดับ 
 3. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1) 
แนวคิดและหลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) 
กระบวนการ 4) ขั้นตอนการด าเนินการ และ 
5) การประเมินผล 
 

อภิปรายผล 
     จากการวิ จัยการพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเห็นควร
น ามาอภิปรายดังน้ี 
      1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มี
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 8 
ด้าน 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) 

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  4) 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 5)  จัดให้ มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการ
ประเ มินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และ 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
 2. การศึกษาภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
    การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า 
สภาพปัจจุบันการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม
อยู่ ในระดับปานกลาง ส่ วนสภาพที่พึ ง
ประสงค์การด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
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การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนระดับความต้องการจ าเป็น 3 
อันดับแรกซึ่งเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
องค์ประกอบ 8 ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบ 
7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และองค์ประกอบ 6 
ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของแสง
เพียง งานดี   (2552:91-115) ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขต
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน 
น าเสนอเป็นรายข้อ พบว่า การด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ปัญหาการด าเนินงานโดยภาพรวมทั้ง 8 
ด้าน พบว่า มีสภาพการด าเนินการปัจจุบัน
และปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยสภาพการด าเนินการปัจจุบันที่การ
ด าเนินการมากที่สุด คือ การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาส่วนปัญหาการด าเนินการที่มี
ปัญหามากที่สุดคือการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ 

การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษาและการจัดระบบและ
บริหารสารสนเทศ ส าหรับแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขต
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายนั้น จะต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายและแนวทางใน
การด าเนินการ โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็ง อุปสรรค ปัญหาของโรงเรียนเพื่อการ
ก าหนดแนวทางกิจกรรมในการพัฒนา
ร่วมกันโดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
สถานศึกษาและของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการพัฒนาแต่ละ
ด้านต้องก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่
ละกิจกรรมในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทุกฝ่ายต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและการด าเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไข โดยการใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA เข้ามาเป็นตัวก าหนดกรอบการ
ด า เ นิ น ง านทุ ก ร ะบบ  วิ ฑู ร ย์  หนู ข า ว 
( 2 5 5 2 :122-138)  ไ ด้ ศึ ก ษ าปั ญห าก า ร
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 พบว่า 1 ) 
ปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 อยู่
ในระดับน้อย โดยเรียงระดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการผดุงระบบ
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ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐาน
การศึ กษา  ด้ านการ จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพกาศึกษา ด้านการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดระบบ
บริหารละสารสนเทศ ด้านการด าเนินงาน
ตามแผนคุณภาพการศึกษา และด้านการ
ร า ย ง า น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า                       
2) เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  และ  3)  เปรียบเทียบปัญหาการ
ด า เนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งงานวิจัยท า
ให้ทราบแนวทางการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยว่ามี
ความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะองค์ประกอบ
ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 3. การพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 
              จากการศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด และการศึกษาสภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า 
สภาพปัจจุบันการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม
อยู่ ในระดับปานกลาง ส่ วนสภาพที่พึ ง
ประสงค์การด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในระดั บปฐมวัย  ส าหรั บ
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนระดับความต้องการจ าเป็น 3 
อันดับแรกซึ่งเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
องค์ประกอบ 8 ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบ 
7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และองค์ประกอบ 6 
ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามล าดับ ดังนั้น แนวทางการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
จึงเน้นที่มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
3 อันดับแรก ซึ่ งประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 
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2) จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการ 4) ขั้นตอน
การด าเนินการ และ 5) การประเมินผล  
 จากการศึกษา Best Practices 
และการด า เนิ นงานตามระบบประกั น
คุณภาพภายในระดับปฐมวัย ท าให้มีการ
พัฒนาแนวทางการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยส าหรับ
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่ง มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 
2) จุดมุ่งหมาย                      3) 
กระบวนการ 4) ขั้นตอนการด าเนินการ และ 
5) การประเมินผล สามารถน าไปพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย ส าหรับสถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ใ น ก า ร พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัยส าหรับสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จะประสบความส าเร็จได้มากน้อย
เพียงใดนั้น มีปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของ
การพัฒนาดงันี ้
     1.1 ครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด
นักเรียนมากที่สุด ควรมีการบันทึกข้อมูล
รายบุคคล จัดท าเอกสารตามมาตรฐาน และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการของผู้เรียน 

              1.2 ผู้ บริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานเป็นผู้ที่มีส าคัญต่อการบริหารจัดการ
หรือเชื่อมโยงการท างานในหน่วยงานให้
ส า เร็ จลุ ล่ วงตามนโยบายของผู้ บริหาร
ระดับสูงหรือนโยบายของหน่วยงาน ดังนั้น 
จึงควรสนับสนุนการด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยทุกๆ 
ด้ าน  เพื่ อ ใ ห้ สถ านศึ กษ าท า ง านตาม
เป้าหมายอย่างมีระบบ และควรรายงานต่อ
ผู้บริหารต้นสังกัด หรือผู้บริหารระดับสูงของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างจริงจัง 
     1. 3  ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา ควรจัดให้ มีระบบการนิ เทศ
ติดตาม ก ากับดูแล และท าการประเมินการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัยส าหรับสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 อยา่งต่อเนื่อง    
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน
อนาคต 
     2.1 ควรศึกษารูปแบบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2.2 ควรศึกษาการเปรียบเทียบ
ด าเนินการประกันคุณภาพในระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนขนาดต่างๆ ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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