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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 ท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
ศึกษา 5  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นตวัผูเ้รียน  ดา้นครูผูส้อน  ดา้นกระบวนการเรียนรู้    ดา้นวดัผลประเมินผล  
และดา้นการบริหารจดัการ  มีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาส ารวจปัญหาการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานภายนอกรอบท่ีสาม  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพและ
ปัญหาการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวนทั้งส้ิน 60 คน เป็นผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินภายนอก จ านวน 3 
โรงเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การร่างแนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 12 คน โดยก าหนดคุณสมบติัจากผูท้รงคุณวุฒิ คือเป็นผูรั้บผิดชอบงานพฒันา
คุณภาพการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ
แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูเ้ช่ียวชาญงาน จ านวน 3 คน โดย
ก าหนดคุณลกัษณะผูเ้ช่ียวชาญ คือเป็นผูรั้บผิดชอบงานพฒันาคุณภาพการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบตรวจสอบแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และน าไปใชป้ระโยชน์  
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 ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมทุกดา้นมีปัญหาอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัญหาท่ีอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
ผูเ้รียน รองลงมา คือ ด้านกระบวนการเรียนรู้  ด้านบริหารจดัการและด้านวดัผลและประเมินผล             
อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นครูผูส้อน อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 ส าหรับแนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  5  ผูอ้  านวยการควรสร้างความตระหนกัให้เล็งเห็นความส าคญั
การพฒันาคุณภาพการศึกษายกระดบัผลสัมฤทธ์ิ O-NET ให้เกิดกับครู ผูป้กครอง และนักเรียน 
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจดับุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีและความถนัด โดยมีผูอ้  านวยการท าหน้าท่ีอ านวยการสั่งการ  
สนับสนุน และเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  มีการวิเคราะห์
ข้อสอบ O-NET ยอ้นหลัง 3 ปี จดัตามมาตรฐานตวัช้ีวดั เรียงล าดับจากคะแนนน้อยไปหามาก         
เพื่อทราบขอ้มูลท่ีตอ้งพฒันา ระดมความคิดเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ออกแบบกิจกรรมหรือ
วิธีการอย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขจุดอ่อนตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนต ่า ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานทั้งใน
ส่วนรวมและส่วนยอ่ยของแต่ละกิจกรรม ควรสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมจดัสอนแบบเขม้เตรียม
สอบ O-NET ร่วมกนั จดัเก็บขอ้มูลเป็นองคค์วามรู้ระหวา่งปฏิบติังาน แลว้สังเคราะห์ส่ิงท่ีคน้พบท่ี
ประสบความส าเร็จพฒันาจนเป็นนวตักรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้กบัโรงเรียนอ่ืนท่ีมีบริบท
ใกลเ้คียงกนั โดยให้ศึกษานิเทศก์หรือผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะยืนยนัองค์ความรู้นวตักรรมแลว้
จดัท าคู่มือด าเนินงาน เพื่อให้ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ติดตาม 
ตรวจสอบ การด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ยท่ีควรพฒันาของโครงการ 
งานกิจกรรม เพื่อใชก้ าหนดยทุธศาสตร์แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์อยูร่ะดบัมากท่ีสุด   
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     ABSTRACT 
 
 The purposes of the independent research is to study about educational quality 
developing problems and the ways to develop the quality of education in public schools, Chiang 
Mai Primary Educational Service Area Office 5, which were not certified by public. There are 
five standard fields which are student, teacher, learning process, evaluation and administration. 
There are three procedures to study. First, to survey the educational quality developing problems 
in public schools which were not certified, according to primary standards, in the third time. The 
tools which were used to collect data were questionnaires, to gather state and educational quality 
developing problems. The population which were used to study were 60 people who are directors 
and teachers from three public schools which were not certified by public. Second, to draft the 
ways to develop the quality of education. The tools which were used to collect data were 
structured interviewing forms. The population which were used to study were 12 experts who are 
responsible the educational quality developing tasks. They were chosen by their qualification. 
Third, to validate the ways to develop the quality of education. The tools which were used to 
collect data were the ways to develop quality of education validating forms. The population 
which were used to collect data were three educational quality developing experts, they were 
chosen by their qualification, to check the suitability, possibility and usefulness. 
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 The result of the research shows that almost educational quality developing problems are 
still on the highest level. When we consider according to five standard fields, it shows that the 
most problems which have the highest mean is student field. The second field is learning process. 
The administration and evaluation are on the medium of mean respectively. The last field is 
teacher field which is on the medium of mean. 
 The methods to develop the quality of education in public schools, Chiang Mai 
Educational Service Area Office 5, are the directors of schools should encourage teachers, parents 
and students to pay more attention about the important of educational quality development by 
improving the result of O-Net exam. To specify the purpose of the educational quality developing 
success also set the committees according to their duty and expertness. The directors have to 
direct, command, support and be their advisors to proceed the educational quality developing 
activities. To analyze the 3 years of O-Net exam retrospective, to arrange in order to the standards 
then rearrange from the lowest to the highest to study the information which should be developed. 
To brainstorm, emphasize to cooperate with every groups to design the activities and methods 
clearly for solving the lowest points of indicators which are the weak point. To specify the work 
calendar for the whole activities also each activity. Making the public school network to 
cooperate to cram for O-Net exam together. To collect the data to be knowledge while working 
then synthesis the things that are discovered or succeed, develop them to be new innovations. To 
exchange the knowledge with other schools which have the same context by asking the 
educational advisors or experts to suggest and confirm the knowledge of innovations then make 
the working proceed manuals to proceed identically. To make proceed committees to proceed, 
follow and verify the activities continuously. To analyze for finding the prominent points and 
weak points which should be developed of projects, tasks and activities for specifying the 
educational quality developing strategic. The result of suitability, possibility and useful are on the 
highest level. 
 


