
1 
 

บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษามีบทบาทส าคญัในการช่วยใหเ้ยาวชนพฒันาทั้งทางดา้นปัญญา  บุคลิกภาพและ
ช่วยให้เยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจดักระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ  ความถนดั  และความแตกต่าง
ของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยพฒันาผูเ้รียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยตรง (ขวญัใจ โพธ์ิทองนาค,  
2547, หนา้ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นองคป์ระกอบอย่างหน่ึง ท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงนบัตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการไดก้ระจายอ านาจการวดัและประเมินผล
ทางการศึกษาสู่ระดบัสถานศึกษา การประเมินสัมฤทธ์ิ ผูเ้รียนทั้งในระดบัการเรียนการสอน        
การตดัสินได ้- ตก และการอนุมติัความส าเร็จการศึกษา เป็นอ านาจของสถานศึกษาถึงแมว้่าการ
จดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาทัว่ประเทศจะใชห้ลกัสูตรเดียวกนัของกระทรวงศึกษาธิการ  
แต่ความหลากหลายในทางปฏิบติัเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอน การใชส่ื้ออุปกรณ์ ตลอดจนการวดั
และประเมินผลไดเ้กิดข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค  
เพื่อเป็นการควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ทัว่ประเทศให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกนั  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดบั  
ได้แก่  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  ทุกระดับ                
มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกนั คือ ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อน าผลการประเมิน
มาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาอย่างต่อเน่ืองต่อไป (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน , 2552 , หนา้ 3) 
 การวดัและประเมินผลระดับชาตินั้ นเป็นการประเมินคุณภาพผู ้เรียนในระดับชาติ                
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียน
ทุกคนท่ีเรียนในชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และ                     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เขา้รับการประเมิน  ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดบัต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพ การจดัการศึกษา  ตลอดจน
เป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 
 ขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินในระดบัต่างๆ ขา้งตน้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบ ทบทวน พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง
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จดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุน เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่               
กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า             
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวินยัและพฤติกรรม กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นตน้  ขอ้มูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที  เป็นโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

จากความส าคญัของการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดนโยบายส าหรับการ
ปฏิรูปการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
โดยมุ่งท่ีจะพฒันาประเทศไทย  ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะน าไปสู่
ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ให้ชาวไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บความรู้และการ
ฝึกอบรมตลอดชีวิตมีปัญญาเป็นทุนไวส้ร้างงาน  สร้างรายได ้ และสามารถน าประเทศให้กา้วพน้
วกิฤติทางเศรษฐกิจและสังคม   ส่งผลใหภ้ารกิจดา้นการวดัและประเมินผลตอ้งปรับเปล่ียนไปจากท่ี
เคยด าเนินการทั้งดา้นขอบเขต  สาระ  และวิธีการด าเนินการซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาโครงสร้างของ
องคก์รและโครงการเพื่อรองรับและสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการดา้นการ
วดัและประเมินผล โดยเฉพาะในการประเมินคุณภาพระดบัชาติ (Nation Test) มีอยู่ 2 ระดบั คือ การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประเมินความถนัดทางการเรียน การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจะประเมินตามช่วงชั้นท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ไดแ้ก่   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน
และประเมินสาระการเรียนรู้หลกั ส่วนการประเมินความถนดัทางการเรียนนั้น จะวดัเฉพาะนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวดัความรู้ท่ีตกตะกอนอยู่ในตวัผูเ้รียนรวมทั้งที่สังเคราะห์มาเป็น
เวลานาน  สามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีความสามารถนกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้และเป็นตวัพยากรณ์
ท่ีสามารถท านายความส าเร็จทางการศึกษาในอนาคต 

นบัตั้งแต่ปี  พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา มีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงมีทั้งกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์มารองรับ แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระดับประเทศ จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                           
ในปีการศึกษา 2556 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียดงัน้ี ภาษาไทย คะแนนเฉล่ีย 45.02 คะแนน สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม คะแนนเฉล่ีย 38.31 คะแนน ภาษาองักฤษ คะแนนเฉล่ีย 33.82 คะแนน 
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 41.95 คะแนน วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 37.40 คะแนน สุขศึกษาและ 
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พลศึกษา คะแนนเฉล่ีย 61.69 คะแนน ศิลปะ คะแนนเฉล่ีย 47.14 คะแนน และการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีคะแนนเฉล่ีย 53.16 คะแนน 

ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียดงัน้ี วิชาภาษาไทย คะแนนเฉล่ีย 44.25 คะแนน  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม คะแนนเฉล่ีย 39.37 คะแนน ภาษาองักฤษ คะแนนเฉล่ีย 30.35 คะแนน  คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉล่ีย 25.45 คะแนน  วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 37.95 คะแนน  สุขศึกษาและพลศึกษา 
คะแนนเฉล่ีย 58.30 คะแนน  ศิลปะ คะแนนเฉล่ีย 43.65 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
คะแนนเฉล่ีย 44.46 คะแนน 

แต่เม่ือพิจารณาลงไปท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2556 จากรายงานสรุป
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พบว่า                 
ปีการศึกษา 2556 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัเขตพื้นท่ีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียดังน้ี ภาษาไทย 39.10 คะแนน   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
34.08 คะแนน   ภาษาองักฤษ 27.59 คะแนน   คณิตศาสตร์ 34.05 คะแนน   วิทยาศาสตร์ 32.85 คะแนน                
สุขศึกษาและพลศึกษา 56.70 คะแนน   ศิลปะ 41.83 คะแนน   และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 46.74
คะแนน  

ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัเขตพื้นท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียดงัน้ี ภาษาไทย 41.66 คะแนน   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
37.66 คะแนน   ภาษาองักฤษ 28.13 คะแนน   คณิตศาสตร์ 22.73 คะแนน   วิทยาศาสตร์ 35.87 คะแนน   
สุขศึกษาและพลศึกษา 57.22 คะแนน   ศิลปะ 42.04 คะแนน   และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 41.70 
คะแนน 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาจึงเล็งเห็น
ความส าคญัของการน าผลการประเมินจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
มาใชว้างแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยน าผลคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดสอบระดบัชาติขั้น
พื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556  ทั้งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตาม
อ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั มาเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับระดบัเขตพื้นท่ี ระดับจงัหวดั และ
ระดบัประเทศ ผลการเปรียบเทียบจะใหผ้ลท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร จะไดเ้ป็นแนวทางส าหรับ
ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนน าไปใชพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ครูผูส้อนและนักเรียนในการเตรียมตวัเพื่อรองรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนก

ตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั 
2.เพื่อเปรียบเทียบระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 

จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ระดบัระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

3.เพื่อศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนก
ตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่เขต  3 ท่ีเขา้ร่วมทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ประจ าปีการศึกษา 2556  
แบ่งเป็น โรงเรียนท่ีเขา้สอบในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 169 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเขา้
สอบในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 76 โรงเรียน 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน              
(O net) ปีการศึกษา 2556  จ  านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ           
พลศึกษา โดยการประกาศผลจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน หมายถึง คะแนนเฉล่ียของ

แต่ละโรงเรียนท่ีไดจ้ากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ปีการศึกษา 2556  
จ  านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการประกาศผลจาก
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ระดับระดับเขตพื้นที่ หมายถึง 
คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) จ  านวน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประจ าปีการศึกษา 2556 
ท่ีไดจ้ากการประกาศของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ระดับจังหวัด หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ี
ไดจ้ากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) จ  านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 ท่ีไดจ้ากการประกาศของสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ระดับประเทศ หมายถึง คะแนนเฉล่ีย
ท่ีไดจ้ากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) จ  านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2556 ท่ีไดจ้ากการประกาศของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) 

ช่วงระดับคะแนน O net หมายถึง ช่วงระดบัคะแนน O net ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึง
ก าหนดโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และไดแ้บ่งออกเป็น 8 ช่วง
ระดบัคุณภาพ ไดแ้ก่ ระดบัดีเยีย่ม (4 คะแนน) ระดบัดีมาก (3.5 คะแนน) ระดบัดี (3 คะแนน) ระดบั
ค่อนขา้งดี (2.5 คะแนน) ระดบัปานกลาง (2 คะแนน) ระดบัพอใช ้(1.5 คะแนน) ระดบัควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) และระดบัควรปรับปรุงอยา่งยิง่ (0 คะแนน) 

อ าเภอ  หมายถึง อ าเภอท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
จ านวน  5 อ าเภอ ไดแ้ก่ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และเวยีงแหง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จ านวน  28  ศูนย ์
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ขนาด  หมายถึง ขนาดของโรงเรียนโดยแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 4 ระดบัตามจ านวน
นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเขา้ร่วมทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ปีการศึกษา 2556   แบ่งเป็น  

 ขนาดเล็ก ไดแ้ก่ จ  านวนนกัเรียน 1 – 30  คน 
 ขนาดกลาง ไดแ้ก่ จ  านวนนกัเรียน 31 – 60  คน 
 ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ จ  านวนนกัเรียน 61 – 90  คน 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ไดแ้ก่ จ  านวนนกัเรียนตั้งแต่  90  คนข้ึนไป 
หน่วยงานต้นสังกดั หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม ช่วยเหลือ และดูแลโรงเรียนให้

มีการปฏิบติังานตามมาตรฐาน แบ่งเป็น สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
สังกดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)   สังกดักองบญัชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด) สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (กศพ) และสังกดัส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ)    
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อให้บุคคลผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศึกษา เช่น ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ไดท้ราบถึงความ
แตกต่างของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) เม่ือจ าแนกตาม
อ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าขอ้มูลไปวางแผนในการช่วยเหลือนกัเรียนและพฒันาการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน  


