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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั 
เพื่อเปรียบเทียบระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
อ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ระดบัระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ และเพื่อ
ศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์
พฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net  ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยั ดงัมี
รายละเอียดน าเสนอตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 

1. การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติของนกัเรียน 
3. รูปแบบการออกขอ้สอบตามแนวการออกขอ้สอบของการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
4. ขอ้มูลพื้นฐานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย  ดงัน้ี 
 กรมวชิาการ (2515 ,หนา้ 4) สรุปไดด้งัน้ี 

      1. ความรู้ท่ีไดรั้บหรือทกัษะท่ีเจริญข้ึน โดยการเรียนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนตามปกติ  
พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน  หรือผลงานท่ีครูก าหนดใหท้ าหรือจากทั้ง  2  ทาง 

   2. ผลหรือผลงานท่ีนกัเรียนไดจ้ากวิชาสามญั เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวติัศาสตร์  
ซ่ึงตรงขา้มกบัทกัษะท่ีไดรั้บจากวชิาการฝีมือและพลศึกษา 

 ชวาล   แพรัตกุล  (2516,  หน้า  15-17)  ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เป็นความส าเร็จในด้านความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองนั้น คือ สัมฤทธ์ิผล    
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ทางการเรียน  ควรจะประกอบดว้ยส่ิงส าคญัอยา่งนอ้ย  3  ส่ิง คือ ความรู้  ทกัษะ  และความสามารถ
ของสมองดา้นต่าง ๆ 

 สุธรรม ์ จนัทน์หอม  (2519,  หน้า  89)  ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า    
ผลของการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ ความรู้  ทกัษะและความสามารถในดา้นต่าง ๆ  ท่ีนกัเรียนไดรั้บ   
การอบรมสั่งสอนของครู รวมเรียกวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ไพศาล  หวงัพานิช  (2526,  หน้า  89) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หมายถึง  ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน 

 ประถม  แสงสว่าง  (2527,  หน้า  237)  ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง  
ความส าเร็จ  หรือความสามารถในการกระท าใด ๆ  ท่ีจะตอ้งอาศยัทกัษะหรือ  มิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยั
ความรอบรู้ในวชิาหน่ึงวชิาใดโดยเฉพาะ และผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคข์องการศึกษาจะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 ส าเริง  บุญเรืองรัตน์  (2527,  หน้า  46)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หมายถึง  ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัวา่นกัเรียนมีความรู้หรือ ความสามารถท่ี
เกิดจากการสอนมากนอ้ยเพียงใด 

 อจัฉรา  สุขารมณ์และ อรพินทร์ ชูชม  (2530, หน้า 10) ไดใ้ห้ความหมาย ทดสอบ  
ผลสัมฤทธ์ิ (achievement) หมายถึง ขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากการท างานท่ีตอ้งอาศยัความพยายาม
จ านวนหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการกระท าท่ีอาศยัความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ดงันั้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากการเรียนท่ีอาศยัความสามารถเฉพาะตวั
ของแต่ละบุคคล โดยตวัท่ีบ่งช้ีถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจไดม้าจากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยั
การทดสอบ (nontesting  procedures) เช่น จากการสังเกต  หรือการตรวจการบา้น หรืออาจอยูใ่น 
รูปของเกรดท่ีไดจ้ากโรงเรียน (school grade) ซ่ึงตอ้งอาศยักรรมวิธีท่ีซบัซ้อนและช่วงเวลาในการ
ประเมินอนัยาวนาน  หรืออีกวธีิหน่ึงอาจวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทัว่ไป (published achievement tests) จะพบวา่ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนิยมใชก้นัทัว่ไป
มกัอยูใ่นรูปของเกรดท่ีไดจ้ากโรงเรียนเน่ืองจากให้ผลท่ีเช่ือถือไดม้ากกวา่เพราะอยา่งนอ้ยก่อนการ
ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน ครูจะพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกหลายดา้นจึงยอ่มดีกวา่การ
แสดงขนาดของความลม้เหลวหรือความส าเร็จทางการเรียนจากแบบทดสอบของนกัเรียนดว้ยแบบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพียงอยา่งเดียว  

 พวงแก้ว โคจธานนท์ (2530, อ้างใน ดรุณี  กันธมาลา, 2546, หน้า 32) กล่าวว่า       
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ และลกัษณะทางวิชาการ รวมทั้ง
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สมรรถภาพทางสมองดา้นต่าง ๆ เช่น ระดบัสติปัญญา การคิด การแกปั้ญหาต่างๆ ของเด็ก ซ่ึงแสดง
ให้เห็นดว้ยคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือการรายงานทั้งเขียนและพูด 
การท างานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนการท าการบ้านในแต่ละวิชาเฉพาะชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิรายวชิา ซ่ึงอาจมีทั้งดีมาก ดี ปานกลาง หรือระดบัต ่า 

 นิภา  เมธธาวชิยั (2536,  หนา้  65)  ไดนิ้ยามความหมายวา่ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เป็นวธีิการตรวจสอบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีตั้งไวเ้พียงใด  ภายหลงั
จากท่ีไดเ้รียนไปแลว้ โดยใชแ้บบแบบทดสอบ  

ภพ  เลาหไพบูลย ์(2542, หนา้ 329)ให้ความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดได้ จากท่ีไม่เคยกระท า หรือ
กระท าไดน้อ้ยก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีมีการวดัได ้
 มนตร์วี  นนัต๊ะเสน (2543, หน้า 26)  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ดงันั้น  จึงถือไดว้่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือผลผลิตท่ีส าคญัของการเรียนการสอน  
การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นกิจกรรมหลกัในกระบวนการเรียนการสอนของครู 

บุญชม  ศรีสะอาด (2537, หนา้ 68) ใหค้วามหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการคน้ควา้ การอบรม การสั่งสอน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ความรู้สึก 
ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจาการฝึกสอน 

จากความหมายต่าง ๆ สรุปไดว้่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนทั้งดา้นปัญญา ความคิด และทกัษะการปฏิบติั  สามารถวดัไดโ้ดยใช้เคร่ืองมือวดัผล  เพื่อ
ตรวจสอบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษามากนอ้ยเพียงใด 
 
ความส าคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2544 คือ การท าใหผู้เ้รียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์หรือเป็นคนท่ีมีคุณภาพ ทั้งเก่ง ดี และมีความสุข
ในการเป็นพลเมืองไทยในอนาคต ซ่ึงอาจแยกคุณภาพของคนไทยออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ
การท าให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดต้ั้งแต่ผูเ้รียนยงัอยูใ่นระบบการศึกษา  
ส่วนท่ีสองคือการท าใหผู้เ้รียนมีความสุขนั้น  เป้าหมายคือ  เม่ือจบการศึกษาแลว้สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในการตรวจสอบผลการศึกษาวา่เป็นไปตาม  เป้าหมายของการจดั
การศึกษาท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ส่วนท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัคือ    
การตรวจสอบในดา้นท่ีเรียกวา่  เก่ง  ซ่ึงด าเนินการในรูปแบบการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ทั้งในรูปการสอบในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในลกัษณะต่างคนต่างสอบ  จนถึงการทดสอบระดบัชาติท่ี
ใชม้าตรวดัหรือแบบทดสอบเหมือนกนัทั้งประเทศ ท าให้ทราบผลการจดัการศึกษาของผูเ้รียนและ
ในยุคโลกาภิวฒัน์น้ีไดมี้การกล่าวถึงความสามารถในการแข่งขนันั้นสามารถเพิ่มข้ึนไดโ้ดยระบบ
การศึกษา เพราะการศึกษาจะท าใหค้นไทยมีคุณภาพมากข้ึน  ดงันั้นในประเด็นของความเก่งจึงยงัคง
เป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไปวา่เป็นคุณสมบติัหน่ึงของคนไทยท่ีตอ้งการให้มีการเร่งพฒันาให้
มากข้ึน เพื่อน าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของคนไทยหรือของประเทศไทยในอนาคต  
ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงในการวดัผูเ้รียนวา่ผลการเรียนของผูเ้รียน
เป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  
2548,  หนา้ 1-2)    

และจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 มาตรา 47 ไดก้ าหนดให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบั และมาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนบัเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงการประเมินผลท่ีดีสามารถบ่งบอกถึงผลการด าเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
บ่งบอกถึงระดบัความมัน่ใจและพึงพอใจของสถานศึกษาและชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในชุมชนทัว่ไป  การวดัผลสัมฤทธ์ิ   ทางการเรียนท่ีดี
ก่อใหเ้กิดผลดี  คือ 

 1. ท าให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างสถานศึกษา ภูมิภาค และรัฐได้อย่าง      
สมเหตุสมผล  ประเมินทั้งผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการตามหลกัสูตรและความถนดัทางการเรียน 

 2.   ส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาให้ความสนใจอย่างจริงใจในการพฒันา       
ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคญัท่ีหลกัสูตรก าหนด 

 3.   สามารถใชผ้ลการประเมินให้เป็นประโยชน์ทั้งในระดบัชาติ  ระดบัสถานศึกษา
และระดบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 4.   สร้างแรงจูงใจกระตุน้และทา้ทายให้ผูเ้รียนทุกคนตั้งใจใฝ่หาสัมฤทธ์ิผล (นิพล   
พลกลาง,  2549,  หนา้  14) 

กรมวิชาการ (2543, อา้งในรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ, 2546,     
หนา้  1-2)  ไดส้รุปความส าคญัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดงัน้ี 

1.   เป็นการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  กล่าวคือ การวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง  ส าหรับการตดัสินเก่ียวกบัการสอน  
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ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะช่วยติดตาม ก ากบั ดูแลความกา้วหน้าของผูเ้รียนตลอดเวลา  
โดยผูส้อนจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาพิจารณาปรับแนวทางการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัสภาพ 
ความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียน 

2.  การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอน ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัการสอน
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ เน่ืองจากรูปแบบวิธีการวดัผลมีอิทธิพลโนม้นา้วให้การเรียนการสอน
ตอ้งปรับตามให้สอดคลอ้งกนัโดยอตัโนมติั  ดงันั้นถา้ตอ้งการปรับการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางใด  ก็ออกแบบการวดัผลท่ีส่งผลให้เป็นไปในทิศทางนั้น  ก็สามารถผลกัดนัให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามท่ีตอ้งการได ้  

3.   การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
จะช่วยให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงความสามารถ พฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีคุณธรรม  
ผูเ้รียนจะไดค้น้พบความรู้ใหม่  และแนวคิดใหม่ในการแกปั้ญหา เพื่อการท างานดว้ยตนเองหรือ 
จากการแนะน าของผูอ่ื้น 

4.   การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการจดัการวดั
และประเมินผลในระดบัมหภาค  ไม่ว่าจะเป็นระดบัประเทศ  ระดบัเขตพื้นท่ี  หรือระดบัจงัหวดั  
ระดบัสถานศึกษา   
 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ แบ่งได ้3 ขั้นตอน
ใหญ่ ๆ คือ 
 ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบ  ประกอบดว้ย  การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การใช้แบบทดสอบ  การก าหนดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  การก าหนดลักษณะหรือ
รูปแบบของขอ้สอบ  การจดัท าตารางวเิคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและแผนผงัการสร้างขอ้สอบ  
และการก าหนดส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ  เช่น  คะแนน  ระยะเวลาการสอบ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นการจดัท าแบบทดสอบฉบบัร่าง 
ขั้นท่ี 3  ขั้นตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบก่อนน าไปใชเ้ม่ือสร้างแบบทดสอบแลว้จึงน า

แบบทดสอบไปทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบคุณภาพ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1.การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายขอ้ 

 1.1 ในกรณีเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์  จะตรวจสอบอ านาจจ าแนก และดชันี
ความไว 
 1.2 ในกรณีเป็นแบบทดสอบอิงกลุ่ม  จะตรวจสอบความยาก และอ านาจ
จ าแนก 

2.การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบบั 
  2.1 ความตรง  ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
  2.2 ความเท่ียง  ตรวจสอบความเท่ียงโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
คะแนนจากการวดั 2 คร้ัง ซ่ึงอาจไดจ้ากการวดัซ ้ า, การใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน หรือการหาค่าความ
เท่ียงตามวธีิของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (KR-20, KR-21) 
 
แนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory  0f  Multiple Intelligences) (อา้งใน ทิศนา แขมมณี  และคณะ.
2544, หนา้ 35-47)  ผูบุ้กเบิกทฤษฎีน้ี  คือ การ์ดเนอร์ (Gardner) จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard  
University) ได้เสนอแนวการปรับปรุงการประเมินสติปัญญาเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
เบ้ืองต้นว่า  เป็นแนวท่ีเข้าใจลักษณะของสติปัญญาด้านต่างๆ ของผู ้เ รียนได้อย่างถูกต้อง  
กระบวนการประเมินท่ีท าอย่างรัดกุมจะช่วยให้ได้ทางเลือกเก่ียวกับอาชีพและกิจกรรมอ่ืนๆ  
ท่ีเหมาะสม  และช่วยให้เกิดการวินิจฉัยท่ีกระจ่างชัดข้ึน  ส าหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ  การ
ประเมินความบกพร่องท่ีเด็กมีอยูจ่ะช่วยใหรู้้วา่ผูเ้รียนมีปัญหาอะไร   
 ดังนั้ น  การประเมินผลการเรียนการสอนจึงต้องเป็นองค์ประกอบหลักของระบบ
การศึกษา  การ์ดเนอร์  เช่ือวา่  การประเมินผลการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งแยกออกจากการทดสอบ
มาตรฐานโดยให้เหตุผลว่า  แบบทดสอบขอ้เขียนมาตรฐาน  ซ่ึงตอ้งตอบสั้นๆ นั้น  สุ่มตวัอยา่งขอ้
ค าถามเพื่อวดัความสามารถทางสติปัญญาได้เพียงส่วนเล็กๆ ส่วนเดียวและมกัจะไม่สัมพนัธ์กบั
บริบทท่ีแทจ้ริงท่ีใชค้วามสามารถนั้นๆ  ตามปกติ  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีดีควรมุ่ง
แสวงหาทักษะแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานท่ีแท้จริงในตัวบุคคล โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ  
ท่ีสัมพนัธ์กบัสติปัญญา 
 อย่างไรก็ตาม  คะแนนผลสอบเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ  กระบวนการประเมินแบบ
ใหม่น้ีควรแนะน าให้ผูป้กครอง  ครู  รวมทั้งตวัเด็กเองด้วยว่า  ควรท ากิจกรรมอะไรท่ีพอมีท่ีบ้าน   
ท่ีโรงเรียนหรือในชุมชน  การดึงขอ้มูลน้ีออกมาจะช่วยให้เด็กคน้พบจุดอ่อนทางสติปัญญาของตน  และ
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น าจุดเด่นทางสติปัญญาต่างๆ มาผสมผสานกนั  เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพและท ากิจกรรมต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory  0f  Cooperative  or  Collaborative  Learning)
(อา้งในทิศนา  แขมมณี. 2551, หนา้  98 – 106) การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย  
โดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3 – 6  คน  ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของกลุ่ม  จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson  and  Johnson) กล่าววา่การเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ไดมี้
ความหมายเพียงว่า  มีการจดัให้ผูเ้รียนเขา้กลุ่มแลว้ให้งานและบอกผูเ้รียนให้ช่วยกนัท างานเท่านั้น  
การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได ้ ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัครบ 5ประการ  ดงัน้ี 
 1.  การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั (positive  interdependence)  โดยถือว่าสมาชิกในกลุ่มทุก
คนมีความส าคญัเท่าเทียมกนั  และจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนัเพื่อความส าเร็จร่วมกนั 
 2.  การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด (face–to–face  promotive  interaction)  เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ขอ้มูล  และการเรียนรู้ต่าง ๆ ในทางท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
 3.  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน(individual accountability)  สมาชิก
ทุกคนต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  มีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่มท่ีสามารถ
ตรวจสอบและวดัประเมินได ้
 4.  การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย (interpersonal  
and  small – group skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัทกัษะทางสังคม  
โดยเฉพาะทกัษะในการท างานร่วมกนั 
 5.  การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) จะช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้
และปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน  การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มน้ีเป็นยุทธวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้
กลุ่มตั้งใจท างาน  เพราะรู้ว่าจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบั  และช่วยฝึกทกัษะการรู้คิด (metacognition) 
คือ  สามารถท่ีจะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนท่ีไดท้  าไป   
 หากผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือกนั  นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ทางดา้นเน้ือหาสาระต่างๆ ไดก้วา้งขวางข้ึนแลว้  ยงัสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสังคมและ
อารมณ์มากข้ึนดว้ย  รวมทั้งมีโอกาสไดฝึ้กฝนพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
เช่น  ทกัษะการคิด  ทกัษะแสวงหาความรู้  ทกัษะการแกปั้ญหา  เป็นตน้ 
 จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การเรียนรู้ท่ีดีตอ้งอาศยัหลกัการ
พึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีการสัมพันธ์กัน  มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม  และมีการตรวจสอบผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  การ
ประเมินผลท่ีดีจะช่วยใหไ้ดท้างเลือกท่ีเหมาะสมและช่วยให้เกิดการวินิจฉยัท่ีกระจ่างชดัข้ึนส าหรับ
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การแกปั้ญหาต่างๆ  ดงันั้นการประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นองค์ประกอบหลกัของระบบ
การศึกษา  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีดีควรมุ่งแสวงหาทกัษะแกปั้ญหาหรือสร้างสรรค์
ผลงานท่ีแทจ้ริง 
 
จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2530, หน้า 29 – 30) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนว่าการวดัผลสัมฤทธ์ิมีจุดมุ่งหมายคือ  เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของ
สมรรถภาพทางสมองของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้รู้อะไรบา้ง  และมีความสามารถในดา้นใดมากนอ้ยแค่
ไหน  เช่น  มีพฤติกรรมดา้นความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้ การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  
มากนอ้ยอยูใ่นระดบัใด  เป็นตน้  นัน่คือการวดัผลสัมฤทธ์ิเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเ้รียน
ในดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) นัน่เอง  ซ่ึงเป็นการวดั 2 องคป์ระกอบ ตามจุดมุ่งหมายและ
ลกัษณะวชิาท่ีเรียน  ดงัน้ี 

 1.  การวดัด้านปฏิบติั  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางการปฏิบติั  โดยให้
ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริง  ให้เห็นเป็นผลงานปรากฏออกมาให้ท าการสังเกตและวดัได ้เช่น วิชา
ศิลปศึกษา  การช่าง  เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งวดัโดยใช้ “ขอ้สอบภาคปฏิบติั”(Performance  Test)  
ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาท่ีวธีิปฏิบติัและผลงานท่ีปฏิบติั 

 2.  การวดัดา้นทฤษฎี  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวิชา  รวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในดา้นต่างๆ  อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน ซ่ึงมีวิธีการสอบวดัได ้ 2
ลกัษณะ  ดงัน้ี 

      1.การสอบปากเปล่า (Oral  Test)การสอบแบบน้ีมกักระท าเป็นรายบุคคลเป็นการสอบท่ี
ตอ้งการดูผลเฉพาะอยา่ง  เช่น  การสอบอ่านฟังเสียง  การสอบสัมภาษณ์  ซ่ึงตอ้งการดูการใชค้  าใน
การตอบค าถาม  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพต่างๆ 

      2. การสอบแบบใหเ้ขียนตอบ (Paper – Pencil  Test  or  Written  Test)  ซ่ึงมีรูปแบบ
การตอบอยู ่ 2  แบบ  ดงัน้ี 

 2.1 แบบไม่จ  ากดัค าตอบ (Free  Response  Test)  ไดแ้ก่  การสอบวดัท่ีใชว้ิธีแบบ
อตันยัหรือความเรียง 

 2.2 แบบจ ากดัค าตอบ (Fixed  Response  Test)  เป็นการสอบท่ีก าหนดขอบเขต
ของค าถามท่ีจะใหต้อบหรือก าหนดค าตอบมาให้เลือกซ่ึงมีรูปแบบของค าถามค าตอบอยู ่ 4 รูปแบบ
ไดแ้ก่  แบบเลือกทางใดทางหน่ึง (Alternative) แบบจบัคู่ (Matching) แบบเติมค า(Completion) และ
แบบเลือกค าตอบ (Multiple  Choice)   
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 การวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นเน้ือหา โดยการเขียนตอบนั้นเป็นท่ีนิยมใชก้นัในโรงเรียนซ่ึงเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการสอบวดัเรียกวา่“ขอ้สอบผลสัมฤทธ์ิหรือแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ” (Achievement  Test) 

จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่  จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบติัว่า
หลงัจากเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ แลว้  ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 
2.การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียน 
ความหมายของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียน 

ตามท่ีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
ส านกัทดสอบการศึกษา  (2547  หนา้  25)  ไดใ้หค้วามหมาย การวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ  

คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพผูเ้รียน  ตรวจสอบ
ก ากบัดูแล และพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 

นิพล   พลกลาง  (2549  หนา้  45-46)  ไดใ้หค้วามหมาย การวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ  คือ  
การสอบประจ าปีท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กไทยทุกคนตอ้งสอบในทุกปี โดยนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3  และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จะตอ้งสอบจาก
ขอ้สอบมาตรฐานจากส่วนกลาง  โดยมีกรรมการคุมการสอบจากโรงเรียนอ่ืน 

บุญชม  ชลษัเฐียร (2550  หนา้  28-29) ไดใ้ห้ความหมายวา่  การวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ  
คือ  กระบวนการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีข้ึนเพื่อดูสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียนอนัเกิดจากการ 
จดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษา 

จากความหมายต่าง ๆ สรุปได้ว่า การวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ  คือ  คะแนนท่ีได้จากการ
สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย วิชา ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าไปประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีขอบเขตของการวิจยั คือผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เท่านั้น 
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ความเป็นมาของการจัดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะด าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  โดยมุ่งท่ีจะพฒันาประเทศไทย  
ใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะน าไปสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ให้ชาว
ไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บความรู้และการฝึกอบรมตลอดชีวิตมีปัญญาเป็นทุนไว้
สร้างงาน  สร้างรายได้  และสามารถน าประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม   
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช  2542  การปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
มีภารกิจดา้นการวดัและประเมินผลท่ีตอ้งปรับเปล่ียนไปจากท่ีเคยด าเนินการทั้งดา้นขอบเขต  สาระ  
และวิธีการด าเนินการซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาโครงสร้างขององคก์รและโครงการเพื่อรองรับและ
สนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการด้านการวดัและประเมินผล ซ่ึงมีลักษณะ
ส าคญัดงัน้ี 

1.  เป็นการประเมินมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและเพื่อ
รักษาความมีเอกภาพดา้นนโยบาย 

2.   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนเพื่อไม่ให้เกิดการพฒันาระดบัปัจเจกบุคคลในองคร์วม
อยา่งต่อเน่ือง  และสอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

3.   เป็นการประเมินเพื่อสนบัสนุนหลกัการจดัการศึกษาเพื่อสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน  
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดับชาติในต่างประเทศ 

ในขณะท่ีการปฏิรูปการศึกษาก าลังเป็นหน่ึงในกระแสหลักของโลกาภิวฒัน์  การ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัประเทศ  โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานไดเ้กิดข้ึนในประเทศส่วน
ใหญ่ของโลก  ยกเวน้บางประเทศ  เช่น  Iceland  Sweden  ท่ีมีกระแสต่อตา้นการตรวจสอบควบคุม
การจดัการศึกษาจากส่วนกลาง  (Stake,  1955  อา้งใน  นิพล  พลกลาง,  2549,  หน้า  15)  จาก
การศึกษาคน้ควา้เอกสารจาก  Websites  ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินของประเทศต่าง ๆ  เช่น  
สหรัฐอเมริกา  (NAGB,  2000  อา้งใน  นิพล  พลกลาง,  2549,  หนา้  15)  สหราชอาณาจกัร (QCA,  
2001) ออสเตรเลีย (New  South  Wole  Board  of  Student,  2001 ;  Victoria Board of Student, 
2001 อา้งใน นิพล พลกลาง, 2549, หนา้ 15) และสิงคโปร์ (Singapore Misnistry of Education,  2001 
อา้งในนิพล  พลกลาง,  2549,  หนา้  15) พบวา่มีการประเมินระดบัชาติ 2  รูปแบบใหญ่ คือ 

1.การประเมินระดับชาติท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินผลการเรียน เป้าหมายของการ
ประเมินแบบน้ี  คือ  การไดข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาของชาติในลกัษณะภาพรวมผล การประเมิน
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สามารถแสดงใหเ้ห็นคุณภาพการศึกษา  ณ  เวลาท่ีประเมินและแสดงแนวโนม้ในระยะยาว  โดยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบตวัอย่างการประเมินแบบน้ี ไดแ้ก่ National Assessment of Educational  
Progress (NAEP)  ของสหรัฐอเมริกา  และ  Qualifications  and  Curriculum  Authoritys  (QCE)  
Nationnal Test ของสหราชอาณาจกัร แต่  QCE  และ  NAEP  ก็มีความแตกต่างท่ีส าคญั  คือ  NAEP  
เป็นการสอบเฉพาะผูท่ี้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน QCE  เป็นการสอบส าหรับนกัเรียนทุกคนท่ีมีอายุครบ  
7 ปี  11 ปี  และ  14 ปี  ผลการสอบของ  QCE  จึงสามารถใชแ้สดงผลสัมฤทธ์ิระดบัรายบุคคลได ้ 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูเ้รียน  ครูผูส้อน  และผูป้กครองท่ีจะร่วมกนัพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนแต่ละคน 

2.การประเมินผลระดบัชาติ  เพื่อตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนระดบัตวัประโยคต่าง 
ๆ  เช่น  การสอบ  O-Level  และ  A-Level  ของสหราชอาณาจกัร  การสอบ  Higher  school  
Certificate  ในรัฐ  New  Wales  ประเทศ  Australia  (GNE)  N-Level,  GNEO-Level  และ  GNEA-Level  
ของประเทศสิงคโปร์ การประเมินรูปแบบน้ี แมจ้ะเกิดในประเทศท่ีจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจ   
แต่รัฐยงัสงวนไวซ่ึ้งอ านาจการประเมินผลและการตดัสิน 
 
การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดับชาติในประเทศไทย 

การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ แบบ  National  Test นบัตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กระจายอ านาจการวดัและประเมินผลการศึกษาสู่ระดบัสถานศึกษา  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ผูเ้รียนทั้งในระดบัการเรียนการสอน  การตดัสินได ้- ตก  และการอนุมติัการส าเร็จการศึกษาเป็น
อ านาจของสถานศึกษา ถึงแมว้า่การจดัการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทัว่ประเทศจะใชห้ลกัสูตร
เดียวกนัของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบติัในเร่ืองรูปแบบการสอน การ
ใชส่ื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผลไดเ้กิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคเดียวกนัและต่างภูมิภาค  เพื่อเป็นการควบคุมและรักษา
คุณภาพการ ศึกษาของสถาน ศึกษา ต่ า ง  ๆ  ทั่วประ เทศ  ให้ มี ม า ตรฐ านใกล เ้ ค ีย ง ก นั 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดด้ าเนินมาตรการจดัให้มีการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัชาติ 
ผลการประเมินท่ีไดน้อกจากจะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวมแลว้ ยงัใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายระดบัชาติ และใชว้างแผนในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัโรงเรียน 

การพัฒนาการด้านการว ัดและประเมินผลในวงการศึกษาไทย และข้อก าหนด     
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  เก่ียวกับการตดัสินผลการเรียน  ซ่ึงเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
สถานศึกษา  ดงันั้นการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติในรูปแบบการสอบ  O-Level  และ A-Level  
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ในประเทศองักฤษหรือการจดัสอบ  Exit  Examination ในบางมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา      
คงเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการใช้อยู่ในปัจจุบนัก็ค่อนขา้ง
คลา้ยคลึงกบั  NAEP  ของสหรัฐอเมริกา 

กรมวชิาการไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์และประเมินรูปแบบท า  National  Test ซ่ึงสามารถ
สรุปออกมาได้  3  ทางเลือกใหญ่  และแต่ละทางเลือกต่างก็มีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั  ดงัใน
ตาราง  1 
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ตาราง  1   เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ  (National  Test) 
 

วธีิการ ข้อดี ข้อเสีย 

1.  ใชส้อบไล่ระดบัประเทศ
ตาม Benchmarks ของช่วงชั้น  
คือ ป.3,  ป.6,  ม.3,  และ ม.6  
โดยสอบวชิาแกนตามหลกัสูตร
ส าหรับระดบัชั้นท่ีเหลือให้
สถานศึกษา  หรือ  เขตพื้นท่ี
การศึกษา ด าเนินการ 

1.  เร่งรัดใหก้ารศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเร็วข้ึน 
2.  มีมาตรฐานเดียวกนัทั้ง
ประเทศ 

-  คุณภาพผูเ้รียน 
-  ขอ้สอบ 
-  การด าเนินการสอบ 

3.  โรงเรียนไม่ตอ้งเสียเวลา  
การลงทุนลงแรงในการจดั
ประเมิน 
4 .   มี ข้ อ ส อ บ คุ ณ ภ า พ           
ตามหลกัวชิา 
5.  รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียน 
6.  เห็นความส าคญัในการสอบ
มากข้ึน 
7 .   ส า ม า ร ถ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
คุณภาพการศึกษาในแต่ละ
สถานศึกษา 

1.  ไม่สอดคลอ้งกบั             
พระราชบญัญติั 
2.  มีผลกระทบต่อการจดัการ
เรียนสอน  ครูจะสอนโดยยดึ
ขอ้สอบเป็นเป้าหมายแทน
หลกัสูตร 
 
3.  ป้องกนัทุจริตใน
กระบวนการสอบไดย้าก 
 
4.  เกิดความเครียดของครูและ
ผูบ้ริหาร 
5.  ค่าใชจ่้ายสูง 
6.  ไม่เป็นการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา 
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ตาราง  1   (ต่อ) 
 

วธีิการ ข้อดี ข้อเสีย 
2.  มี  National  Test  ทุก  3 ปี   
คือ ประถมศึกษาปีท่ี  3        
ประถมศึกษาปีท่ี  6           
มธัยมศึกษาปีท่ี  3  และ      
มธัยมศึกษาปีท่ี  6  โดยสอบ  
ทุกวชิาแกนตามหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  มี  National  Test  ทุกปีใน  
4  ช่วงชั้น  คือ ป.3,  ป.6,  ม.3,  
และ ม.6  โดยสอบทุกวชิาแกน
ตามหลกัสูตร 

1.  มีช่วงเวลาในการพฒันา  
คุณภาพของขอ้สอบใหดี้ข้ึน 
2.  สามารถเปรียบเทียบระดบั
พฒันาการของนกัเรียนไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
3.  ประหยดังบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  มีขอ้มูลต่อเน่ืองทุกปี 
2.  เด็กไดรั้บการสอนทุกคน 
3.  ไดติ้ดตามและเห็นคุณภาพ
นกัเรียนทุกรุ่นอยา่งต่อเน่ือง 
4.  รัฐสามารถน าขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัไปใชใ้นการตดัสินใจ 
5.  สถานศึกษามีความ
กระตือรือร้น 

1.  เป็นการสอบเด็กกลุ่ม
เดียวกนัตลอดทั้ง  4  คร้ัง 
2.  ขอ้มูลการประเมินใน
ระดบัประเทศขาดความ
สมบูรณ์ 
3.  เด็กจะไม่ตั้งใจและให้
ความส าคญักบัการสอบเพราะ
ไม่มีผลได ้– ผลเสีย หรือน ามา
ตดัสินผลการเรียน 
4.  ขอ้มูลอาจมีความเป็น
ปัจจุบนัไม่เพียงพออาจส่งผล
ใหเ้กิดการขาดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตน
และการเรียน 
 
1.  ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 
2.  เพิ่มภาระใหก้บัโรงเรียน 
3.  การพฒันาขอ้สอบอาจจะไม่
ทนั 
4.  ใชบุ้คลากรมาก 

(กญัญารัตน์  เกิดบา้นไทร  และคณะ,  2548,  อา้งใน  นิพล  พลกลาง,  2549,  หนา้  16 – 17) 
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จากการพิจารณารูปแบบวิธีการด าเนินการพร้อมขอ้ดีขอ้เสียของทั้งสามรูปแบบกรมวิชาการ
ไดเ้สนอรูปแบบใหม่ท่ีค่อนขา้งเป็นกลาง  มีลกัษณะผสมผสานโดยน าเอาขอ้ดีของรูปแบบต่าง ๆ  
และขณะเดียวกนัไดห้ลีกเล่ียงหรือเตรียมป้องกนัผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดน้ั้น รูปแบบการประเมินท่ีน่าจะ
เหมาะสมมากท่ีสุด  คือ  National  Test  ซ่ึงมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 

1.  เป็นการประเมินตามระดับช่วงชั้ นท่ีหลักสูตรก าหนด  คือ  ประถมศึกษาปีท่ี  3  
ประถมศึกษาปีท่ี  6  มธัยมศึกษาปีท่ี  3  และมธัยมศึกษาปีท่ี  6 

2.   เป็นการประเมินท่ีใหผู้เ้รียนทุกคนในปีท่ีก าหนดไดรั้บโอกาสเขา้สอบ 
3.   เป็นการประเมินเฉพาะวชิาหรือสมรรถภาพท่ีจ าเป็นและมีความส าคญัตามระดบัชั้น 
4.   เป็นการประเมินท่ีใช้เคร่ืองมือทั้งแบบ  High-Qualitily  Mutiple  Choices             

แบบเขียนตอบและแบบ  Performance 
5.   ผลการประเมินสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาและภูมิภาคได้อย่าง

น่าเช่ือถือและสามารถเปรียบเทียบขา้มเวลาเพื่อดูแนวโนม้ของการพฒันา 
6.   ผลการประเมินสามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค  

ระดบัสถานศึกษาและระดบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  อยา่งสมเหตุสมผล 
การวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติแบบ  National  Test  ดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นการประเมินตาม

มาตรา  3  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  เป็นการประเมินเพื่อรักษาความมีเอกภาพดา้น
นโยบาย  (มาตรา  9)  และเป็นการประเมินท่ีสนบัสนุนหลกัการจดัการศึกษาเพื่อสร้างชาติ  สร้างคน  
และสร้างงานตามนโยบายของรัฐบาล 
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3. รูปแบบการออกข้อสอบตามแนวการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ขั้นพืน้ฐาน (O net) 
 

รูปแบบของข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O net) มีดังนี ้
  1. แบบปรนยั แบบเลือกตอบขอ้สอบรูปแบบน้ีนกัเรียนจะตอ้งตดัสินใจเลือกค าตอบ

ท่ีถูกท่ีสุดเพียง 1 ค าตอบ แบ่งเป็น 
   1.1 ประเภท 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 
   1.2 ประเภท 4 ตวัเลือก 2 ค าตอบ 
   1.3 ประเภท 5 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 
   1.4 ประเภท 5 ตวัเลือก 2 ค าตอบ 
  2. แบบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค าตอบ 
  3. แบบปรนยัหลายตวัเลือก มากกวา่ 1 ค าตอบ 
  4. แบบเลือกค าตอบจากกลุ่มสัมพนัธ์กนั นกัเรียนจะตอ้งเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด
จากแต่ละกลุ่มตวัเลือก ซ่ึงค าตอบจากแต่ละกลุ่มจะมีความสัมพนัธ์กนั 

5. แบบระบายค าตอบท่ีเป็นค่าหรือตวัเลขนกัเรียนระบายตวัเลขซ่ึงเป็นค าตอบของ
โจทยใ์นแต่ละขอ้ ลงในกระดาษค าตอบใหถู้กตอ้ง 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และรูปแบบของข้อสอบ  
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และรูปแบบของขอ้สอบ  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบ (ข้อ) รวม 
1 ภาษาไทย 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 20 25 

2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพนัธ์กนั 

5 

2 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 
 

45 50 

2.ปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค าตอบ 5 
3 ภาษาองักฤษ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 40 40 
4 คณิตศาสตร์ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 16 20 

2.แบบระบายค าตอบท่ีเป็นค่า 4 
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ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบ (ข้อ) รวม 
หรือตวัเลข 

5 วทิยาศาสตร์ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 30 32 
2.ปรนยัหลายตวัเลือก มากกวา่ 1 
ค าตอบ 

2 

6 สุขศึกษาและ            
พลศึกษา 

1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 21 23 
2.ปรนยัหลายตวัเลือก มากกวา่ 1 
ค าตอบ 

2 

7 ศิลปะ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 17 20 
2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพนัธ์กนั 

3 

8 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 22 23 
2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพนัธ์กนั 

1 

(ขอ้มูลจาก website สทศ) 
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ตาราง 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้และรูปแบบของขอ้สอบ  
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบ (ข้อ) รวม 
1 ภาษาไทย 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 50 52 

2.แบบปรนยัหลายตวัเลือก 
มากกวา่ 1 ค าตอบ 

2 

2 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 45 50 
2.ปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค าตอบ 5  

3 ภาษาองักฤษ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 50 50 
4 คณิตศาสตร์ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 25 30 

2.แบบระบายค าตอบท่ีเป็นค่า
หรือตวัเลข 

5 

5 วทิยาศาสตร์ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 40 45 
2.ปรนยัหลายตวัเลือก มากกวา่ 1 
ค าตอบ 

5 

6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 36 38 
2.แบบปรนยัหลายตวัเลือก 
มากกวา่ 1 ค าตอบ 

2 

7 ศิลปะ 1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 36 38 
2.ปรนยั 4 ตวัเลือก 2 ค าตอบ 2 

8 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

1.ปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 41 44 
2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพนัธ์กนั 

3 

(ขอ้มูลจาก website สทศ) 
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4. ข้อมูลพืน้ฐานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 36 
ก าหนดว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแล จดัตั้ง ยุบรวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา
ให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาท่ีอยูใ่น สังกดัในเขตพื้นท่ี 5 อ าเภอทางทิศเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่  คือ   
 1. อ าเภอฝาง   เป็นท่ีตั้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
 2. อ าเภอแม่อาย      ตั้งอยูท่างทิศเหนือของเขตพื้นท่ีการศึกษา ห่างจากท่ีตั้งของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 13 กิโลเมตร 
 3. อ าเภอไชยปราการ ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเขตพื้นท่ีการศึกษา ห่างจากท่ีตั้งของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 25 กิโลเมตร 
 4. อ าเภอเชียงดาว ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเขตพื้นท่ีการศึกษา ห่างจากท่ีตั้งของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 70 กิโลเมตร 
 5. อ าเภอเวยีงแหง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเขตพื้นท่ีการศึกษา ห่างจาก
ท่ีตั้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 150 กิโลเมตร 

 
1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยูบ่นถนนเจด็ยอด ต าบล
เวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
     อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
     อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 
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 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
     อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 
1.2 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 การจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความ
ซับซ้อนเน่ืองจากมีพื้นท่ีรับผิดชอบถึง 4,893 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา ป่าไม้ และเป็นเขตชายแดนซ่ึงมีอาณา เขตติดต่อกับประเทศพม่าเป็นแนวยาวกว่า 100 
กิโลเมตร จากอ าเภอฝาง  อ าเภอแม่อาย  อ าเภอเชียงดาว จนถึงอ าเภอเวยีงแหง 
 การคมนาคมและการติดต่อระหว่างสถานศึกษาเป็นไปด้วยความยากล าบากเน่ืองจาก
สถานศึกษาส่วนใหญ่จะตั้ งอยู่ในพื้นท่ีทุรกันดาร ห่างไกล โดยสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ห่างจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  ท่ีไกลท่ีสุดมีระยะทางเกือบ 200 
กิโลเมตร และมีสถานศึกษาท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงอีกจ านวนมาก 

ผูรั้บบริการประกอบไปดว้ยผูค้นหลากหลายเผ่าพนัธ์ุ มีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม และภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร และจ านวนหน่ึงยงัเป็นผูอ้พยพจาก
ประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้มาขายแรงงาน ท าให้มีเด็กวยัเรียนจ านวนมากท่ีไม่มีเอกสารทางทะเบียน
ราษฎร์  ส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท าให้มีความยุง่ยากและซบัซ้อน
มากข้ึน มีจ านวนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัเป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนทุกช่วงชั้ นต ่ากว่าระดับมาตรฐานประเทศในสาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาองักฤษ 
 นอกจากน้ีแลว้ ประชากรวยัเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบยงัไม่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งทัว่ถึง  น าไปสู่ปัญหาการจดัการศึกษาซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้น 
 จากสภาพภูมิประเทศซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีภูเขาสูง ทุรกนัดาร ส่งผลให้นกัเรียนจ านวนหน่ึงซ่ึงเขา้
เรียนในสถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลจากชุมชนของตนไม่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลบัในวนัเดียว  
ตอ้งเขา้พกันอนในโรงเรียน ซ่ึงตอ้งเป็นธุระจดัหาท่ีพกัให้ตามสภาพความขาดแคลนในรูปแบบของ
โรงเรียนพกันอน จ านวน 22 โรงเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในพื้นท่ี ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตาราง 4 จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัท่ีจดัการเรียนการสอน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2556) 
 

ระดับช้ัน 
อ าเภอ 

รวม 
เชียงดาว ฝาง แม่อาย เวยีงแหง ไชยปราการ 

อ. 1 602 1,156 761 316 371 3,206 

อ. 2 872 1,149 966 266 389 3,642 

รวมปฐมวัย 1,474 2,305 1,727 582 760 6,848 

ป. 1 1,461 1,399 1,258 518 549 5,185 

ป.2 1,290 1,268 1,127 457 481 4,623 

ป.3 1,362 1,241 1,087 437 458 4,585 

ป.4 1,268 1,086 956 500 436 4,246 

ป.5 1,257 1,145 936 399 413 4,150 

ป.6 1,062 1,075 912 440 377 3,866 

รวมประถม 7,700 7,214 6,276 2,751 2,714 26,655 

ม.1 627 741 606 199 231 2,404 

ม.2 556 661 508 188 209 2,122 

ม.3 497 560 480 158 181 1,876 

รวม ม.ต้น 1,680 1,962 1,594 545 621 6,402 

ม.4 16 22 25 0 0 63 

ม.5 12 15 29 0 0 56 

ม.6 6 0 26 0 0 32 

รวม             
ม.ปลาย 

34 37 80 0 0 151 

รวมทั้งส้ิน 10,888 11,518 9,677 3,878 4,095 40,056 
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 5.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัต่างๆ ผูว้จิยัคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
ประเทือง เยน็ทรวง (2536) ไดป้ระเมินสมรรถวิสัยของครูคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถวิสัยของ
ครูคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 4 ฉบบั คือ ดา้นความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ดา้นการ
สอน ด้านบุคลิกภาพความเป็นครู และด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และสร้างคู่มือการใช้ เพื่อน าแบบประเมินท่ีสร้างไป
ประเมินสมรรถวิสัยของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจคุณสมบติัท่ีแสดงถึงสมรรถวสิัยท่ีจ  าเป็นของครูคณิตศาสตร์ ไดม้าจากวิธี
คดัเลือกครูคณิตศาสตร์ เพื่อนร่วมงานของครูคณิตศาสตร์ และผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 140 คน 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองประเมินสมรรถวสิัย ใชว้ธีิการสุ่มครูคณิตศาสตร์ เพื่อนร่วมงาน
ของครูคณิตศาสตร์ และผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 180 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมิน
สมรรถวิสัย ใช้วิธีการสุ่มครูคณิตศาสตร์ เพื่อนร่วมงาน และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดักรมสามญั
ศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2535 จ านวน 324 คน พบว่าแบบประเมินทั้ง 4 ฉบบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มีค่าอ านาจจ าแนกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 เม่ือพิจารณาเป็น
รายฉบบั พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่ ตั้งแต่ .9433 ถึง .9722 

ยพุิน ไชยวงค ์(2536) ไดป้ระเมินสมรรถวิสัยของครูประถมศึกษาในสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถวิสัย
ของครูประถมศึกษาในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 5 ฉบบัคือ แบบประเมิน
เชิงวิชาการ ด้านการสอน ด้านมนุษย์สัมพนัธ์  ด้านบุคลิกลักษณะความเป็นครู ด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพครู ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราประมาณค่า 5 ระดบั พร้อมกบัสร้างคู่มือ
การใช ้และน าแบบประเมินสมรรถวิสัยทั้ง 5 ฉบบัไปประเมินสมรรถวิสัยของครูประถมศึกษาใน
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งมาใชใ้นการส ารวจสมรรถวิสัย
ของครูประถมศึกษา ใช้วิธีการสุ่มครูประถมศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน และเพื่อนร่วมงานของครู
ประถมศึกษาจ านวน 200 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองเคร่ืองมือเพื่อหาคุณภาพของแบบประเมินใช้
วิธีสุ่มครูประถมศึกษา ผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงานของครูประถมศึกษา และบุคลากรสังกดัส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 388 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการประเมินสมรรถวิสัยใชว้ิธีการสุ่ม
ครูประถมศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อนร่วมงานของครูประถมศึกษาจ านวน 600 คน พบว่าแบบ
ประเมินทั้ง 5 ฉบบัเม่ือพิจารณารายขอ้มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 และเม่ือ
พิจารณารายฉบบั พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่ ตั้งแต่ .9149 ถึง .9602  
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คมกฤช ใจค าปัน (2544) ท าการสร้างแบบวดัคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ด้านความกตญัญูกตเวที การพึ่ งตนเอง การรู้จกัประมาณตน และความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่โดยใชค้  าถามแบบสถานการณ์ชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือก ผลการวิจยั พบวา่ แบบวดัท่ี
สร้างมีอ านาจจ าแนกรายขอ้ทุกขอ้ คือค่าทีท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยใชเ้ทคนิค 25% มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบไดจ้  านวนขอ้ท่ีมีค่าน ้ าหนกัถ่วงตั้งแต่ .30 ข้ึน
ไป จ านวน 39 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้ง 4 ดา้น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าตั้งแต่ 
.4295 ถึง .7687 

แสงหล้า โปธา (2544) ท าการสร้างแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 1,916 คน เคร่ืองมือแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบวดัสมรรถภาพส่วน
บุคคล แยกเป็นตระหนกัรู้ตนเอง มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ดา้นการควบคุมตนเอง 
และดา้นการสร้างแรงจูงใจ มีลกัษณะเป็นสถานการณ์ 5 ตวัเลือก ตอนท่ี 2 เป็นการวดัสมรรถนะทาง
สังคม เป็นแบบสถานการณ์ 5 ตวัเลือก ผลการวิจยั พบว่า แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์มีความ
เท่ียงตรงเชิงปรากฏทุกขอ้โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ .60 ข้ึนไป มี
อ านาจจ าแนกรายขอ้ทุกขอ้ คือ ค่าทีท่ีได้จากการทดสอบโดยใช้เทคนิค 25% ในสมรรถนะส่วน
บุคคลมีค่าตั้ งแต่ 1.869 ถึง 11.701 ในสมรรถนะทางสังคมมีค่าตั้ งแต่ 1.859 ถึง 14.075 โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติทุกขอ้ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยตอนท่ี 1 การตระหนกัรู้ตนเอง มีความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างจริง โดยใช้การตดัสินของผูเ้ช่ียวชาญ ส าหรับดา้นการควบคุมตนเอง ดา้น
การสร้างแรงจูงใจ และตอนท่ี 2 ของแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง
จริงโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ แลว้ท าการคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าน ้ าหนกัถ่วงตั้งแต่ .30 ข้ึนไป 
ส าหรับความเช่ือมัน่ของแบบวดั ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั
เท่ากบั .8524 ความเช่ือมัน่ของสมรรถนะส่วนบุคคลคือ .7907 และสมรรถนะทางสังคม คือ .7956  

ดรุณี  กนัธมาลา (2546)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  
ผลการวจิยัพบวา่ แผนการเรียนพาณิชยกรรม มีลกัษณะการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง  การปรับตวั
เขา้กบัเพื่อนในห้องเรียนและนิสัยในการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมี
นัยส าคญัท่ีระดับ .05 แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาฝร่ังเศส พบว่าเพศมีความสัมพนัธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 แผนการเรียนภาษาองักฤษ-คณิตศาสตร์ พบวา่ 
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เพศและนิสัยในการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พบวา่ การอบรมเล้ียงดูของผูป้กครองมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 


