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บทที ่5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ  เพื่อศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ตน้สังกดั เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ระดบัระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 
และเพื่อศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ 
ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net  ประชากร 
ไดแ้ก่ โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ท่ีเขา้ร่วมทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ประจ าปีการศึกษา 2556  แบ่งเป็น โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการ
สอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 169 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 76 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบบนัทึกคะแนน
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556     การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ 1.ศึกษาระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)                    
2.เปรียบเทียบระดบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดัโดยใช้
ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และ3.ศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net โดยใชค้่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
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สรุปผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
1.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ

นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดั 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอ           
เวยีงแหง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเชียงดาว 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษาต าบลเมืองงาย ต าบลแม่สูน และต าบลเวยีง 1 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ได้แก่  โรงเรียนท่ีสังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ตน้สังกดั 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอฝาง   และอ าเภอ 
ไชยปราการ 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา
ต าบลเปียงหลวง ต าบลเวยีง 1 ต าบลแม่งอน และต าบลเชียงดาว 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่
พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลาง  
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คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีสังกดัส านกังาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.ผลการเปรียบเทียบระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัระดบั
เขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอไชยปราการ 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัจ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวยีงแหง 

ไม่มีอ าเภอใดท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับเขตพื้นท่ีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯแม่สูน ศูนย์ฯเวียง 1  ศูนย์ฯปงต า                           
ศูนยฯ์เมืองงาย และศูนยฯ์เชียงดาว 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัจงัหวดัในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองงาย 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัประเทศจ านวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์ แม่สูน 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
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โรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัจ านวน 7 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ 

ไม่มีโรงเรียนขนาดใดท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศ
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

4.ผลการเปรียบเทียบระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัระดบั
เขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีจ  านวน 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวยีงแหง 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัจ านวน 7 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอฝาง 
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อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศจ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอเวยีงแหง 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัเขตพื้นท่ีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์ เวยีง 1 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัจงัหวดัในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์ เวยีง 1 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัประเทศจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์เวยีง 1 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

5.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกอ าเภอมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง 
ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกขนาดมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกหน่วยงานตน้สังกดัมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง ควรปรับปรุง ถึง 
ค่อนขา้งดี 

6.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกอ าเภอมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง 
ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกขนาดมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกหน่วยงานตน้สังกดัมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ดี 
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อภิปรายผล 
จากผลสรุปการวจิยั ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลเฉพาะประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 
1.ผลการวจิยั พบวา่ อ าเภอฝาง อ าเภอเวยีงแหง และอ าเภอไชยปราการ มีระดบัคะแนนเฉล่ีย

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้ งในระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ                   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ติดอยู่ 3 ล าดบัแรก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนในเขตอ าเภอฝาง อ าเภอ              
เวียงแหง และอ าเภอไชยปราการ ท่ีเขา้ร่วมทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวน 85 โรงเรียน หรือคิดรวมเป็นร้อยละ 50.30 ส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษา              
ปีท่ี 3 มีจ านวน 40 โรงเรียน หรือคิดรวมเป็นร้อยละ 52.60 ดว้ยจ านวนโรงเรียนท่ีเขา้สอบจ านวน
มาก ส่งผลให้มีจ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้สอบมากเช่นกนั และในจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้สอบจ านวนมาก
นั้นย่อมตอ้งมีความรู้พื้นฐานเดิมท่ีหลากหลาย และความรู้พื้นฐานเดิมน้ีเป็นความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับลูม (Bloom) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ความรู้
พื้นฐานเดิมเป็นความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการเรียนในเร่ืองนั้นๆ การท่ีมีความรู้
เดิมอยูม่ากจะเป็นพื้นฐานส าคญัช่วยในการรู้ไดม้ากข้ึน เร็วข้ึน และมัน่คง นอกจากนั้นสภาพบริบท
โดยทัว่ไปของอ าเภอฝางและอ าเภอไชยปราการ มีสภาพบริบทท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ การคา้ 
การลงทุน การเกษตร ระบบโทรคมนาคมและการคมนาคมมีความสะดวก ท าให้ครูและนกัเรียน
สามารถรับข่าวสารทางการศึกษาหรือรับความรู้ในเชิงวิชาการใหม่ๆไดอ้ย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 
ส่วนโรงเรียนในเขตอ าเภอเวียงแหงนั้น ทุกโรงเรียนสามารถเดินทางไปมาหากนัได้สะดวกด้วย
ระบบคมนาคมท่ีสะดวก หรือการใช้ประโยชน์ร่วมกนัจากการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีท าให้คณะครูเกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารในเชิงวิชาการได้เสมอ 
นอกจากนั้นอ าเภอฝางยงัเป็นท่ีตั้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ท า
ใหโ้รงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอฝางและอ าเภอไชยปราการสามารถติดตามข่าวสารในเชิงวิชาการได้
สะดวกและรวดเร็วกว่าโรงเรียนในพื้นท่ีอ่ืนๆส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจึงส่งผลให้คะแนนจากการสอบทั้ง
สามอ าเภอน้ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงเป็น 3 ล าดบัแรก 

2.ผลการวิจยั พบวา่ ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ มีระดบัคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัเขตพื้นท่ี และในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ มีระดบัคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียทั้งในระดบัเขตพื้นท่ี 
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนขนาดใหญ่นั้นมีความพร้อมทั้งในเร่ือง
ของบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี และการบริหารจดัการ โดยเฉพาะในเร่ืองของบุคลากรครู  
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ครูสามารถสอนไดต้รงกบัความถนดัของตนเอง ตรงกบัความรู้ท่ีตนเองมี และส่วนใหญ่จะไดส้อน
ตรงกบัวิชาเอกท่ีตนเองร ่ าเรียนมา ท าให้เตรียมการสอน ผลิตส่ือการสอนได้ชัดเจน ถูกตอ้งมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากนั้นภาระงานท่ีได้รับมอบหมายมีบุคลากรจากหลายฝ่ายมาร่วมรับผิดชอบร่วมกนั         
ท  าใหไ้ม่เกิดภาวะท่ีรับผดิชอบงานมากเกินไป ไม่ท าใหก้ระทบต่อเวลาท่ีน าไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจึงส่งผลให้ครูสามารถจดับรรยากาศในชั้นเรียนให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ของนักเรียน  เพราะห้องเรียนท่ีมีสภาพบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ย่อมมี
ประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูและ
นกัเรียน ซ่ึงความพร้อมต่างๆเหล่าน้ีท าให้การบริหารงานและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เตชะคุปต ์ท่ีกล่าววา่ บรรยากาศการเรียน
การสอนท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน ดังนั้นในระดับโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กควร
พฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงข้ึนเพื่อเป็นจุดเด่นของโรงเรียนและจูงใจให้
ผูป้กครองและชุมชนเห็นความส าคญัของโรงเรียนและน าบุตรหลานมาเขา้เรียนในโรงเรียนมากข้ึน 
การเพิ่มจ านวนนัก เ รียนจะท าให้ได้ รับงบประมาณและบุคลากรเพิ่ม ข้ึนตามสัดส่วนท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว ้

3.ผลการวิจยั พบวา่ โรงเรียนสังกดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนมีระดับคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่คะแนนเฉล่ียทั้งในระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียทั้งในระดับเขตพื้นท่ี ระดับจงัหวดัและระดับประเทศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนั้น มีแนวทางการ
บริหารงานวิชาการท่ีเป็นอิสระ ชัดเจน และมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน โรงเรียนสามารถ
คดัเลือกบุคลากรครูท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนได้เอง โรงเรียนมีการส่งเสริมและ
พฒันาครูโดยการเขา้รับการอบรม มีการประเมินผลการปฏิบติังานการสอนของครูเป็นระยะ และ
เห็นผลได้ในทางปฏิบติั อีกทั้งปัจจุบนันักเรียนมีความสนใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนมาก
ยิง่ข้ึน ท าใหโ้รงเรียนเอกชนมีระบบคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ   อีกทั้งความสนใจต่อการเล่า
เรียนของผูป้กครองท่ีมีต่อบุตรหลานของตนเองก็ยงัมีอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ดรุณี  กันธมาลา (2546) ท่ีพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับคะแนนการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา  วิชา
วิทยาศาสตร์  และคะแนนรวมการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีสถิติ .01  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงยอ่มส่งผลต่อคะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติสูงตามไปดว้ย 
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4.ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ในทุกอ าเภอ ทุกศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษา  ทุกขนาด และทุกหน่วยงานตน้สังกดั ส่วนใหญ่มีช่วงระดบัคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง 
ค่อนขา้งดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ จ านวนนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีเขา้สอบมีจ านวน 3,464 
คน และจ านวนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีเขา้สอบมีจ านวน 1,838 คน ดว้ยจ านวนนกัเรียน
ท่ีมาก ท าใหค้ะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมีกระจายท่ีสูง กล่าวคือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผล
คะแนนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าระหวา่ง 9.21 ถึง 16.13 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผลคะแนนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าระหวา่ง 7.01 ถึง 11.80 นอกจากนั้นคะแนนของทั้งสอง
ระดบัชั้นยงัมีลกัษณะเป็นการกระจายแบบโคง้ปกติ (Normal Curve) แบบระฆงัคว  ่าท่ีจะพบเสมอใน
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมธรรมชาติ  เช่น ความสูงของมนุษย์ ระดับสติปัญญาของมนุษย ์
สอดคลอ้งกบัเกาส์ (Gauss) ไดน้ าการแจกแจงแบบปรกติมาพฒันาโดยน าไปทดลองในสถานการณ์
เดิมๆ พบวา่ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆจะมีการแจกแจงในลกัษณะโคง้ปรกติ ซ่ึงพื้นท่ีตรง
กลางของโคง้ปกตินั้นจะมีค่าประมาณร้อยละ 68.20 ของพื้นท่ีโคง้ปกติทั้งหมด ซ่ึงเป็นไปตาม
ผลการวิจยัท่ีพบวา่ คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานในทุกลกัษณะ
ของตวัแปรมีช่วงระดบัคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนขา้งดี ท่ีสอดคลอ้งพื้นท่ีตรงกลางของโคง้
ปกติท่ีจะมีค่าประมาณร้อยละ 68.20 ของพื้นท่ีโคง้ปกติทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัท่ีพบ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ี้สนใจทัว่ไป ดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวจัิยไปใช้ 

 1.1บุคคลผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศึกษา เช่น ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ไดท้ราบถึงความแตกต่าง
ของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) เม่ือจ าแนกตามตวัแปร
ต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าขอ้มูลไปวางแผนในการช่วยเหลือ
นกัเรียนและพฒันาการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนต่อไป 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภูมิหลังทางการเรียนของนักเรียน ขนาดโรงเรียน  
ทศันคติทางการเรียนในรายวิชา  ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคาดหวงัของบิดามารดา  ท่ีส่งผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
  2.2 ควรใชว้ิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ทางออ้มของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
 2.3 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณในการวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาวิจยัในเร่ือง
ท านองเดียวกนัน้ีในเชิงปฏิบติัการ เช่น การสอนเพื่อพฒันาการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O net) เป็นตน้ 

 


