
1 
 

บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา  บุคลิกภาพและ
ช่วยให้เยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่าง
ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค,  
2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินสัมฤทธิ์ ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน         
การตัดสินได้ - ตก และการอนุมัติความส าเร็จการศึกษา เป็นอ านาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ  
แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัด
และประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค  
เพื่อเป็นการควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ  
ได้แก่  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  ทุกระดับ                
มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมิน
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน , 2552 , หน้า 3) 
 การวัดและประเมินผลระดับชาตินั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้ เรียนในระดับชาติ                
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน
ทุกคนที่ เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  ตลอดจน
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
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จัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่               
กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า             
กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูลจากการประเมินจึง
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

จากความส าคัญของการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายส าหรับการ
ปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
โดยมุ่งที่จะพัฒนาประเทศไทย  ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะน าไปสู่
ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ให้ชาวไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับความรู้และการ
ฝึกอบรมตลอดชีวิตมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงาน  สร้างรายได้  และสามารถน าประเทศให้ก้าวพ้น
วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม   ส่งผลให้ภารกิจด้านการวัดและประเมินผลต้องปรับเปลี่ยนไปจากที่
เคยด าเนินการทั้งด้านขอบเขต  สาระ  และวิธีการด าเนินการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างของ
องค์กรและโครงการเพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการด้านการ
วัดและประเมินผล โดยเฉพาะในการประเมินคุณภาพระดับชาติ (Nation Test) มีอยู่ 2 ระดับ คือ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินความถนัดทางการเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะประเมินตามช่วงชั้นที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ได้แก่   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
และประเมินสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนการประเมินความถนัดทางการเรียนนั้น จะวัดเฉพาะนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวัดความรู้ที่ตกตะกอนอยู่ในตัวผู้เรียนรวมทั้งที่สังเคราะห์มาเป็น
เวลานาน  สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาแล้วและเป็นตัวพยากรณ์
ที่สามารถท านายความส าเร็จทางการศึกษาในอนาคต 

นับตั้งแต่ปี  พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีทั้งกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์มารองรับ แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประเทศ จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ  (องค์การมหาชน)                           
ในปีการศึกษา 2557 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 44.88 คะแนน สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 50.67 คะแนน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 36.02 คะแนน 
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 38.06 คะแนน วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 42.13 คะแนน สุขศึกษาและ 



3 
 

พลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 52.20 คะแนน ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 45.61 คะแนน และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 56.32 คะแนน 

ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 35.20 คะแนน  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 46.79 คะแนน ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 27.46 คะแนน  คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ย 29.65 คะแนน  วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 38.62 คะแนน  สุขศึกษาและพลศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 59.32 คะแนน  ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 43.14 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
คะแนนเฉลี่ย 45.42 คะแนน 

แต่เมื่อพิจารณาลงไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2557 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2557 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ภาษาไทย 41.69 คะแนน   สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  44.63  คะแนน   ภาษาอังกฤษ 28.73 คะแนน   คณิตศาสตร์ 33.79  คะแนน   
วิทยาศาสตร์ 38.78 คะแนน    สุขศึกษาและพลศึกษา 47.98 คะแนน   ศิลปะ 42.16 คะแนน   และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 51.67 คะแนน  

ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ภาษาไทย 34.16 คะแนน   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
45.69  คะแนน   ภาษาอังกฤษ 25.98 คะแนน   คณิตศาสตร์ 26.97 คะแนน   วิทยาศาสตร์ 36.73 คะแนน   
สุขศึกษาและพลศึกษา 56.64 คะแนน   ศิลปะ 39.83 คะแนน   และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 43.42 
คะแนน 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงเล็งเห็น
ความส าคัญของการน าผลการประเมินจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
มาใช้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยน าผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2557  ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตาม
อ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ผลการเปรียบเทียบจะให้ผลที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จะได้เป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนน าไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  จ าแนก

ตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด 
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

3.เพื่อศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  จ าแนก
ตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่เขต  3 ที่เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ประจ าปีการศึกษา 2557  
แบ่งเป็น โรงเรียนที่เข้าสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 168 โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้า
สอบในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 76 โรงเรียน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน              
(O net) ปีการศึกษา 2557  จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ           
พลศึกษา โดยการประกาศผลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ

แต่ละโรงเรียนที่ได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการประกาศผลจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ระดับระดับเขตพื้นท่ี หมายถึง 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) จ านวน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ที่ได้จากการประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่
ได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่ได้จากการประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศ หมายถึง คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่ได้จากการประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ช่วงระดับคะแนน O net หมายถึง ช่วงระดับคะแนน O net ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
ก าหนดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และได้แบ่งออกเป็น 8 ช่วง
ระดับคุณภาพ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม (4 คะแนน) ระดับดีมาก (3.5 คะแนน) ระดับดี (3 คะแนน) ระดับ
ค่อนข้างดี (2.5 คะแนน) ระดับปานกลาง (2 คะแนน) ระดับพอใช้ (1.5 คะแนน) ระดับควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) และระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง (0 คะแนน) 

อ าเภอ  หมายถึง อ าเภอที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
จ านวน  5 อ าเภอ ได้แก่ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และเวียงแหง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จ านวน  28  ศูนย์ 
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ขนาด  หมายถึง ขนาดของโรงเรียนโดยแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ระดับตามจ านวน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ปีการศึกษา 2557   แบ่งเป็น  

 ขนาดเล็ก ได้แก่ จ านวนนักเรียน 1 – 20  คน 
 ขนาดกลาง ได้แก่ จ านวนนักเรียน 21 – 40  คน 
 ขนาดใหญ่ ได้แก่ จ านวนนักเรียน 41 – 60  คน 
 ขนาดใหญ่มาก ได้แก่ จ านวนนักเรียน 61 – 80  คน 
 ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ จ านวนนักเรียนตั้งแต่  81  คนขึ้นไป 
หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม ช่วยเหลือ และดูแลโรงเรียนให้

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน แบ่งเป็น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)   สังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด) สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กศพ) และสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ)    
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. เพื่อให้บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงความ
แตกต่างของคะแนนที่ได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) เมื่อจ าแนกตาม
อ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปวางแผนในการช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน  


