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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
อ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  และเพื่อ
ศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังมี
รายละเอียดน าเสนอตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
 

1. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน 
3. รูปแบบการออกข้อสอบตามแนวการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
4. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย  ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2515 ,หน้า 4) สรุปได้ดังนี้ 

      1. ความรู้ที่ได้รับหรือทักษะที่เจริญขึ้น โดยการเรียนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนตามปกติ  
พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน  หรือผลงานที่ครูก าหนดให้ท าหรือจากทั้ง  2  ทาง 

   2. ผลหรือผลงานที่นักเรียนได้จากวิชาสามัญ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์  
ซึ่งตรงข้ามกับทักษะที่ได้รับจากวิชาการฝีมือและพลศึกษา 

 ชวาล   แพรัตกุล  (2516,  หน้า  15-17)  ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นความส าเร็จในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองนั้น คือ สัมฤทธิ์ผล    
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ทางการเรียน  ควรจะประกอบด้วยสิ่งส าคัญอย่างน้อย  3  สิ่ง คือ ความรู้  ทักษะ  และความสามารถ
ของสมองด้านต่าง ๆ 

 สุธรรม์  จันทน์หอม  (2519,  หน้า  89)  ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า    
ผลของการเรียนการสอน  ได้แก่ ความรู้  ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ  ที่นักเรียนได้รับ   
การอบรมสั่งสอนของครู รวมเรียกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ไพศาล  หวังพานิช  (2526,  หน้า  89) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หมายถึง  ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์เรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน 

 ประถม  แสงสว่าง  (2527,  หน้า  237)  ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง  
ความส าเร็จ  หรือความสามารถในการกระท าใด ๆ  ที่จะต้องอาศัยทักษะหรือ  มิฉะนั้นก็ต้องอาศัย
ความรอบรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ และผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ของการศึกษาจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ส าเริง  บุญเรืองรัตน์  (2527,  หน้า  46)  ได้ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หมายถึง  ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบที่มุ่งวัดว่านักเรียนมีความรู้หรือ ความสามารถที่
เกิดจากการสอนมากน้อยเพียงใด 

 อัจฉรา  สุขารมณ์และ อรพินทร์ ชูชม  (2530, หน้า 10) ได้ให้ความหมาย ทดสอบ  
ผลสัมฤทธิ์ (achievement) หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการท างานที่ต้องอาศัยความพยายาม
จ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการกระท าที่อาศัยความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล โดยตัวที่บ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัย
การทดสอบ (nontesting  procedures) เช่น จากการสังเกต  หรือการตรวจการบ้าน หรืออาจอยู่ใน 
รูปของเกรดที่ได้จากโรงเรียน (school grade) ซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซับซ้อนและช่วงเวลาในการ
ประเมินอันยาวนาน  หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (published achievement tests) จะพบว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนิยมใช้กันทั่วไป
มักอยู่ในรูปของเกรดที่ได้จากโรงเรียนเนื่องจากให้ผลที่เชื่อถือได้มากกว่าเพราะอย่างน้อยก่อนการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูจะพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายด้านจึงย่อมดีกว่าการ
แสดงขนาดของความล้มเหลวหรือความส าเร็จทางการเรียนจากแบบทดสอบของนักเรียนด้วยแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว  

 พวงแก้ว โคจธานนท์ (2530, อ้างใน ดรุณี  กันธมาลา, 2546, หน้า 32) กล่าวว่า       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และลักษณะทางวิชาการ รวมทั้ง
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สมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ เช่น ระดับสติปัญญา การคิด การแก้ปัญหาต่างๆ ของเด็ก ซึ่งแสดง
ให้เห็นด้วยคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการรายงานทั้งเขียนและพูด 
การท างานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการท าการบ้านในแต่ละวิชาเฉพาะชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจึงได้จากผลสัมฤทธิ์รายวิชา ซึ่งอาจมีทั้งดีมาก ดี ปานกลาง หรือระดับต่ า 

 นิภา  เมธธาวิชัย (2536,  หน้า  65)  ได้นิยามความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นวิธีการตรวจสอบว่านักเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้เพียงใด  ภายหลัง
จากที่ได้เรียนไปแล้ว โดยใช้แบบแบบทดสอบ  

ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 329)ให้ความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ จากที่ไม่เคยกระท า หรือ
กระท าได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีการวัดได้ 
 มนต์รวี  นันต๊ะเสน (2543, หน้า 26)  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ดังนั้น  จึงถือได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือผลผลิตที่ส าคัญของการเรียนการสอน  
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นกิจกรรมหลักในกระบวนการเรียนการสอนของครู 

บุญชม  ศรีสะอาด (2537, หน้า 68) ให้ความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ผลที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้า การอบรม การสั่งสอน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ความรู้สึก 
ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ที่เป็นผลมาจาการฝึกสอน 

จากความหมายต่าง ๆ สรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนทั้งด้านปัญญา ความคิด และทักษะการปฏิบัติ  สามารถวัดได้โดยใช้เคร่ืองมือวัดผล  เพื่อ
ตรวจสอบว่านักเรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษามากน้อยเพียงใด 
 
ความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2544 คือ การท าให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งเก่ง ดี และมีความสุข
ในการเป็นพลเมืองไทยในอนาคต ซึ่งอาจแยกคุณภาพของคนไทยออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ
การท าให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ผู้เรียนยังอยู่ในระบบการศึกษา  
ส่วนที่สองคือการท าให้ผู้เรียนมีความสุขนั้น  เป้าหมายคือ  เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในการตรวจสอบผลการศึกษาว่าเป็นไปตาม  เป้าหมายของการจัด
การศึกษาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ส่วนที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ    
การตรวจสอบในด้านที่เรียกว่า  เก่ง  ซึ่งด าเนินการในรูปแบบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ทั้งในรูปการสอบในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในลักษณะต่างคนต่างสอบ  จนถึงการทดสอบระดับชาติที่
ใช้มาตรวัดหรือแบบทดสอบเหมือนกันทั้งประเทศ ท าให้ทราบผลการจัดการศึกษาของผู้เรียนและ
ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ได้มีการกล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยระบบ
การศึกษา เพราะการศึกษาจะท าให้คนไทยมีคุณภาพมากขึ้น  ดังนั้นในประเด็นของความเก่งจึงยังคง
เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนไทยที่ต้องการให้มีการเร่งพัฒนาให้
มากขึ้น เพื่อน าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคนไทยหรือของประเทศไทยในอนาคต  
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการวัดผู้เรียนว่าผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  
2548,  หน้า 1-2)    

และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 มาตรา 47 ได้ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประเมินผลที่ดีสามารถบ่งบอกถึงผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  
บ่งบอกถึงระดับความมั่นใจและพึงพอใจของสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในชุมชนทั่วไป  การวัดผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียนที่ดี
ก่อให้เกิดผลดี  คือ 

 1. ท าให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างสถานศึกษา ภูมิภาค และรัฐได้อย่าง      
สมเหตุสมผล  ประเมินทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรและความถนัดทางการเรียน 

 2.   ส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาให้ความสนใจอย่างจริงใจในการพัฒนา       
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่หลักสูตรก าหนด 

 3.   สามารถใช้ผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติ  ระดับสถานศึกษา
และระดับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 4.   สร้างแรงจูงใจกระตุ้นและท้าทายให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจใฝ่หาสัมฤทธิ์ผล (นิพล   
พลกลาง,  2549,  หน้า  14) 

กรมวิชาการ (2543, อ้างในรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ, 2546,     
หน้า  1-2)  ได้สรุปความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้ 

1.   เป็นการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  กล่าวคือ การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง  ส าหรับการตัดสินเกี่ยวกับการสอน  
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ที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะช่วยติดตาม ก ากับ ดูแลความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดเวลา  
โดยผู้สอนจะน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ 
ความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน 

2.  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นเคร่ืองมือผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือผลักดันการสอน
ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เนื่องจากรูปแบบวิธีการวัดผลมีอิทธิพลโน้มน้าวให้การเรียนการสอน
ต้องปรับตามให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นถ้าต้องการปรับการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางใด  ก็ออกแบบการวัดผลที่ส่งผลให้เป็นไปในทิศทางนั้น  ก็สามารถผลักดันให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามที่ต้องการได้   

3.   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีคุณธรรม  
ผู้เรียนจะได้ค้นพบความรู้ใหม่  และแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหา เพื่อการท างานด้วยตนเองหรือ 
จากการแนะน าของผู้อ่ืน 

4.   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการจัดการวัด
และประเมินผลในระดับมหภาค  ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ  ระดับเขตพื้นที่  หรือระดับจังหวัด  
ระดับสถานศึกษา   
 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ แบ่งได้ 3 ขั้นตอน
ใหญ่ ๆ คือ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบ  ประกอบด้วย  การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การใช้แบบทดสอบ  การก าหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด  การก าหนดลักษณะหรือ
รูปแบบของข้อสอบ  การจัดท าตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและแผนผังการสร้างข้อสอบ  
และการก าหนดส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ  เช่น  คะแนน  ระยะเวลาการสอบ 

ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นการจัดท าแบบทดสอบฉบับร่าง 
ขั้นที่ 3  ขั้นตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้วจึงน า

แบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายข้อ 

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

2.การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ 
  2.1 ความตรง  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
  2.2 ความเที่ยง  ตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
คะแนนจากการวัด 2 คร้ัง ซึ่งอาจได้จากการวัดซ้ า, การใช้แบบทดสอบคู่ขนาน หรือการหาค่าความ
เที่ยงตามวิธีของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (KR-20, KR-21) 
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory  0f  Multiple Intelligences) (อ้างใน ทิศนา แขมมณี  และคณะ.
2544, หน้า 35-47)  ผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้  คือ การ์ดเนอร์ (Gardner) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard  
University) ได้เสนอแนวการปรับปรุงการประเมินสติปัญญาเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
เบื้องต้นว่า  เป็นแนวที่ เข้าใจลักษณะของสติปัญญาด้านต่างๆ ของผู้ เ รียนได้อย่างถูกต้อง  
กระบวนการประเมินที่ท าอย่างรัดกุมจะช่วยให้ได้ทางเลือกเกี่ยวกับอาชีพและกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสม  และช่วยให้เกิดการวินิจฉัยที่กระจ่างชัดขึ้น  ส าหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ  การ
ประเมินความบกพร่องที่เด็กมีอยู่จะช่วยให้รู้ว่าผู้เรียนมีปัญหาอะไร   
 ดังนั้น  การประเมินผลการเรียนการสอนจึงต้องเป็นองค์ประกอบหลักของระบบ
การศึกษา  การ์ดเนอร์  เชื่อว่า  การประเมินผลการเรียนการสอนจ าเป็นต้องแยกออกจากการทดสอบ
มาตรฐานโดยให้เหตุผลว่า  แบบทดสอบข้อเขียนมาตรฐาน  ซึ่งต้องตอบสั้นๆ นั้น  สุ่มตัวอย่างข้อ
ค าถามเพื่อวัดความสามารถทางสติปัญญาได้เพียงส่วนเล็กๆ ส่วนเดียวและมักจะไม่สัมพันธ์กับ
บริบทที่แท้จริงที่ใช้ความสามารถนั้นๆ  ตามปกติ  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ดีควรมุ่ง
แสวงหาทักษะแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานที่แท้จริงในตัวบุคคล โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ  
ที่สัมพันธ์กับสติปัญญา 
 อย่างไรก็ตาม  คะแนนผลสอบเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ  กระบวนการประเมินแบบ
ใหม่นี้ควรแนะน าให้ผู้ปกครอง  ครู  รวมทั้งตัวเด็กเองด้วยว่า  ควรท ากิจกรรมอะไรที่พอมีที่บ้าน   
ที่โรงเรียนหรือในชุมชน  การดึงข้อมูลนี้ออกมาจะช่วยให้เด็กค้นพบจุดอ่อนทางสติปัญญาของตน  และ
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น าจุดเด่นทางสติปัญญาต่างๆ มาผสมผสานกัน  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและท ากิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างมีความสุข 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory  0f  Cooperative  or  Collaborative  Learning)
(อ้างในทิศนา  แขมมณี. 2551, หน้า  98 – 106) การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  
โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 – 6  คน  ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของกลุ่ม  จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson  and  Johnson) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ได้มี
ความหมายเพียงว่า  มีการจัดให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้วให้งานและบอกผู้เรียนให้ช่วยกันท างานเท่านั้น  
การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได้  ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบ 5ประการ  ดังนี้ 
 1.  การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (positive  interdependence)  โดยถือว่าสมาชิกในกลุ่มทุก
คนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  และจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความส าเร็จร่วมกัน 
 2.  การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (face–to–face  promotive  interaction)  เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  และการเรียนรู้ต่าง ๆ ในทางที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
 3.  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน(individual accountability)  สมาชิก
ทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ  มีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถ
ตรวจสอบและวัดประเมินได้ 
 4.  การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย (interpersonal  
and  small – group skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะทางสังคม  
โดยเฉพาะทักษะในการท างานร่วมกัน 
 5.  การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) จะช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้
และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้ เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้
กลุ่มตั้งใจท างาน  เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ  และช่วยฝึกทักษะการรู้คิด (metacognition) 
คือ  สามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ได้ท าไป   
 หากผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบร่วมมือกัน  นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทางด้านเนื้อหาสาระต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้นแล้ว  ยังสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและ
อารมณ์มากขึ้นด้วย  รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
เช่น  ทักษะการคิด  ทักษะแสวงหาความรู้  ทักษะการแก้ปัญหา  เป็นต้น 
 จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การเรียนรู้ที่ดีต้องอาศัยหลักการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีการสัมพันธ์กัน  มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม  และมีการตรวจสอบผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  การ
ประเมินผลที่ดีจะช่วยให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมและช่วยให้เกิดการวินิจฉัยที่กระจ่างชัดขึ้นส าหรับ
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การแก้ปัญหาต่างๆ  ดังนั้นการประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นองค์ประกอบหลักของระบบ
การศึกษา  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ดีควรมุ่งแสวงหาทักษะแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์
ผลงานที่แท้จริง 
 
จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2530, หน้า 29 – 30) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนว่าการวัดผลสัมฤทธิ์มีจุดมุ่งหมายคือ  เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของ
สมรรถภาพทางสมองของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วรู้อะไรบ้าง  และมีความสามารถในด้านใดมากน้อยแค่
ไหน  เช่น  มีพฤติกรรมด้านความจ า  ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  
มากน้อยอยู่ในระดับใด  เป็นต้น  นั่นคือการวัดผลสัมฤทธิ์เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียน
ในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) นั่นเอง  ซึ่งเป็นการวัด 2 องค์ประกอบ ตามจุดมุ่งหมายและ
ลักษณะวิชาที่เรียน  ดังนี้ 

 1.  การวัดด้านปฏิบัติ  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางการปฏิบัติ  โดยให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ให้เห็นเป็นผลงานปรากฏออกมาให้ท าการสังเกตและวัดได้ เช่น วิชา
ศิลปศึกษา  การช่าง  เป็นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องวัดโดยใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบัติ”(Performance  Test)  
ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาที่วิธีปฏิบัติและผลงานที่ปฏิบัติ 

 2.  การวัดด้านทฤษฎี  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา  รวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน ซึ่งมีวิธีการสอบวัดได้  2
ลักษณะ  ดังนี้ 

      1.การสอบปากเปล่า (Oral  Test)การสอบแบบนี้มักกระท าเป็นรายบุคคลเป็นการสอบที่
ต้องการดูผลเฉพาะอย่าง  เช่น  การสอบอ่านฟังเสียง  การสอบสัมภาษณ์  ซึ่งต้องการดูการใช้ค าใน
การตอบค าถาม  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพต่างๆ 

      2. การสอบแบบให้เขียนตอบ (Paper – Pencil  Test  or  Written  Test)  ซึ่งมีรูปแบบ
การตอบอยู่  2  แบบ  ดังนี้ 

 2.1 แบบไม่จ ากัดค าตอบ (Free  Response  Test)  ได้แก่  การสอบวัดที่ใช้วิธีแบบ
อัตนัยหรือความเรียง 

 2.2 แบบจ ากัดค าตอบ (Fixed  Response  Test)  เป็นการสอบที่ก าหนดขอบเขต
ของค าถามที่จะให้ตอบหรือก าหนดค าตอบมาให้เลือกซึ่งมีรูปแบบของค าถามค าตอบอยู่  4 รูปแบบ
ได้แก่  แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง (Alternative) แบบจับคู่ (Matching) แบบเติมค า(Completion) และ
แบบเลือกค าตอบ (Multiple  Choice)   
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 การวัดผลสัมฤทธิ์ด้านเนื้อหา โดยการเขียนตอบนั้นเป็นที่นิยมใช้กันในโรงเรียนซึ่งเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการสอบวัดเรียกว่า“ข้อสอบผลสัมฤทธิ์หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์” (Achievement  Test) 

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติว่า
หลังจากเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ แล้ว  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่เรียนมากน้อยเพียงใด 
 
2.การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน 
ความหมายของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน 

ตามที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
ส านักทดสอบการศึกษา  (2547  หน้า  25)  ได้ให้ความหมาย การวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  

คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบ
ก ากับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 

นิพล   พลกลาง  (2549  หน้า  45-46)  ได้ให้ความหมาย การวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  คือ  
การสอบประจ าปีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กไทยทุกคนต้องสอบในทุกปี โดยนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  จะต้องสอบจาก
ข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง  โดยมีกรรมการคุมการสอบจากโรงเรียนอ่ืน 

บุญชม  ชลัษเฐียร (2550  หน้า  28-29) ได้ให้ความหมายว่า  การวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  
คือ  กระบวนการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีขึ้นเพื่อดูสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนอันเกิดจากการ 
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 

จากความหมายต่าง ๆ สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  คือ  คะแนนที่ได้จากการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3  
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย วิชา ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าไปประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ขอบเขตของการวิจัย คือผลสัมฤทธิ์ระดับชาติระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น 
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ความเป็นมาของการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะด าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้ องกับ

เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยมุ่งที่จะพัฒนาประเทศไทย  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะน าไปสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ให้ชาว
ไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับความรู้และการฝึกอบรมตลอดชีวิตมีปัญญาเป็นทุนไว้
สร้างงาน  สร้างรายได้  และสามารถน าประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  การปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
มีภารกิจด้านการวัดและประเมินผลที่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากที่เคยด าเนินการทั้งด้านขอบเขต  สาระ  
และวิธีการด าเนินการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างขององค์กรและโครงการเพื่อรองรับและ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งมีลักษณะ
ส าคัญดังนี ้

1.  เป็นการประเมินมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและเพื่อ
รักษาความมีเอกภาพด้านนโยบาย 

2.   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อไม่ให้เกิดการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลในองค์รวม
อย่างต่อเน่ือง  และสอดคล้องกับสภาพจริง 

3.   เป็นการประเมินเพื่อสนับสนุนหลักการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน  
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติในต่างประเทศ 

ในขณะที่การปฏิ รูปการศึกษาก าลัง เป็นหนึ่ งในกระแสหลักของโลกาภิวัฒน์                         
การประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับประเทศ  โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานได้เกิดขึ้นในประเทศ
ส่วนใหญ่ของโลก  ยกเว้นบางประเทศ  เช่น  Iceland  Sweden  ที่มีกระแสต่อต้านการตรวจสอบ
ควบคุมการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง  (Stake,  1955  อ้างใน  นิพล  พลกลาง,  2549,  หน้า  15)  
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารจาก  Websites  ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินของประเทศต่าง ๆ  
เช่น  สหรัฐอเมริกา  (NAGB,  2000  อ้างใน  นิพล  พลกลาง,  2549,  หน้า  15)  สหราชอาณาจักร 
(QCA,  2001) ออสเตรเลีย (New  South  Wole  Board  of  Student,  2001 ;  Victoria Board of 
Student, 2001 อ้างใน นิพล พลกลาง, 2549, หน้า 15) และสิงคโปร์ (Singapore Misnistry of 
Education,  2001 อ้างในนิพล  พลกลาง,  2549,  หน้า  15) พบว่ามีการประเมินระดับชาติ 2  รูปแบบใหญ่ 
คือ 
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1.การประเมินระดับชาติที่ไม่มีผลต่อการตัดสินผลการเรียน เป้าหมายของการ
ประเมินแบบนี้  คือ  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของชาติในลักษณะภาพรวมผล การประเมิน
สามารถแสดงให้เห็นคุณภาพการศึกษา  ณ  เวลาที่ประเมินและแสดงแนวโน้มในระยะยาว  โดยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวอย่างการประเมินแบบนี้ ได้แก่ National Assessment of Educational  
Progress (NAEP)  ของสหรัฐอเมริกา  และ  Qualifications  and  Curriculum  Authoritys  (QCE)  
Nationnal Test ของสหราชอาณาจักร แต่  QCE  และ  NAEP  ก็มีความแตกต่างที่ส าคัญ  คือ  NAEP  
เป็นการสอบเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วน QCE  เป็นการสอบส าหรับนักเรียนทุกคนที่มีอายุครบ  
7 ปี  11 ปี  และ  14 ปี  ผลการสอบของ  QCE  จึงสามารถใช้แสดงผลสัมฤทธิ์ระดับรายบุคคลได้  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน  ครูผู้สอน  และผู้ปกครองที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแต่ละคน 

2.การประเมินผลระดับชาติ  เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนระดับตัวประโยคต่าง 
ๆ  เช่น  การสอบ  O-Level  และ  A-Level  ของสหราชอาณาจักร  การสอบ  Higher  school  
Certificate  ในรัฐ  New  Wales  ประเทศ  Australia  (GNE)  N-Level,  GNEO-Level  และ  GNEA-Level  
ของประเทศสิงคโปร์ การประเมินรูปแบบนี้ แม้จะเกิดในประเทศที่จัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ   
แต่รัฐยังสงวนไว้ซึ่งอ านาจการประเมินผลและการตัดสิน 
 
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติในประเทศไทย 

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ แบบ  National  Test นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผลการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินได้ - ตก  และการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาเป็น
อ านาจของสถานศึกษา ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตร
เดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติในเร่ืองรูปแบบการสอน การ
ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค  เพื่อเป็นการควบคุมและรักษา
คุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาต่ า ง  ๆ  ทั่ วประ เทศ  ให้มี ม า ตรฐ านใกล ้เ ค ีย ง ก ัน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินมาตรการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ 
ผลการประเมินที่ได้นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวมแล้ว ยังใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายระดับชาติ และใช้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 
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การพัฒนาการด้านการวัดและประเมินผลในวงการศึกษาไทย และข้อก าหนด     
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษา  ดังนั้นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติในรูปแบบการสอบ  O-Level  และ A-Level  
ในประเทศอังกฤษหรือการจัดสอบ  Exit  Examination ในบางมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา      
คงเป็นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ส าหรับรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการใช้อยู่ในปัจจุบันก็ค่อนข้าง
คล้ายคลึงกับ  NAEP  ของสหรัฐอเมริกา 

กรมวิชาการได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และประเมินรูปแบบท า  National  Test ซึ่งสามารถ
สรุปออกมาได้  3  ทางเลือกใหญ่  และแต่ละทางเลือกต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน  ดังใน
ตาราง  1 
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ตาราง  1   เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (National  Test) 
 

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย 

1.  ใช้สอบไล่ระดับประเทศ
ตาม Benchmarks ของช่วงชั้น  
คือ ป.3,  ป.6,  ม.3,  และ ม.6  
โดยสอบวิชาแกนตามหลักสูตร
ส าหรับระดับชั้นที่เหลือให้
สถานศึกษา  หรือ  เขตพื้นที่
การศึกษา ด าเนินการ 

1.  เร่งรัดให้การศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเร็วขึ้น 
2.  มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ 

-  คุณภาพผู้เรียน 
-  ข้อสอบ 
-  การด าเนินการสอบ 

3.  โรงเรียนไม่ต้องเสียเวลา  
การลงทุนลงแรงในการจัด
ประเมิน 
4 .   มี ข้ อ ส อ บ คุ ณ ภ า พ           
ตามหลักวิชา 
5.  รู้จุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน 
6.  เห็นความส าคัญในการสอบ
มากขึ้น 
7 .   ส า ม า ร ถ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
คุณภาพการศึกษาในแต่ละ
สถานศึกษา 

1.  ไม่สอดคล้องกับ             
พระราชบัญญัติ 
2.  มีผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนสอน  ครูจะสอนโดยยึด
ข้อสอบเป็นเป้าหมายแทน
หลักสูตร 
 
3.  ป้องกันทุจริตใน
กระบวนการสอบได้ยาก 
 
4.  เกิดความเครียดของครูและ
ผู้บริหาร 
5.  ค่าใช้จ่ายสูง 
6.  ไม่เป็นการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา 
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ตาราง  1   (ต่อ) 
 

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย 
2.  มี  National  Test  ทุก  3 ปี   
คือ ประถมศึกษาปีที่  3        
ประถมศึกษาปีที่  6           
มัธยมศึกษาปีที่  3  และ      
มัธยมศึกษาปีที่  6  โดยสอบ  
ทุกวิชาแกนตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  มี  National  Test  ทุกปีใน  
4  ช่วงชั้น  คือ ป.3,  ป.6,  ม.3,  
และ ม.6  โดยสอบทุกวิชาแกน
ตามหลักสูตร 

1.  มีช่วงเวลาในการพัฒนา  
คุณภาพของข้อสอบให้ดีขึ้น 
2.  สามารถเปรียบเทียบระดับ
พัฒนาการของนักเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3.  ประหยัดงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  มีข้อมูลต่อเน่ืองทุกปี 
2.  เด็กได้รับการสอนทุกคน 
3.  ได้ติดตามและเห็นคุณภาพ
นักเรียนทุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง 
4.  รัฐสามารถน าข้อมูลที่เป็น
ปัจจบุันไปใช้ในการตัดสินใจ 
5.  สถานศึกษามีความ
กระตือรือร้น 

1.  เป็นการสอบเด็กกลุ่ม
เดียวกันตลอดทั้ง  4  คร้ัง 
2.  ข้อมูลการประเมินใน
ระดับประเทศขาดความ
สมบูรณ์ 
3.  เด็กจะไม่ตั้งใจและให้
ความส าคัญกับการสอบเพราะ
ไม่มีผลได้ – ผลเสีย หรือน ามา
ตัดสินผลการเรียน 
4.  ข้อมูลอาจมีความเป็น
ปัจจุบันไม่เพียงพออาจส่งผล
ให้เกิดการขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตน
และการเรียน 
 
1.  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
2.  เพิ่มภาระให้กับโรงเรียน 
3.  การพัฒนาข้อสอบอาจจะไม่
ทัน 
4.  ใช้บุคลากรมาก 

(กัญญารัตน์  เกิดบ้านไทร  และคณะ,  2548,  อ้างใน  นิพล  พลกลาง,  2549,  หน้า  16 – 17) 
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จากการพิจารณารูปแบบวิธีการด าเนินการพร้อมข้อดีข้อเสียของทั้งสามรูปแบบกรมวิชาการ
ได้เสนอรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างเป็นกลาง  มีลักษณะผสมผสานโดยน าเอาข้อดีของรูปแบบต่าง ๆ  
และขณะเดียวกันได้หลีกเลี่ยงหรือเตรียมป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น รูปแบบการประเมินที่น่าจะ
เหมาะสมมากที่สุด  คือ  National  Test  ซึ่งมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

1.  เป็นการประเมินตามระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรก าหนด  คือ  ประถมศึกษาปีที่  3  
ประถมศึกษาปีที่  6  มัธยมศึกษาปีที่  3  และมัธยมศึกษาปีที่  6 

2.   เป็นการประเมินที่ให้ผู้เรียนทุกคนในปีที่ก าหนดได้รับโอกาสเข้าสอบ 
3.   เป็นการประเมินเฉพาะวิชาหรือสมรรถภาพที่จ าเป็นและมีความส าคัญตามระดับชั้น 
4.   เป็นการประเมินที่ใช้เคร่ืองมือทั้งแบบ  High-Qualitily  Mutiple  Choices             

แบบเขียนตอบและแบบ  Performance 
5.   ผลการประเมินสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาและภูมิภาคได้อย่าง

น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบข้ามเวลาเพื่อดูแนวโน้มของการพัฒนา 
6.   ผลการประเมินสามารถเป็นเคร่ืองบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  

ระดับสถานศึกษาและระดับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  อย่างสมเหตุสมผล 
การวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติแบบ  National  Test  ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการประเมินตาม

มาตรา  3  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เป็นการประเมินเพื่อรักษาความมีเอกภาพด้าน
นโยบาย  (มาตรา  9)  และเป็นการประเมินที่สนับสนุนหลักการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชาติ  สร้างคน  
และสร้างงานตามนโยบายของรัฐบาล 
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3. รูปแบบการออกข้อสอบตามแนวการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              
ขั้นพื้นฐาน (O net) 
 

รูปแบบของข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) มีดังนี ้
  1. แบบปรนัย แบบเลือกตอบข้อสอบรูปแบบนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกค าตอบ

ที่ถูกที่สุดเพียง 1 ค าตอบ แบ่งเป็น 
   1.1 ประเภท 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
   1.2 ประเภท 4 ตัวเลือก 2 ค าตอบ 
   1.3 ประเภท 5 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
   1.4 ประเภท 5 ตัวเลือก 2 ค าตอบ 
  2. แบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 
  3. แบบปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 ค าตอบ 
  4. แบบเลือกค าตอบจากกลุ่มสัมพันธ์กัน นักเรียนจะต้องเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด
จากแต่ละกลุ่มตัวเลือก ซึ่งค าตอบจากแต่ละกลุ่มจะมีความสัมพันธ์กัน 

5. แบบระบายค าตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลขนักเรียนระบายตัวเลขซึ่งเป็นค าตอบของ
โจทย์ในแต่ละข้อ ลงในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และรูปแบบของข้อสอบ  
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และรูปแบบของข้อสอบ  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบ (ข้อ) รวม 
1 ภาษาไทย 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 20 25 

2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพันธ์กัน 

5 

2 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
 

45 50 

2.ปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 5 
3 ภาษาอังกฤษ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 40 40 
4 คณิตศาสตร์ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 16 20 

2.แบบระบายค าตอบที่เป็นค่า 4 
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ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบ (ข้อ) รวม 
หรือตัวเลข 

5 วิทยาศาสตร์ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 30 32 
2.ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 
ค าตอบ 

2 

6 สุขศึกษาและ            
พลศึกษา 

1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 21 23 
2.ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 
ค าตอบ 

2 

7 ศิลปะ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 17 20 
2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพันธ์กัน 

3 

8 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 22 23 
2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพันธ์กัน 

1 

(ข้อมูลจาก website สทศ) 
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และรูปแบบของข้อสอบ  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบข้อสอบ จ านวนข้อสอบ (ข้อ) รวม 
1 ภาษาไทย 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 50 52 

2.แบบปรนัยหลายตัวเลือก 
มากกว่า 1 ค าตอบ 

2 

2 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 45 50 
2.ปรนัยหลายตัวเลือก 1 ค าตอบ 5  

3 ภาษาอังกฤษ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 50 50 
4 คณิตศาสตร์ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 25 30 

2.แบบระบายค าตอบที่เป็นค่า
หรือตัวเลข 

5 

5 วิทยาศาสตร์ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 40 45 
2.ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 
ค าตอบ 

5 

6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 36 38 
2.แบบปรนัยหลายตัวเลือก 
มากกว่า 1 ค าตอบ 

2 

7 ศิลปะ 1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 36 38 
2.ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 ค าตอบ 2 

8 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 41 44 
2.แบบเลือกค าตอบจากกลุ่ม
สัมพันธ์กัน 

3 

(ข้อมูลจาก website สทศ) 
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4. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 36 
ก าหนดว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาที่อยู่ใน สังกัดในเขตพื้นที่ 5 อ าเภอทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  คือ   
 1. อ าเภอฝาง   เป็นที่ต้ังของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
 2. อ าเภอแม่อาย      ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา ห่างจากที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 13 กิโลเมตร 
 3. อ าเภอไชยปราการ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพื้นที่การศึกษา ห่างจากที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 25 กิโลเมตร 
 4. อ าเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพื้นที่การศึกษา ห่างจากที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 70 กิโลเมตร 
 5. อ าเภอเวียงแหง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพื้นที่การศึกษา ห่างจาก
ที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประมาณ 150 กิโลเมตร 

 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่บนถนนเจ็ดยอด ต าบล
เวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
     อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
     อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
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 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
     อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
1.2 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความ
ซับซ้อนเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบถึง 4,893 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา ป่าไม้ และเป็นเขตชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าเป็นแนวยาวกว่า 100 
กิโลเมตร จากอ าเภอฝาง  อ าเภอแม่อาย  อ าเภอเชียงดาว จนถึงอ าเภอเวียงแหง 
 การคมนาคมและการติดต่อระหว่างสถานศึกษาเป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจาก
สถานศึกษาส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  ที่ไกลที่สุดมีระยะทางเกือบ 200 
กิโลเมตร และมีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอีกจ านวนมาก 

ผู้รับบริการประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และจ านวนหนึ่งยังเป็นผู้อพยพจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาขายแรงงาน ท าให้มีเด็กวัยเรียนจ านวนมากที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียน
ราษฎร์  ส่งผลกระทบต่อการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท าให้มีความยุ่งยากและซับซ้อน
มากขึ้น มีจ านวนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกช่วงชั้นต่ ากว่าระดับมาตรฐานประเทศในสาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
 นอกจากนี้แล้ว ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง  น าไปสู่ปัญหาการจัดการศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน 
 จากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร ส่งผลให้นักเรียนจ านวนหนึ่งซึ่งเข้า
เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนของตนไม่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลับในวันเดียว  
ต้องเข้าพักนอนในโรงเรียน ซึ่งต้องเป็นธุระจัดหาที่พักให้ตามสภาพความขาดแคลนในรูปแบบของ
โรงเรียนพักนอน จ านวน 22 โรงเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตาราง 4 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) 
 

ระดับชั้น 
อ าเภอ 

รวม เชียงดาว ฝาง แม่อาย เวียงแหง ไชย
ปราการ 

อ. 1 528 1,012 692 273 365 2,870 
อ. 2 843 1,116 764 310 338 3,371 

รวมปฐมวัย 1,371 2,128 1,456 583 703 6,241 
ป. 1 1382 1,302 1244 458 481 4,867 
ป.2 1197 1,253 1068 428 410 4,356 
ป.3 1217 1,199 1020 412 462 4,310 
ป.4 1235 1,179 1005 436 427 4,282 
ป.5 1249 1,044 886 454 421 4,054 
ป.6 1064 1,076 845 380 381 3,746 

รวมประถม 7,344 7,053 6,068 2,568 2,582 25,615 
ม.1 578 655 543 205 245 2,226 
ม.2 537 653 551 176 190 2,107 
ม.3 444 598 439 147 187 1,815 

รวม ม.ต้น 1,559 1,906 1,533 528 622 6,148 

รวมทั้งสิ้น 10,274 11,087 9,057 3,679 3,907 38,004 
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 5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดต่างๆ ผู้วิจัยค้นคว้าได้ดังนี้ 
ประเทือง เย็นทรวง (2536) ได้ประเมินสมรรถวิสัยของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถวิสัยของ
ครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ฉบับ คือ ด้านความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ด้านการ
สอน ด้านบุคลิกภาพความเป็นครู และด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสร้างคู่มือการใช้ เพื่อน าแบบประเมินที่สร้างไป
ประเมินสมรรถวิสัยของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจคุณสมบัติที่แสดงถึงสมรรถวิสัยที่จ าเป็นของครูคณิตศาสตร์ ได้มาจากวิธี
คัดเลือกครูคณิตศาสตร์ เพื่อนร่วมงานของครูคณิตศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 140 คน 
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองประเมินสมรรถวิสัย ใช้วิธีการสุ่มครูคณิตศาสตร์ เพื่อนร่วมงาน
ของครูคณิตศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 180 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถวิสัย ใช้วิธีการสุ่มครูคณิตศาสตร์ เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2535 จ านวน 324 คน พบว่าแบบประเมินทั้ง 4 ฉบับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าอ านาจจ าแนกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณาเป็น
รายฉบับ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ .9433 ถึง .9722 

ยุพิน ไชยวงค์ (2536) ได้ประเมินสมรรถวิสัยของครูประถมศึกษาในสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถวิสัย
ของครูประถมศึกษาในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ฉบับคือ แบบประเมิน
เชิงวิชาการ ด้านการสอน ด้านมนุษย์สัมพันธ์  ด้านบุคลิกลักษณะความเป็นครู ด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพครู ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมกับสร้างคู่มือ
การใช้ และน าแบบประเมินสมรรถวิสัยทั้ง 5 ฉบับไปประเมินสมรรถวิสัยของครูประถมศึกษาใน
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการส ารวจสมรรถวิสัย
ของครูประถมศึกษา ใช้วิธีการสุ่มครูประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อนร่วมงานของครู
ประถมศึกษาจ านวน 200 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองเคร่ืองมือเพื่อหาคุณภาพของแบบประเมินใช้
วิธีสุ่มครูประถมศึกษา ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานของครูประถมศึกษา และบุคลากรสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 388 คน กลุ่มตัวอย่างที่ท าการประเมินสมรรถวิสัยใช้วิธีการสุ่ม
ครูประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนร่วมงานของครูประถมศึกษาจ านวน 600 คน พบว่าแบบ
ประเมินทั้ง 5 ฉบับเมื่อพิจารณารายข้อมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 และเมื่อ
พิจารณารายฉบับ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ .9149 ถึง .9602  
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คมกฤช ใจค าปัน (2544) ท าการสร้างแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านความกตัญญูกตเวที การพึ่งตนเอง การรู้จักประมาณตน และความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้ค าถามแบบสถานการณ์ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ผลการวิจัย พบว่า แบบวัดที่
สร้างมีอ านาจจ าแนกรายข้อทุกข้อ คือค่าทีที่ได้จากการทดสอบโดยใช้เทคนิค 25% มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้จ านวนข้อที่มีค่าน้ าหนักถ่วงตั้งแต่ .30 ขึ้น
ไป จ านวน 39 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้ง 4 ด้าน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามีค่าตั้งแต่ 
.4295 ถึง .7687 

แสงหล้า โปธา (2544) ท าการสร้างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1,916 คน เคร่ืองมือแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบวัดสมรรถภาพส่วน
บุคคล แยกเป็นตระหนักรู้ตนเอง มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ด้านการควบคุมตนเอง 
และด้านการสร้างแรงจูงใจ มีลักษณะเป็นสถานการณ์ 5 ตัวเลือก ตอนที่ 2 เป็นการวัดสมรรถนะทาง
สังคม เป็นแบบสถานการณ์ 5 ตัวเลือก ผลการวิจัย พบว่า แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์มีความ
เที่ยงตรงเชิงปรากฏทุกข้อโดยการพิจารณาค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ .60 ขึ้นไป มี
อ านาจจ าแนกรายข้อทุกข้อ คือ ค่าทีที่ได้จากการทดสอบโดยใช้เทคนิค 25% ในสมรรถนะส่วน
บุคคลมีค่าตั้งแต่ 1.869 ถึง 11.701 ในสมรรถนะทางสังคมมีค่าตั้งแต่ 1.859 ถึง 14.075 โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยตอนที่ 1 การตระหนักรู้ตนเอง มีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างจริง โดยใช้การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับด้านการควบคุมตนเอง ด้ าน
การสร้างแรงจูงใจ และตอนที่ 2 ของแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
จริงโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ แล้วท าการคัดเลือกข้อที่มีค่าน้ าหนักถ่วงตั้งแต่ .30 ขึ้นไป 
ส าหรับความเชื่อมั่นของแบบวัด ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยมีค่าความเชื่อมั่ นทั้งฉบับ
เท่ากับ .8524 ความเชื่อมั่นของสมรรถนะส่วนบุคคลคือ .7907 และสมรรถนะทางสังคม คือ .7956  

ดรุณี  กันธมาลา (2546)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
ผลการวิจัยพบว่า แผนการเรียนพาณิชยกรรม มีลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  การปรับตัว
เข้ากับเพื่อนในห้องเรียนและนิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ พบว่า 
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เพศและนิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พบว่า การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 


