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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ  เพื่อศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
และเพื่อศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net  ประชากร 
ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ที่เข้าร่วมทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ประจ าปีการศึกษา 2557  แบ่งเป็น โรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 168 โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 76 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบบันทึกคะแนน
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557     การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและสถิติที่ใช้  ได้แก่ 1.ศึกษาระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)                    
2.เปรียบเทียบระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ3.ศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกัด 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ อ าเภอฝาง อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอ                
ไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอแม่อาย 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลโป่งน้ าร้อน ต าบลเวียง 1 และต าบลแม่สูน 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
มาก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดเล็ก 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่สังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ อ าเภอฝาง  อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอแม่อาย  
อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอเชียงดาว 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต าบลเว ียงอุดมสิน (เวียง 2)  ต าบลแม่สูน และต าบลเวียง (เวียง 1) 

คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็ก 
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คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  โรงเรียนที่สังกัดส านักงาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับระดับ
เขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวียงแหง 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดจ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวียงแหง 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศจ านวน 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับเขตพื้นที่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯสันทราย ศูนย์ฯโป่งน้ าร้อน ศูนย์ฯแม่สูน 
ศูนย์ฯเวียงอุดมสิน ศูนย์ฯเวียง 1 ศูนย์ฯท่าตอน 2 ศูนย์ฯศรีดงเย็น ศูนย์ฯเมืองงาย ศูนย์ฯเชียงดาว 
และศูนย์ฯเปียงหลวง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับจังหวัดจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯเวียง 1 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับประเทศจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้แก่ ศูนย์ฯเวียง 1 
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ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่มาก และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด
จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญม่าก 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญพ่ิเศษ 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด
จ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

4.ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัด กับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับระดับ
เขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่จ านวน 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง 
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อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดจ านวน 7 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง  

อ าเภอที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศจ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ อ าเภอฝาง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับเขตพื้นที่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯ เวยีงอุดมสิน (เวียง 2) และศูนย์ฯเปียงหลวง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับจังหวัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯ เวยีงอุดมสิน (เวียง 2) และศูนย์ฯเปียงหลวง 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับประเทศจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯเวียงอุดมสิน (เวียง 2) 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
จ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

5.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกอ าเภอมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง 
ค่อนข้างด ี

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกขนาดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในทุกหน่วยงานต้นสังกัดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง ควรปรับปรุง ถึง 
ค่อนข้างด ี

6.ผลการศึกษาระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานต้นสังกัดตามช่วงระดับคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกอ าเภอมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง 
ค่อนข้างด ี
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ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกขนาดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี 

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกหน่วยงานต้นสังกัดมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ดี 
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อภิปรายผล 
จากผลสรุปการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลเฉพาะประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 
1.ผลการวิจัย พบว่า อ าเภอฝาง อ าเภอเวียงแหง มีระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงสุด
ในสองล าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนในเขตอ าเภอฝาง และอ าเภอเวียงแหงที่เข้าร่วม
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 61 โรงเรียน หรือ
คิดรวมเป็นร้อยละ 36.40 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 31 โรงเรียน หรือคิดรวมเป็น                 
ร้อยละ 40.80 ด้วยจ านวนโรงเรียนที่เข้าสอบจ านวนมาก ส่งผลให้มีจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบมาก
เช่นกัน และในจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบจ านวนมากนั้นย่อมต้องมีความรู้พื้นฐานเดิมที่หลากหลาย 
และความรู้พื้นฐานเดิมนี้ เป็นความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ เร่ืองใหม่                
ซึ่งสอดคล้องกับบลูม (Bloom) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้พื้นฐานเดิมเป็นความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการเรียนในเร่ืองนั้น  การที่มีความรู้เดิมอยู่มากจะเป็นพื้นฐานส าคัญช่วย
ในการรู้ได้มากขึ้น เร็วขึ้น และมั่นคง นอกจากนั้นสภาพบริบทโดยทั่วไปของอ าเภอฝางมีสภาพ
บริบทที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเกษตร ระบบโทรคมนาคมและการ
คมนาคมมีความสะดวก ท าให้ครูและนักเรียนสามารถรับข่าวสารทางการศึกษาหรือรับความรู้ในเชิง
วิชาการใหม่ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง นอกจากนั้นอ าเภอฝางยังเป็นที่ต้ังของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ท าให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอฝางสามารถติดตาม
ข่าวสารในเชิงวิชาการได้สะดวกและรวดเร็วกว่าโรงเรียนในพื้นที่อ่ืน  ส่วนโรงเรียนในเขตอ าเภอ
เวียงแหงนั้น ทุกโรงเรียนสามารถเดินทางไปมาหากันได้สะดวกด้วยระบบคมนาคมที่สะดวก มีการ
ช่วยเหลือในเชิงวิชาการอย่างเข้มแข็ง ผู้บริหารและคณะครูสามารถติดต่องานวิชาการได้สะดวกและ
รวดเร็ว มีการรวมกลุ่มโรงเรียนเพื่อท าค่ายสอนซ่อมเสริมโดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอก
อ าเภอท าให้นักเรียนได้เกิดการทบทวนบทเรียน นอกจากนั้นเกิดจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันจาก
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้คณะครูเกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารในเชิง
วิชาการได้เสมอ สิ่งต่าง เหล่านี้จึงส่งผลให้คะแนนจากการสอบทั้งสองอ าเภอนี้มีระดับคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นสองล าดับแรก 

2.ผลการวิจัย พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 
และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัดและ
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ระดับประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนขนาดใหญ่นั้นมีความพร้อมทั้งในเร่ืองของบุคลากร 
งบประม าณ  สถ านที่  แ ล ะก ารบ ริห ารจั ด ก าร  โดย เฉพ าะ ใน เ ร่ื อ งของบุ ค ล ากรค รู  
ครูสามารถสอนได้ตรงกับความถนัดของตนเอง ตรงกับความรู้ที่ตนเองมี และส่วนใหญ่จะได้สอน
ตรงกับวิชาเอกที่ตนเองร่ าเรียนมา ท าให้เตรียมการสอน ผลิตสื่อการสอนได้ชัดเจน ถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีบุคลากรจากหลายฝ่ายมาร่วมรับผิดชอบร่วมกัน         
ท าให้ไม่เกิดภาวะที่รับผิดชอบงานมากเกินไป ไม่ท าให้กระทบต่อเวลาที่น าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน สิ่งต่าง เหล่านี้จึงส่งผลให้ครูสามารถจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ของนักเรียน  เพราะห้องเรียนที่มีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ย่อมมี
ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
นักเรียน ซึ่งความพร้อมต่าง เหล่านี้ท าให้การบริหารงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เตชะคุปต์ ที่กล่าวว่า บรรยากาศการเรียน
การสอนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นในระดับโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กควร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นจุดเด่นของโรงเรียนและจูงใจให้
ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญของโรงเรียนและน าบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนมากขึ้น 
การ เพิ่มจ านวนนัก เ รียนจะท าให้ได้ รับงบประมาณและบุคลากรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 

3.ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนมีระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งในระดับเขตพื้นที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยทั้งในระดับเขตพื้นที่ และระดับจังหวัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนั้น มีแนวทางการบริหารงานวิชาการที่เป็น
อิสระ ชัดเจน และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โรงเรียนสามารถคัดเลือกบุคลากรครูที่
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนได้เอง โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาครูโดยการเข้ารับ
การอบรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอนของครูเป็นระยะ และเห็นผลได้ในทางปฏิบัติ 
อีกทั้งปัจจบุันนักเรียนมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนมากยิ่งขึ้น ท าให้โรงเรียนเอกชน
มีระบบคัดเลือกนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   อีกทั้งความสนใจต่อการเล่าเรียนของผู้ปกครองที่มีต่อ
บุตรหลานของตนเองก็ยังมีอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดรุณี  กันธมาลา (2546) ที่
พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์  และคะแนนรวมการ
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ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สถิติ .01  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงย่อมส่งผลต่อ
คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติสูงตามไปด้วย 

4.ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในทุกอ าเภอ ทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ทุกขนาด และทุกหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนใหญ่มีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง 
ค่อนข้างด ีทั้งนี้อาจเป็นเพราะ จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้าสอบมีจ านวน 4,485 
คน และจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เข้าสอบมีจ านวน 2,735 คน ด้วยจ านวนนักเรียน
ที่มาก ท าให้คะแนนที่ได้จากการทดสอบมีกระจายที่สูง กล่าวคือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผล
คะแนนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่มีค่าระหว่าง 10.60 ถึง 16.64 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่มีค่าระหว่าง 6.50 ถึง 
12.84 นอกจากนั้นคะแนนของทั้งสองระดับชั้นยังมีลักษณะเป็นการกระจายแบบโค้งปกติ (Normal 
Curve) แบบระฆังคว่ าที่จะพบเสมอในปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมธรรมชาติ  เช่น ความสูงของ
มนุษย์ ระดับสติปัญญาของมนุษย์ สอดคล้องกับเกาส์ (Gauss) ได้น าการแจกแจงแบบปรกติมา
พัฒนาโดยน าไปทดลองในสถานการณ์เดิม  พบว่า ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง จะมีการแจก
แจงในลักษณะโค้งปรกติ ซึ่งพื้นที่ตรงกลางของโค้งปกติน้ันจะมีค่าประมาณร้อยละ 68.20 ของพื้นที่
โค้งปกติทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในทุกลักษณะของตัวแปรมีช่วงระดับคะแนนอยู่ระหว่าง พอใช้ ถึง ค่อนข้างดี              
ที่สอดคล้องพื้นที่ตรงกลางของโค้งปกติที่จะมีค่าประมาณร้อยละ 68.20 ของพื้นที่โค้งปกติทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยที่พบ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงความแตกต่าง
ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) เมื่อจ าแนกตามตัวแปร
ต่าง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปวางแผนในการช่วยเหลือ
นักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน   เช่น ภูมิหลังทางการเรียนของนักเรียน ขนาดโรงเรียน  
ทัศนคติทางการเรียนในรายวิชา  ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคาดหวังของบิดามารดา  ที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
  2.2 ควรใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ทางอ้อมของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) 
 2.3 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาวิจัยในเร่ือง
ท านองเดียวกันนี้ในเชิงปฏิบัติการ เช่น การสอนเพื่อพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O net) เป็นต้น 

 


