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สํานักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทําและเผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานผ่านทาง www.bet.obec.go.th 

เม่ือผม download และ print ออกมาอ่านแล้ว พบประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประเด็น แต่ประเด็นท่ี
ผมสนใจเป็นพิเศษนั้นอยู่ท่ีวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 และข้อท่ี 4 ซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของผู้รู้หลาย ๆ ท่านท่ี
กล่าวว่า การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญ
อย่างไรโปรดอ่านครับ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาเครื่องมือใช้ในการวัดผลในชั้นเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2.เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบท่ีใช้ในการวัดผลในชั้นเรียนกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 3.เพ่ือวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของ
ข้อสอบท่ีใช้ในการวัดผลในชั้นเรียน และ 4.เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้จากการวัดผลในชั้น
เรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลในช้ันเรียนของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยได้แบ่งเป็นสภาพการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ               
เชิงนโยบาย พบว่า  

 1.1 สภาพดําเนินงาน 
  โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับตํ่าบางกลุ่ม
โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบร่วมกันแต่ยังไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
สร้างข้อสอบและจัดทําคลังข้อสอบอย่างไม่เป็นรูปธรรม ซ่ึงมีปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ ครูไม่สามารถสร้างข้อสอบท่ี
มีคุณภาพได้ ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดผู้เชี่ยวชาญ ครูไม่เพียงพอ มีภาระงานในหน้าท่ีนอกเหนือจากการ
สอนมาก ไม่มีสถานท่ีและอุปกรณ์จัดทําคลังข้อสอบ 
 1.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.2.1  ระดับโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูสร้างข้อสอบด้วยตนเองภายใต้กระบวนการสร้าง
ข้อสอบตามหลักวิชาการ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาครูในเรื่องการสร้างข้อสอบ วางระบบบริหารงาน
วิชาการท่ีเป็นเอกภาพในโรงเรียน ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่เพ่ือสร้างคลังข้อสอบ และส่งเสริมให้ครูใช้
สื่อการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 



  1.2.2  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรเข้าร่วมปฏิบัติการสร้างข้อสอบกับโรงเรียน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาครูในเรื่องการสร้างข้อสอบ จัดทําคลังข้อสอบเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างข้อสอบ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลไว้เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียน 
  1.2.3  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรกําหนดนโยบายการสร้าง
ข้อสอบท่ีมีคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาครูในเรื่องการสร้างข้อสอบ
จัดทําคลังข้อสอบในระดับประเทศ ให้บริการแก่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
 
 2.  ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบท่ีใช้ในการวัดผลในช้ันเรียนกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด พบว่า 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนท่ีมีผลสอบ O-NET สูง มีค่าเฉลี่ยร้อยละของข้อสอบท่ี
ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 96.98 และเม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ รองลงมา 
ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก (98.05, 97.76, 95.24) เม่ือพิจารณาจําแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนของสถานศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (97.97, 97.21, 96.83, 6.80, 96.12) ตามลําดับ 
โรงเรียนท่ีมีผลสอบ O-NET ตํ่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของ
สถานศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 95.46 และ
เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง รองลงมา ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่ (95.69, 95.34, 94.90) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจําแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียนของสถานศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (96.83, 96.55, 95.07, 94.41, 94.38) ตามลําดับ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เม่ือพิจารณาจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.00 สูงท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก (96.58, 92.96) ตามลําดับ โรงเรียนท่ีมีผลสอบ O-NET สูง มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.92 และเรียงลําดับค่าเฉลี่ยร้อยละตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จากมากไปน้อย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (99.57, 98.58, 97.56, 97.50, 96.19) ตามลําดับ โรงเรียนท่ีมีผลสอบ              
O-NET ตํ่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาท่ีตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.82 และเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
ร้อยละตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จากมากไปน้อย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้



วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (97.73, 95.89, 95.76, 92.87, 92.14) ตามลําดับ 
 
 3.  ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทางสติปัญญาของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดผลในช้ันเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดย
จําแนกโรงเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม O-NET สูง และกลุ่ม O-NET ตํ่า โดยแต่ละกลุ่มแยกตามขนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า ลักษณะของข้อสอบท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียนมี 2 ลักษณะ คือ 1) แบบปรนัย ได้แก่ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบจับคู่ 2) แบบอัตนัย 
ได้แก่ แบบเขียนตอบสั้น และแบบเขียนตอบอิสระ เม่ือพิจารณาระดับพฤติกรรมของข้อสอบตามประเภทของ
โรงเรียน ซ่ึงสรุปผลได้ดังนี้ 
  3.1  กลุ่มโรงเรียนท่ีมีผล O-NET สูง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ข้อสอบในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส่วนใหญ่วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมา                     
วัดพฤติกรรมระดับจํา ระดับประยุกต์ใช้ และระดับวิเคราะห์ ตามลําดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วัดพฤติกรรมระดับจํามากท่ีสุด รองลงมา วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจ ระดับวิเคราะห์และ
ระดับประยุกต์ใช้ ตามลําดับ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ข้อสอบส่วนใหญ่วัดพฤติกรรม
ระดับเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมา วัดพฤติกรรมระดับจํา ระดับประยุกต์ใช้ และระดับวิเคราะห์ตามลําดับ              
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ข้อสอบส่วนใหญ่วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมาวัดพฤติกรรม
ระดับประยุกต์ใช้ ระดับวิเคราะห์ และระดับจํา ตามลําดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วัดพฤติกรรมระดับจํามากท่ีสุด รองลงมา วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจ ระดับประยุกต์ใช้และระดับ
วิเคราะห์ ตามลําดับ 
  3.2  กลุ่มโรงเรียนท่ีมีผล O-NET ตํ่า พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ข้อสอบใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วัดพฤติกรรม
ระดับเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมา เป็นการวัดพฤติกรรมระดับจํา ระดับประยุกต์ใช้ และระดับวิเคราะห์ 
ตามลําดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมา เป็นการวัด
พฤติกรรมระดับจํา ระดับวิเคราะห์ ระดับประยุกต์ และระดับประเมินค่า ตามลําดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัดพฤติกรรมระดับจํามากท่ีสุด 
รองลงมา วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจ ระดับประยุกต์ใช้ และระดับวิเคราะห์ ตามลําดับ 
  ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมา เป็นการวัดพฤติกรรมระดับจํา ระดับวิเคราะห์ และระดับ
ประยุกต์ใช้ ตามลําดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมา                  
วัดพฤติกรรมระดับประยุกต์ใช้ระดับวิเคราะห์ ระดับจํา และระดับประเมินค่า ตามลําดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วัดพฤติกรรมระดับจํามากท่ีสุด รองลงมา วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจ ระดับวิเคราะห์ และระดับ



ประยุกต์ใช้ ตามลําดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจมาก
ท่ีสุด รองลงมา วัดพฤติกรรมระดับประยุกต์ใช้ระดับวิเคราะห์ ตามลําดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วัดพฤติกรรมระดับจํามากท่ีสุด รองลงมา วัดพฤติกรรมระดับเข้าใจ ระดับประยุกต์ใช้ 
และระดับวิเคราะห์ตามลําดับ 
 
 4.  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนวัดผลในช้ันเรียน (Classroom Assessment) 
กับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า 
  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียน (Classroom Assessment) กับ
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เม่ือพิจารณาระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
ภาพรวม พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียน (Classroom 
Assessment) กับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
  จําแนกตามสถานะของโรงเรียน พบว่า ในกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้น
เรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยโดยท่ีไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน              
(O-NET) ตํ่า พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยโดยท่ีไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สําหรับกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พิจารณาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
   



จําแนกตามสถานะของโรงเรียน พบว่า ในกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผล
ในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนท่ีมี
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ตํ่า พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                    
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ในระดับ
น้อย โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET)  
  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
คะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง
คะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ส่วนกลุ่มโรงเรียน
ขนาดใหญ่ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีความสัมพันธ์เชิงลบ
ระหว่างคะแนนวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
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