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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญ ในการสร้าง
ความได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคม   
ที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ภูมิภาคและของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษา อัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้
ความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศภายใต้แรงกดดันภายนอก ภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คน
ไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ได้แก ่กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น 
 ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูง  
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ในการเรียนรู้และปรับตัว ซ่ึงครูมีหน้าที่เลือกวิธีที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับวัย 
เนื้อหา จุดประสงค์ในการเรียนรู้และผลที่ได้รับ ครูต้องออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก 
(facilitate) ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจาก
ภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล
และสังคมมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนในประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ 
เพราะคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศเป็นสิ่งที่จะชี้นำการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  
ในอนาคต การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถ      
ด้านต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข คุณภาพการศึกษาจึงเป็นประเด็น    
ที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งของสังคม ซึ่งสังคมไทยและกระทรวงศึกษาธิการกำลังให้ความสำคัญ     
เป็นอันดับต้น ๆ และพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งให้สูงขึ้น  ดังนั้น 
องค์การทางการศึกษาต้องมองเรื่องการปรับปรุงคุณภาพว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการ สถานศึกษา    
จึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อย่างเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ร่วมงานทุกคนเปลี่ยนเจตคติ หันมาให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การประสานความร่วมมือ และการมีความสำนึกร่วมกันของ
ผู้ปกครอง รัฐบาลเจ้าหน้าที่ ผู้แทนชุมชน ผู้นำทางธุรกิจ (Arcaro, 1995) 

การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุนการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจน
นวัตกรรมของเทคโนโลยีต่าง มีแหล่งความรู้ใหม่ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายซึ่งเหมือนเป็นโอกาสในทาง
หนึ่งแต่ในอีกทางหนึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ส่งผลให้ประชาชนต้องมีความสามารถและสมรรถนะ 
ในการเลือกเรียนรู้สิ่งใหม่และการปรับตัวเพ่ือการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ระบบการศึกษา 
จึงต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเปิดทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
เชี่ยวชาญในเรื่องที่ถนัด และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว 
ในขณะเดียวกับที่ยังคงต้องมุ่งเน้นการให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเป็นคนดี  
รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยที่เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni, 
1991) ได้ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและกุญแจสำคัญที่ไข
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ไปสู่การเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพนั้น คือ คุณภาพการบริหารโรงเรียน ส่วนออสตินและเรนโนลด์ 
(Austin; & Reynolds,1990) ได้สรุปว่า กระบวนการบริหารของโรงเรียนครูใหญ่มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากสาระสำคัญที่กล่าวมา กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  โดยกำหนดตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ได้แก่ ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี       
รอบด้าน ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละของผู้เรียน  
ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนั้น การประเมินคุณภาพผู้เรียนจึงเป็นภารกิจที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผล 
ที่ตอบสนองของตัวชี้วัดด้านผู้เรียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวเพ่ือให้ทราบถึง
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการกำหนดการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560–2579 
ยุทธศาสตร์  ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพ 

ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทำการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนได้ดำเนินการประเมินตามภารกิจทั้งสองลักษณะ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ
ผู้ เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ทุกคนของโรงเรียนในทุกสังกัด โดยวัด
ความสามารถพ้ืนฐานสำคัญ 2 ด้าน  คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) ภายใต้การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ  (Decentralization)  และความ
โปร่งใสในการจัดสอบ ซึ่งดำเนินการสอบเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  มีผลการประเมินที่มี
ความน่าเชื่อถือ โดยหลังการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ    
เพ่ือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน จำแนกออกเป็นผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศ ภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน ตลอดถึงการสรุปและอภิปรายผล
ในสาระสำคัญที่เก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จึงได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขนาดสถานศึกษากับผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็น
แนวทางในการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้มีความเหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่ เช่น สถานศึกษาในขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 
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ตั้งแต่ระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศสะท้อนคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ และสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงบริหารจัดการ
ประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการศึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษา 5 ขนาด ประกอบด้วย ขนาดเล็ก
พิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ กับ ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน 
(National Test: NT) วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
  2. เพ่ือศึกษาน้ำหนักคาโนนิคอลของขนาดสถานศึกษาแต่ละขนาดที่มีอิทธิพลซึ่งกันและ
กันกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนแต่ละวิชา  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จากเอกสารรายงาน
ผลการรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นนำมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่ 1-1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขนาดสถานศึกษา 
- ขนาดเล็กพิเศษ 
- ขนาดเล็ก 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 
- ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National Test  
: NT) ชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. แหล่งข้อมูล 
  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ในระดับประเทศ

ของของสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันโดยใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ โดยจำแนกเป็น 5 ขนาด ได้แก่ 
ขนาดเล็กพิเศษ  (มีจำนวนนักเรียน 1 - 60 คน) ขนาดเล็ก (มีจำนวนนักเรียน 61 - 120 คน) ขนาด
กลาง (มีจำนวนนักเรียน 121 - 300 คน) ขนาดใหญ่ (มีจำนวนนักเรียน 301 - 500 คน) และขนาด
ใหญ่พิเศษ (มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนข้ึนไป) 
   2. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา  
     ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
     ตัวแปรต้น  คือ  ขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ  
     ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในการนำผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงบริหารจัดการประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย กำหนด
ยุทธศาสตร์ทิศทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. นำข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้มี
ความเหมาะกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น สถานศึกษาในขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตั้งแต่ระดับ
นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
  3. นำผลที่ได้เสนอเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(National Test: NT) ในปีต่อไปได้อย่างตรงประเด็น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน  (National Test: NT)  หมายถึง การประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ
จัดสอบโดยทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้าน
คณิตศาสตร์  (Mathematics)  
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             คะแนนเฉลี่ย  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละเป็นค่าสถิติที่ใช้ในการนำเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (National  Test: NT)   

   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เรียน 
ในสถานศึกษาจากสังกัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับภูมิภาค หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เรียนใน
สถานศึกษาจากสังกัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จำแนกสถานศึกษา
เป็น 6 ลักษณะภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
และชายแดนภาคใต้ 

  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค  หมายถึง  ผลการทดสอบ
ของผู้เรียนในสถานศึกษาจากสังกัดต่าง ๆ  ที่อยู่พ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค  ซ่ึงมีทั้งหมด  
18 สำนักงานศึกษาธิการภาค 

  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  หมายถึง  ผลการ
ทดสอบของผู้เรียนในสถานศึกษาจากสังกัดต่าง ๆ ที่อยู่พ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดซึ่งมีทั้งหมด 77 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  ผลการทดสอบของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 183 เขตและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 5 เขต 

  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนจำแนกตามกลุ่มสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน  
หมายถึง  ผลการทดสอบของผู้เรียนในสถานศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาโครงการพิเศษ  และกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน  

  กลุ่มสถานศึกษาโครงการพิเศษ  หมายถึง  กลุ่มสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมเติมพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ได้แก่  โรงเรียนในโครงการ DLTV โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
โรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  และโรงเรียนร่วมพัฒนา  Partnership  School 

  กลุ่มสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน  หมายถึง  สถานศึกษา  จำแนกเป็น 5 ขนาด 
ได้แก่ ขนาดเล็กพิเศษ (มีจำนวน  นักเรียน 1 - 60 คน ) ขนาดเล็ก (มีจำนวน นักเรียน 61 - 120 คน) 
ขนาดกลาง (มีจำนวนนักเรียน 121 - 300 คน) ขนาดใหญ่ (มีจำนวนนักเรียน 301 - 500 คน) และ
ขนาดใหญ่พิเศษ (มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนข้ึนไป) 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.2 แนวคิดเก่ียวกับความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Primary Capability) 
   1.3 ทฤษฎีการประเมิน (Evaluation Theory) ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  2. แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.1.1 การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้หลายประการและได้เสนอประเด็นที่เน้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการปฏิรูปการศึกษา  โดยกล่าวถึงความมุ่งหมายและ
หลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษาแนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประเด็นที่กฎหมายระบุนี้ถือ
ได้ว่าครอบคลุมสาระเนื้อหาที่จำเป็นในการจัดการศึกษามากอยู่แล้ว  และผู้ที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษามีภาระในการขยายความ หรือลงรายละเอียดภาคปฏิบัติเพ่ือนำไป ดำเนินการให้เกิดผล 
(ปรัชญา เวสารัชช์, 2545) สาระของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 โดยสังเขป ดังนี้ 
   1.1.2 ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถ
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อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ตามความข้างต้น เป้าหมายของการจัดการศึกษาจึงอยู่ที่คนไทย
โดยทั่วไป ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีประโยชน์ มีความครบถ้วนทุกด้าน คือ 
    1. ทางกาย คือมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง หมายความว่าการจัดการศึกษาต้อง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมกีฬาส่งเสริม
ความรู้ด้านโภชนาการ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อสุขลักษณะ ปลอดจากภาวะ
มลพิษ ปลอดจากยาเสพย์ติด และปลอดจากภัยทั้งหลายที่อาจกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์ (อุบัติเหตุ การประทุษร้าย) หรือธรรมชาติ (น้ำท่วม ไฟไหม้ 
พายุ โรคภัยไข้เจ็บ) นอกเหนือจากหน้าที่ในการส่งเสริมสุขอนามัยแล้ว  ผู้รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาต้องคาดการณ์และเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพ่ือผ่อนคลายหรือแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 
    2. ทางจิตใจ คือมีจิตใจที่อดทนเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่เกิดได้
อย่างมสีติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทนอดกลั้นต่อแรงกดดันต่าง ๆ 
    3. ทางสติปัญญา คือการใช้ความคิดและเหตุผล 
    4. ความรู้ คือการมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
สังคมปัจจุบัน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะ 
ด้านภาษา คณิตศาสตร์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
อย่างสมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ภูมิปัญญา
ไทย ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
    5. คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รักชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความละอายต่อการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้อ่ืน
และสังคม 
                   6. มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณ์ไทย มีมรรยาทและ
การวางตนในสังคม รู้จักประมาณตนเอง 
    7. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ผู้ได้รับการศึกษาจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน และดำเนิน
บทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
            โดยสรุป คุณลักษณะที่กล่าวข้างต้นเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้น เริ่มต้นที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ปลูกฝังถ่ายทอดอบรม  หมายความว่า ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี คือรักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีไว้เป็นแบบอย่าง
คุณลักษณะที่ดีอันเป็นที่พึงประสงค์นี้ถือเป็นมาตรหรือดัชนีชี้วัดและช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง
และตั้งความคาดหวังให้แม่แบบสำหรับลูกหลานตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะดังกล่าว  
เพราะหากแม่แบบไม่ดี เยาวชนก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาตามไปด้วย 
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   1.1.3 หลักการในการจัดการศึกษา 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดหลักการศึกษาไว้และใช้
หลักการดังกล่าวเป็นตัวกำหนดสาระเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาหลักสำคัญในการจัด
การศึกษา (ตามมาตรา 8) กำหนดไว้ 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการ
พัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
                 1. การศึกษาตลอดชีวิต ถือว่าการจัดการศึกษานั้นเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับ
ประชาชนหลักการคือ คนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การศึกษานี้ต้อง
ครอบคลุมทุกด้าน มิใช่เฉพาะชีวิตการงานเท่านั้น  เพราะไม่เพียงบุคคลต้องพัฒนาตนเองและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพของตน คนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน
และประเทศโดยส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ เพราะสังคม เศรษฐกิจสภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว จึงจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปรอบตัวเพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม 
                2. การมีส่วนร่วม สังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมนั้น
แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษา ร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมติดตามประเมิน ส่งเสริมให้กำลังใจและปกป้องผู้ปฏิบัติงาน  
ที่มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม หลักการนี้ถือว่าอนาคตของประเทศและความจำเริญรุ่งเรืองของสังคมไทย 
เป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนมิใช่ถูกจำกัดโดยตรงในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นทั้งสิทธิ
และหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะเข้ามีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคของการจัดการศึกษา ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและช่วยดูแลการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 
               3. การพัฒนาต่อเนื่อง การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันกับ
ความรู้ที่ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนานี้มีทั้งการค้นคิดสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ การ
ประยุกต์ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่มีอยู่ และการติดตามเรียนรู้เนื้อหาสาระที่มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นมาแล้ว 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าครูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ต้องถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญ ในการ
ปรับปรุงตนเองให้ทันโลก และทันสมัย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การรับความรู้มาถ่ายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจอาจก่อความ
เสียหายโดยไม่คาดคิด จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันดูแลให้ความรู้ ใหม่ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและสังคมอย่างแท้จริงนอกจากนี้กฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยังได้
ระบุหลักในการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาไว้ด้วยในมาตรา 9 อธิบายไว้ดังนี้ 
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     3.1 หลักเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หมายความ
ว่า การจัดการศึกษาจะเน้นนโยบาย หลักการ และเป้าประสงค์ร่วมกัน แต่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ใช้ ดุลยพินิจเลือกเส้นทางและวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของตน 
     3.2 หลักการกระจายอำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริหารที่ให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้เอง (School-
based management) ตามหลักการนี้ จำเป็นต้องแยกภาระงานด้านนโยบายเกณฑ์และมาตรฐาน
ออกจากงานด้านปฏิบัติหรืองานบริการ ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เกณฑ์
และมาตรฐาน ส่วนเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจให้หน่วยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ 
การตัดสินใจด้วยตนเองโดยหน่วยงานส่วนกลางทำหน้าที่ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุน
ให้หน่วยปฏิบัติที่ได้รับมอบอำนาจสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.3 การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา      
ทุกระดับและประเภทการศึกษา ตามหลักการนี้ ในเมื่อหน่วยปฏิบัติได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการ  
ได้อย่างคล่องตัวพอควรแล้วจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ เพราะ
การมอบอำนาจโดยไม่มีกติกาเท่ากับมอบให้ทำงานโดยไม่มีเป้าหมาย ซึ่งไม่สามารถประเมินได้ในเมื่อ
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทรัพยากรสนับสนุนแก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา    
ซึ่งอาจเปรียบ เสมือนการซื้อสินค้าหรือบริการต้องมีสิทธิกำหนดคุณค่าและลักษณะของสิ่งที่ต้องการ
ซื้อโดยยึดเป้าหมายผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งหน่วยปฏิบัติเอง 
ก็ต้องวางระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อสินค้า  และบริการของตน จากนั้น
จำเป็นต้องมีการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อย่างน้อยผลการประเมินจะส่งเสริมให้ผู้จัดการศึกษาแต่ละระดับ    
ได้ตระหนักว่าผลการดำเนินการของตนเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์ชี้วัด
ของระบบประกันคุณภาพ และต้องหาทางปรับปรุงผลการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานและรักษา
ระดับการประกันคุณภาพของตนให้จงได้ รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นด้วย 
      3.4 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
การพัฒนาต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น การกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการอบรม
มาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ โดยมีเจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับ
ที่พึงประสงค์ และกระตุ้นส่งเสริมให้พัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับ
การศึกษาโดยตรง 
      3.5 การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการจัดการศึกษา ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลที่มี
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ความรู้ความชำนาญในการเรียนการสอน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนเป็น
ทรัพยากรจำเป็นแต่รัฐไม่สามารถจัดหามาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ จึงถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในการจัดการศึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ครูอาจเชิญผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่มี
ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาช่วยสาธิตหรือสอนวิชาที่เก่ียวข้องได้ 
     3.6 การมีส่วนร่วม การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆจะ
ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมเสนอแนะ กำกับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของ
สังคมโดยรวม 
   โดยสรุปหลักในการจัดการศึกษา ได้แก่ หลักเอกภาพ ด้านนโยบาย หลักการกระจาย
อำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาต่อเนื่อง  การระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการจัดการศึกษา และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็น
ส่วนที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินการจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบระเบียบ  และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากที่สุดอันจะส่งผลให้มีประชากรที่มี
คุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปอย่างไรก็ดีการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงหลักการ
ดังกล่าวขั้นต้นนั้น ยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษามี
ความสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการจำกัดวัย หรืออายุในการเข้า
รับการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาสามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้ในทุกระดับจึง
ต้องมีการกำหนดระบบการจัดการศึกษาขึ้นในรูปแบบระบบที่หลากหลายซึ่ง  พระราชบัญญัต
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กล่าวถึงระบบการจัดการศึกษาไว้เช่นกัน 
   1.1.4 ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
          ระบบการศึกษาในแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ยึดแนวทางมาตรฐาน
เดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงระหว่างกันได้ ยิ่งสังคมโลกพัฒนาไปมากเท่าใดความใกล้ชิดที่
เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม  ก็ยิ่งทำให้แต่ละประเทศมี
ระบบการศึกษาใกล้เคียงกันมากเท่านั้น ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็น
สำคัญตามสาระต่อไปนี้ 
   1.1.4.1 รูปแบบของการจัดการศึกษา รูปแบบการศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดนั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อธิบายไว้ดังนี้ 
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     1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาในระบบเช่นนี้ หมายถึงการศึกษาที่จัดรูปแบบไว้แน่นอนเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันส่วน
ใหญ่จัดในโรงเรียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ซึ่งเรารู้จัก
คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว การศึกษาในระบบอาจจัดในชั้นเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกลก็ได้ 
     2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ
ของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การศึกษานอก
โรงเรียน การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น 
     3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดล้อมสื่อ
หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ การศึกษารูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้สามารถ
เลือกเนื้อหาที่สนใจเป็นประโยชน์กับตนได้ และสามารถใช้เวลาที่ปลอดจากภารกิจการงานอ่ืนศึกษา
เล่าเรียนได้ จึงเรียกว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  ทั้งนี้รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยมี
หลากหลาย เช่น การฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาจากเอกสาร การเยี่ยมชม การชม การสาธิต การรับ
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสืบค้นเนื้อหาสาระจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ร่วมกับชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ผู้บริหารและครูควรเข้ามามีส่วน
ใกล้ชิดร่วมมือกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 
    โดยสรุป ระบบการจัดการศึกษาของประเทศมี 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การศึกษา ใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสนองความต้องการและ
ความพร้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับประโยชน์จากการ
จัดการศึกษาอย่างสูงสุด ซึ่งนอกจากจะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลายหลาย   
ของผู้เรียนแล้ว ยังต้องมีการแบ่งระดับการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย 
    1.1.4.2 ระดับการศึกษา การจัดการศึกษาอาจแบ่งออกได้หลายระดับแล้วแต่
วัตถุประสงค์ของผู้จัด เช่น แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา เป็นต้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็นสองระดับ คือระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา ซึ่งอธิบายไว้ดังนี้ 
    1.1.4.3 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลเพ่ือการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคม แต่อาจไม่
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เพียงพอในการประกอบอาชีพ ยกเว้นอาชีพที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาจากครอบครัว  หรือจาก
สภาพแวดล้อมวัยเยาว์ การศึกษาระดับนี้ถือเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่รัฐต้องดูแลจัดหาให้ หรือส่งเสริมให้
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนร่วมจัดให้มีข้ึน และถือว่าประชาชนทุกคนควรต้อง
ผ่านการศึกษาระดับพ้ืนฐานหากมองสภาพตามความเป็นจริง ประชาชนยังได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่ครบถ้วน รัฐต้องกำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับเป็นขั้นต่ำไว้ก่อน สำหรับประเทศไทยได้กำหนด
การศึกษาภาคบังคับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้เก้าปี ซึ่งรัฐต้องกำกับดูแลให้เกิดผลให้ได้มากที่สุด 
หลังจากนั้นควรยกระดับการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ในโอกาสต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดว่าประกอบด้วย 
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษาการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 16) ตามมาตรา 18 กำหนดให้การจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา คำว่า สถานศึกษานั้นมีความหมาย 3 
ประการ ซึ่งได้อธิบายไว้ดังนี้ 
     1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
     2. โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
     3. ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันทาง
สังคมอ่ืนเป็นผู้จัดการจัดการสถานศึกษานั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้
มีคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยแต่ละโรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กรรมการประกอบด้วย 
ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 40) โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
สำหรับโรงเรียนเอกชนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้เป็นนิติบุคคล     
ก็ต้องมีคณะกรรมการบริหารด้วยเช่นกัน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนั้น  โดยทั่วไปผู้อำนวยการ
สถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือ การแยก
บทบาทระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหาร คณะกรรมการมีส่วนร่วมตัดสินใจกำหนดนโยบายทิศทาง 
ให้ความเห็นชอบการตัดสินใจสำคัญของสถานศึกษา และกำกับให้ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบาย 
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หลักเกณฑ์หรือระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ของสถานศึกษา  แต่ผู้บริหารมีหน้ าที่บริหารและ            
ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินการของตนความรับผิดชอบนี้ไม่อาจปัดเลี่ยงไปให้คณะกรรมการ 
  1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Primary Capability) 
   ความสามารถพ้ืนฐานที่ใช้เป็นกรอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนนี้ เป็นความสามารถที่
วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนว่าเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  สถานศึกษาต้อง
จัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินและแนวคิดในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่าความสามารถด้านพ้ืนฐานเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเรียนรู้  
เนื้อหาความรู้เชิงบูรณาการโดยในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุสมรรถนะพ้ืนฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้       
3 ด้าน (3Rs) ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ดังนั้น 
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Primary Capability) ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงประกอบด้วย ความสามารถตามกรอบตัวชี้วัด      
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน 
(Student Outcomes) จากแนวคิดในศตวรรษที่  21 ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย  และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
       ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและ
แปลงจากสถานการณ์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตจริง (Problem in context) 
ให้เป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical problem) การใช้ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา
การเชื่อมโยง การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผลโดย
อาศัยข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ประเมินและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพ่ือนำไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/
พยากรณ์สถานการณ์ปัญหาหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
    สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ 
     มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้
จำนวนในชีวิตจริง 
     มาตรฐาน  ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา 
    สาระที่ 2 การวัด 
     มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
    สาระที่ 3 เรขาคณิต 
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     มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
     มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization)ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
    สาระที่ 4 พีชคณิต 
     มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจ วิเคราะห์รูปแบบ (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
    สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
     มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2) ความสามารถด้านภาษาไทย 
       ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน กระบวน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือสรุปความ สืบค้น แสวงหา
ความรู้ อย่างต่อเนื่อง นำเสนออย่างสร้างสรรค์ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนำไป
แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันและรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาแสดง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีในสังคม โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
    สาระที่ 1 การอ่าน 
     มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
    สาระที่ 2 การเขียน 
     มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
    สาระที่ 3 การฟัง การด ูและการพูด 
     มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
    สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
     มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
    สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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 1.3 ทฤษฎีการประเมิน (Evaluation Theory) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
          มีนักการศึกษาหลายทา่นได้กลา่วถึงความหมายของการประเมิน ดังนี้ 
                      ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) กล่าวว่า ความหมายของการประเมินได้รับการพัฒนามา   
อย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากความเข้าใจที่ว่าการประเมินเป็นสิ่งเดียวกันกับการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   
การประเมินเป็นกระบวนการศึกษาสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย การประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การประเมินเป็นการช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การประเมินเป็น
การสนองสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลึกและการประเมินเป็นการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน  
    Cronbach (1963) การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมและใช้
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการอยู่ที่ความต้องการทราบผลโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและส่วนใดของโครงการที่ควรจะปรับปรุง  
                       Akin (1963) การประเมินเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจด้วยการ
คัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม การรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานสรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม  
                       Stufflebeam (2001) การประเมิน เป็นการระบุปัญหาการจัดหาและการเสนอ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม  
กล่าวโดยสรุปคือ การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการประเมินผลการ 
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่กำหนดไว้โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม  
   แนวคิดทฤษฎีของนักประเมินผลที่สำคัญ 
    Alkin และ Christie ได้แกะรอยแนวคิดของนักทฤษฎีทางการประเมินต่างๆ  ใน   
แต่ละยุคและได้เขียน Evaluation Roots ในปี ค.ศ. 2004 ปรับปรุงใหม่ในปี 2012 โดยส่วนประกอบ
ของต้นไม้แห่งการประเมิน ได้แก่ รากของการประเมินอยู่บนฐานของหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
(social accountability) หลักการสืบเสาะ แสวงหาความจริงทางสังคม (social inquiry) และญาณ
วิทยา (epistemology) ซึ่งเป็นศาสตร์หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้ และได้จัดความรู้ทางการประเมิน
เป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้โดยแบ่งเป็น การประเมินที่เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ (use) การประเมินที่
เน้นทางวิธีการ (Methods) และการประเมินที่เน้นด้านคุณค่า (valuing) (Carden, F., & Alkin, M. 
C., 2012) เมื่อนำแนวคิดของนักประเมินในแต่ละยุคมาจัดตำแหน่งบนต้นไม้และสาขากิ่งก้านของการ
ประเมินเพ่ือรวบรวมแนวคิดของนักประเมินให้เป็นหมวดหมู่จึงได้ต้นไม้แห่งการประเมินแนวคิด
ทางการประเมิน Michael Scriven แนวคิดทางการประเมินของ Scriven มุ่งในเรื่อง Consumer-
Oriented Evaluation โดยเน้นความต้องการจำเป็นของ Consumer หรือเป็นการประเมินแบบ 
Need-Based Evaluation ตามแนวคิดของ Scriven การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่า (merit, 
worth, value) ความสำคัญ (significance) ของสิ่งที่มุ่งประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ (criteria) เช่นใน
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เรื่องต้นทุน (costs) และความคุ้มค่า(benefits) โดยเกณฑ์การประเมินจำแนกได้เป็นเกณฑ์สัมบูรณ์ 
(absolute criteria) ซึ่งกำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานซึ่งเป็นเกณฑ์จุดตัดที่ยอมรับได้  และเกณฑ์
สัมพัทธ์ (relative criteria) ซึ่งกำหนดคุณภาพโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยทำในอดีต บทบาท
หน้าที่ของผู้ประเมินต้องทำการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ส่วนบทบาทของการประเมินนอกจาก 
Goal Based Evaluation ซึ่งประเมินผลลัพธ์อิงวัตถุประสงค์ของโครงการตามแนวคิดการประเมิน
แบบ Tylerian แล้ว Scriven ยังได้เสนอการประเมินแบบ Goal Free Evaluation ซ่ึงประเมินผลที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของโครงการทั้งผลที่คาดหมายและไม่คาดหมาย ผลทางบวกและลบ และนอกจาก
จะประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลลัพธ์ (Product Evaluation) 
ตัดสินคุณค่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลง Scriven ได้เสนอว่าควรมีการประเมินความก้าวหน้า (Formative 
Evaluation) ระหว่างการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ทั้งนี้
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ดีและตอบสนองความต้องการจำเป็นของ 
Consumer นอกจากนี้ Scriven ยังไดก้ล่าวถึงการประเมินแบบ Intrinsic และ Payoff โดย Intrinsic 
Evaluation เป็นการประเมินเกี่ยวกับเป้าหมาย โครงสร้าง ระเบียบวิธีการ คุณลักษณะ ทัศนคติของ 
staff การอำนวยความสะดวก ความน่าเชื่อถือ ส่วน Payoff Evaluation เป็นการประเมินผลกระทบ
ที่ เกิดกับ clients (Scriven, M., 2011) จุดเด่นแนวคิด Scriven คือ Goal Free Evaluation ซึ่ง
ประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของโครงการทั้งผลที่คาดหมายและไม่คาดหมาย  ผลทางบวกและลบ 
ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดการประเมินแบบเดิมซ่ึงอิงเพียงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเดียว 
   แนวคิดทางการประเมิน CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam 
    แนวคิดการประเมิน  CIPP Model เป็นกระบวนการที่ เป็นระบบเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพ คุณค่า(Merit/Worth) และความสำคัญ (Significance) ของสิ่งที่มุ่งประเมินเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ (decision making)โดยมาตรฐานของการประเมินอยู่บนหลักของประโยชน์ (Utility) ความ
เป็นไปได้ (Feasibility) ความชอบธรรม (Propriety) ความถูกต้อง (Accuracy) ในการประเมิน CIPP 
Model นักประเมิน (Evaluator) ต้องร่วมมือกับผู้ให้การประเมิน (Client/Stakeholder) ในสิ่งที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) ความต้องการจำเป็นของผู้ใช้ 
      Context evaluation เป็นการประเมินบริบทซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการจำเป็น
ของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ (beneficiaries needs) สินทรัพย์ (assets) ที่มีและปัญหา (problems) 
ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมในการประเมินซึ่งรวมถึงการเมืองในการประเมิน  (political dynamics) 
ด้วยโดยการประเมินบริบทเกี่ยวข้องกับ core values ในการกำหนดเป้าหมาย (Goal-setting tasks) 
    Input evaluation เป็นการประเมินสิ่งนำเข้า เพ่ือการวางแผน (plans) การเลือก
กลยุทธ์ (strategies) ที่ตอบสนองต่อ needs และมีความเป็นไปได้ ตลอดจนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
กับแผนงาน (budgets of the selected approach) 
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    Process เป็นการประเมินกระบวนการในการดำเนินงานของโครงการซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการติดตาม(monitor) รวมถึงเอกสาร (document) กิจกรรมต่าง ๆ (activities) 
    Product เป็นการประเมินผลผลิตและผลที่ได้จากโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินดังนี้ การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) การประเมิน ประสิทธิผล คุณภาพ และ
ความสำคัญของผลลัพธ์ที่ได้ (effectiveness evaluation) การประเมินความสำเร็จและ ความ
ต่อเนื่อง (sustainability evaluation) การประเมิน เพ่ือขยายความสำเร็จของโครงการนำไป
ประยุกต์ใช้กับโครงการอ่ืน (transportability evaluation) การประเมิน CIPP Model มีบทบาท
ของการประเมินในเชิงการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และการประเมินผลสรุป 
(summative evaluation)  
   แนวคิดทางการประเมิน Responsive Evaluation ของ Robert Stake  
    Stake ให้ความหมายการประเมินแนวคิด Responsive Approach (Abma,T.A., & 
Stake, R.E., 2001) ดังนี้ การประเมิน (Evaluation) เท่ากับคุณค่าทั้งหมดของโครงการ (Whole 
constellation of values held for a program) ความคาดหวังและเกณฑ์ที่แต่ละบุคคลคิดเห็นต่อ
โค ร งก า ร  (Complex of expectations and criteria that different people have for the 
program) ลักษณะการประเมินแบบ  Responsive Evaluation ในด้านจุดประสงค์  (purpose)   
เพ่ือช่วย client ให้มองเห็นปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านภาพรวมของบริการ (scope of services) 
โดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้การประเมิน  อย่างตรงประเด็นตอบคำถามและให้ข้อมูลผ่าน
การศึกษา ด้านพันธะสัญญา (contracts) โดยวัตถุประสงค์และวิธีการถูกวางโครงสร้างจากจุดเริ่มต้น
และมีความยืดหยุ่นระหว่างการศึกษา ด้านความมุ่งหมายหลัก (main orientation) เกี่ยวข้องกับ
ความคาดหวังว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญ ด้านการออกแบบ (designs) เป็นลักษณะ open-ended และ
ให้รายละเอียดตอบสนองต่อคำถามสำคัญของ clients ด้านระเบียบวิธีการ (methodology) เป็นเชิง
ธรรมชาติ ด้านเทคนิค (preferred techniques) ใช้ case study แสดงออกถึงวัตถุประสงค์ ใช้ 
purposive sampling การสังเกตการรายงานเชิงบรรยายในลักษณะ storytelling ต่อ stakeholder 
ด้านการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ประเมินกับผู้ ใช้การประเมิน  (communications between 
evaluator and client) มีรูปแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะผ่อนคลายและต่อเนื่อง ด้านการแปลผล 
(interpretation) แปลผลคุณค่าที่แตกต่างจากมุมมองของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้าน key 
tradeoffs เน้นการรายงานความมีประโยชน์ของโครงการด้านการลดความอคติ  (provisions for 
reducing bias) ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลจุดเด่นของการประเมินแบบ Responsive Evaluation 
คือการได้ข้อมูลของการประเมินที่ตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
   แนวคิดการประเมิน Four Generation Evaluation Theory Guba & Lincoln 
    Guba และ Lincoln ได้แบ่งยุคของการประเมินออกเป็น 4 ยุคดังนี้ ยุคแรก First 
Generation Evaluation: ยุควัดผล (Measurement) ยุคนี้เริ่มประมาณต้นปี ค.ศ.1900 การประเมิน



19 
 

 
 

มุ่งในเรื่องการวัดผลเป็นหลัก ยุคที่ 2 Second Generation Evaluation: ยุคบรรยาย (Description) 
มุ่งการบรรยายจุดแข็ง จุดอ่อนตาม วัตถุประสงค์เป็นหลัก นักทฤษฎีการประเมินคนสำคัญในยุคนี้
ได้แก่ Tyler ยุคที่ 3 Third Generation Evaluation: ยุคตัดสิน (judgment) มุ่งการตัดสินคุณค่า
ของสิ่งที่ประเมิน นักทฤษฎีการประเมินคนสำคัญในยุคนี้ ได้แก่ Scriven, Eisner จาก 3 ยุคที่ผ่านมา
ของการประเมินพบว่า การประเมินยังไม่สามารถรวบรวมคุณค่าในเชิงพหุมิติ  จึงเกิดยุคที่ 4 คือ 
Fourth Generation Evaluation: ยุคการตอบสนองและสร้างสรรค์ (responsive constructivist) 
โดยมุ่งการประเมินอย่างสร้างสรรค์ ตอบสนองต่อความต้องการของ stakeholders โดยการประเมิน
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือตอบสนองต่อ stakeholders การประเมินประกอบด้วย 
Claims, Concerns, Issues – CCI การประเมินมี  4 ระยะ (Moreau, A. K., & Clarkin, L. C., 
2012) ดังนี้    ระยะที่ 1 การระบุ stakeholders และดึงข้อมูล CCI โดย  
     • C: Claims – ให้ stakeholder เสนอและยืนยันสิ่งที่พึงประสงค์ของโครงการ 
     • C: Concerns – ให้ stakeholder เสนอสิ่งไม่พึงประสงค์ของโครงการ 
     • I: Issues - ค้นหาประเด็นเหตุผลของความไม่สอดคล้อง 
    ระยะที่ 2 การเปิดโอกาสให้ stakeholders แลกเปลี่ยนกันและได้ข้อมูลใหม่ๆ 
    ระยะที่ 3 นักประเมินรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมการสนทนาระหว่างกลุ่ม stakeholder 
เกี่ยวกับ CCI 
    ระยะที่ 4 นักประเมินปล่อยให้กลุ่ม stakeholder อภิปรายตามข้อมูลในระยะ 3 
เพ่ือหามติเอกฉันท์ การประเมินแบบ Four Generation Evaluation Theory มีจุดเด่นคือ (Claims, 
Concerns, Issues-CCI) ผลลัพธ์ที่ไดเ้ป็นข้อยุติสมบูรณ์ เป็นมติเอกฉันท ์อันนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model)  
   รูปแบบการประเมินของ Akin (1963) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CSE 
(center for the study of evaluation approach) โดยมีจุดเน้นของการประเมินคือ การประเมิน
เพ่ือตัดสินใจซึ่ง Akin ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการกำหนดขอบเขตของสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือนำไปสู่การจัดทำรายงานสรุปให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่เหมาะสม
กับการดำเนินงานโครงการ Akin ได้แบ่งขอบข่ายการประเมินเป็น 5 ประเด็น ดังนี้  
    1) การประเมินระบบ (System Assessment) คือ การประเมินผลที่จำเป็นในการ
ให้ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาวะของระบบ  
    2) การประเมินการจัดเตรียมโปรแกรม (Program Planning) คือ การประเมินผลที่
เป็นการให้ข่าวสารเพ่ือช่วยในการเลือกเฟ้นโปรแกรมเฉพาะโดยหวังว่าจะได้พบกับความต้องการ
ทางการศึกษาในแง่ใดแง่หนึ่ง  
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    3) การประเมินการนำไปใช้ (Program Implementation) คือ การประเมินที่มี
ความจำเป็นในการจัดหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่จะนำโปรแกรมมาใช้ได้ดังตั้งใจ และ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่สนใจจะใช้โปรแกรม  
    4) การประเมินเพ่ือปรับปรุงโปรแกรม (Program Improvement) คือการประเมิน
เพ่ือหาข่าวสารระหว่างที่โปรแกรมดำเนินการอยู่ วัตถุประสงค์ต่างๆกำลังจะประสบความสำเร็จและ
ผลลัพธ์ ที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดข้ึน ข่าวสารเช่นนี้ คือคุณค่าของการขยายขอบข่ายโปรแกรม  
    5) การประเมินเพ่ือรับรองโปรแกรม (Program Certification) คือการประเมินผลที่
จำเป็นในการจัดหาข่าวสารที่ผู้ทำการตัดสินใจได้ใช้ในการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าของโปรแกรมและ
ศักยภาพ ในการขยายขอบข่ายให้กว้างขวางของโปรแกรมเพ่ือให้ใช้ได้กับสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกัน  
 จุดมุ่งหมายของการประเมินผล 
  การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 
  1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่า ควรจะ
ยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการได้รับผลตอบแทน
คุ้มค่ากับเงินทุนที่สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด และโครงการที่ดำเนินไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง (Side 
Effects) ทั้งทางบวกและลบหรือไม่ 
  2. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด ถ้าโครงการที่ดำเนินไปแล้วไม่เป็นไป
ตามกำหนดการหรือก้าวหน้าช้า ผู้บริหารโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการช่วงต่อไป หรือปีต่อไป 
  3. เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเราบริหารโครงการไประยะหนึ่งแล้วพบว่าบางโครงการไม่ได้เสีย
ทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกข้อ เราควรนำโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น     
โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น วิธีดำเนินโครงการการขาดความร่วมมือของประชาชน
ขัดต่อค่านิยมของประชาชน หรือสมรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบต่ำ เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล 
เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
  4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) ที่เหมาะสม โดยปกติในการบริหารโครงการนั้น 
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น การ
ประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดมาปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง 
  5. เพ่ือขยายผล ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ สม่ำเสมอ ผลปรากฏว่าโครงการนั้น
บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไปในหลากหลายกลุ่มหรือ
หลากหลายพ้ืนที ่
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 ข้อคิดในการประเมินผล 
  1. ไม่ควรประเมินผลโครงการถ้าเราไม่ประสงค์จะทราบผลของการประเมิน เพราะเป็นการ
สิ้นเปลืองและสูญเปล่า 
  2. การประเมินผลโครงการย่อมไร้ค่า ถ้าไม่มีการนำผลของการประเมินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ “เปรียบเสมือนอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ถ้าปราศจากผู้รับประทาน อาหารนั้นก็ย่อมไร้ประโยชน์” 
นั่นก็คือเน้นให้ผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขมิใช่เก็บผลการประเมินไว้ในตู้เท่านั้น 
  3. การประเมินผลเพียงช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการไม่กระทำผิดซ้ำอีกใน
เรื่องเดิมนั่นคือผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลที่แม่น ตรง และเชื่อถือได้ และควรเป็นบุคคลที่ใจกว้างยอมรับฟัง  
ความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน การทราบผลการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้  ดังคำกล่าวของ นโปเลียนที่ว่า  “ถ้าเราไม่รู้จักปรับ  
กลยุทธ์ในการรบในที่สุดข้าศึกก็จะใช้วิธีการรบเหมือนเรา” ทำนองเดียวกัน ถ้าเราไม่มีข้อมูลจากการ
ประเมินผล เราก็ไม่สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้  
  4. การประเมินผลเป็นการมองย้อนกลับไปในอดีต แต่การวางแผนเป็นการมองไปสู่อนาคต 
(Future) แต่ในปัจจุบันการประเมินผลจะเริ่มมีลักษณะการคิดไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น โดยโครงการขนาด
เล็กซ่ึงเป็นโครงการที่เกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) จะต้องทำเป็นโครงการทดลอง (Experimental 
Project) ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลก่อน ประเมินผลระหว่าง และประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
  5. การประเมินผลที่ด้อยคุณภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสู้ไม่มีการประเมินเสียดีกว่า
นั้นคือในการประเมินผล ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะต้องมีความแม่น ตรง และเชื่อถือได้ 
 สรุปได้ว่า  การประเมินผลมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจในวิธีการ
การดำเนินงาน เพ่ือสามารถติดตาม ประเมินผลได้ถูกวิธี โดยอาศัยองค์ประกอบของการประเมินที่ถูกต้อง   
  เทคนิคที่ใช้ในการประเมินผล 
   เทคนิควิธีการประเมินมีหลายวิธี ซึ่งผู้ประเมินสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
ขนาดประเภท และความซับซ้อนของโครงการ หรือตามขนาดของทรัพยากรด้านคน งบประมาณ และเวลา
ที่มีแต่ในที่นี้ จะใช้เฉพาะเทคนิค Logical Framework รวมถึง Logic Model และ Result Chain Model  
ซ่ึงเป็นเทคนิคที่สนับสนุนการประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี 
  Logical Framework เป็นเทคนิคหนึ่งใช้ในการจัดทำโครงการเป็นระบบ ใช้หลักตรรกะ 
เหตุและผลในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ 
  องค์ประกอบของ Logical Framework เป็นตารางความสัมพันธ์ขนาด 4x4 ช่องเมตริก
โดยมีองค์ประกอบทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
 องค์ประกอบแนวตั้ง ประกอบด้วย 
   1. จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ (Goal) 
   2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objective ) 
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   3. ผลผลิต ( Output ) ระดับผลงานของโครงการ 
   4. ปัจจัยนำเข้า ( Input ) ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
องค์ประกอบแนวนอน ประกอบด้วย 
    1. คำสรุป ( summary ) เป็นคำอธิบายสั้น ๆ ขององค์ประกอบแนวตั้งในระดับต่าง ๆ 
    2. ตัวชี้วัด ( Indicator ) ตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ 
    3. แหล่งข้อมูล ( Source ) บอกแหล่งข้อมูลและวิธีการวัด 
    4. เงื่อนไขความสำเร็จ ( Mean of Verification ) Logic Model 
  Logic Model เป็นเครื่องมือที่สร้างข้ึนสำหรับใช้นำทางเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเหตุและและที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ อาจใช้แผนภาพหรือการอธิบาย หรือแผน
ที่นำทาง (Road map) ในการแสดงความเชื่อมโยงก็ได้ 
  ประโยชน์ของ Logic Model ใช้สำหรับการวางแผนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ   
การประเมินผลโครงการ การสื่อสารโครงการ การเชื่อมโยงของตรรกะของเหตุและผลของความสัมพันธ์ใน
แต่ละกล่องด้วยคำถาม ถ้า...จะเกิด...( If…, then) ตัวอย่างเช่น ถ้าดำเนินกิจกรรม ก จะทำให้เกิดผลผลิต ข 
ถ้าผลผลิตนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ก็จะทำให้เกิด ผลลัพธ์ระยะต้นได้ 
  Result Chain 
  เป็นเครื่องมือที่มีส่วนคล้ายกับ Logic Model แต่ที่แตกต่างคือจะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลตามมาในแต่ละห่วงโซ่ โดยเริ่มจากการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เกิดผลผลิต และ
เมื่อมีการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ต่อไป จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และผลกระทบ   
ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดเป็นตัวบ่งบอกถึงผลที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง 
  ตัวชี้วัด (Indicator)  และเกณฑ์การประเมินผล 
  ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทำการวัดว่ามีปริมาณหรือคุณลักษณะ
เช่นไร สามารถนำมาใช้วัดความสำเร็จ หรือผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้น และจะต้องนำไปตีค่าหรือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะทราบว่าได้สิ่งนั้นมีค่าสูงหรือต่ำ ได้มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด ค่า
คุณลักษณะที่ได้จากตัวชี้วัดมีความหมายภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ 
   1. เงื่อนไขของเวลา กล่าวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลา 
เวลาหนึ่ง เช่น ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 3 เดือน หรือ 1 ปี 
   2. เงื่อนไขของสถานที่ กล่าวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะในเขต
พ้ืนที่ หรือบริเวณ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบที่ทำการตรวจสอบ เช่น สังคม ปัจจัย กระบวนการ หรือ 
ผลลัพธ์ เป็นต้น 
  ประเภทของตัวชี้วัด จำแนกได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเรื่องที่จะใช้ตัวชี้วัดนั้น       
ไปดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการต้องทำงานเชิงระบบเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงมีความจำเป็น
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อย่างยิ่งที่หน่วยราชการต้องจัดทำตัวชี้วัดตามระบบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน จึงขอจำแนกตัวชี้วัด
ตามระบบดังนี้ 
   1. ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า (Input indicators) คือตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำเข้า
สู่การดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด เช่น จำนวนคน จำนวนวัตถุดิบต่างๆจำนวนเงินลงทุน 
   2. ตัวชี้วัดกระบานการ (Process indicators) คือตัวชี้วัดการดำเนินงานในช่วงต่างๆ ว่า
ควรต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
   3. ตัวชี้วัดผลผลิต หรือ ผลการดำเนินงาน ( Output indicators) คือตัวชี้วัดที่สามารถ
บอกได้ว่าผลผลิตที่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   4. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome indicators) คือตัวชี้วัดผลอันเนื่องมาจากผลผลิตหรือ
ผลิตผลจากการดำเนินงานทั้งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม 
  5. ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact indicators) คือตัวชี้วัดผลที่เกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทาง
ลบของดำเนินงาน ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเพ่ือให้เห็นผลนั้น ๆ 
 ค่าของตัวชี้วัด 
  ค่าของตัวชี้วัดแสดงเป็นตัวเลขในลักษณะของร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน อัตรา จำนวน
และค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   1. จำนวน (Number)  คือ ตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนสิ่งของหนึ่ง ๆ เช่น จำนวนของสถาน
ฝึกอบรม จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ ฯลฯ 
   2. ร้อยละ (Percentage) คือ จำนวนของเลขกลุ่มหนึ่งซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่ม
หนึ่งโดยปรับให้เลขกลุ่มหลังมีค่าเท่ากับ 100 
   3. อัตราส่วน (Ratio)  คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจำนวนของเลข
กลุ่มหนึ่งกับจำนวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น พ้ืนที่นี้มีผู้หญิง 
1500 คน ผู้ชาย 1000 คน ดังนั้น อัตราส่วนของผู้หญิง : ผู้ชาย เท่ากับ 1500:100 หรือเท่ากับ 1.5:1 
   4. สัดส่วน (Proportion) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนของเลขกลุ่มหนึ่ง       
กับจำนวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยที่จำนวนของเลขกลุ่มแรกนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือรวมอยู่ในจำนวนของ
เลขกลุ่มหลังไว้ด้วย เช่น เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมี 100,000 คน และเกษตรกรทั่วประเทศ         
มีจำนวน 400,000 คนดังนั้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีสัดส่วนเท่ากับ 100,000 หารด้วย 400,000 
หรือ 0.25 หรือ 1 ใน 4 ของเกษตรกรทั้งประเทศ เป็นต้น 
   5. อัตรา (Rate)  คือ อัตราส่วนระหว่างเลขจำนวนหนึ่งกับเลขอีกจำนวนหนึ่งภายใน
ระยะเวลาหนึ่งหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การนำจำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเป็นตัว
ตั้งหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น แล้วปรับฐานให้เท่ากับ 100/1000/100000 เช่น 
อัตราการตายของไก่เท่ากับ 45 ต่อการเกิดแล้วมีชีวิต 1,000 ตัว 
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   6. ค่าเฉลี่ย (Average หรือ Mean) คือ ตัวเลขซึ่งเฉลี่ยจากกลุ่มตัวเลขจำนวนหนึ่งที่เป็น
ประเภทเดียวกัน กล่าวคือ เป็นค่าตัวเลขที่ได้มาจากการรวมค่าของจำนวนตัวเลขทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
หนึ่ง แล้วหารด้วยจำนวนตัวอย่างนั้นทั้งหมดรวมกัน 
  หลังจากที่มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าของตัวชี้วัดในการประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินจะต้อง
วิเคราะห์หรือตีความหมายค่าของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ทั้งห้า (Five Evaluation Criteria) ความ
สอดคล้อง (Relevance)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) 
และความยั่งยืน (Sustainable) 
  การกำหนดรายการสำรวจสำหรับผลกระทบควรคำนึงถึง cross cutting issue  และ
แนวคิดเรื่องที่คาดหมาย และมิได้คาดหมาย ทางบวก และลบ ปัจจัยภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การดำเนินโครงการ 
 ความหมายของเกณฑ์การประเมินผล (Criteria) 
  เกณฑ์การประเมินผล (Criteria) คือ ระดับที่กำหนดไว้หรือมาตรฐานที่ควรจะเป็นเพ่ือใช้ใน
การตัดสินโครงการ หรือ แผนการโดยจะตัดสินตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดคือ ตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัว
ประเด็นจนถึงการประเมินผลสำเร็จโครงการในภาพรวม 
   ระดับของเกณฑ์การประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   1. เกณฑ์การประเมินผล 2 ระดับ คือการกำหนดค่าให้มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
เช่น ผ่านหรือไม่ผ่าน ได้หรือตก ข้อเสียคือ จะทราบผลการประเมินเพียงแค่ผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นการ
ประเมินบางอย่างต้องการรายละเอียดผลการประเมินมากกว่านี้ 
   2. เกณฑ์การประเมินผลมากกว่า 2 ระดับ คือ การกำหนดค่าเป็นตัวเลขตามลำดับ ซึ่ง
มากกว่า 2 ระดับ ขึ้นไป เช่น 3 ระดับ หรือ 5 ระดับ เช่น 
    พึงพอใจน้อยมาก  เท่ากับ   ระดับ 1 
    พึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ   ระดับ 2 
    พึงพอใจมาก เท่ากับ  ระดับ 3 
    ซึ่งการกำหนดเกณฑ์ประเมินจะมีความยุ่งยากกว่า 2 ระดับทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (เชิงปริมาณต้องกำหนดจุดผ่านหรือจุดกึ่งกลางที่เป็นตัวเลขให้ได้ก่อน ส่วนเชิงคุณภาพต้อง
กำหนดลักษณะเกณฑ์เป็น   เชิงบันไดค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ) 
 หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   1. มโนทัศน์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
    การวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
ของครูนั้นควรจะจัดบรรยากาศของห้องเรียนที่มีการเรียนรู้เป็นหัวใจ และมีการวัดประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพการสอนและการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลัก โดยครูต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดที่สำคัญ
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คือ มีความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด
โดยผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับความเอาใจใส่เท่าเทียมกัน ยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอบ
และการให้คะแนนเป็นเพียงแนวปฏิบัติหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือเป็น
ข้อมูล  ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าการเป็นเครื่องมือจัดลำดับและเปรียบเทียบผู้เรียน 
    2. ความหมายของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
    การวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยการดำเนินการดังกล่าว
เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน นับแต่ก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการเรียน
การสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด นำผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด
ในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร ข้อมูลที่ได้นี้นำไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้แก่ผู้เรียน การตัดสินผลการเรียนรู้รวบยอดในเรื่อง
หรือหน่วยการเรียนรู้หรือในรายวิชาและการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครู โดยผล
ที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นข้อมูลสะท้อนให้ผู้สอนทราบถึงผลการ
จัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการของผู้เรียน ตามหลักสูตรนี้จึงเน้นคุณภาพของข้อมูล 
ดังนั้นผู้สอนต้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนสภาพจริง  จะได้
นำไปกำหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนาผู้ เรียน  ผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ     
อย่างถ่องแท้ถึงหลักการ แนวคิด วิธีดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีความถูกต้องยุติธรรม เชื่อถือได้ มีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  
ซึ่งหากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดข้อมูลสำคัญในการ
สะท้อนผลการดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้การวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนระยะต่อไป ไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า  
จะสอดคล้องกับสภาพปัญหา และมีความเหมาะสมกับระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียน       
ในระยะที่ผ่านมา 
  3. คุณลักษณะสำคัญของการวัดผลการศึกษา 
        การวัดและประเมินผลเป็นการวัดทางด้านจิตวิทยามากกว่าการวัดทางกายภาพ จึงมี
ลักษณะที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมจึงมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ (กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์, 2540) 
    1. การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดผลทางอ้อมการวัดส่วนใหญ่เป็นการวัดคุณลักษณะ
ของบุคคล ไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น เจตคติ สติปัญญา ความถนัด ผู้วัดทำการวัดโดยสังเกตพฤติกรรม
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ที่แสดงออกภายนอก แล้วแปลงให้เป็นคุณลักษณะที่ต้องการวัดอีกครั้ง ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้วัดจะต้อง
มีคุณภาพดีผ่านการตรวจสอบ 
                  2. การวัดผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ ในการวัดผลการศึกษาครั้งหนึ่งๆ ยังไม่ครอบคลุม
เป็นเพียงการวัดเพียงจุดเดียวเนื่องจากวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กำหนดขึ้นมีมากมาย ดังนั้นก่อนการ
นำข้อมูลจากการวัดผลไปใช้ในทางการศึกษา ผู้สอนจะต้องมีการวัดอย่างสม่ำเสมอ หลาย ๆ ครั้ง          
ใช้เครื่องมืออย่าหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุม 
                 3. การวัดผลการศึกษาเป็นค่าคะแนนสัมพัทธ์ คะแนนที่ได้จากการวัดผลการศึกษา
ยังไม่มีความหมายในตัวเอง จนกว่าจะได้นำคะแนนนั้นไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานเสียก่อน    
เพ่ือช่วยให้มีความหมายที่เด่นชัดขึ้น 
      4. การวัดผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนเสมอการวัดผลเป็นการวัดทางจิตวิทยา 
สิ่งที่ จะวัดค่อนข้างเป็นนามธรรม และมีตัวแปรแทรกซ้อนมาก เช่น ตัวผู้วัด วิธีการวัด คุณภาพของ
เครื่องมือวัด โดยครูไม่สามารถควบคุมได้ครบถ้วน จึงทำให้โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
               5. การวัดผลทางการศึกษาเป็นการวัดเพ่ือการจัดพวก  เนื่องจากคะแนนดิบมี
ความหมาย ในตัวเพียงตัวเลข ดังนั้นคะแนนที่แตกต่างกันทางตัวเลขไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่า
ความรู้ความสามารถแตกต่างกันเท่ากับความแตกต่างของตัวเลขเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการวัดผล
และประเมินผลการศึกษาแต่ละครั้งและ สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงมีหลักใน
การวัดผลและประเมินผล คือ  
         5.1 ครูต้องวัดให้ตรงจุดมุ่งหมายโดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า 
ครูควรใช้เครื่องมือวัดให้ครอบคลุมทุกด้านโดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย  เลือกเครื่องมือวัดที่
เหมาะสมกบัพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด 
          5.2 ครูต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ หากเครื่องมือไม่มีคุณภาพก็อาจทำให้ผลที่ได้
ไมต่รงตามความเป็นจริง 
                   5.3. ครูต้องคำนึงถึงหลักของความยุติธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญของ        
นักประเมินครูจะต้องทำการวัดโดยไม่มีอคติ มีเกณฑ์การตัดสิน 
                   5.4 การแปลผลให้ถูกต้อง การแปลผลนั้นครูจะต้องพิจารณาความสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการประเมิน ดังนั้นครูจึงควรมีความรู้ทางด้านสถิติด้วย 
                   5.5 ใช้ผลของการวัดและการประเมินให้คุ้มค่า การวัดและการประเมินผลถือได้ว่า
เป็นการลงทุนความคิด เวลา และงบประมาณ ดังนั้นครูควรนำผลที่ได้มาพิจารณาวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นข้อมูลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เป็นข้อมูล
สำหรับแนะแนวผู้เรียนและผู้ปกครอง  
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           นอกจากนี้ยังใช้สาหรับปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียนด้วย นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
(2545) ยังได้แบ่งประเภทของการประเมินผลทางการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผล
ก่อนเรียน การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลรวมสรุป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     1. การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานและ
ทักษะของผู้เรียนว่ามีเพียงพอต่อเนื้อหาที่ครูจะสอนหรือไม่ หากพบว่ายังไม่เพียงพอครูก็จัดให้มีการ
สอนปรับพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาใหม่ 
     2. การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากพบมีจุดบกพร่องในจะประสงค์ใด ครูก็ทำการสอน 
ซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 
     3. การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนว่าผู้เรียนมี
ความรู้ทั้งสิ้นเท่าไร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน มี 4 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบทบาท จุดมุ่งหมาย 
และวิธีการวัดและประเมิน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
      3.1 การประเมินเพ่ือจัดวางตำแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการ
ประเมินก่อนเริ่มเรียนเพ่ือต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการเรียนเพ่ือให้ผู้สอนนำไปใช้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ วางแผน     
และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายชั้นเรียน 
      3.2 การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการเก็บข้อมูล
เพ่ือค้นหาว่าผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นการใช้ใน
ลักษณะประเมินก่อนเรียน นอกจากนี้ยังใช้เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่มักจะเป็นเฉพาะเรื่อง แล้วหาวิธีปรับปรุงเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและ
เรียนรู้ขั้นต่อไป วิธีการประเมินใช้ได้ท้ังการสังเกต การพูดคุย สอบถาม หรือการใช้แบบทดสอบก็ได้ 
      3.3 การประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) เป็นการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน โดยครอบคลุมการทดสอบ
ระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ และเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ขณะที่ผู้เรียนทาภาระงานตามที่กำหนด 
ครูสังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะต้องให้ผู้เรียน
ปรับปรุงอะไร หรือผู้สอนปรับปรุงอะไร เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
      3.4 การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) จะเกิดขึ้น
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด และยังใช้เป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน ทำให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้ยังเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี หรือปลายภาคอีกด้วยการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่างหลากหลาย 
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  4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
        ความหมายของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    ชวลิต ชูกำแพง (2550) กล่าวถึง ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงไว้ดังนี้ 
     1. เป็นการประเมินที่ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลายวิธี  เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพงานของนักเรียน เพ่ือแสดงออกถึงทักษะจากการเรียนรู้ ตลอดจนการกระทำของนักเรียน 
     2. เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรม และทักษะที่จำเป็นของนักเรียน    
ในสถานการณ์ที่เป็นจริงแห่งปัจจุบัน ที่เน้นงานที่นักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ (performance) 
เน้นกระบวนการเรียนรู้ (process) ผลผลิต (products) แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเองด้วย
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินอาจใช้การสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูลจากผลงานและ
วิธีการที่นักเรียนทำ หากครูตัดสินใจจะใช้วิธีประเมินตามสภาพจริง ครูต้องคำนึงเสมอว่าหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินมีความสัมพันธ์กัน 
     3. เป็นการประเมินเชิงปฏิบัติที่สัมพันธ์ มีความหมายที่แท้จริงกับชีวิตประจำวัน
เหตุผลประการหนึ่งของความพยายามพัฒนารูปแบบทางเลือกใหม่สำหรับการประเมิน  คือ          
การประเมินโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน การประเมินผลโดยวิธีการอิงกลุ่ม การใช้แบบทดสอบชนิด
เลือกตอบนั้นมีความล้มเหลว ทั้งในเรื่องการประเมินทักษะระดับสูง และความสามารถของผู้เรียน    
ที่จะปฏิบัติงานที่สัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง การปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพในชีวิตจริง
ต้องการผู้ที่มีทักษะทางสติปัญญา 
     4. การประเมินโดยใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด แทนการใช้แบบทดสอบเป็น
เครื่องมือในการวัดเพียงอย่างเดียว เทคนิคการประเมินจากสภาพจริงมักนิยมทำโดยการรวบรวมงาน
ภาคปฏิบัติได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันการประเมิน
ตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจำวัน 
เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทำหรือผลิตจากกระบวนการทำงานตามที่
คาดหวัง ผลผลิตที่มีคุณภาพจะสะท้อนภาพเพ่ือลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ 
ของผู้เรียนมีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม ่อยู่ในระดับความสำเร็จใด (สุวิมล ว่องวานิช, 2546) 
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้กล่าวว่า การประเมินสภาพจริงเป็นการ
ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้        
ผู้ปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มี
สถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนทั่วไป กล่าวได้ว่า การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นกระบวนการวัดผลอย่างเป็นระบบ       
เป็นวิธีการประเมินความสามารถทุกด้านของผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
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เป็นสำคัญ โดยมุ่งประเมินพฤติกรรมในด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถ 
ในการปฏิบัติ โดยเน้นการวัดทักษะความคิดที่ซับซ้อน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติ 
ในสภาพที่เป็นจริง จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการและเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย  และมีการประเมิน   
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลการวัดที่แสดงถึงพัฒนาการและความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
  สรุปได้ว่า การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด แทนการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการวัด
เพียง  อย่างเดียววิธีการประเมินที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรม  และทักษะที่จำเป็นของนักเรียนใน
สถานการณ์  ที่เป็นจริงแห่งปัจจุบัน ที่เน้นงานที่นักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ (perfomance) เน้น
กระบวนการเรียนรู้ (process) ผลผลิต (products) และแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เปิดโอกาสให้
นักเรียน    มีส่วนร่วมในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
 

2. แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เป็นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ตามเป้าหมายของหลักสูตรและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งดำเนินการ
โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดใน
การดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  2. ความเป็นมาของการทดสอบ 
            การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) เริ่มต้นในปี 2526 (สมัยกรมวิชาการ) โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 5 ระยะ 
ดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2526 – 2546) ประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง) โดย
ดำเนินการทดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2546 – 2554) ทำการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
โดยดำเนินการทดสอบใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  
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  ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2555 – 2558) ทำการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ดำเนินการทดสอบความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ 
และความสามารถด้านเหตุผล 
  ระยะที่ 4 (ปี 2559 – 2561)  ทำการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกสังกัด ยกเว้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (บางโรงเรียน) โดยดำเนินการ
ทดสอบความสามารถ 3 ด้าน ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ และความสามารถ 
ด้านเหตุผล  
   ระยะที่ 5 (ปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน) ประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่  3 ทุกสังกัด ยกเว้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (บางโรงเรียน) โดย
ดำเนินการทดสอบความสามารถ 2 ด้าน ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
  3. การดำเนินการในปัจจุบัน 
  3.1 รูปแบบในการบริหารจัดการ 
           การประเมินคุณภาพการศึกษา (National Test: NT) เป็นการบริหารจัดการจัด
สอบร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับศูนย์สอบจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานศึกษาเมืองพัทยา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (จัดสอบให้เฉพาะโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร) โดยยึดหลักการ
กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ และความบริสุทธิ์ ความยุติธรรมและความโปร่งใสในการจัดสอบ 
โดยมีโครงการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสอบ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2-1 รูปแบบในการบริหารจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา (National Test: NT) 
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  3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 
    3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3.2.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   3.2.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   3.2.4 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
   3.2.5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   3.2.6 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
   3.2.7 สำนักการศึกษาเมืองพัทยา 
   3.2.8 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) 
  3.3 กรอบการประเมินคุณภาพ 
   กรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงประกอบด้วย 
ความสามารถตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Student Outcomes) จากแนวคิดในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2-1 กรอบการประเมินคุณภาพ 
 

ความสามารถ 
จำนวนสาระการ

เรียนรู้ 
จำนวนมาตรฐาน จำนวนตัวช้ีวัด 

ด้านภาษาไทย 5 5 18 
ด้านคณิตศาสตร์ 5 7 14 

  
  3.4 ผลการดำเนินการที่ผ่านมา 
    จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30,638 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 739,144 คน โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2-2  จำนวนโรงเรียนและจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 

ที ่ สังกัด 
จำนวน
โรงเรียน 

ร้อยละของ
โรงเรียน 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

ร้อยละ 
ของ 
ผู้เข้า
สอบ 

1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

26,788 87.43 496,272 67.14 

2 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

2,183 7.12 153,672 20.79 

3 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

46 0.15 3,490 0.47 

4 สำนักการศึกษาเมืองพัทยา (พัทยา) 10 0.03 1,263 0.17 
5 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (โฮมสคูล) 15 0.05 78 0.01 
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 947 3.09 50.551 6.84 
7 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 431 1.41 30,885 4.18 
8 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 218 0.71 2,933 0.40 

ระดับประเทศ 30,638 100 739,144 100 
 
   การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการออกเป็น        
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบผู้เรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทำ
การประเมินความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน 2 ด้าน คือด้านความสามารถคณิตศาสตร์และความสามารถ
ด้านภาษาไทย เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่ว
ประเทศให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และรักษาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ การ
ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2562 มอบเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษารับผิดชอบการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา 
ดำเนินการจัดทำเครื่องมือ และเอกสารประกอบการสอบ ส่งให้แก่เขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ
ประเมินตามมาตรการและดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ผลการประเมินเกิดความไม่น่าเชื่อถือ 
เหตุจากการดำเนินการสอบไม่รัดกุม เคร่งครัด และต้องให้ได้แนวทางดำเนินงานและแนวปฏิบัติ
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เดียวกันทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา จากนั้นรวบรวมกระดาษคำตอบส่งส่วนกลางดำเนินการตรวจและ
ประเมินผล เพ่ือนำผลแจ้งโรงเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
   วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่จำเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
ทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตะเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาระที่สอบและตารางสอบการประเมินใช้เครื่องมือ
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  (Multiple choices) 4 ตัวเลือก แบบทดสอบเขียนตอบ เติม
คำตอบ และแสดงวิธีทำเป็นการวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สัมพันธ์เชื่อมโยงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยเน้น
ทักษะกระบวนการ ทักษะการคิด สมรรถนะสำคัญจำเป็นที่เป็นพ้ืนฐานของผู้เรียน ตารางสอบการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)   ปีการศึกษา 2562 ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 กำหนดสอบในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามตารางสอบ ดังนี้  
 
ตารางที ่2-3 กำหนดการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

 
วันสอบ เวลา  วิชา เวลาสอบ 

 
 

วันพุธที่ 4 มีนาคม 
2563 

09.00-10.30 น. 
ความสามารถด้าน

คณิตศาสตร์ 
90 นาที 

พัก 30 นาที 

11.00 -12.00 น. 
ความสามารถด้าน

ภาษาไทย 
60 นาท ี

 
   3.5 แนวทางดำเนินการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
                    การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน           
ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีแนวดำเนินการ ดังนี้  
        1. จัดเตรียมแผนการประเมินของเขตพ้ืนที่การศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียนตาม 
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมเข้าระบบทางเว็บไซต์ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนนักเรียนโรงเรียน
ให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  
                  2. ประชุมร่วมกับสำนักทดสอบทางการศึกษาเพ่ือกำหนดแผนปฏิบัติงานประเมิน
และตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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        3. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้กับครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการสอบ  
        4. แจ้งกำหนดวันเวลาสอบตามที่ส่วนราชการกำหนดให้ และดำเนินการสอบตาม
คู่มือการจัด สอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
        5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
กำหนดแผนดำเนินงานตามนโยบาย หลักการ และแนวทางท่ีส่วนกลางกำหนด  
         6. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดประชุมเพ่ือ
กำหนด มาตรการแนวปฏิบัติในการจัดสอบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ  
        7. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่  
     7.1 คณะอนุกรรมการประสานการประเมินกับส่วนกลาง 
     7.2 คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานการสอบระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่กับสนาม
สอบในการรับ ส่ง แบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ  
     7.3 คณะอนุกรรมการกำกับการสอบ ห้องสอบละ 2 คน หมุนเวียนต่างโรงเรียน  
     7.4 คณะอนุกรรมการติดตามสังเกตการณ์สอบทุกสนามสอบ  
    8. รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    9. เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารการสอบไว้ในลักษณะ
เอกสารลับทางราชการ  
    10. ดำเนินการจัดสอบตามตารางสอบและระเบียบการสอบโดยเคร่งครัด  
    11. รับผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากส่วนกลางในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาโรงเรียนและรายบุคคล รายงานผลให้กับโรงเรียน  
    12. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประเมินของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
     3.6 การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ให้กับผู้เรียนที่เข้าสอบ สถานศึกษา ศูนย์สอบ หน่วยงานต้นสังกัดและประเทศ ผ่านระบบ NT 
Access โดยแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน จะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ค่าสถิติผล
การสอบรายด้านและภาพรวม ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำแนกเปรียบเทียบตามระดับต่าง ๆ ของคะแนนสอบรายตัวชี้วัดและระดับคุณภาพรายด้าน เป็นต้น 
                   1) การรายงานระดับบุคคล ระบบแสดงแบบรายงานผู้เรียนสามารถเข้าดูผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้แก่ 
    Student 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของนักเรียน 
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         2) การรายงานระดับโรงเรียน 
             สถานศึกษาสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน
ของสถานศึกษาประกอบด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
       School 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน 
                School 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของโรงเรียน 
   School 03: แบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละด้าน 
   School 04: แบบรายงานผลการประเมินนักเรียนจำแนกรายบุคคลในแต่ละตัวชี้วัด 
    School 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
    School 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนผลการประเมิน 
    School 07: แบบรายงานผลการประเมินเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยนักเรียน 
    School 08: แบบรายงานผลการประเมินของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี 
    School 09: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินฯจำแนกนักเรียนรายคน 
     3) การรายงานระดับจังหวัดหรือศึกษาธิการภาค 
        ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของ
ศึกษาธิการภาคประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
    Region 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของศึกษาธิการภาค 
    Region 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของศึกษาธิการภาค 
    Region 03: แบบรายงานผลการประเมินจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
    Region 04: แบบรายงานผลจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
    Region 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
    Region 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมิน 
    Region 07: แบบรายงานผลการเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
    Region 08: แบบรายงานผลผลการประเมินของจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี 
    Region 09: แบบรายงานคา่สถิติพ้ืนฐานผลการประเมินจำแนกตามโรงเรียนการ
รายงานระดับศูนย์สอบหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4) ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประกนัคุณภาพผู้เรียนโดยให้ผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน
ของศูนย์สอบประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
    Local 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
    Local 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) 
    Local 03: แบบรายงานผลการประเมินจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
    Local 04: แบบรายงานผลจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
    Local 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
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    Local 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมิน 
    Local 07: แบบรายงานผลการเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
    Local 08: แบบรายงานผลการประเมินของต้นสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ย้อนหลัง 3 ปี 
    Local 09: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินจำแนกตามโรงเรียน 
   5) การรายงานระดับจังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด 
       ศูนย์สอบสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่านของ
จังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
    Province 01: แบบสรุปรายงานผลการประเมินของจังหวัด (เขตพ้ืนที่) 
    Province 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของจังหวัด (เขตพ้ืนที)่ 
    Province 03: แบบรายงานผลการประเมินจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน 
    Province 04: แบบรายงานผลจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละตัวชี้วัด 
    Province 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
    Province 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามชว่งคะแนนของผลการประเมิน 
    Province 07: แบบรายงานผลการเรียงลาดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียน 
    Province 08: แบบรายงานผลผลการประเมินของจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี 
    Province 09 แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินจำแนกตามโรงเรียน 
   6) การรายงานระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
         ต้นสังกัดสามารถเข้าดูผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยรหัสผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน
ของตน้สังกัดประกอบด้วยข้อมูลแบบรายงาน ดังนี้ 
                  Central 01: แบบรายงานผลการประเมินของต้นสังกัด 
       Central 02: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินของต้นสังกัด 
       Central 03: แบบรายงานผลการประเมินจำแนกรายสังกัดย่อย แต่ละด้าน 
       Central 04: แบบรายงานผลการประเมินจำแนกรายสังกัดย่อย แต่ละตัวชี้วัด 
        Central 05: แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ 
        Central 06: แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการประเมิน 
        Central 07: แบบรายงานผลการเรียงลำดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยของสังกัดย่อย  
        Central 08: แบบรายงานผลการประเมินของต้นสังกัดย้อนหลัง 3 ปี 
        Central 09: แบบรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการประเมินจำแนกตามต้นสังกัดย่อย 
   7) เอกสารธุรการประจำสนามสอบ ในการจัดสอบครั้งนี้ บรรจุอยู่ในซอง โดยแยกออก
จากกล่องข้อสอบและกระดาษคำตอบ มีดังนี้ 
    1) รายชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ติดด้านล่างของอาคารที่เป็นห้องสอบ) 
    2) รายชื่อติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ชุด ติดประตูหน้าห้องและหลังห้อง) 
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    3) แบบ สพฐ.2 แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ (2 ชุด สำหรับเก็บไว้ที่ศูนย์
สอบและส่งคืน สพฐ. อย่างละ 1 ชุด) 
    4) แบบ สพฐ.3 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in)  
    5) แบบ สพฐ.5 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ 
    6) แบบ สพฐ.6 (สำหรับส่งคืน สพฐ.) แบบคำขอแก้ไขข้อมูล สนามสอบละ 2 แผ่น 
    7) แบบ NT1 บัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบระหว่างประธานสนาม
สอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ 
    8) แบบ NT2 บัญชีส่งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบและเอกสารอ่ืน ๆ จากสนาม
สอบถึงศูนย์สอบ 
    9) ซองใส่กระดาษคำตอบเขียนตอบ (Package 3) 
    10) สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ 
    11) กล่องใส่กระดาษคำตอบและเอกสารธุรการสำหรับส่งคืน สพฐ. 
 

3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ปกีารศึกษา 2562 
  การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 เป็นการทดสอบคุณภาพ
ผู้เรียนที่ดำเนินการจัดสอบโดยหน่วยงานระดับชาติ ได้แก่ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test: NT) เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐาน 2 ด้าน 
คือด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
  3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ในระดับประเทศ 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยโรงเรียน
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผล ดังนี้  ด้านภาษาไทย (Thai 
Language) พบว่า โรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัด 
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) พบว่า  โรงเรียน
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตามลำดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่  3 พบว่าในภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
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ระดับประเทศและเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ  ส่วนความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในระดับภูมิภาค 
  1) ผลการเปรียบเทียบผลของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามภูมิภาค พบว่า 
ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านภาษาไทย (Thai Language) 
ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามลำดับ ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ตามลำดับ 
   2) ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้ เรียน  (National Test: NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาคกับระดับประเทศ พบว่า มี
สำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน  9 แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศทุกด้าน/ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 50  มีสำนักงานศึกษาธิการภาคจำนวน 4 แห่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
หรือเท่ากับระดับประเทศ บางด้าน/บางกลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 22.22 มีสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคจำนวน  5  แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกด้าน/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คิด
เป็นร้อยละ 27.78 
               3) ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้ เรียน  (National Test: NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาคกับระดับประเทศ จำแนก
รายด้าน  พบว่า  สำนักงานศึกษาธิการภาคท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 เฉลี่ยรวมทั้งสองด้านต่ำกว่าระดับประเทศ จำนวน 7 แห่ง และสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ 
จำนวน  11 แห่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านภาษาไทย (Thai Language) คะแนนเฉลี่ยต่ำ
กว่าระดับประเทศ จำนวน 6 แห่งและสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ จำนวน 12  แห่ง ด้าน
คณิตศาสตร์ (Mathematics) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ จำนวน 7 แห่งและสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับประเทศ จำนวน  11  แห่ง   
 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ในระดับศึกษาธิการจังหวัด 
  1)  ผลเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่า 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศทุกด้าน จำนวน 37 
จังหวัด สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศบางด้าน จำนวน 13 จังหวัด ต่ำกว่าระดับประเทศทุกด้าน 
จำนวน 27 จังหวัด  
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   2)  ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับระดับประเทศพบว่า มี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ จำนวน 33 จังหวัด สูงกว่า
หรือเท่ากับระดับประเทศ จำนวน 44 จังหวัด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาษาไทย (Thai 
Language) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ จำนวน 33 จังหวัด สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ 
จำนวน 44 จังหวัด ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ จำนวน 34 
จังหวัด สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ จำนวน 43 จังหวัด ตามลำดับ 
  3) ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำแนกกลุ่มคุณภาพพบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มดี (จำนวน 36 จังหวัด) รองลงมา คือกลุ่มพอใช้ (จำนวน 25 จังหวัด) และกลุ่มดีมากและกลุ่ม
ปรับปรุง (จำนวน 8 จังหวัด) ตามลำดับ 
 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1)  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 พบว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกด้าน จำนวน 86 เขตสูงกว่าหรือเท่ากับระดับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางด้าน จำนวน 29 เขตและต่ำกว่าระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกด้าน จำนวน 73 เขต ตามลำดับ 
       2) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 83 เขต
และสูงกว่าหรือเท่ากับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 105 เขต เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านภาษาไทย (Thai Language) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 96 เขต สูงกว่าหรือเท่ากับระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้นพ้ืนฐาน จำนวน 92 เขต ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพ้ืนฐาน จำนวน 79 เขต สูงกว่าหรือเท่ากับระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้นพ้ืนฐาน จำนวน 109 เขต ตามลำดับ 
    3) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำแนกกลุ่มคุณภาพ พบว่า จำนวนและร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจำแนกกลุ่มคุณภาพการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ปีการศึกษา 2562 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 81 เขต 
รองลงมาคืออยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 69 เขต อยู่ในระดับคุณภาพดีมากและปรับปรุง จำนวน 19 เขต  
  3.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จำแนกตามกลุ่มสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน 
    1) ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มสถานศึกษาโครงการพิเศษพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศและ
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง/ยอดนิยม  
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในโครงการ
ประชารัฐรุ่น 3 โรงเรียนในโครงการประชารัฐรุ่น 2 ส่วนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  
ได้แก่  โรงเรียนในโครงการ DLTV  โรงเรียนในโครงการประชารัฐ รุ่น 1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียน
ในฝัน  โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนเกาะแก่ง โรงเรียนพ้ืนที่สูง  โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์ 
   2) ผลเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) กลุ่มสถานศึกษา
ที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศและระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก  (1-120 คน)  ขนาดใหญ่พิเศษ  (501 คนขึ้นไป) 
และขนาดเล็ก (61-120 คน) ส่วนสถานศึกษาเล็กพิเศษ (1-60 คน) ขนาดกลาง  (121-300 คน) และ
ขนาดใหญ่ (301-500 คน) คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาษาไทย (Thai Language) กลุ่มสถานศึกษา
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อพิจารณา
รายด้าน ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก (1-120 คน)  และขนาดใหญ่พิเศษ (501 คนขึ้นไป) นอกนั้นมี
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่มสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก (1-120 คน) ขนาดเล็ก (61-120 คน) และขนาดใหญ่พิเศษ (501 คนขึ้นไป) 
ส่วนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ  (1-60 คน) 
ขนาดกลาง (121-300 คน)และขนาดใหญ่  (301-500 คน) สำหรับสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก (1-120 
คน)  ขนาดเล็ก (61-120 คน) และขนาดใหญ่พิเศษ (501 คนขึ้นไป)  ส่วนสถานศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ 
(1-60 คน) ขนาดกลาง (121-300 คน) และและขนาดใหญ่ (301-500 คน)   
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                จตุพร วงค์ไชย สุชาติ ลีตระกูล และกิตติศักดิ์ นิวรัตน์ (2557) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าระดับนักเรียน  มีตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GRADE) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOTIVE) การรับรู้ต่อการส่งเสริมด้านการเรียนของ
ผู้ปกครอง (FAMILY) และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATTITUDE) ระดับห้องเรียนมีตัวแปรคุณภาพ
การสอนของครู (TEACH) ประสบการณ์สอนของครู (EXPERIENCE) และบรรยากาศการเรียนการ
สอน (CLASSROOM) ระดับโรงเรียน มีตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหาร (LEADER) และขนาดของ
โรงเรียน (SIZE) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ระดับนักเรียนมีตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (GRADE) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOTIVE) การรับรู้ต่อการส่งเสริมด้านการ
เรียนของผู้ปกครอง (FAMILY) และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATTITUDE) มีนัยสำคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ.01 ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 70.42 ระดับห้องเรียนมีตัวแปรประสบการณ์สอนของครู  
(EXPERIENCE) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนคุณภาพการสอนของครู (TEACH) มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ  .05 ร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ  99.87 ระดับโรงเรียน  มีตัวแปรภาวะผู้นำ          
ของผู้บริหาร (LEADER) มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 73.14 
  พินดา วราสุนันท์ อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา จันทร์ชูสกุล (2558) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลการศึกษาพบว่า โมเดลตัวบ่งชี้การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 22.45 (p=0.61, 
df= 25)โดยมีค่า GFI เท่ากับ 0.99, AGFI เท่ากับ 0.97, RMSEA เท่ากับ 0.00 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบโอเน็ตของนักเรียนผลการประเมินความต้องการจำเป็นการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ ผู้เรียนในโรงเรียนนำผลการสอบโอเน็ตมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนเอง ปัจจัยที่มีความต้องการจำเป็นที่สูงที่สุด  คือ ปัจจัยด้านผู้ เรียน ปัจจัย      
ด้านผู้บริหารมีผลต่อการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนสูงที่สุด 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนโยบายของประเทศ ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านผู้สอนตามลำดับ  
  ธนพัฒน์ อภัยโส จงใจ เตโช และนันทวัน เอ้ือวงศ์กูล (2558) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครพนม เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการบริหารและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA 
จำแนกตามสถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ในระดับสูง (rxy = 0.86) กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ 
PDCA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ  PDCA ได้  
ร้อยละ 76 และมีความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์เท่ากับ 0.25 
  วรพรรณ  ศรีกล่ำ อนุ เจริญวงศ์ระยับ และนิคม นาคอ้าย (2559) ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติด้านความสามารถทาง
ภาษา : การศึกษาของโรงเรียนที่มีผล NT ต่ำ ในจังหวัดพิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยพหุระดับ ได้แก่ ปัจจัยพหุระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบ 
NT ด้านความสามารถทางภาษาโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT ต่ำในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิเคราะห์ที่
สำคัญ พบว่า โรงเรียนที่มีผลคะแนน NT ต่ำ ในระดับนักเรียน ตัวแปรความรู้พ้ืนฐานเดิมส่งผลต่อ
คะแนนการสอบ NT ด้านความสามารถทางภาษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในระดับห้องเรียนไม่มีตัว
แปรอิสระใดที่ส่งผลต่อคะแนน NT ด้านความสามารถทางภาษา ตัวแปรความรู้พ้ืนฐานเดิมสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของคะแนนการสอบ NT ด้านความสามารถทางภาษาได้ร้อยละ 12.85 
  ศิริรัตน์ เกิดแก้ว ชลทิตย์ เอ่ียมสำอางค์ กาญจนา บุญส่ง และยุทธ ไกยวรรณ์ (2560) 
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม “เกมการประสมคำภาษาไทย”เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได้ผลการวิจัย พบว่า 1) นวัตกรรม “เกมการประสมคำภาษาไทย” เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.36/85.60 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเขียนได้ก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้นวัตกรรม “เกมการ
ประสมคำภาษาไทย” มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก4) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในระดับนโยบาย สามารถนำไปใช้ในระดับนโยบายของสำศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทยเพ่ือนำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
         ทิวาทิพย์ เพชรขว้าง (2561) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ
อ่านออกเสียงคำพ้ืนฐานสำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย
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ข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียง คำพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 และ 3 ในกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายแม่ริม จำนวน 12 คนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการอ่านออกเสียง
คำพ้ืนฐานร่วมกันและการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาสาเหตุของปัญหาการอ่าน
ออกเสียง คำพ้ืนฐาน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  ที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปี การศึกษา 2558 จำนวน 412 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอนใช้ในการสำรวจข้อบกพร่องและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการอ่าน
ออกเสียงคำพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ได้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียง
คำพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จำนวน 7 ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนละ 10 ข้อ ตอนที่ 1 วัดความรู้ความเข้าใจเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และตอนที่ 2 
วัดความสามารถในการอ่านออกเสียง 2) คุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัย พบว่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 – 0.92 ค่าอำนาจ
จำแนกตั้งแต ่0.20–0.82 ค่าความเชื่อม่ัน 0.82, 0.82, 0.81, 0.80, 0.84, 0.83 และ 0.85 ตามลำดับ 
       ดารณี เอ้ือชนะจิต (2561) วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผู้เรียนและการทบทวนบทเรียนที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
วิเคราะห์ผู้เรียน การทบทวนบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ทดสอบผลกระทบของการ
วิเคราะห์ผู้เรียนและการทบทวนบทเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนในวิชาการบัญชีขั้นกลาง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จำนวน 62 คน ตัวแปรอิสระสำหรับงานวิจัยนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผู้เรียนและการ
ทบทวนบทเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนวัดจากแบบประเมินการวิเคราะห์ผู้เรียนในด้านความพร้อม  
ของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 2) ความพร้อม
ด้านสติปัญญา 3) ความพร้อมด้านพฤติกรรม 4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ และ 5) ความ
พร้อมด้านสังคม การทบทวนบทเรียนวัดจากจำนวนครั้งที่ผู้เรียนเข้าทบทวนบทเรียนและตัวแปรตาม
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งวัดจากคะแนนสอบปลายภาคที่มีคะแนนเต็ม  50 คะแนนผลการวิจัย
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าผู้เรียนที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ และการทบทวนบทเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณยังพบว่าผู้ เรียนที่มี      
ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และการทบทวนบทเรียนส่งผลกระทบ     
เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
  จำเริญ จิตรหลัง (2562) ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่าโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 สูง
กว่าปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ลำดับแรก มีจำนวนทั้งหมด 15 โรงเรียน ส่วนปัญหาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่มี ค่าเฉลี่ยของ
ผลคะแนน O-NET ต่ำและพัฒนาการของผลคะแนนการทดสอบ ด้านการจัดการเรียนการ สอนด้าน
การพัฒนานักเรียน ด้านการพัฒนาครู ด้านผู้ปกครอง ด้านการบริหารจัดการ และด้านบริบท ชุมชน
และสภาพแวดล้อม กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกลยุทธ์ จำนวน 3 ด้าน คือ 1) กลยุทธ์ด้าน 
การบริหารจัดการ มีจำนวน 6 กลยุทธ์ 2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพครู มีจำนวน 6 กลยุทธ์และ 
3) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีจำนวน 6  กลยุทธ์ ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ทั้งกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ด้านการพัฒนา คุณภาพครูและกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในภาพรวมทั้งในด้านความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ความเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและความถูกต้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  ธงชาติ วงษ์สวรรค์, จินตนา จันทร์เจริญ, เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ และ
จุฑามาศ กิติศรี (2560) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารและการพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย และ 2) สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารและการพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2558 จ ำนวน 150คน โดยการสุ่ม          
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
และการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล  ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น ำของผู้บริหาร            
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการพัฒนา
วิชาชีพครู มีฟังก์ชันคาโนนิคอล 3 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
เท่ากับ 0.628 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 มีความแปรปรวนร่วมกันร้อยละ 39.44           
(R2=0.3944) ส่วนฟังก์ชันคาโนนิคอลที่  2 และ 3 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.272 และ 
0.140 ตามลำดับ ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีตัวแปรในชุดตัวแปรภาวะ
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ผู้นำของผู้บริหาร 7 ตัวแปร ที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล คือ 1) ภาวะผู้นำ
ทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู 2) ภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการ
ติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 3) ภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร        
4) ภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 5) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์      
ด้านจินตนาการ 6) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์และ 7) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านความ
ยืดหยุ่ น  โดยมีค่ าน้ ำหนั ก -0.569 , -0.567 , -0.542 , -0.529 , -0.445 , -0.550 และ -0.517 
ตามลำดับ และตัวแปรในชุดตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ตัวแปรที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญที่ส่งผล
ต่อตัวแปรคาโนนิคอล คือ 1) ด้านการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง 2) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางวิชาการ และ 3) ด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีค่าน้ำหนัก -0.622 , -0.487 และ 
-0.270 ตามลำดับ 
 พิชญะ อมฤทธิ์ (2562). ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น 
DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชน  
อย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชั่น DWR4THAI  เมื่อ
พิจารณาความเห็นแล้ว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับของความตั้งใจใช้ในการใช้งาน   
แอปพลิเคชัน DWR4THAI เมื่อพิจารณาความเห็นแล้ว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชั่ น DWR4THAI และ
ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI พบว่าตัวแปรคาโนนิคอลการยอมรับเทคโนโลยี
ของแอปพลิ เคชั่น DWR4THAI และความตั้ งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิ เคชัน DWR4THAI มี
ความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.477 โดยค่าน้ำหนัก     
คาโนนิคอลของชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชั่น DWR4THAI มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.656-0.769 และค่าน้ำหนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชั่ น 
DWR4THAI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.586-0.875  
 วรรณภา ลือกิตินันท์ (2560) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุข  
ในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการ
ทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน รวมถึงเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง
ความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน      
ที่ทำงานในองค์กรสุขภาวะต้นแบบในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จำนวน 309 คน ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานมีความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า ความสุขในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยมี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.74 โดยความสุขในการทำงานมีค่าน้ำหนักความสำคัญ 
คาโนนิคอลระหว่าง 0.76-0.92 และความผูกพันต่อองค์กรมีค่าน้ำหนักความสำคัญคาโนนิคอล
ระหว่าง 0.83-0.96 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

  
 งานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และเพ่ือนำผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
สถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 ไปกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียด
เนื้อหาสำคัญของระเบียบวิธีวิจัยเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1. รูปแบบของการวิจัย 
2. แหล่งข้อมูลและตัวแปรที่ศึกษา 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4. เครื่องมือในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

               แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. รูปแบบของการวิจัย 
การกำหนดระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนการวิจัย (Methodology) เป็นการศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary research) โดยการศึกษา
และค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการตำรา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลจากการ
ค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยเบื้องต้น และศึกษาจากเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ 
และรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 : บทสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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2. แหล่งข้อมูลและตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ในระดับประเทศ

ของสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันโดยใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ โดยจำแนกเป็น 5 ขนาด ได้แก่ ขนาด
เล็กพิเศษ  (มีจำนวนนักเรียน 1 - 60 คน) ขนาดเล็ก (มีจำนวนนักเรียน 61 - 120 คน) ขนาดกลาง  
(มีจำนวนนักเรียน 121 - 300 คน) ขนาดใหญ่ (มีจำนวนนักเรียน 301 - 500 คน) และขนาดใหญ่
พิเศษ (มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนข้ึนไป) 
   2.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา  
     ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
     ตัวแปรต้น  คือ  ขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ  
     ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test: NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น  ข้อมูลโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 ที่มีข้อมูลอยู่ในสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวนทั้งสิ้น 26 ,742 โรงเรียน จากข้อมูล 76 จังหวัดยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ที่สามารถจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็น ข้อมูลโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน 
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 ที่มีข้อมูลอยู่ในสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดตัวอย่างใช้ข้อมูลโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยนำ
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดจำแนกเป็น ขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ จากนั้นใช้จังหวัดเป็นฐานในการสุ่มทั้งหมด 76 จังหวัด แล้วเลือกสุ่มอย่างง่ายจากขนาด
สถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดนั้น จะได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 380 โรงเรียน (76 จังหวัด  
คูณด้วย ขนาดสถานศึกษา 5 ขนาด)  
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
สำหรับเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้สำหรับระเบียบวิธีการวิจัย (methodology) ในครั้งนี้

ประกอบด้วย 
4.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลแนวทางหนึ่ง โดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการตำรา  ตลอดจน
ผลงานวิจัยประเภทต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่ได้มาจาก
เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
สถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 โดยเบื้องต้นก่อน 

4.2 เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              
ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ และรายงานการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับชาติ             
ปีการศึกษา 2562: บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สำหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ 

กำหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่  
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูล

จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  ผู้วิจัยได้ดำเนินกระบวนการ     
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแหล่งข้อมูล
ทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (secondary data) 
ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัยและผลงานวิจัย
ประเภทต่างๆ เป็นต้น เพ่ือนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ในการวิจัย 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลและเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ และรายงาน      
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา 2562: บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
 
 



49 

 

6. การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
  6.1 วิเคราะห์ข้อมูลขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  6.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่อิสระต่อกัน หรือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด 
โดยทีค่่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง – 1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ 

   1) ค่า r เป็นลบ แสดงว่า ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์    
ในทิศทางตรงกันข้าม 

   2) ค่า r เป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์   
ในทิศทางเดียวกัน 

   3) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 

   4) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้– 1 หมายถึงตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 

   5) ถ้า r = 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
   6) ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระ (x) ตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์กันน้อย 
  สำหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) 

กำหนด ดังนี้ 
    ค่า r มีค่ามากกว่า 0.91  แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
    ค่า r มีค่ามากกว่า 0.71 – 0.90  แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
    ค่า r มีค่ามากกว่า 0.31 – 0.70  แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
    ค่า r มีค่ามากกว่า 0.01 – 0.30  แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
      ค่า r มีค่าเท่ากับ 0               แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  6.3 วิเคราะห์น้ำหนักคาโนนิคอลของขนาดสถานศึกษาแต่ละขนาดที่มีอิทธิพลซึ่งกัน
และกันกับผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนแต่ละวิชา  ใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)        
การวิเคราะหส์หสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)  
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บทท่ี 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
  การดำเนินงานงานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษา 5 ขนาด ประกอบด้วย ขนาดเล็ก
พิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ กับ ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน 
(National Test: NT) วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
และ 2) เพ่ือศึกษาน้ำหนักคาโนนิคอลของขนาดสถานศึกษาแต่ละขนาดที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน    
กับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนแต่ละวิชา ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับหัวข้อดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
     ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    x̅  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
    S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    Mode แทน แทนค่าฐานนิยมของข้อมูล 
    Max. แทน ค่าสูงสุดของข้อมูล 
    Min. แทน ค่าต่ำสุดของข้อมูล 
    Rang. แทน  ค่าพิสัยของข้อมูล 
    X1 แทน สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ 
    X2 แทน สถานศึกษาขนาดเล็ก 
    X3 แทน สถานศึกษาขนาดกลาง 
    X4 แทน สถานศึกษาขนาดใหญ ่
    X5 แทน สถานศึกษาขนาดใหญพิ่เศษ 
    Y1 แทน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาไทย 
    Y1 แทน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
     Rc แทน ดัชนีสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
     Rc

2  แทน ดัชนีสหสัมพันธ์คาโนนิคอลกำลังสอง 
    ** แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลตามลำดับดังนี้ 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษา กับผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 
   1.1 สถิติพ้ืนฐานของผู้เรียนในแต่ละขนาดสถานศึกษา  
   1.2 สถิติพ้ืนฐานของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
   1.3 เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรขนาดสถานศึกษากับชุดตัวแปรผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน  
  2. ค่าน้ำหนักคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรของขนาดสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน  
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษา กับผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 
   1.1 สถิติพ้ืนฐานของผู้เรียนในแต่ละขนาดสถานศึกษา ปรากฎดังตาราง 4-1 
 
ตาราง 4-1 จำนวนผู้เรียน ร้อยละ ในแต่ละขนาดสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง  
 

ขนาด
สถานศึกษา 

โรงเรียน ผู้เรียน (คน) Mode Max Min Range 

เล็กพิเศษ 76 337 4 11 1 10 
เล็ก 76 662 8 18 1 17 
กลาง 76 1927 28 35 15 20 
ใหญ ่ 76 2072 25 45 20 25 
ใหญ่พิเศษ 76 3685 49 163 12 151 

รวม 380 8683     
 
 จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่าจำนวนสถานศึกษาที่นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์รวม 
380 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 8,683 คน จำแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ มีนักเรียน 337 คน 
มีฐานนิยม (Mode) เท่ากับ 4  มีพิสัย (Range) เท่ากับ 10 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน 662 คน 
มีฐานนิยม (Mode) เท่ากับ 8 มีพิสัย (Range) เท่ากับ 17 สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน 1927 คน 
มีฐานนิยม (Mode) เท่ากับ 28 มีพิสัย (Range) เท่ากับ 20 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียน 2072 คน 
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มีฐานนิยม (Mode) เท่ากับ 25 มีพิสัย (Range) เท่ากับ 25 และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 
3685 คน มีฐานนิยม (Mode) เท่ากับ 49 มีพิสัย (Range) เท่ากับ 151  
 
   1.2 สถิติ พ้ืนฐานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (National Test: NT) วิชา 
ภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 ปรากฎดังตาราง 4-2  
 
ตาราง 4-2 สถิติพ้ืนฐานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

(n=380) 
วิชา Min. Max. x̅ S.D. 

ภาษาไทย 26.38 54.83 43.61 5.19 
คณิตศาสตร์ 26.00 64.35 43.14 6.40 
 
 จากตาราง 4-2 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) 
กลุ่มสถานศึกษาตัวอย่าง วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนต่ำสุด 
26.38 คะแนนสูงสุด 54.83 คะแนนเฉลี่ย 43.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.19 และวิชาคณิตศาสตร์ 
คะแนนต่ำสุด 26.00 คะแนนสูงสุด 64.35 คะแนนเฉลี่ย 43.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.40  
 
    1.3 เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรขนาดสถานศึกษากับชุดตัวแปรผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปรากฎดังตาราง 4-3  
 
ตาราง 4-3 เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 
X1 1       
X2 .001 1      
X3 .265* -.076 1     
X4 .016 .145 -.041 1    
X5 -.076 -.012 -.041 .061 1   
Y1 -.227* .015 -.078 .093 .271* 1  
Y2 -.216 -.104 -.175 -.130 .312** .793** 1 
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 จากตาราง 4-3 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) 
กลุ่มสถานศึกษาตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทย (Y1) และวิชา
คณิตศาสตร์ (Y2) มีความสัมพันธ์กันระดับสูง (r= 0.793) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีความสัมพันธ์
กับผลการประเมินคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง (r=0.312) ส่วนตัวแปรอ่ืนมีความสัมพันธ์
กันระดับต่ำ 
 
  2. ค่าน้ำหนักคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรของขนาดสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน  
   ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลและค่าน้ำหนักคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปร
ของขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
 
ตาราง 4-4 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปร 
 

Canonical 
Function 

Canonical 
Correlation 

(Rc) 

Square 
Correlation 

(Rc
2) 

Wilks’ 
Lambda 

Eigenvalues df p-value 

1 0.461 0.212 0.696 0.270 10 .004 
2 0.340 0.115 0.884 0.130 4 .068 

Pillais Test = .004, Hotellings Test = .004, Wilks Test = .004  
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  จากตาราง 4-4 แสดงให้เห็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรคาโนนิคอลทุกคู่    
มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลอย่างน้อย 1 ค่าไม่มีค่าเป็น 0 หรือมีความสัมพันธ์กัน (Pillais Test        
= .004, Hotellings Test = .004, Wilks Test = .004) และค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัว
แปรขนาดสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) กลุ่มสถานศึกษา
ตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 มีฟังชันคาโนนิคอล 1 ฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่มี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยฟังก์ชั่นที ่1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.461 และมี
ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลกำลังสอง (Rc

2) เท่ากับ 0.212 แสดงว่ามีความแปรปรวนร่วมกันระหว่าง      
ตัวแปรคาโนนิคอลทำนาย (Predictor Composite) กับตัวแปรคาโนนิคอลเกณฑ์  (Criterion 
Composite) อยู่ร้อยละ 21.20 ค่าไอเก็น Eigenvalues เท่ากับ 0.27 แสดงว่าค่าผันแปรของตัวแปร
เดิม (X1, X2, X3, X4, X5, Y1, Y2) สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 ร้อยละ 27.00  
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 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมประสิทธ์คาโนนิคอลมาตรฐาน สัมประสิทธิ์คะแนนดิบ 
สัมประสิทธิ์ตัวแปรเดิม และตัวแปรคาโนนิคอล หรือสัมประสิทธิ์โครงสร้างของฟังก์ชั่นที่ 1 ปรากฏ  
ดังตาราง 4-5 
 
ตาราง 4-5  สัมประสิทธิ์สหสัมประสิทธ์คาโนนิคอลมาตรฐาน สัมประสิทธิ์คะแนนดิบ สัมประสิทธิ์ 
  ตัวแปรเดิม และตัวแปรคาโนนิคอลของฟังก์ชั่นที่ 1 
 

ตัวแปร 
สัมประสิทธิ์ 

คาโนนคิอลมาตรฐาน 
สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์ 
ตัวแปรเดิม และ 

ตัวแปรคาโนนิคอล 
ขนาดสถานศึกษา  
สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ 0.094 0.036 0.259 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 0.320 0.094 0.386 
สถานศึกษาขนาดกลาง 0.440 0.085 0.435 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 0.643 0.147 0.642 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ -0.503 -0.027 -0.493 
ผลประเมินคุณภาพ  
วิชาภาษาไทย 0.974 0.188 -0.276 
วิชาคณิตศาสตร์ -1.577 -0.246 -0.805 
 
  จากตารางที่  4-5 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่มีความหมายเชิงสถิติ  คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรเดิม และตัว
แปรคาโนนิคอล หรือสัมประสิทธิ์โครงสร้าง พบว่า ค่าน้ำหนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรขนาด
สถานศึกษาที่มีค่าน้ำหนักสูงที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ (0.642) รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ (-0.493) สถานศึกษาขนาดกลาง (0.435) สถานศึกษาขนาดเล็ก (0.386) และสถานศึกษา
ขนาดเล็กพิเศษ (0.259) และค่านำหนักชุดตัวแปรผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) 
ที่มีค่าน้ำหนักสูงที่สุด คือ ผลการประเมินคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ (-0.805) รองลงมาคือ ผลการ
ประเมินคุณภาพวิชาภาษาไทย (-0.276) จากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถนำมาเขียนเป็นโมเดล
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง ขนาดสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้ดังภาพ 4-1 
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ภาพที่ 4-1 โมเดลสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างขนาดสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลการประเมิน
คุณภาพผูเ้รียน 

(National Test: NT) 
ขนาดสถานศึกษา 

วิชาภาษาไทย 

วิชาคณิตศาสตร์ 

สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

Rc = 0.461 

-0.276 

-0.805 

0.259 

0.386 

0.435 

0.642 

-0.493 

55 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

 
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
หรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดสถานศึกษา 5 ขนาด ประกอบด้วย ขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดใหญ่พิเศษ กับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2) เพ่ือศึกษาน้ำหนักคาโนนิคอลของขนาด
สถานศึกษาแต่ละขนาดที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนแต่ละวิชา  โดยใช้
ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวนทั้งสิ้น  26,742 
สถานศึกษา โดยจำแนกเป็น 5 ขนาด ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยโดยใช้จังหวัดเป็นฐานในการสุ่มทั้งหมด 76 จังหวัด แล้วเลือกสุ่มอย่างง่ายจากขนาด
สถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดนั้น ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 380 สถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ผู้วิจัยสรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย ได้ดังนี ้
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษา 5 ขนาด ประกอบด้วย ขนาดเล็กพิเศษ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ กับ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test: NT) วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
  จำนวนสถานศึกษาที่นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์รวม 380 สถานศึกษา จำนวน
นักเรียน 8,683 คน จำแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษนักเรียน 337 คน ฐานนิยมเท่ากับ 4 พิสัย 
เท่ากับ 10 สถานศึกษาขนาดเล็กนักเรียน 662 คน ฐานนิยมเท่ากับ 8 พิสัยเท่ากับ 17 สถานศึกษา
ขนาดกลางนักเรียน 1,927 คน ฐานนิยมเท่ากับ 28 พิสัยเท่ากับ 20 สถานศึกษาขนาดใหญ่นักเรียน 
2,072 คน ฐานนิยมเท่ากับ 25 พิสัยเท่ากับ 25 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนักเรียน 3,685 คน ฐาน
นิยม เท่ากับ 49 พิสัยเท่ากับ 151 ตามลำดับ 
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  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) กลุ่มสถานศึกษาตัวอย่าง วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนต่ำสุด 26.38 คะแนนสูงสุด 54.83 
คะแนนเฉลี่ย 43.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.19 และวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนต่ำสุด 26.00 
คะแนนสูงสุด 64.35 คะแนนเฉลี่ย 43.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.40  
  ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (National Test: NT) กลุ่มสถานศึกษาตัวอย่าง      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทย (Y1) และวิชาคณิตศาสตร์  (Y2)               
มีความสัมพันธ์กันระดับสูง (r= 0.793) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีความสัมพันธ์กับผลการประเมิน
คุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง (r=0.312) ส่วนตัวแปรอื่นมีความสัมพันธ์กันระดับต่ำ 
 2) ผลศึกษาน้ำหนักคาโนนิคอลของขนาดสถานศึกษาแต่ละขนาดที่มีอิทธิพลซึ่งกัน
และกันกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนแต่ละวิชา 
   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรขนาดสถานศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพผู้ เรียน (National Test: NT) กลุ่มสถานศึกษาตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่  3       
ปีการศึกษา 2562 มีฟังชันคาโนนิคอล 1 ฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01        
โดยฟังก์ชั่นที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.461 และมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล   
กำลังสอง (Rc

2) เท่ากับ 0.212 แสดงว่ามีความแปรปรวนร่วมกันระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลทำนาย 
(Predictor Composite) กับตัวแปรคาโนนิคอลเกณฑ์ (Criterion Composite) อยู่ร้อยละ 21.20 
ค่าไอเก็น Eigenvalues เท่ากับ 0.27 แสดงว่าค่าผันแปรตัวแปรเดิม สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 
คาโนนิคอล ร้อยละ 27.00 
   สัมประสิทธิ์โครงสร้างพบว่า ค่านำ้หนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรขนาดสถานศึกษาท่ีมี
ค่าน้ำหนักสูงที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ (0.642) รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ      
(-0.493) สถานศึกษาขนาดกลาง (0.435) สถานศึกษาขนาดเล็ก (0.386) และสถานศึกษาขนาดเล็ก
พิเศษ (0.259) และค่านำหนักชุดตัวแปรผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ที่มีค่า
น้ำหนักสูงที่สุด คือ ผลการประเมินคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ (-0.805) รองลงมาคือ ผลการประเมิน
คุณภาพวิชาภาษาไทย (-0.276)  
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดใหญ่พิเศษ กับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ที่พบว่าความสัมพันธ์ของ
ผลการประเมินวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันสูง เพราะว่า การประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถ    
ขั้นพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)   
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โดยมีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ตามเป้าหมายของ
หลักสูตรและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ดังนั้นเนื้อหา สาระ และองค์
ความรู้ที่ได้จัดให้ผู้เรียนได้ทดสอบ จึงเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วตามหลักสูตร และมีความ
สอดคล้องกันทั่วทั้งประเทศ การทดสอบดำเนินงานโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
วัดผลประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านกระบวนการหาคุณภาพอย่างเหมาะสมทำให้ผลการทดสอบทั้งสองวิชามีความสัมพันธ์กันสูง และ
มีทิศทางเดียวกันนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าสถานศึกษาใดที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาไทยสูง ย่อมส่งผลให้
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นตาม ทั้งนี้ผลของการทดสอบยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกัน
สอดคล้องกับจตุพร วงค์ไชย สุชาติ ลีตระกูล และกิตติศักดิ์ นิวรัตน์ (2557) พบว่าระดับนักเรียนมีตัว
แปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GRADE) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOTIVE) การรับรู้ต่อการ
ส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง(FAMILY) และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATTITUDE) ระดับ
ห้องเรียนมีตัวแปรคุณภาพการสอนของครู (TEACH) ประสบการณ์สอนของครู (EXPERIENCE) และ
บรรยากาศการเรียนการสอน (CLASSROOM) และวรพรรณ  ศรีกล่ำ อนุ เจริญวงศ์ระยับ และนิคม 
นาคอ้าย (2559) พบว่า โรงเรียนที่มีผลคะแนน NT ต่ำ ในระดับนักเรียน ตัวแปรความรู้พ้ืนฐานเดิม
ส่งผลต่อคะแนนการสอบ NT ด้านความสามารถทางภาษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ 
 2. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรขนาดสถานศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพผู้ เรียน (National Test: NT) กลุ่มสถานศึกษาตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่  3       
ปีการศึกษา 2562 มีฟังชันคาโนนิคอล 1 ฟังก์ชัน ที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสหสัมพันธ์ 
คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.461 และมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลกำลังสอง (Rc

2) เท่ากับ 0.212         
ค่านำ้หนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรขนาดสถานศึกษาท่ีมีค่าน้ำหนักสูงที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
(0.642) รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (-0.493) สถานศึกษาขนาดกลาง (0.435) 
สถานศึกษาขนาดเล็ก (0.386) และสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ (0.259) และค่านำหนักชุดตัวแปรผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ที่มีค่าน้ำหนักสูงที่สุด คือ ผลการประเมินคุณภาพ
วิชาคณิตศาสตร์ (-0.805) รองลงมาคือ ผลการประเมินคุณภาพวิชาภาษาไทย (-0.276) ทั้งนี้        
เป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบมาก และมีพิสัยของจำนวน
นักเรียนในสถานศึกษาที่แตกต่างกันมาก ทำให้สถานศึกษาขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) สอดคล้องกับ สำนักทดสอบทางการศึกษา (2562) ที่ศึกษา
ผลเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ของกลุ่มสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกต่างกัน พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่ (301 - 500 คน) มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ 
เมื่อพิจารณารายวิชาภาษาไทย (Thai Language) และวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) ต่ำกว่า
ระดับประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสอง นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรขนาดสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพ
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ผู้เรียน (National Test: NT) มีฟังชันคาโนนิคอล 1 ฟังก์ชัน ที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธงชาติ วงษ์สวรรค์, จินตนา จันทร์เจริญ, เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ, วีรพันธุ์ 
ศิริฤทธิ์ และจุฑามาศ กิติศรี (2560) ศึกษาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างภาวะผู้นำ  
ของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
วิทยาลัยเชียงราย พบว่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหารกับชุดตัวแปร
การพัฒนาวิชาชีพครู มีฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.628 มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพิชญะ อมฤทธิ์ (2562). ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับ
เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี
ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่าตัวแปรคาโนนิคอลการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชั่น 
DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชั่น DWR4THAI มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.477 และวรรณภา ลือกิตินันท์ (2560) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร  พบว่าความสุข   
ในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.74 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   จากการศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งทำให้ทราบถึง
อิทธิพลของขนาดสถานศึกษาที่มีผลต่อผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยอาจนำผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ในเชิงลึก หรือนำผลการวิจัยไปพัฒนาเพ่ือยกระดับ
จุดเน้นในการศึกษาในโรงเรียนแต่ละขนาดได้  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการวิจัยในเชิงลึกและเฉพาะด้าน เช่น การวิจัยที่เน้นในทักษะทางด้านภาษา
กับอิทธิพลของขนาดสถานศึกษา เป็นต้น 
   2. ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ กับขนาดสถานศึกษา หรือ
สังกัดของสถานศึกษา เป็นต้น  
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ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   1) ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาตัวอย่างท่ัวประเทศ 
  2) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลและค่าน้ำหนักคาโนนิคอลระหว่างชุด     
ตัวแปรของขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาตัวอย่างท่ัวประเทศ 
 
1) สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ 
 
ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 

1 1011570087 ตลาดคลองสวน ( อัศวาณิชย์บำรงุ ) บางบ่อ สมุทรปราการ ขนาดเล็กพิเศษ 6 สพฐ. 40.66 61.00 50.83 
2 1012230119 วัดตำหนักเหนือ(ช่ืนวิทยานุสรณ์) ปากเกร็ด นนทบุรี ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 32.70 26.80 29.75 
3 1013270154 วัดนพรัตนาราม หนองเสือ ปทุมธานี ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 25.00 22.75 23.87 
4 1014310043 วัดจงกลณี(ประสิทธ์ิวิทยา) ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 48.35 34.00 41.17 
5 1015670044 วัดไทรย์นโิครธาราม ไชโย อ่างทอง ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 40.15 36.30 38.22 
6 1016490033 วัดทองแท่งนิสยาราม เมืองลพบุร ี ลพบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 64.27 58.33 61.30 
7 1017610090 วัดพรหมเทพาวาส พรหมบุร ี สิงห์บุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 43.88 40.66 42.27 
8 1018090203 บ้านเก่า เนินขาม ชัยนาท ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 37.21 33.71 35.46 
9 1019600120 วัดหนองกีบม้า หนองแซง สระบรุ ี ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 52.37 53.00 52.68 
10 1020080119 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) พนัสนิคม ชลบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 52.75 47.37 50.06 
11 1021470096 วัดเขากะโดน แกลง ระยอง ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 42.71 33.71 38.21 
12 1022060068 วัดตะปอนใหญ ่ ขลุง จันทบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 60.50 53.12 56.81 
13 1023150101 บ้านเนินดินแดง แหลมงอบ ตราด ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 52.40 38.60 45.50 
14 1024070215 บ้านชำขวาง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 37.63 37.72 37.68 
15 1025290209 วัดอินทร์ไตรย ์ ประจันตคาม ปราจีนบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 38.57 37.28 37.92 
16 1026170145 วัดอารีราษฎร ์ องครักษ ์ นครนายก ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 46.31 55.62 50.96 
17 1027740197 บ้านหนองผักบุ้ง อรัญประเทศ สระแก้ว ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 49.18 43.90 46.54 
18 1030200311 วัดกุดสวาย โชคชัย นครราชสมีา ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 33.27 39.66 36.47 
19 1031260172 บ้านปะคำดง คูเมือง บุรีรัมย ์ ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 38.05 40.90 39.47 
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ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
20 1032650640 บ้านตะเคยีน ลำดวน สุรินทร ์ ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 42.83 43.55 43.19 
21 1033530147 บ้านไฮ(วันครู 2503) กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 58.65 80.20 69.42 
22 1034710210 บ้านโนนรัง เขื่องใน อุบลราชธาน ี ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 48.50 30.18 39.34 
23 1035430067 บ้านดอนมะยาง กม.3 เมืองยโสธร ยโสธร ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 34.60 23.20 28.90 
24 1036100569 บ้านกุดจอก ภูเขียว ชัยภูม ิ ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 33.36 33.09 33.22 
25 1037750166 บ้านโนนทุ่งดอนชาด พนา อำนาจเจรญิ ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 32.16 24.11 28.13 
26 1038660113 บ้านคำแวง โซ่พิสัย บึงกาฬ ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 34.68 46.81 40.75 
27 1039760311 บ้านผาเวียง นาวัง หนองบัวลำภ ู ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 31.80 38.40 35.10 
28 1040050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียง ขอนแก่น ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 34.15 24.20 29.17 
29 1041680646 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาด อุดรธาน ี ขนาดเล็กพิเศษ 12 สพฐ. 32.95 26.00 29.47 
30 1042520444 ผานาง-ผาเกิ้ง เอราวัณ เลย ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 32.45 39.10 35.77 
31 1043660432 บ้านโนนแดง สระใคร หนองคาย ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 49.37 43.37 46.37 
32 1044410065 บ้านโคกศร ี เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 31.11 19.00 25.05 
33 1045450139 บ้านงูเหลือม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 47.22 45.09 46.15 
34 1046030465 สามัคคสีำราญวิทย ์ ร่องคำ กาฬสินธุ ์ ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 52.40 71.00 61.70 
35 1047540296 บ้านดอนยานาง วานรนิวาส สกลนคร ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 42.40 43.09 42.75 
36 1048190336 บ้านหนองกุง เรณูนคร นครพนม ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 32.05 28.55 30.30 
37 1049730146 บ้านป่าพยอม ดอนตาล มุกดาหาร ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 44.14 44.85 44.50 
38 1050130257 บ้านท่ามะเกี๋ยง พร้าว เชียงใหม่ ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 41.90 39.63 40.77 
39 1051510090 บ้านหนองดู่ ป่าซาง ลำพูน ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 46.37 43.12 44.75 
40 1052500252 บ้านหวด งาว ลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 11 สพฐ. 49.45 51.27 50.36 
41 1053690102 บ้านซําบ้อ ท่าปลา อุตรดิตถ ์ ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 36.00 31.44 33.72 
42 1054390283 บ้านห้วยกูด เด่นชัย แพร่ ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 57.31 54.37 55.84 
43 1055250116 บ้านนาหล่าย นาน้อย น่าน ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 60.50 45.00 52.75 
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ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
44 1056320095 บ้านร่องค้อม เชียงคำ พะเยา ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 64.62 63.87 64.25 
45 1057120443 บ้านเหมืองแดงน้อย แม่สาย เชียงราย ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 47.38 44.66 46.02 
46 1058420147 บ้านห้วยหมากหนุน แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 53.37 57.75 55.56 
47 1060220110 บ้านเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค ์ ขนาดเล็กพิเศษ 10 สพฐ. 57.40 53.60 55.50 
48 1061700128 บ้านพุต่อ บ้านไร ่ อุทัยธาน ี ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 48.00 41.57 44.78 
49 1062040183 บ้านแม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 40.06 36.62 38.34 
50 1063160266 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ แม่สอด ตาก ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 38.75 49.25 44.00 
51 1064620197 วัดภูนก ศรีสัชนาลยั สุโขทัย ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 39.66 43.00 41.33 
52 1065360148 บ้านน้ำตาก นครไทย พิษณุโลก ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 49.38 57.44 53.41 
53 1066350023 บ้านไดชุมแสง เมืองพิจิตร พิจิตร ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 43.44 38.44 40.94 
54 1067380099 บ้านหนองตาด ชนแดน เพชรบูรณ ์ ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 68.87 66.37 67.62 
55 1070480202 วัดหนองม่วง บางแพ ราชบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 42.71 39.00 40.85 
56 1071020432 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา กาญจนบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 47.27 47.55 47.41 
57 1072630115 บ้านทับละคร ด่านช้าง สุพรรณบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 53.37 45.25 49.31 
58 1073180134 บ้านคลองบางกระจัน นครชัยศร ี นครปฐม ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 35.56 45.50 40.53 
59 1074590065 บ้านท้องคุ้ง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 39.00 34.28 36.64 
60 1075580052 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 38.25 48.00 43.12 
61 1076370110 บ้านหันตะเภา ท่ายาง เพชรบุร ี ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 49.25 46.75 48.00 
62 1077280195 บ้านทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 51.62 46.75 49.18 
63 1080210323 บ้านวังเต่า ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 51.33 44.44 47.88 
64 1081010210 บ้านคลองเขม้า เหนือคลอง กระบี ่ ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 40.14 49.57 44.85 
65 1082330031 กะปง กะปง พังงา ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 50.31 40.87 45.59 
66 1083400031 บ้านไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ขนาดเล็กพิเศษ 15 สพฐ. 52.23 57.40 54.81 
67 1084640121 บ้านตะเคยีนทอง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธาน ี ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 29.44 27.77 28.61 66 



 
 

ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
68 1085460036 บ้านคลองเงิน กระบุร ี ระนอง ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 37.92 45.85 41.89 
69 1086110152 บ้านต่อตั้ง พะโต๊ะ ชุมพร ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 54.92 60.42 57.67 
70 1090550122 วัดจันทน์ สทิงพระ สงขลา ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 35.07 33.42 34.25 
71 1091560094 นิคมซอย 10 ควนกาหลง สตูล ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 51.68 53.37 52.53 
72 1092140244 บ้านควนเคี่ยม ย่านตาขาว ตรัง ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 60.11 61.77 60.94 
73 1093340236 วัดสังฆวราราม บางแก้ว พัทลุง ขนาดเล็กพิเศษ 8 สพฐ. 45.43 49.50 47.46 
74 1094300121 บ้านคลองช้าง มายอ ปัตตาน ี ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 36.35 38.57 37.46 
75 1095440127 บ้านตันหยง  สาขาบ้านเตียง ยะหา ยะลา ขนาดเล็กพิเศษ 9 สพฐ. 26.72 24.00 25.36 
76 1096240041 บ้านโคกตีเต เมืองนราธิวาส นราธิวาส ขนาดเล็กพิเศษ 7 สพฐ. 38.57 46.71 42.64 

 
2) สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 

1 1011570053 วัดราษฎร์รังสรรค ์ พระประแดง สมุทรปราการ ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 39.00 37.93 38.46 
2 1012230033 บ้านคลองโตะ๊นุ้ย ไทรน้อย นนทบุรี ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 49.57 49.42 49.50 
3 1013270078 บ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธาน ี ขนาดเล็ก 13 สพฐ. 42.46 30.07 36.26 
4 1014310015 ประชาสามัคค ี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 46.10 40.20 43.15 
5 1015670007 วัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) เมืองอ่างทอง อ่างทอง ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 55.75 50.78 53.26 
6 1016490095 บ้านตะกุดหว้า โคกสำโรง ลพบุร ี ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 37.67 35.85 36.76 
7 1017610078 อนุบาลพรหมบรุ ี พรหมบุร ี สิงห์บุร ี ขนาดเล็ก 13 สพฐ. 56.11 59.00 57.55 
8 1018090060 วัดหัวหว้า มโนรมย ์ ชัยนาท ขนาดเล็ก 11 สพฐ. 43.90 51.45 47.68 
9 1019600059 วัดเขาลาดวนาราม แก่งคอย สระบรุ ี ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 41.46 26.85 34.16 
10 1020080260 บ้านท่าจาม หนองใหญ ่ ชลบุร ี ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 53.82 51.64 52.73 67 



 
 

ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
11 1021470095 วัดชากมะกรดู แกลง ระยอง ขนาดเล็ก 13 สพฐ. 45.61 53.92 49.76 
12 1022060143 บ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน จันทบุร ี ขนาดเล็ก 12 สพฐ. 50.45 53.16 51.81 
13 1023150078 บ้านหนองม่วง คลองใหญ ่ ตราด ขนาดเล็ก 13 สพฐ. 44.61 52.07 48.34 
14 1024070054 วัดหัวสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 46.53 43.64 45.08 
15 1025290100 บ้านหนองจิก กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี ขนาดเล็ก 13 สพฐ. 41.57 35.69 38.63 
16 1026170137 บ้านคลองหกวา องครักษ ์ นครนายก ขนาดเล็ก 18 สพฐ. 41.75 41.22 41.48 
17 1027740069 บ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ คลองหาด สระแก้ว ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 35.93 43.68 39.81 
18 1030200081 บ้านโคกตะพาบ คง นครราชสมีา ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 50.10 52.93 51.51 
19 1031260088 บ้านหนองสองห้อง เมืองบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 48.70 50.46 49.58 
20 1032650280 บ้านตะคร้อ ปราสาท สุรินทร ์ ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 61.17 63.71 62.44 
21 1033530455 บ้านระหาร ขุนหาญ ศรีสะเกษ ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 55.00 60.14 57.57 
22 1034710469 บ้านตูม(ราษฎร์บรูณะ) นาจะหลวย อุบลราชธาน ี ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 37.03 35.66 36.35 
23 1035430286 บ้านแยประชาสรรค ์ เลิงนกทา ยโสธร ขนาดเล็ก 13 สพฐ. 46.34 40.84 43.59 
24 1036100214 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต ชัยภูม ิ ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 51.00 66.00 58.50 
25 1037750259 บ้านฟ้าห่วน ลืออำนาจ อำนาจเจรญิ ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 46.00 62.93 54.46 
26 1038660204 บ้านคลองเค็ม เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 46.96 48.33 47.65 
27 1039760034 บ้านหนองแสงนาล้อม เมืองหนองบัวลำภ ู หนองบัวลำภ ู ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 57.09 49.00 53.04 
28 1040050669 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาครี ี ขอนแก่น ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 43.46 33.00 38.23 
29 1041680541 บ้านดอนนางคำ หนองหาน อุดรธาน ี ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 44.66 42.53 43.60 
30 1042520239 บ้านเมี่ยง ท่าลี ่ เลย ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 53.68 54.81 54.25 
31 1043660269 บ้านคำจำปา โพนพิสัย หนองคาย ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 39.96 38.92 39.44 
32 1044410143 บ้านวังจาน โกสุมพสิัย มหาสารคาม ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 33.31 32.68 33.00 
33 1045450190 บ้านคางฮุง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 72.35 82.00 77.17 
34 1046030233 บ้านห้วยแดง กุฉินารายณ ์ กาฬสินธุ ์ ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 30.43 24.06 27.25 68 



 
 

ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
35 1047540112 บ้านอุ่มจาน กุสุมาลย ์ สกลนคร ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 47.36 40.46 43.91 
36 1048190380 บ้านดอนแดง ศรีสงคราม นครพนม ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 46.50 43.93 45.21 
37 1049730004 บ้านโนนศร ี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 39.96 38.12 39.04 
38 1050130312 บ้านแม่แฮใต ้ แม่แจ่ม เชียงใหม ่ ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 44.68 46.56 45.62 
39 1051510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี ้ เมืองลำพูน ลำพูน ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 58.70 54.29 56.50 
40 1052500454 บ้านจำปุย แม่เมาะ ลำปาง ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 40.20 30.82 35.51 
41 1053690187 บ้านปากคลอง พิชัย อุตรดิตถ ์ ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 43.73 45.33 44.53 
42 1054390110 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) ร้องกวาง แพร่ ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 50.10 44.21 47.16 
43 1055250139 บ้านนาไค ้ นาน้อย น่าน ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 52.42 58.50 55.46 
44 1056320111 บ้านแม่ต๋ำ เชียงคำ พะเยา ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 48.07 46.71 47.39 
45 1057120299 บ้านแม่อ้อนอก พาน เชียงราย ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 46.00 44.12 45.06 
46 1058420211 บ้านคะปวง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ขนาดเล็ก 19 สพฐ. 40.94 53.68 47.31 
47 1060220163 ชุมชนบ้านชุมพล ตากฟ้า นครสวรรค ์ ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 48.00 29.50 38.75 
48 1061700230 บ้านน้ำรอบ ลานสัก อุทัยธาน ี ขนาดเล็ก 13 สพฐ. 51.53 40.53 46.03 
49 1062040295 บ้านทุ่งมหาศาล ไทรงาม กำแพงเพชร ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 46.00 56.29 51.14 
50 1063160082 บ้านวังไคร้มติรภาพท่ี 102 สามเงา ตาก ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 56.86 46.00 51.43 
51 1064620108 บ้านลำคลองยาง คีรีมาศ สุโขทัย ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 49.16 57.06 53.11 
52 1065360361 สามัคคีธรรม วังทอง พิษณุโลก ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 45.90 39.66 42.78 
53 1066350198 วัดสัตตวนาราม ตะพานหิน พิจิตร ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 45.83 36.00 40.91 
54 1067380170 บ้านโคกสง่า วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ ์ ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 35.43 23.31 29.37 
55 1070480096 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุร ี ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 45.50 42.18 43.84 
56 1071020416 บ้านเขามุส ิ หนองปรือ กาญจนบุร ี ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 39.43 32.86 36.15 
57 1072630130 วัดคอกช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุร ี ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 56.52 52.76 54.64 
58 1073180097 บ้านสามัคค ี กำแพงแสน นครปฐม ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 34.06 42.60 38.33 69 



 
 

ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
59 1074590084 วัดโรงเข ้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ขนาดเล็ก 19 สพฐ. 36.71 33.21 34.96 
60 1075580020 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 44.60 39.80 42.20 
61 1076370170 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) บ้านลาด เพชรบุร ี ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 49.20 42.64 45.92 
62 1077280079 บ้านดอนทราย ทับสะแก ประจวบครีีขันธ ์ ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 43.38 39.47 41.42 
63 1080210596 วัดฉิมหลา หัวไทร นครศรีธรรมราช ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 43.41 50.23 46.82 
64 1081010167 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปลายพระยา กระบี ่ ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 38.34 32.56 35.45 
65 1082330042 บ้านคลองบอน เกาะยาว พังงา ขนาดเล็ก 18 สพฐ. 48.02 58.16 53.09 
66 1083400045 บ้านแหลมทราย ถลาง ภูเก็ต ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 49.56 50.00 49.78 
67 1084640227 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 ดอนสัก สุราษฎร์ธาน ี ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 22.96 24.86 23.91 
68 1085460021 บ้านเกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 36.16 43.73 39.95 
69 1086110084 บ้านแก่งเพกา ท่าแซะ ชุมพร ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 68.55 70.82 69.69 
70 1090550202 บ้านท่าไทร เทพา สงขลา ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 57.15 55.81 56.48 
71 1091560120 บ้านราไว ทุ่งหว้า สตูล ขนาดเล็ก 14 สพฐ. 35.46 33.42 34.44 
72 1092140066 บ้านท่าโต๊ะเมฆ กันตัง ตรัง ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 43.43 36.53 39.98 
73 1093340021 วัดบ่วงช้าง เมืองพัทลุง พัทลุง ขนาดเล็ก 15 สพฐ. 46.86 49.46 48.16 
74 1094300082 บ้านหัวคลอง ปะนาเระ ปัตตาน ี ขนาดเล็ก 17 สพฐ. 30.55 30.11 30.33 
75 1095440169 บ้านกือเม็ง รามัน ยะลา ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 27.34 32.31 29.82 
76 1096240248 บ้านกูแบอีแก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ขนาดเล็ก 16 สพฐ. 23.68 25.50 24.59 
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3) สถานศึกษาขนาดกลาง 
 
ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 

1 1011570050 วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) พระประแดง สมุทรปราการ ขนาดกลาง 16 สพฐ. 51.62 40.18 45.90 
2 1012230100 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) บางใหญ่ นนทบุรี ขนาดกลาง 29 สพฐ. 51.00 32.10 41.55 
3 1013270041 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองหลวง ปทุมธาน ี ขนาดกลาง 15 สพฐ. 43.76 52.13 47.95 
4 1014310023 ปฐมวิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ขนาดกลาง 23 สพฐ. 44.06 53.91 48.98 
5 1015670131 วัดมงคลธรรมนิมติ สามโก ้ อ่างทอง ขนาดกลาง 27 สพฐ. 35.83 37.74 36.78 
6 1016490113 บ้านเขาสะพานนาค โคกสำโรง ลพบุร ี ขนาดกลาง 16 สพฐ. 48.81 46.56 47.68 
7 1017610037 บ้านหนองลีวิทยาคม ค่ายบางระจัน สิงห์บุร ี ขนาดกลาง 23 สพฐ. 61.04 53.13 57.08 
8 1018090038 อนุบาลมโนรมย ์ มโนรมย ์ ชัยนาท ขนาดกลาง 29 สพฐ. 55.75 63.24 59.50 
9 1019600060 วัดโคกกรุง แก่งคอย สระบรุ ี ขนาดกลาง 32 สพฐ. 48.90 51.65 50.28 
10 1020080004 อนุบาลวัดช่องลม เมืองชลบุร ี ชลบุร ี ขนาดกลาง 19 สพฐ. 45.05 49.94 47.50 
11 1021470026 บ้านเนินเสาธง เมืองระยอง ระยอง ขนาดกลาง 29 สพฐ. 40.46 28.68 34.57 
12 1022060209 วัดช้างข้าม นายายอาม จันทบุร ี ขนาดกลาง 20 สพฐ. 46.57 40.55 43.56 
13 1023150115 อนุบาลเกาะกดู เกาะกูด ตราด ขนาดกลาง 16 สพฐ. 41.43 45.68 43.56 
14 1024070085 สุเหรา่คลอง 19 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ขนาดกลาง 23 สพฐ. 38.34 35.47 36.91 
15 1025290143 อนุบาลนาด ี นาด ี ปราจีนบุร ี ขนาดกลาง 28 สพฐ. 38.53 41.46 40.00 
16 1026170140 บ้านคลอง 24 องครักษ ์ นครนายก ขนาดกลาง 16 สพฐ. 36.81 31.56 34.18 
17 1027740194 บ้านท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว ขนาดกลาง 21 สพฐ. 38.83 49.57 44.20 
18 1030200007 บ้านหนองโคบาล แก้งสนามนาง นครราชสมีา ขนาดกลาง 18 สพฐ. 45.61 60.61 53.11 
19 1031260448 บ้านบาระแนะ ละหานทราย บุรีรัมย ์ ขนาดกลาง 19 สพฐ. 37.81 38.94 38.38 
20 1032650019 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) เมืองสุรินทร ์ สุรินทร ์ ขนาดกลาง 26 สพฐ. 39.11 38.84 38.98 
21 1033530324 วัดเขียน ขุขันธ ์ ศรีสะเกษ ขนาดกลาง 30 สพฐ. 48.16 51.46 49.81 71 



 
 

ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
22 1034710456 ผอบ ณ นคร 2 นาจะหลวย อุบลราชธาน ี ขนาดกลาง 19 สพฐ. 46.02 32.26 39.14 
23 1035430372 บ้านส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร ขนาดกลาง 23 สพฐ. 39.32 37.30 38.31 
24 1036100012 วังก้านเหลืองดรณุกิจ เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ ขนาดกลาง 27 สพฐ. 53.00 53.59 53.29 
25 1037750094 บ้านคำเดือย ชานุมาน อำนาจเจรญิ ขนาดกลาง 28 สพฐ. 33.55 28.64 31.09 
26 1038660139 บ้านโนนแก้วโพนทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ ขนาดกลาง 28 สพฐ. 37.73 46.25 41.99 
27 1039760323 บ้านโคกกะทอ นาวัง หนองบัวลำภ ู ขนาดกลาง 18 สพฐ. 43.91 28.83 36.37 
28 1040051075 เบญจคามสามัคค ี โนนศิลา ขอนแก่น ขนาดกลาง 16 สพฐ. 33.81 29.37 31.59 
29 1041680519 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกดู หนองหาน อุดรธาน ี ขนาดกลาง 27 สพฐ. 50.92 52.00 51.46 
30 1042520208 บ้านนาซ่าว เชียงคาน เลย ขนาดกลาง 28 สพฐ. 42.64 49.42 46.03 
31 1043660479 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก เฝ้าไร ่ หนองคาย ขนาดกลาง 16 สพฐ. 47.84 53.00 50.42 
32 1044410360 บ้านดงมัน บรบือ มหาสารคาม ขนาดกลาง 16 สพฐ. 50.65 67.43 59.04 
33 1045450333 บ้านหนองแวงแห ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด ขนาดกลาง 22 สพฐ. 53.63 50.54 52.09 
34 1046030001 บ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ ขนาดกลาง 23 สพฐ. 42.34 41.00 41.67 
35 1047540068 บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎรร์ังสรรค์2' เมืองสกลนคร สกลนคร ขนาดกลาง 28 สพฐ. 48.03 50.35 49.19 
36 1048190357 บ้านหนองผือ ศรีสงคราม นครพนม ขนาดกลาง 26 สพฐ. 31.32 28.00 29.66 
37 1049730012 บ้านนาตะแบง1 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ขนาดกลาง 17 สพฐ. 39 45 42 
38 1050130028 วัดป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม ่ ขนาดกลาง 28 สพฐ. 47.37 33.35 40.36 
39 1051510006 วัดสันคะยอม เมืองลำพูน ลำพูน ขนาดกลาง 20 สพฐ. 50.20 50.45 50.32 
40 1052500457 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ลำปาง ขนาดกลาง 27 สพฐ. 35.16 30.92 33.04 
41 1053690077 บ้านแหลมถ่อนสามัคค ี ตรอน อุตรดิตถ ์ ขนาดกลาง 23 สพฐ. 43.84 44.04 43.94 
42 1054390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) ร้องกวาง แพร่ ขนาดกลาง 19 สพฐ. 37.94 39.94 38.94 
43 1055250062 บ้านข่ึงงามมงคล เวียงสา น่าน ขนาดกลาง 24 สพฐ. 54.97 44.16 49.57 
44 1056320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) จุน พะเยา ขนาดกลาง 26 สพฐ. 49.00 48.30 48.65 
45 1057120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ขนาดกลาง 28 สพฐ. 40.83 40.75 40.79 72 
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46 1058420037 บ้านน้ำฮ ู ปาย แม่ฮ่องสอน ขนาดกลาง 25 สพฐ. 34.26 35.60 34.93 
47 1060220189 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) ตากฟ้า นครสวรรค ์ ขนาดกลาง 27 สพฐ. 43.20 39.70 41.45 
48 1061700169 บ้านเจ้าวัด บ้านไร ่ อุทัยธาน ี ขนาดกลาง 26 สพฐ. 42.26 46.34 44.30 
49 1062040032 นิคมสรา้งตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ขนาดกลาง 25 สพฐ. 47.72 45.32 46.52 
50 1063160108 บ้านแม่ปะใต ้ แม่สอด ตาก ขนาดกลาง 26 สพฐ. 40.26 38.57 39.42 
51 1064620087 บ้านน้ำเรื่อง กงไกรลาศ สุโขทัย ขนาดกลาง 26 สพฐ. 42.32 51.88 47.10 
52 1065360149 วิทยสัมพันธ์ นครไทย พิษณุโลก ขนาดกลาง 26 สพฐ. 40.01 41.23 40.62 
53 1066350031 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) เมืองพิจิตร พิจิตร ขนาดกลาง 26 สพฐ. 31.09 26.96 29.02 
54 1067380011 บ้านนาง่ัว (เจริญวิทยาคาร) เมืองเพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์ ขนาดกลาง 29 สพฐ. 34.53 27.96 31.25 
55 1070480116 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) โพธาราม ราชบุร ี ขนาดกลาง 30 สพฐ. 49.25 42.73 45.99 
56 1071020009 วัดศรีอุปลาราม เมืองกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี ขนาดกลาง 28 สพฐ. 40.83 37.42 39.13 
57 1072630165 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร ี ขนาดกลาง 32 สพฐ. 54.67 48.75 51.71 
58 1073180087 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) กำแพงแสน นครปฐม ขนาดกลาง 32 สพฐ. 49.28 49.53 49.40 
59 1074590085 หลวงสินธุ์ราษฎรร์ังสฤษฏ ์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ขนาดกลาง 32 สพฐ. 43.20 52.25 47.72 
60 1075580001 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ขนาดกลาง 22 สพฐ. 46.09 39.31 42.70 
61 1076370055 บ้านเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุร ี ขนาดกลาง 32 สพฐ. 42.32 41.53 41.92 
62 1077280135 บ้านคลองลอย บางสะพาน ประจวบครีีขันธ ์ ขนาดกลาง 31 สพฐ. 61.66 57.16 59.41 
63 1080210100 บ้านโคกมะขาม ฉวาง นครศรีธรรมราช ขนาดกลาง 33 สพฐ. 55.07 44.93 50.00 
64 1081010111 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 อ่าวลึก กระบี ่ ขนาดกลาง 29 สพฐ. 53.82 53.00 53.41 
65 1082330066 บ้านบางหว้า คุระบุร ี พังงา ขนาดกลาง 30 สพฐ. 40.30 39.40 39.85 
66 1083400050 บ้านลิพอน ถลาง ภูเก็ต ขนาดกลาง 31 สพฐ. 51.87 38.93 45.40 
67 1084640368 บ้านสาคูมติรภาพที ่195 พระแสง สุราษฎร์ธาน ี ขนาดกลาง 35 สพฐ. 46.57 38.85 42.71 
68 1085460035 บ้านหาดจิก กระบุร ี ระนอง ขนาดกลาง 28 สพฐ. 46.42 41.28 43.85 
69 1086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ปะทิว ชุมพร ขนาดกลาง 27 สพฐ. 59.40 51.37 55.38 73 
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70 1090550031 เสนาณรงค์วิทยา หาดใหญ ่ สงขลา ขนาดกลาง 30 สพฐ. 35.90 34.20 35.05 
71 1091560040 บ้านเกาะอาดัง เมืองสตลู สตูล ขนาดกลาง 29 สพฐ. 27.79 31.89 29.84 
72 1092140115 วัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยยอด ตรัง ขนาดกลาง 29 สพฐ. 33.63 39.41 36.52 
73 1093340008 วัดบ้านสวน เมืองพัทลุง พัทลุง ขนาดกลาง 29 สพฐ. 56.50 47.79 52.14 
74 1094300028 บ้านจะรังบองอ เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี ขนาดกลาง 27 สพฐ. 32.75 35.55 34.15 
75 1095440041 บ้านตลาดลำใหม ่ เมืองยะลา ยะลา ขนาดกลาง 31 สพฐ. 32.08 26.16 29.12 
76 1096240071 บ้านศรีพงัน ตากใบ นราธิวาส ขนาดกลาง 32 สพฐ. 23.37 28.09 25.73 

 
4) สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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1 1011570004 วัดสุขกร เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ขนาดใหญ ่ 16 สพฐ. 38.06 39.50 38.78 
2 1012230020 ชุมชนวัดไทรม้า เมืองนนทบุร ี นนทบุรี ขนาดใหญ ่ 32 สพฐ. 40.79 36.84 38.82 
3 1013270003 วัดบางคูวัด เมืองปทุมธาน ี ปทุมธาน ี ขนาดใหญ ่ 39 สพฐ. 33.11 25.17 29.14 
4 1014310005 วัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ขนาดใหญ ่ 19 สพฐ. 33.26 36.52 34.89 
5 1015670054 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) ป่าโมก อ่างทอง ขนาดใหญ ่ 18 สพฐ. 53.69 47.05 50.37 
6 1016490012 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุร ี เมืองลพบุร ี ลพบุร ี ขนาดใหญ ่ 21 สพฐ. 36.59 37.61 37.10 
7 1017610006 วัดสังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี ขนาดใหญ ่ 21 สพฐ. 53.76 53.33 53.54 
8 1018090110 ชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุร ี ชัยนาท ขนาดใหญ ่ 30 สพฐ. 44.86 44.10 44.48 
9 1019600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม แก่งคอย สระบรุ ี ขนาดใหญ ่ 33 สพฐ. 41.57 36.81 39.19 
10 1020080008 วัดบุญญราศร ี เมืองชลบุร ี ชลบุร ี ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 41.75 47.48 44.62 
11 1021470038 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) เมืองระยอง ระยอง ขนาดใหญ ่ 21 สพฐ. 39.30 42.76 41.03 
12 1022060084 วัดตกพรม ขลุง จันทบุร ี ขนาดใหญ ่ 20 สพฐ. 56.12 53.60 54.86 
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13 1023150009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) เมืองตราด ตราด ขนาดใหญ ่ 21 สพฐ. 52.35 55.90 54.13 
14 1024070027 วัดชนะสงสาร(อนันตชัยประชานุกลู) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ขนาดใหญ ่ 31 สพฐ. 38.88 36.87 37.87 
15 1025290091 บรรหารวิทยา กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 37.89 36.39 37.14 
16 1026170086 วัดบ้านพริก บ้านนา นครนายก ขนาดใหญ ่ 31 สพฐ. 40.66 42.58 41.62 
17 1027740024 บ้านเขามะกา เมืองสระแก้ว สระแก้ว ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 51.00 50.22 50.61 
18 1030200165 บ้านหนองหินโคน ครบุร ี นครราชสมีา ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 71.48 83.50 77.49 
19 1031260043 บ้านตะโก เมืองบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 46.42 58.68 52.55 
20 1032650230 บ้านบัวโคก ท่าตูม สุรินทร ์ ขนาดใหญ ่ 23 สพฐ. 34.95 41.52 38.23 
21 1033530168 บ้านสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ขนาดใหญ ่ 24 สพฐ. 47.64 39.62 43.63 
22 1034710042 บ้านปะอาว เมืองอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 45.87 45.13 45.50 
23 1035430193 ชุมชนดงแคนใหญ ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ขนาดใหญ ่ 22 สพฐ. 42.25 54.77 48.51 
24 1036100011 ฉิมพลีวิทยา เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ ขนาดใหญ ่ 37 สพฐ. 53.27 49.72 51.50 
25 1037750177 บ้านโพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจรญิ ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 53.94 62.81 58.37 
26 1038660071 ชุมชนบ้านซาง เซกา บึงกาฬ ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 48.36 37.56 42.96 
27 1039760063 บ้านนาเลิง เมืองหนองบัวลำภ ู หนองบัวลำภ ู ขนาดใหญ ่ 22 สพฐ. 48.72 52.27 50.50 
28 1040050020 ชุมชนบ้านท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 36.58 45.36 40.97 
29 1041680025 บ้านตาด เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 29.96 35.62 32.79 
30 1042520097 บ้านโคกมน วังสะพุง เลย ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 38.96 41.24 40.10 
31 1043660314 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สังคม หนองคาย ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 49.08 48.32 48.70 
32 1044410141 บ้านวังยาววิทยายน โกสุมพสิัย มหาสารคาม ขนาดใหญ ่ 22 สพฐ. 51.04 65.63 58.34 
33 1045450338 ชุมชนบ้านสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด ขนาดใหญ ่ 23 สพฐ. 26.39 33.52 29.95 
34 1046030160 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา กมลาไสย กาฬสินธุ ์ ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 46.69 56.57 51.63 
35 1047540029 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) เมืองสกลนคร สกลนคร ขนาดใหญ ่ 19 สพฐ. 47.34 41.05 44.19 
36 1048190046 บ้านคำสว่าง เมืองนครพนม นครพนม ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 36.74 27.00 31.87 75 
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37 1049730008 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ขนาดใหญ ่ 26 สพฐ. 40.75 43.46 42.10 
38 1050130017 วัดช่างเคี่ยน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม ่ ขนาดใหญ ่ 23 สพฐ. 36.73 34.39 35.56 
39 1051510156 อนุบาลวังดิน ลี ้ ลำพูน ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 58.75 76.00 67.37 
40 1052500477 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ลำปาง ขนาดใหญ ่ 32 สพฐ. 49.70 52.93 51.32 
41 1053690143 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม น้ำปาด อุตรดิตถ ์ ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 50.32 60.42 55.37 
42 1054390134 บ้านห้วยโรงนอก ร้องกวาง แพร่ ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 35.44 26.10 30.77 
43 1055250032 บ้านปางเป๋ย เมืองน่าน น่าน ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 43.41 46.03 44.72 
44 1056320066 บ้านธาตุขิงแกง จุน พะเยา ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 52.68 62.64 57.66 
45 1057120070 บ้านหัวดอย เมืองเชียงราย เชียงราย ขนาดใหญ ่ 24 สพฐ. 41.75 34.83 38.29 
46 1058420094 บ้านในสอย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ขนาดใหญ ่ 20 สพฐ. 40.92 47.30 44.11 
47 1060220091 อนุบาลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค ์ ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 46.21 45.14 45.67 
48 1061700073 ชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง อุทัยธาน ี ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 41.64 39.55 40.60 
49 1062040012 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถมัภ์) เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 37.70 42.11 39.90 
50 1063160023 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เมืองตาก ตาก ขนาดใหญ ่ 26 สพฐ. 34.84 32.65 33.75 
51 1064620175 บ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ขนาดใหญ ่ 30 สพฐ. 35.46 34.23 34.85 
52 1065360052 วัดบ้านใหม ่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 44.83 46.07 45.45 
53 1066350254 อนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 32.71 29.25 30.98 
54 1067380113 บ้านท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ ์ ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 53.34 44.51 48.93 
55 1070480106 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) บ้านโป่ง ราชบุร ี ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 33.67 32.78 33.23 
56 1071020055 บ้านห้วยน้ำขาว เมืองกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 40.28 41.08 40.68 
57 1072630207 วัดช่องลม บางปลาม้า สุพรรณบุร ี ขนาดใหญ ่ 23 สพฐ. 48.21 33.04 40.63 
58 1073180053 อินทรศักดิ์ศึกษาลยั(บ้านยาง) กำแพงแสน นครปฐม ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 37.36 44.80 41.08 
59 1074590095 วัดยกกระบตัร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 53.10 54.88 53.99 
60 1075580012 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามคัคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ขนาดใหญ ่ 31 สพฐ. 47.29 40.16 43.72 
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61 1076370079 บ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคครีังสรรค์ ) ชะอำ เพชรบุร ี ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 69.44 47.96 58.70 
62 1077280085 บ้านมะเดื่อทอง ทับสะแก ประจวบครีีขันธ ์ ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 51.08 60.24 55.66 
63 1080210075 บ้านท่าม่วง ขนอม นครศรีธรรมราช ขนาดใหญ ่ 28 สพฐ. 42.48 33.78 38.13 
64 1081010031 บ้านทับปริก เมืองกระบี ่ กระบี ่ ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 32.84 36.40 34.62 
65 1082330118 บ้านบางกรัก ตะกั่วป่า พังงา ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 45.96 46.56 46.26 
66 1083400054 บ้านป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต ขนาดใหญ ่ 30 สพฐ. 45.76 36.06 40.91 
67 1084640091 บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธาน ี ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 59.90 72.51 66.21 
68 1085460006 บ้านนกงาง เมืองระนอง ระนอง ขนาดใหญ ่ 30 สพฐ. 33.35 30.63 31.99 
69 1086110089 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ชุมพร ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 48.32 40.64 44.48 
70 1090550061 วัดโคกสมานคณุ หาดใหญ ่ สงขลา ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 43.74 38.76 41.25 
71 1091560010 บ้านเกตร ี เมืองสตลู สตูล ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 37.85 38.81 38.33 
72 1092140065 บ้านเกาะมุกด ์ กันตัง ตรัง ขนาดใหญ ่ 25 สพฐ. 40.72 42.72 41.72 
73 1093340164 บ้านนาทุ่งโพธิ ์ กงหรา พัทลุง ขนาดใหญ ่ 27 สพฐ. 55.98 60.37 58.17 
74 1094300111 บ้านสะกำ(ธันวาศลิป์) มายอ ปัตตาน ี ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 28.15 30.89 29.52 
75 1095440023 บ้านท่าสาป เมืองยะลา ยะลา ขนาดใหญ ่ 26 สพฐ. 32.05 34.30 33.18 
76 1096240199 บ้านบาโงปะแต รือเสาะ นราธิวาส ขนาดใหญ ่ 29 สพฐ. 27.58 26.48 27.03 
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1 1011570009 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ขนาดใหญ่พิเศษ 23 สพฐ. 54.82 47.30 51.06 
2 1012230007 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เมืองนนทบุร ี นนทบุรี ขนาดใหญ่พิเศษ 56 สพฐ. 60.23 46.71 53.47 
3 1013270038 บึงเขาย้อน คลองหลวง ปทุมธานี ขนาดใหญ่พิเศษ 59 สพฐ. 44.68 39.45 42.07 
4 1014310006 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ขนาดใหญ่พิเศษ 57 สพฐ. 43.00 38.82 40.91 
5 1015670056 ชุมชนวัดศีลขันธาราม โพธิ์ทอง อ่างทอง ขนาดใหญ่พิเศษ 79 สพฐ. 51.93 46.06 49.00 
6 1016490023 พลร่มอนสุรณ์ มิตรภาพท่ี ๕๐ เมืองลพบุร ี ลพบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 46 สพฐ. 42.09 43.78 42.94 
7 1017610009 วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 60 สพฐ. 48.68 39.63 44.15 
8 1018090096 อนุบาลสรรคบรุ ี สรรคบุร ี ชัยนาท ขนาดใหญ่พิเศษ 49 สพฐ. 52.35 50.83 51.59 
9 1019600037 วัดป่าไผ ่ แก่งคอย สระบรุ ี ขนาดใหญ่พิเศษ 52 สพฐ. 44.20 39.03 41.62 
10 1020080021 วัดดอนดำรงธรรม เมืองชลบุร ี ชลบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 54 สพฐ. 52.00 55.83 53.92 
11 1021470016 วัดตากวน เมืองระยอง ระยอง ขนาดใหญ่พิเศษ 58 สพฐ. 41.20 35.94 38.57 
12 1022060140 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 51 สพฐ. 52.04 52.05 52.05 
13 1023150072 บ้านคลองมะขาม คลองใหญ ่ ตราด ขนาดใหญ่พิเศษ 59 สพฐ. 41.10 37.77 39.44 
14 1024070072 วัดญาณรังษาราม บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ขนาดใหญ่พิเศษ 12 สพฐ. 50.37 60.75 55.56 
15 1025290151 บ้านบุพราหมณ ์ นาด ี ปราจีนบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 47 สพฐ. 49.36 41.53 45.44 
16 1026170123 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง องครักษ ์ นครนายก ขนาดใหญ่พิเศษ 14 สพฐ. 67.60 69.92 68.76 
17 1027740090 บ้านนางามมิตรภาพท่ี131 ตาพระยา สระแก้ว ขนาดใหญ่พิเศษ 39 สพฐ. 43.94 42.56 43.25 
18 1030200141 บ้านทุ่งแขวน ครบุร ี นครราชสมีา ขนาดใหญ่พิเศษ 57 สพฐ. 52.15 56.52 54.34 
19 1031260067 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ ขนาดใหญ่พิเศษ 47 สพฐ. 35.82 33.10 34.46 
20 1032650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานเุคราะห์) ศีขรภูม ิ สุรินทร ์ ขนาดใหญ่พิเศษ 22 สพฐ. 41.54 36.50 39.02 
21 1033530153 บ้านกระแชงใหญ ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ขนาดใหญ่พิเศษ 47 สพฐ. 40.81 43.38 42.10 78 
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22 1034710157 บ้านนาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธาน ี ขนาดใหญ่พิเศษ 39 สพฐ. 54.70 46.35 50.53 
23 1035430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม มหาชนะชัย ยโสธร ขนาดใหญ่พิเศษ 60 สพฐ. 39.69 36.73 38.21 
24 1036100264 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว ชัยภูม ิ ขนาดใหญ่พิเศษ 45 สพฐ. 36.54 35.06 35.80 
25 1037750140 บ้านหนองไฮ ปทุมราชวงศา อำนาจเจรญิ ขนาดใหญ่พิเศษ 49 สพฐ. 46.60 44.28 45.44 
26 1038660225 ประสานมิตรวิทยา เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ขนาดใหญ่พิเศษ 38 สพฐ. 43.23 37.84 40.53 
27 1039760093 ดงสวรรค์วิทยา นากลาง หนองบัวลำภ ู ขนาดใหญ่พิเศษ 39 สพฐ. 45.42 49.51 47.46 
28 1040050247 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพ ขอนแก่น ขนาดใหญ่พิเศษ 43 สพฐ. 39.15 42.23 40.69 
29 1041680527 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน อุดรธาน ี ขนาดใหญ่พิเศษ 54 สพฐ. 45.45 42.77 44.11 
30 1042520300 ชุมชนหนองหิน หนองหิน เลย ขนาดใหญ่พิเศษ 38 สพฐ. 46.21 46.02 46.11 
31 1043660249 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย ขนาดใหญ่พิเศษ 46 สพฐ. 42.18 42.84 42.51 
32 1044410192 บ้านเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม ขนาดใหญ่พิเศษ 87 สพฐ. 42.76 44.20 43.48 
33 1045450116 จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ขนาดใหญ่พิเศษ 54 สพฐ. 42.75 40.20 41.48 
34 1046030411 บ้านดินจี ่ คำม่วง กาฬสินธุ ์ ขนาดใหญ่พิเศษ 36 สพฐ. 37.81 41.33 39.57 
35 1047540089 อนุบาลกุสุมาลย ์ กุสุมาลย ์ สกลนคร ขนาดใหญ่พิเศษ 56 สพฐ. 43.92 47.98 45.95 
36 1048190211 ศรีโพนทองวิทยา นาแก นครพนม ขนาดใหญ่พิเศษ 29 สพฐ. 40.70 39.51 40.11 
37 1049730079 บ้านน้ำเท่ียงวันครู 2501 คำชะอี มุกดาหาร ขนาดใหญ่พิเศษ 32 สพฐ. 54.98 62.65 58.82 
38 1050022006 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ แม่ริม เชียงใหม่ ขนาดใหญ่พิเศษ 25 สพฐ. 33.58 35.28 34.43 
39 1051510148 บ้านม่วงสามป ี ลี ้ ลำพูน ขนาดใหญ่พิเศษ 63 สพฐ. 47.91 50.80 49.36 
40 1052500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 56 สพฐ. 47.91 57.80 52.85 
41 1053690127 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา อุตรดิตถ ์ ขนาดใหญ่พิเศษ 56 สพฐ. 56.38 53.39 54.88 
42 1054390285 เด่นไชยประชานุกูล เด่นชัย แพร่ ขนาดใหญ่พิเศษ 49 สพฐ. 51.40 47.55 49.47 
43 1055250114 บ้านนาราบ(จลุเกษตรศึกษาคาร) นาน้อย น่าน ขนาดใหญ่พิเศษ 58 สพฐ. 60.06 57.12 58.59 
44 1056320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จุน พะเยา ขนาดใหญ่พิเศษ 57 สพฐ. 47.06 44.05 45.55 
45 1057120329 บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน เชียงราย ขนาดใหญ่พิเศษ 30 สพฐ. 30.48 27.20 28.84 

79 



 
 

ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
46 1058420201 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพท่ี 193 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ขนาดใหญ่พิเศษ 22 สพฐ. 52.68 47.68 50.18 
47 1060220376 พยุหะศึกษาคาร พยุหะคีร ี นครสวรรค ์ ขนาดใหญ่พิเศษ 56 สพฐ. 46.81 44.48 45.64 
48 1061700125 วัดทัพหมัน บ้านไร ่ อุทัยธาน ี ขนาดใหญ่พิเศษ 40 สพฐ. 44.63 37.27 40.95 
49 1062040007 ผินสหราษฎร์พัฒนา เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ขนาดใหญ่พิเศษ 53 สพฐ. 36.54 43.64 40.09 
50 1063160104 บ้านท่าอาจ แม่สอด ตาก ขนาดใหญ่พิเศษ 49 สพฐ. 32.05 34.89 33.47 
51 1064620184 บ้านลานกระบือ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ขนาดใหญ่พิเศษ 43 สพฐ. 38.16 40.90 39.53 
52 1065360250 บ้านหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก ขนาดใหญ่พิเศษ 44 สพฐ. 38.77 42.00 40.38 
53 1066350300 อนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร ขนาดใหญ่พิเศษ 41 สพฐ. 41.58 42.48 42.03 
54 1067380154 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบรุี วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ ์ ขนาดใหญ่พิเศษ 41 สพฐ. 42.48 42.12 42.30 
55 1070480102 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) บ้านโป่ง ราชบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 38 สพฐ. 44.51 35.78 40.15 
56 1071020084 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ทองผาภูม ิ กาญจนบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 42 สพฐ. 53.17 56.78 54.98 
57 1072630041 วัดสวนแตง เมืองสุพรรณบรุ ี สุพรรณบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 48 สพฐ. 44.67 46.60 45.64 
58 1073180062 วัดสระสี่มมุ กำแพงแสน นครปฐม ขนาดใหญ่พิเศษ 42 สพฐ. 42.33 42.40 42.36 
59 1074590026 วัดศรีสุทธาราม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ขนาดใหญ่พิเศษ 49 สพฐ. 35.75 34.02 34.88 
60 1075580030 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ขนาดใหญ่พิเศษ 163 สพฐ. 62.97 70.53 66.75 
61 1076370176 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุร ี ขนาดใหญ่พิเศษ 63 สพฐ. 51.79 45.44 48.61 
62 1077280174 โรตารี่กรุงเทพ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ ขนาดใหญ่พิเศษ 58 สพฐ. 39.12 31.03 35.08 
63 1080210464 วัดสุวรรณโฆษิต ร่อนพิบูลย ์ นครศรีธรรมราช ขนาดใหญ่พิเศษ 41 สพฐ. 68.93 76.04 72.49 
64 1081010160 ชุมชนบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 49 สพฐ. 38.17 34.79 36.48 
65 1082330104 บ้านบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ขนาดใหญ่พิเศษ 46 สพฐ. 40.78 40.17 40.47 
66 1083400029 ราชประชานุเคราะห์ 36 กะทู ้ ภูเก็ต ขนาดใหญ่พิเศษ 42 สพฐ. 39.47 29.85 34.66 
67 1084640086 วัดกงตาก กาญจนดิษฐ ์ สุราษฎร์ธาน ี ขนาดใหญ่พิเศษ 56 สพฐ. 51.41 44.85 48.13 
68 1085460037 นิคมสงเคราะห ์ กระบุร ี ระนอง ขนาดใหญ่พิเศษ 44 สพฐ. 47.81 38.70 43.26 
69 1086110008 วัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ชุมพร ขนาดใหญ่พิเศษ 53 สพฐ. 50.66 50.90 50.78 
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ลำดับ รหัส ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ขนาด จำนวนผู้เข้าสอบ สังกัด Thai Math รวม 
70 1090550028 บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) หาดใหญ ่ สงขลา ขนาดใหญ่พิเศษ 46 สพฐ. 55.45 65.34 60.40 
71 1091560068 บ้านตะโละใส ละง ู สตูล ขนาดใหญ่พิเศษ 48 สพฐ. 51.19 46.54 48.86 
72 1092140308 บ้านคลองมวน รัษฎา ตรัง ขนาดใหญ่พิเศษ 48 สพฐ. 48.41 43.10 45.76 
73 1093340181 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด พัทลุง ขนาดใหญ่พิเศษ 46 สพฐ. 39.46 41.13 40.29 
74 1094300021 ชุมชนบ้านปูยุด เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี ขนาดใหญ่พิเศษ 60 สพฐ. 34.50 42.40 38.45 
75 1095440105 บ้านลากอ ยะหา ยะลา ขนาดใหญ่พิเศษ 45 สพฐ. 22.36 21.73 22.05 
76 1096240152 ชุมชนสหพัฒนา ระแงะ นราธิวาส ขนาดใหญ่พิเศษ 42 สพฐ. 23.61 20.33 21.97 
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 2) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลและค่าน้ำหนักคาโนนิคอลระหว่างชุดตัว
แปรของขนาดสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 
Manova 

* * * * * * * * * * * * * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e * * * * * *  
        76 cases accepted. 
         0 cases rejected because of out-of-range factor values. 
         0 cases rejected because of missing data. 
         1 non-empty cell. 
         1 design will be processed. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * * * * * * * * * * * * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- Design   1  
 EFFECT .. WITHIN CELLS Regression 
 Multivariate Tests of Significance (S = 2, M = 1 , N = 33 1/2) 
 
 Test Name   Value        Approx. F       Hypoth. DF         Error DF        Sig. of F 
 
Pillais     .32846       2.75106            10.00           140.00             .004 
Hotellings  .40111       2.72754            10.00           136.00             .004 
Wilks       .69615       2.73968            10.00           138.00             .004 
Roys        .21277 
Note. F statistic for WILKS' Lambda is exact. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 

 Root No.       Eigenvalue           Pct.      Cum. Pct.     Canon Cor.       Sq. Cor 
 
     1           .27028       67.38430       67.38430         .46128         .21277 
     2           .13082       32.61570      100.00000         .34013         .11569 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Dimension Reduction Analysis 
Roots     Wilks L.       F       Hypoth. DF         Error DF        Sig. of F 
 

 1 TO 2   .69615     2.73968            10.00           138.00             .004 
 2 TO 2   .88431     2.28943             4.00            70.00             .068 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 EFFECT. WITHIN CELLS Regression (Cont.) 
 Univariate F-tests with (2,73) D. F. 
 Variable       Sq. Mul. R     Adj. R-sq.     Hypoth. MS       Error MS       F      Sig. of F 
 Verysmal      .05507         .02919       13.67700        6.42900      2.12739        .126 
 Small           .03604         .00963       15.45347       11.32499     1.36455        .262 
 Normal        .04082         .01454       40.47963       26.06094      1.55327        .218 
 Big              .12094         .09686       86.15308       17.15658       5.02157        .009 
 Verybig        .09862         .07392     1232.38098      308.60582     3.99338       .023 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Raw canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 Variable                  1                2 
 Verysmal             .03642          -.23195 
 Small                .09453           .04163 
 Normal               .08563           .02786 
 Big                  .14749           .11379 
 Verybig             -.02757           .03117 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 Variable                  1                2 
 Verysmal             .09371          -.59690 
 Small                .31965           .14078 
 Normal               .44035           .14329 
 Big                  .64285           .49595 
 Verybig             -.50323           .56906 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Function No. 
 Variable                  1                2 
 Verysmal             .25897          -.59390 
 Small                .38565           .19485 
 Normal               .43500          -.06934 
 Big                  .64218           .53564 
 Verybig             -.49298           .63675 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Variance in dependent variables explained by canonical variables 
 CAN. VAR.       Pct Var DEP      Cum Pct DEP      Pct Var COV      Cum Pct COV 
 
        1           21.20877         21.20877          4.51269          4.51269 
        2           21.75707         42.96584          2.51706          7.02975 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Raw canonical coefficients for COVARIATES 
           Function No. 
 COVARIATE                 1                2 
 
 Thai                 .18777           .25440 
 Math                -.24627          -.07072 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for COVARIATES 
           CAN. VAR. 
 COVARIATE                 1                2 
 
 Thai                 .97445          1.32023 
 Math               -1.57717          -.45288 
 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between COVARIATES and canonical variables 
           CAN. VAR. 
 Covariate                 1                2 
 Thai                -.27600           .96116 
 Math                -.80457           .59385 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Variance in covariates explained by canonical variables 
 CAN. VAR.       Pct Var DEP      Cum Pct DEP      Pct Var COV      Cum Pct COV 
 
        1            7.69727          7.69727         36.17567         36.17567 
        2            7.38380         15.08107         63.82433        100.00000 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Regression analysis for WITHIN CELLS error term 
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 --- Individual Univariate .9500 confidence intervals 
 Dependent variable .. Verysmall 
 COVARIATE      B       Beta    Std. Err.     t-Value    Sig. of t  Lower -95%    CL- Upper 
Thai    -.0745233736   -.1502866430   .09257   -.80501     .423    -.25902         .10998 
 Math  -.0389437124   -.0969160048   .07502   -.51913     .605    -.18845         .11057 
 Dependent variable. Small 
 
COVARIATE      B       Beta    Std. Err.     t-Value    Sig. of t  Lower -95%    CL- Upper 
Thai    .1699687119    .2608440308    .12287   1.38334     .171    -.07491       .41484 
 Math  -.1639944775   -.3105785224   .09957   -1.64710    .104    -.36243       .03444 
 Dependent variable. Normal 
 
COVARIATE      B       Beta    Std. Err.     t-Value    Sig. of t  Lower -95%    CL- Upper 
Thai    .1628984265   .1643891583    .18639   .87398      .385   -.20857      .53437 
 Math  -.2455423723  -.3057827672   .15104   -1.62570    .108  -.54656      .05548 
 Dependent variable. Big 
 
COVARIATE      B       Beta    Std. Err.     t-Value    Sig. of t  Lower -95%    CL- Upper 
Thai    .4444373595   .5291825718    .15123   2.93883    .004   .14304      .74584 
 Math  -.3741100507  -.5496985943   .12255  -3.05277     .003  -.61835     -.12987 
 Dependent variable. Verybig 
 
COVARIATE      B       Beta    Std. Err.     t-Value    Sig. of t  Lower -95%    CL- Upper 
Thai    .2263295796   .0643419973   .64139    .35287      .725    -1.05196      1.50462 
 Math  .7427307035  .2605642774   .51975    1.42902    .157     -.29312        1.77858 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- Design   1 * * * * * * *  
EFFECT .. CONSTANT 
 Multivariate Tests of Significance (S = 1, M = 1 1/2, N = 33 1/2) 
Test Name             Value          Exact F       Hypoth. DF         Error DF        Sig. of F 
Pillais                .54818         16.74297             5.00            69.00             .000 
 Hotellings            1.21326         16.74297             5.00            69.00             .000 
 Wilks                  .45182         16.74297             5.00            69.00             .000 
 Roys                   .54818 
 Note.. F statistics are exact. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 Root No.       Eigenvalue           Pct.      Cum. Pct.     Canon Cor. 
 
        1          1.21326      100.00000      100.00000         .74039 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 EFFECT .. CONSTANT (Cont.) 
 Univariate F-tests with (1,73) D. F. 
Variable      Hypoth. SS   Error SS    Hypoth. MS     Error MS         F        Sig. of F 
Verysmal     91.84002   469.31704    91.84002       6.42900     14.28527     .000 
 Small        73.44694   826.72463     73.44694      11.32499     6.48538      .013 
 Normal     871.47134   1902.44864   871.47134    26.06094     33.43975    .000 
 Big          604.45173   1252.43069    604.45173    17.15658     35.23147     .000 
 Verybig    45.25522    22528.22488   45.25522     308.60582    .14664        .703 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 EFFECT .. CONSTANT (Cont.) 
 Raw discriminant function coefficients 
           Function No. 
Variable                  1 
Verysmal            -.08921 
 Small               -.08607 
 Normal              -.12978 
 Big                 -.16276 
 Verybig              .00210 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized discriminant function coefficients 
           Function No. 
 Variable                  1 
Verysmal            -.22620 
 Small               -.28965 
 Normal              -.66251 
 Big                 -.67415 
 Verybig              .03685 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Estimates of effects for canonical variables 
           Canonical Variable 
  Parameter                1 
        1           -9.19577 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Canonical Variable 
Variable                  1 
Verysmal            -.40161 
 Small               -.27060 
 Normal              -.61446 
 Big                 -.63071 
 Verybig             -.04069 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Abbreviated  Extended 
Name         Name 
Verysmal     Verysmall 
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