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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



คํานํา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใต    
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีสวนที่เก่ียวของกับการกําหนด
นโยบาย คือ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตองการของทองถิ่น  
และในสวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย ไดแก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ          ดาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 25 แหง ซึ่งทุกแหงไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีแนวทางในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
ไดกําหนดไวให มีการวัดและประเมินผลใน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 
และระดับชาติ  เพ่ือเปนการนําผลการประเมินในระดับตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
สถานศึกษา พัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงไดทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางผลการประเมินระดับสถานศึกษา โดยใชระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการวิเคราะหมาใชเปนสารสนเทศ
ในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ซึ่งหวังเปนอยางย่ิง
วารายงานการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการฉบับน้ี จะเปนประโยชนกับผูบริหารและครูในสถานศึกษา ตลอดจนศึกษานิเทศก
และบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ในการนําผลการวิเคราะหที่ไดจากรายงานฉบับน้ีไปใชในการกําหนด
กลยุทธ วางแผนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งนําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหผลการประเมนิ
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ขอขอบคุณครูทะเบียน-วัดผลของโรงเรียน   
ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในการจัดทําขอมูลผลการเรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2563 ไดอยางครบถวนสมบูรณ
และไดรวมเปนคณะทํางาน วิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลมจนเสร็จสมบูรณ   
 

                 
            (นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสมทุรปราการ 
ตุลาคม 2564 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 รายงานการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  สรุปได ดังน้ี  
 1. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.602  คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 36.24 มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับคอนขางสูง โดยสหวิทยาสุวรรณภูมิปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.659           
คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 43.43 มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง และสหวิทยาเขต
เมืองปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.547 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 
29.92 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 

 2. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) และผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จํานวน 20 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
88.33 เมื่อพิจารณาเปนรายวิชาพบวา วิชาภาษาไทย สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จํานวน 
18 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 75.00 วิชาคณิตศาสตร สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง จํานวน 11 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 45.83 วิชาวิทยาศาสตร สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง จํานวน 15 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 62.50 วิชาสังคมศึกษา สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง จํานวน 18 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 75.00 และ วิชาภาษาอังกฤษ สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จํานวน 
11 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 45.83 
   

การนําผลวิเคราะหไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผูเรียน 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. การนิเทศติดตามเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนหรือ   

ในวิชาที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับตํ่า  
2. การจัดทําแผนการพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูหรือโรงเรียนที่มีแนวโนมของความสัมพันธ

ระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ลดลง 
ทั้งน้ีอาจจะศึกษารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่พัฒนาการดีขึ้น 

3. การใชผลการวิเคราะหเปนฐานในการกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาของผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร (GPA) และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียนและกลุมสาระการเรียนรู  

4. กําหนดจุดเนนหรือกลยุทธในระดับสถานศึกษา จัดทําบันทึกขอตกลง จัดทําบันทึกความรวมมือ 
สรางเครือขาย ระหวางสถานศึกษา องคกรภายใน และองคกรภายนอก เพ่ือรวมกันพัฒนาใหผูเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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 ระดับสถานศึกษา 
1. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนวิเคราะหผลการสอนของตนเองในแตละรายวิชา เทียบเคียงกับ     

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) หรือผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
2. วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพ่ือนํามาใช

ในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู       
ซึ่งสามารถศึกษาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเอง ตามที่กลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไดจัดทําและ
เผยแพรไปยังโรงเรียนในสังกัดแลว 

3. กําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) หรือผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชผลการประเมินในปที่ผาน ๆ มาเปนฐาน     
ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนา เพ่ือจะไดนําคาเปาหมายไปประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน เพ่ือใชเปนแนวทาง       
ในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. จัดทํารายงานผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปการศึกษาเพ่ือนํามาใชวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
รวมทั้งเปนการเตรียมขอมูลไวสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน 
7. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
8. สงเสริมใหครูนําผลการประเมินไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 
9. สงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูโดยใชงานวิจัยเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ แลวแตธรรมชาติวิชา 

10. สรางความเขมแข็งระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน 
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สารบญั 
 

บทที ่  หนา 
 บทสรุปสําหรบัผูบริหาร ก 
1 บทนํา 1 
 - ความนํา 1 
 - วัตถุประสงค 3 
 - ขอบเขตของการศึกษา 3 
2 วิธีดําเนินการ 4 
 - ขั้นตอนการดําเนินงาน 4 
 - สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 7 
3 ผลการวิเคราะหขอมูล 8 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความนาํ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 26 กลาวไววาการประเมินผลการเรียนรู
ควรพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การเขารวมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคูกันไปตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวนของการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาไดกําหนดใหมีการวัด 
และประเมินผลการเรียนรูใน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     
และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกัน คือ ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน     
เพ่ือนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเน่ือง สําหรับการประเมินระดับสถานศึกษาเปน      
การตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาในดานใด 
รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง
และชุมชน ในสวนการประเมินระดับชาติน้ันเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน     การ
เรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่
เรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับ         
การประเมิน เพ่ือนําผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ และ
นําไปใชใน การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ 
 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตนเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุง 
แกไข สงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล       
ที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ     
กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมผูเรียนที่พิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน  
ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดอยางทันทวงที อันเปน
โอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 
 ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งเปนหนวยงาน
การจัดสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติไดดําเนินการจัดสอบเพ่ือทําการประเมินผลระดับชาติขึ้น โดยใชช่ือการ
ทดสอบดังกลาววา “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)” โดยในปการศึกษา 2563  
ไดดําเนินการจัดสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ระหวางวันที่ 29 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2563 
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  กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายใหนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปนองคประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน โดยมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการศึกษารูปแบบการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและมีความต้ังใจในการสอบ ซึ่งเปนการสะทอนผล
ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติอยางแทจริง สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสามารถเทียบเคียงคุณภาพในระดับนานาชาติได จึงไดจัดประชุมเสวนาเพ่ือรับฟง ความคิดเห็น 
ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยที่จะใชผลการทดสอบระดับชาติเปนองคประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชผลการเรียนของผูเรียน 
ที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ เพ่ือเปนการถวงดุลระหวางผลการเรียนของผูเรียน    
ที่ประเมินโดยสถานศึกษากับผลการทดสอบระดับชาติ ทําใหผลการเรียนเฉลี่ยสะสมซึ่งเปนผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาใกลเคียงกับระดับความสามารถของผูเรียนมากขึ้น  
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปนองคประกอบ
หน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษาระดับตาง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โดยต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในสัดสวน 70 : 30 กลาวคือ ใชผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) ของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษารอยละ 70 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 30 

ดังน้ันเมื่อการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) เสร็จสิ้นเรียบรอย 
รวมทั้งสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาไดผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงมีแนวความคิดที่จะนําผลการทดสอบดังกลาวมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับ    
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ซึ่งเปนผลการประเมินในระดับสถานศึกษา เพ่ือเปนการตรวจสอบ 
ความเที ่ยงตรงจากการวัดผลประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยเปนการหาความสัมพันธกันระหวาง 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษากับผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐานวา มีความสอดคลองหรือสัมพันธกัน
เพียงใด ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความสนใจในการศึกษาผลความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
กับผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2563  
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2563  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ขอบเขตของการศกึษา 
1. กลุมเปาหมาย 

  นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และเขารับการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยางนอย 1 รายวิชา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  จํานวน 24 โรงเรียน  รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 6,124 คน 

2. ที่มาของขอมูล 
   2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของนักเรียนรายบุคคล ไดขอมูลจากโปรแกรม 
Secondary56 และโปรแกรม Secondary Grading System (SGS)  
   2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนรายบุคคล    
ไดขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) ทางเว็บไซต http://www.niets.or.th 
  2.3 โรงเรียนในสังกัดสงขอมูลใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ตามทีก่ําหนด ดวยรูปแบบไฟล Excel 
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บทท่ี 2 

วิธีดําเนินการ 

 
 รายงานการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  สรุปขั้นตอนการดําเนินงานไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 : ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. วางแผนการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหและจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพ่ือขออนุมัติและขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน และ    
ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน พรอมสังเคราะหผลการนิเทศและความตองการใชงานสารสนเทศดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งในระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดออกแบบและจัดทําไฟลสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนรายวิชา
ทุกรายวิชาจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับช้ันที่โรงเรียนทําการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษา 2563 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปการศึกษา 2563 พรอมจัดทําคูมือ
สําหรับผูปฏิบัติในระดับโรงเรียน เรื่องการนําขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกจากโปรแกรมที่โรงเรียนใช

วางแผนการดําเนินงาน 

รวบรวมขอมูล 

จัดการขอมูล / คัดกรอง 

วิเคราะหขอมูล  

แจงโรงเรียนในสังกัด 

สรุปและจัดทํารายงานผล 
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บันทึกขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาบันทึกในไฟลบันทึกขอมูลที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ จัดทําขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลในรูปแบบเดียวกันจากทุกโรงเรียน 

2. แจงโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจงไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่ ศธ 04339/ว908 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เรื่อง การจัดทํา
สารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประจําปการศึกษา 2563 โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาแจงผูรับผิดชอบ
ในระดับสถานศึกษาดําเนินการจัดทําขอมูลผลการเรียนทุกระดับช้ัน จําแนกตามระดับผลการเรียน ทุกรายวิชา
ที่เปดสอนในปการศึกษา 2563 และระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนรายบุคคลช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนที่จบ
การศึกษา ในปการศึกษา 2563 โดยใหบันทึกลงแบบฟอรมตามที่กําหนดในรูปแบบไฟล Microsoft Excel 
ดําเนินการสงใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

2. รวบรวมขอมูล ผูรับผิดชอบการจัดทําสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษา
ดําเนินการรวบรวมขอมูล ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไดแจงไป                
ยังสถานศึกษา โดยทําการรวบรวมขอมูลจากโปรแกรมที่จัดเก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สถานศึกษาใชงานอยู    
ตามคูมือที่กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหเกิดประโยชนและ
ประหยัดเวลาในการบันทึกขอมูล รวมทั้งไดขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนตามที่ตองการ ซึ่งโปรแกรม     ที่
จัดเก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ    
ใชงาน มี 2 โปรแกรม ไดแก โปรแกรม Secondary56 และโปรแกรม SGS เมื่อผูรับผิดชอบสถานศึกษาสงไฟล
บันทึกขอมูลในรูปแบบตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการกําหนดแลว กลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไดทําการรวบรวมไฟลขอมูลในการดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

3. จัดการขอมูล / คัดกรอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดแตงต้ังคณะทํางานขึ้นหน่ึงชุดเพ่ือดําเนินการหลอมรวมไฟลขอมูล 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 พรอมทําการคัดกรองขอมูลของนักเรียนที่
เปนไปตามขอกําหนดของกลุมเปาหมาย คือ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
อยางนอย 1 วิชา และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2563 จากน้ันทําการกําหนดรหัสตาง ๆ เพ่ือให
เกิดความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล เชน รหัสสถานศึกษา รหัสสหวิทยาเขต และทําการจัดรูปแบบไฟล 
Microsoft Excel ที่พรอมนําเขาสูโปรแกรมวิเคราะหขอมูล (SPSS) โดยทําการคัดกรองขอมูลไดกลุมเปาหมาย       
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  จํานวนกลุมเปาหมายที่ใชในการรายงานผล 
 

สหวิทยาเขต 
จํานวน 
โรงเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
จํานวน รอยละ 

 วิทยปราการ 6 1,416 23.12 
 เมืองปราการ 6 1,576 25.73 
 ปอมปราการ 6 1,192 19.47 
 สุวรรณภูมิปราการ 7 1,940 31.68 

เขตพืน้ที ่ 25 6,124 100.00 
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4. วิเคราะหขอมูล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมกับคณะทํางานประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครู 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดย นําขอมูลที่ผาน
การคัดกรอง และจัดการขอมูลแลว มาวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของความแปรผันรวม  และนําคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวเพ่ือหาระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  โดยในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการวิเคราะหเปนระดับ
สถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต และระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพ่ือใหได
สารสนเทศไปใชในทุกระดับและเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับเกณฑในการสรุประดับความสัมพันธของคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กําหนดเกณฑการแปลความหมายเปน 5 ระดับ โดยปรับจาก พวงรัตน ทวีรัตน (2540 : 
144) 

 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคา 0.801 ขึ้นไป   มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคา 0.601 – 0.800  มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคา 0.401 – 0.600  มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคา 0.201 – 0.400  มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคา 0.200 ลงไป   มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 

5. สรุปและจัดทํารายงานผล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะทํางาน ไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาจัดทําเปนรายงาน
การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยในการ
จัดทํารูปเลมรายงาน ไดกําหนดกรอบในการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะหเปนระดับสหวิทยาเขต และระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สําหรับผลการวิเคราะหในระดับสถานศึกษาไดนําไป
เสนอไวในสวนของภาคผนวกของรายงาน ทั้งน้ีในการสรุปผลการวิเคราะหไดมีการจัดทําและนําเสนอใน
รูปแบบตาราง กราฟ แผนภูมิ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น รวมทั้งมีการนําผลการวิเคราะหมาสรุปจัดทํา
แผนภูมิใหเห็นภาพ ภาวะการกดเกรด หรือการปลอยเกรดของสถานศึกษาในแตละวิชา โดยนําไปเสนอใน
ภาคผนวก 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาสถิติพ้ืนฐาน 

คาเฉลี่ย (X�) โดยใชสูตร 
 

   X� =     
∑ X

n
 

เมื่อ X� คือ คาเฉลี่ย 
   ΣX คือ ผลรวมของคะแนนขอมูลทั้งหมด 
   n คือ จํานวนกลุมเปาหมาย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชสูตร 

  SD = �nΣX2-(ΣX)2

n(n-1)
 

เมื่อ SD แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

 (ΣX)2 แทน กําลังสองผลรวมของคะแนน 

   n แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
2. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ  Pearson (r)  โดยใชสูตร 

 

  rxy = 
nΣXY-ΣXΣY

�[nΣX2−(ΣX)2]∙[nΣY2−(ΣY)2]
 

 เมื่อ r แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson 
  n แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
  ΣX แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 
  ΣY แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 
  ΣX2 แทน ผลรวมยกกําลงัสองของคะแนนชุดที่ 1  
  ΣY 2 แทน ผลรวมยกกําลงัสองของคะแนนชุดที่ 2  

  (ΣX)2 แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 ยกกําลังสอง 

  (ΣY)2 แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 ยกกําลังสอง 

  ΣXY แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุดที่ 1 กบั ชุดที่ 2 
3. คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวม (r2) 

4. คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ (r2 × 100) 
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บทท่ี 3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สัญลักษณทีใ่ชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี 
     X�  =   คาเฉลี่ย 

  SD  = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   r  =   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson 
   r2  =   คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวม 

     r2 x 100 =   คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 
   n  =  จํานวนกลุมเปาหมาย 

การนําเสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ       
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ แบงการนําเสนอเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 

ตอนที่ 2 ระดับความสัมพันธของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 
 
ตอนที่ 1  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีการนําเสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธใน
ภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และระดับสหวิทยาเขต รายละเอียดของ
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังตารางที่ 2 - 7 
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ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  

สหวิทยาเขต 
 

จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 x 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

วิทยปราการ 1,344 3.01 0.50 172.02 45.06 .597** 35.64 ปานกลาง 
เมืองปราการ 1,530 3.07 0.50 177.45 61.83 .547** 29.92 ปานกลาง 
ปอมปราการ 1,177 3.08 0.47 159.14 41.95 .618** 38.19 คอนขางสูง 
สุวรรณภูมิปราการ 1,910 3.20 0.52 184.86 59.87 .659** 43.43 คอนขางสูง 

เขตพ้ืนที่ 5,961 3.10 0.51 174.98 54.93 .602** 36.24 คอนขางสูง 
 

จากตารางที่ 2 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2563 เขาสอบทั้งหมด จํานวน 5,961 คน โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีนักเรียน
เขาสอบมากที่สุด จํานวน 1,910 คน และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีนักเรียนเขาสอบนอยที่สุด จํานวน 
1,177 คน  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.10 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.51 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.20 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.52 และสหวิทยาเขตวิทยปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.01 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.50 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมทั้ง 5 วิชา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6         
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 174.98   
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 54.93 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 184.86 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 59.87 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 159.14      
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 41.95  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.602 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 36.24 มีความสัมพันธ
กันอยูในระดับคอนขางสูง โดยสหวิทยาสุวรรณภูมิปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.659 
คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 43.43 มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง และสหวิทยาเขต
เมืองปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.547 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 
29.92 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ดังแผนภาพที่ 2 – 3  
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แผนภาพที่ 2  คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563   
 

 

แผนภาพที่ 3  คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ 
           ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 
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ตารางที่ 3  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  วิชาภาษาไทย   

สหวิทยาเขต 
จังหวัด  เขตพื้นที ่

จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 x 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

วิทยปราการ 1,368 3.09 0.55 46.50 13.88 .657** 43.16 คอนขางสูง 
เมืองปราการ 1,544 3.12 0.65 46.41 16.60 .631** 39.82 คอนขางสูง 
ปอมปราการ 1,178 2.91 0.68 42.85 14.78 .617** 38.07 คอนขางสูง 
สุวรรณภูมิปราการ 1,926 3.31 0.67 48.78 16.07 .603** 36.36 คอนขางสูง 

เขตพ้ืนที่ 6,016 3.13 0.66 46.49 15.63 .630** 39.69 คอนขางสูง 

จากตารางที่ 3 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2563  เขาสอบวิชาภาษาไทย ทั้งหมด จํานวน 6,016 คน โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ปราการ มีนักเรียนเขาสอบมากที่สุด จํานวน 1,926 คน และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีนักเรียนเขาสอบนอย
ที่สุด จํานวน 1,178 คน  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6         
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.13      
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.66 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.31     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.91             
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6         
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 46.49     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 15.63 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 48.78    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.07 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 42.85        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 14.78  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.630 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 39.69 มีความสัมพันธกันอยูในระดับ
คอนขางสูง โดยสหวิทยาเขตวิทยปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.657 คาสัมประสิทธ์ิ
ของความแปรผันรวมรอยละ 43.16 มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง และสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.603 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 36.36 
มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง ดังแผนภาพที่ 4 – 5 
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แผนภาพที่ 4  คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ 
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย 
 
 

 

แผนภาพที่ 5  คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)  
            กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 
            วิชาภาษาไทย 
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ตารางที่ 4   ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  วิชาคณติศาสตร  

สหวิทยาเขต 
 

จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 x 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

วิทยปราการ 1,385 2.58 0.71 25.24 13.55 .552** 30.47 ปานกลาง 
เมืองปราการ 1,565 2.63 0.71 28.66 18.68 .515** 26.52 ปานกลาง 
ปอมปราการ 1,189 2.44 0.74 22.34 11.27 .484** 23.43 ปานกลาง 
สุวรรณภูมิปราการ 1,935 2.80 0.75 28.39 17.74 .561** 31.47 ปานกลาง 

เขตพื้นที ่ 6,074 2.63 0.74 26.56 16.22 .534** 28.52 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2563  เขาสอบวิชาคณิตศาสตร ทั้งหมด จํานวน 6,074 คน โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ปราการ มีนักเรียนเขาสอบมากที่สุด จํานวน 1,935 คน และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีนักเรียนเขาสอบนอย
ที่สุด จํานวน 1,189 คน  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6     
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.63      
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 2.80      
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.44             
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6      
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 26.56     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.22 โดยสหวิทยาเขตเมืองปราการ คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 28.66           
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 18.68 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 22.34         
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 11.27  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.534 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 28.52 มีความสัมพันธกันอยูใน 
ระดับปานกลาง โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.561                
คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 31.47 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง และสหวิทยาเขต
ปอมปราการมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.484 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 
23.43 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ดังแผนภาพที่ 6 - 7  
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แผนภาพที่ 6  คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ 
    ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 วิชาคณติศาสตร 

 

 

แผนภาพที่ 7  คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ 
                   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  
                   วิชาคณิตศาสตร 
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ตารางที่ 5  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  วิชาวิทยาศาสตร  

สหวิทยาเขต 
 

จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 x 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

วิทยปราการ 1,359 2.88 0.59 32.66 11.05 .366** 13.40 คอนขางต่ํา 
เมืองปราการ 1,537 3.00 0.55 33.64 15.07 .384** 14.75 คอนขางต่ํา 
ปอมปราการ 1,179 3.04 0.51 30.81 10.42 .375** 14.06 คอนขางต่ํา 
สุวรรณภูมิปราการ 1,922 3.09 0.60 35.05 13.69 .500** 25.00 ปานกลาง 

เขตพื้นที ่ 5,997 3.01 0.57 33.32 13.02 .416** 17.31 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 5 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2563 เขาสอบวิชาวิทยาศาสตร ทั้งหมด จํานวน 5,997 คน โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ปราการ มีนักเรียนเขาสอบมากที่สุด จํานวน 1,922 คน และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีนักเรียนเขาสอบนอย
ที่สุด จํานวน 1,179 คน  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6     
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.01       
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.57 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.09     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และสหวิทยาเขตวิทยปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.88             คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.59 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6     
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 33.32     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.02 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 35.05    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.69 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 30.81        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.42  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.416 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 17.31 มีความสัมพันธกันอยูในระดับ
ปานกลาง โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.50 คาสัมประสิทธ์ิ
ของความแปรผันรวมรอยละ 25.00 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง และสหวิทยาเขตวิทยปราการ    
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.366 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 13.40           
มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางตํ่า ดังแผนภาพที่ 8 – 9 
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แผนภาพที่ 8  คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ 
   ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร 

 
แผนภาพที่ 9  คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ 
    ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  
     วิชาวิทยาศาสตร 
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ตารางที่ 6  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  วิชาสังคมศึกษา 

  
สหวิทยาเขต 

 

จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 x 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

วิทยปราการ 1,414 3.21 0.55 36.18 7.33 .510** 26.01 ปานกลาง 
เมืองปราการ 1,571 3.24 0.54 36.36 10.17 .361** 13.03 คอนขางต่ํา 
ปอมปราการ 1,191 3.11 0.58 34.86 7.63 .540** 29.16 ปานกลาง 
สุวรรณภูมิปราการ 1,934 3.41 0.64 37.57 8.43 .567** 32.15 ปานกลาง 

เขตพื้นที ่ 6,110 3.26 0.60 36.41 8.59 .495** 24.50 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 6 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2563 เขาสอบวิชาสังคมศึกษา ทั้งหมด จํานวน 6,110 คน โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ปราการ มีนักเรียนเขาสอบมากที่สุด จํานวน 1,934 คน และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีนักเรียนเขาสอบนอย
ที่สุด จํานวน 1,191 คน  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6      
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.26       
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.60 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.41     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.11             
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6      
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 36.41     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 8.59 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 35.57      
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 8.43 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 34.86          
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.63  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.495 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 24.50 มีความสัมพันธกันอยูในระดับ
ปานกลาง โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.567                 
คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 32.15 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง และสหวิทยาเขต
เมืองปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.361 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 
13.03 มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางตํ่า ดังแผนภาพที่ 10 - 11 
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แผนภาพที่ 10  คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ 

          ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2563  วิชาสังคมศึกษา 
 

 
แผนภาพที่ 11  คาสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA)  

กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 
วิชาสังคมศึกษา 
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ตารางที่ 7  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  วิชาภาษาอังกฤษ   

สหวิทยาเขต 
 

จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 x 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

วิทยปราการ 1,380 2.89 0.68 30.89 11.71 .521** 27.14 ปานกลาง 
เมืองปราการ 1,563 2.85 0.72 31.81 14.92 .510** 26.01 ปานกลาง 
ปอมปราการ 1,187 2.99 0.62 28.18 10.31 .580** 33.64 ปานกลาง 
สุวรรณภูมิปราการ 1,924 3.16 0.66 34.54 15.31 .621** 38.56 คอนขางสูง 

เขตพื้นที ่ 6,054 2.98 0.69 31.76 13.75 .557** 31.02 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 7 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2563 เขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งหมด จํานวน 6,054 คน โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ปราการ มีนักเรียนเขาสอบมากที่สุด จํานวน 1,924 คน และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีนักเรียนเขาสอบนอย
ที่สุด จํานวน 1,187 คน  
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.98      
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.16     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 และสหวิทยาเขตเมืองปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.85            คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   
ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 31.76     
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.75 โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 34.54    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 15.31 และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 28.18        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.31  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ  โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.557 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 31.02 มีความสัมพันธกันอยูในระดับ
ปานกลาง โดยสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.621                
คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 38.56 มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง และสหวิทยาเขต
เมืองปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.510 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 
26.01 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง ดังแผนภาพที่ 12 – 13  
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แผนภาพที่ 12 คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ 
   ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  วิชาภาษาอังกฤษ 
 

 

แผนภาพที่ 13  คาสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) กับ 
      ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  
      วิชาภาษาอังกฤษ 
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ตอนที่ 2  ระดับความสัมพันธของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2563 

 
 การวิเคราะห และสรุปความสัมพันธของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ            
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 มีจํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด 24 โรงเรียน ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 8  
 
ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของโรงเรียน จําแนกตามระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2563 

 

วิชา 
 ระดับความสมัพันธ 

รวม 
 ตํ่า คอนขางตํ่า ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

ภาษาไทย 
จํานวน 
รอยละ 

0 0 5 18 1 24 

0.00 0.00 20.83 75.00 4.17 100.00 

คณิตศาสตร 
จํานวน 
รอยละ 

1 6 11 5 1 24 

4.17 25.00 45.83 20.83 4.17 100.00 

วิทยาศาสตร 
จํานวน 
รอยละ 

1 7 15 1 0 24 

4.17 29.17 62.50 4.17 0.00 100.00 

สังคมศึกษา 
จํานวน 
รอยละ 

0 3 18 3 0 24 

0.00 12.50 75.00 12.50 0.00 100.00 

ภาษาอังกฤษ 
จํานวน 
รอยละ 

1 3 9 11 0 24 

4.17 12.50 37.50 45.83 0.00 100.00 

รวม 
จํานวน 
รอยละ 

0 0 4 20 0 24 

0.00 0.00 16.67 88.33 0.00 100.00 

 จากตารางที่ 8 พบวา ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) และ       
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  ระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จํานวน 20 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.33  เมื่อพิจารณาเปนรายวิชา พบวา วิชาภาษาไทย สวนใหญมีความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางสูง จํานวน 18 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 75.00 วิชาคณิตศาสตร สวนใหญมีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 11 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 45.83 วิชาวิทยาศาสตร สวนใหญมีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 15 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 62.50 วิชาสังคมศึกษา สวนใหญมีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 18 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 75.00  วิชาภาษาอังกฤษ สวนใหญมีความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางสูง จํานวน 11 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 45.83 
 



 

~ 22 ~ 

บทท่ี 4 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
 
 รายงานการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สรุปไดดังน้ี 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุมเปาหมาย 
  นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และเขารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยางนอย 1 รายวิชา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  จํานวน 24 โรงเรียน  รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 6,124 คน 

2. ที่มาของขอมูล 
   2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของนักเรียนรายบุคคล ไดขอมูลจากโปรแกรม 
Secondary56 และโปรแกรม Secondary Grading System (SGS)  
   2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนรายบุคคล    
ไดขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) ทางเว็บไซต http://www.niets.or.th 
  2.3 โรงเรียนในสังกัดสงขอมูลใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ตามที่กําหนด ดวยรูปแบบไฟล Excel 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  
 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.602    คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 36.24 มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับคอนขางสูง โดยสหวิทยาสุวรรณภูมิปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงที่สุด เทากับ 0.659           
คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 43.43 มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง และสหวิทยาเขต
เมืองปราการ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่าที่สุด เทากับ 0.547 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 
29.92 มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง    
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อภิปรายผล 
 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เทากับ 0.602    คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 36.24 มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับคอนขางสูง สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
6 ปการศึกษา 2560 – 2562 มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูงอยางตอเน่ือง โดยในปการศึกษา 2560 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 0.651 คาสัมประสิทธ์ิของ      
ความแปรผันรวมร อยละ 42.38 (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. 2561: 42)  ปการศึกษา 2561 มีผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 0.658 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมรอยละ 43.30 
(กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2562: 45) 
และ ปการศึกษา 2562 มีผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
เทากับ 0.609 คาสัมประสิทธ์ิของความแปรผันรวมร อยละ 37.09 (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล          
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. 2563: 42) ทั้งน้ีอาจเปนไปตามกฎของ Ghiselli 
(1973 อางถึงใน อรทัย เจริญสิทธ์ิ. 2560: 25) กลาววา เมื่อจํานวนองคประกอบ (Component) ที่ประกอบขึ้น
เปนตัวประกอบ (Composite) เพ่ิมขึ้น ความสัมพันธระหวางตัวประกอบกับตัวแปรภายนอกย่ิงสูงขึ้น ดังน้ัน
คะแนนสะสม (GPA) ซึ่งประกอบดวยคะแนนของวิชาตาง ๆ นาจะมีความสัมพันธกับตัวแปรภายนอก เชน 
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (High school grade point average: HSGPA) ควรมีความสัมพันธ
กับคะแนน SAT-V (SAT Verbal) และคะแนน SAT-M (SAT Math) สูงกวาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ภายนอกเหลาน้ันกับคะแนนเพียงวิชาเดียว ซึ่งแสดงใหเห็นวา โดยรวมแลวครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีวิธีการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน สามารถ
สะทอนคุณภาพของผูเรียนไดสอดคลองกับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งแบบทดสอบที่ใช
ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดสรางและ
พัฒนาขึ้นน้ัน มีแนวปฏิบัติในการสรางและพัฒนาที่เปนมาตรฐาน โดยไดทําการวิเคราะหคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กําหนดไว 
มาจัดทําเปนกรอบโครงสรางของแบบทดสอบ และนําไปใชในการกําหนดลักษณะของขอสอบ โดยโรงเรียน
สวนใหญมีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับคอนขางสูง คิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวนโรงเรียน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเปนรายวิชาพบวา วิชาภาษาไทย มีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับคอนขางสูง (r=0.630) ซึ่งโรงเรียน
สวนใหญมีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับคอนขางสูง คิดเปนรอยละ 75.00 ของจํานวนโรงเรียน วิชา
คณิตศาสตร มีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
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ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับปานกลาง (r=0.534) ซึ่งโรงเรียนสวนใหญ มีระดับความสัมพันธ
ระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.83 ของจํานวนโรงเรียน วิชาวิทยาศาสตร มีระดับความสัมพันธระหวางผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับปานกลาง 
(r=0.416) ซึ่งโรงเรียนสวนใหญมีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.50 ของจํานวน
โรงเรียน วิชาสังคมศึกษา มีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ    
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับปานกลาง (r=0.495) ซึ่งโรงเรียนสวนใหญมีระดับ
ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.00 ของจํานวนโรงเรียน และวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับ
ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) อยูในระดับปานกลาง (r=0.557) ซึ่งโรงเรียนสวนใหญมีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียน   
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับคอนขางสูง   
คิดเปนรอยละ 45.83 ของจํานวนโรงเรียน จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว จะเห็นวา วิชาวิทยาศาสตร  
ของโรงเรียนสวนใหญ มีระดับความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ          
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับคอนขางตํ่า โดยมีระดับความสัมพันธที่ ตํ่าลง        
เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2561 ที่มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการวัดและ
ประเมินผลไมสอดคลองกับตัวช้ีวัดที่หลักสูตรกําหนด ไมมีการประเมินจากการลงมือปฏิบัติจริงทําใหผูเรียน 
ขาดความรูความเขาใจในการเรียนการสอน ทั้งน้ี พินดา วราสุนันท และคณะ (2558 อางถึงใน ลลิตา ธงภักดี 
และชยพล ธงภักดี. 2560: 47) ไดเสนอกลยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ไดแก กลยุทธหลักที่ 1 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก กลยุทธหลักที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานในสถานศึกษา กลยุทธหลักที่ 3 สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการนํา    
ผลการสอบ O-NET มาใชในการพัฒนาตนเอง กลยุทธหลักที่ 4 เรงรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธหลักที่ 5 เรงรัดพัฒนาความรูความเขาใจของ ผูปกครอง และชุมชน กลยุทธหลักที่ 6 ประสาน       
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และกลยุทธหลักที่ 7 ปรับโครงสรางกิจกรรมของสถานศึกษา เปนตน 
  
การนําผลวิเคราะหไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผูเรียน 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู ของครูผูสอนในโรงเรียนหรือ

ในวิชาที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับตํ่า 
2. การจัดทําแผนการพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูหรือโรงเรียนที่มีแนวโนมของความสัมพันธ

ระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ลดลง 
ทั้งน้ีอาจจะศึกษารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่พัฒนาการดีขึ้น 

3. การใชผลการวิเคราะหขอมูลกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA)  และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและ   
กลุมสาระการเรียนรู  
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4. กําหนดจุดเนนหรือกลยุทธในระดับสถานศึกษา จัดทําบันทึกขอตกลง จัดทําบันทึกความรวมมือ 
สรางเครือขาย ระหวางสถานศึกษา องคกรภายใน และองคกรภายนอก เพ่ือรวมกันพัฒนาใหผูเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 ระดับสถานศึกษา 

1. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนวิเคราะหผลการสอนของตนเองในแตละรายวิชา เทียบเคียงกับ     
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)  หรือผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2. วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพ่ือนํามาใช
ในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู       
ซึ่งสามารถศึกษาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเอง ตามที่กลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไดจัดทําและ
เผยแพรไปยังโรงเรียนในสังกัดแลว 

3. กําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA)  หรือผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชผลการประเมินในปที่ผาน ๆ มาเปนฐานใน
การกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนา เพ่ือจะไดนําคาเปาหมายไปประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางใน 
การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. จัดทํารายงานผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปการศึกษาเพ่ือนํามาใชวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
รวมทั้งเปนการเตรียมขอมูลไวสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน 
7. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
8. สงเสริมใหครูนําผลการประเมินไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 
9. สงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูโดยใชงานวิจัยเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ แลวแตธรรมชาติของแตละวิชา 

10. สรางความเขมแข็งระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 

 โรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอนนําผลการประเมินในระดับตาง ๆ เชน ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ ไปใชพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งนําไปใช
พัฒนาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียน รวมถึงสนับสนุนใหครูนําผลการประเมินไปใชในการรายงาน  
ผลการสอนของตนเองในระดับช้ันเรียน และทําวิจัยเพ่ือแกปญหาในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
 
 

******************************************** 
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ภาคผนวก ก 
ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 

กับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2563 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 6,016 3.13 0.66 46.49 15.63 .630** 39.69 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 6,074 2.63 0.74 26.56 16.22 .534** 28.52 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 5,997 3.01 0.57 33.32 13.02 .416** 17.31 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 6,110 3.26 0.60 36.41 8.59 .495** 24.50 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 6,054 2.98 0.69 31.76 13.75 .557** 31.02 ปานกลาง 

รวม 5,961 3.10 0.51 174.98 54.93 .602** 36.24 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

สหวิทยาเขตปอมปราการ  

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 1,178 2.91 0.68 42.85 14.78 .617** 38.07 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 1,189 2.44 0.74 22.34 11.27 .484** 23.43 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 1,179 3.04 0.51 30.81 10.42 .375** 14.06 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 1,191 3.11 0.58 34.86 7.63 .540** 29.16 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 1,187 2.99 0.62 28.18 10.31 .580** 33.64 ปานกลาง 

รวม 1,177 3.08 0.47 159.14 41.95 .618** 38.19 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563  

สหวิทยาเขตเมืองปราการ 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 1,544 3.12 0.65 46.41 16.60 .631** 39.82 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 1,565 2.63 0.71 28.66 18.68 .515** 26.52 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 1,537 3.00 0.55 33.64 15.07 .384** 14.75 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 1,571 3.24 0.54 36.36 10.17 .361** 13.03 คอนขางตํ่า 
ภาษาอังกฤษ 1,563 2.85 0.72 31.81 14.92 .510** 26.01 ปานกลาง 

รวม 1,530 3.07 0.50 177.45 61.83 .547** 29.92 ปานกลาง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563  

สหวิทยาเขตวิทยปราการ 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 1,368 3.09 0.55 46.50 13.88 .657** 43.16 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 1,385 2.58 0.71 25.24 13.55 .552** 30.47 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 1,359 2.88 0.59 32.66 11.05 .366** 13.40 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 1,414 3.21 0.55 36.18 7.33 .510** 26.01 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 1,380 2.89 0.68 30.89 11.71 .521** 27.14 ปานกลาง 

รวม 1,344 3.01 0.50 172.02 45.06 .597** 35.64 ปานกลาง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

สหวิทยาเขตสวุรรณภูมิปราการ 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 1,926 3.31 0.67 48.78 16.07 .603** 36.36 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 1,935 2.80 0.75 28.39 17.74 .561** 31.47 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 1,922 3.09 0.60 35.05 13.69 .500** 25.00 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 1,934 3.41 0.64 37.57 8.43 .567** 32.15 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 1,924 3.16 0.66 34.54 15.31 .621** 38.56 คอนขางสูง 

รวม 1,910 3.20 0.52 184.86 59.87 .659** 43.43 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนสมุทรปราการ (1011101001) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 473 3.10 0.55 50.01 13.27 .651** 42.38 คอนขางสูง 

คณิตศาสตร 482 2.67 0.70 29.00 14.69 .583** 33.99 ปานกลาง 

วิทยาศาสตร 465 2.79 0.58 35.70 12.77 .401** 16.08 ปานกลาง 

สังคมศึกษา 507 3.29 0.48 38.13 7.22 .567** 32.15 ปานกลาง 

ภาษาอังกฤษ 482 2.90 0.65 35.98 12.74 .663** 43.96 คอนขางสูง 

รวม 459 3.03 0.50 190.32 45.79 .596** 35.52 ปานกลาง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (1011101002) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 424 3.47 0.51 59.58 12.10 .618** 38.19 คอนขางสูง 

คณิตศาสตร 429 2.69 0.71 45.29 23.04 .820** 67.24 สูง 

วิทยาศาสตร 422 3.08 0.55 47.02 16.77 .557** 31.02 ปานกลาง 

สังคมศึกษา 432 3.34 0.40 45.09 8.17 .625** 39.06 คอนขางสูง 

ภาษาอังกฤษ 430 3.09 0.63 46.77 14.63 .637** 40.58 คอนขางสูง 

รวม 421 3.20 0.45 244.25 60.65 .672** 45.16 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง (1011101003) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 140 3.02 0.56 42.32 14.49 .645** 41.60 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 139 2.36 0.68 25.38 14.52 .629** 39.56 คอนขางสูง 
วิทยาศาสตร 140 2.74 0.50 30.33 8.21 .447** 19.98 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 138 2.98 0.47 35.36 6.11 .528** 27.88 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 140 2.37 0.67 26.78 8.84 .620** 38.44 คอนขางสูง 

รวม 137 2.80 0.43 161.15 38.65 .694** 48.16 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ (1011101004) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 328 2.86 0.69 42.52 17.48 .499** 24.90 ปานกลาง 

คณิตศาสตร 333 2.61 0.72 22.11 10.56 .412** 16.97 ปานกลาง 

วิทยาศาสตร 324 2.99 0.57 26.97 12.77 .238** 5.66 คอนขางตํ่า 

สังคมศึกษา 332 3.34 0.54 31.33 12.48 .204** 4.16 คอนขางตํ่า 

ภาษาอังกฤษ 333 2.90 0.72 24.49 12.59 .337** 11.36 คอนขางตํ่า 

รวม 322 3.00 0.55 148.16 38.48 .522** 27.25 ปานกลาง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา (1011101005) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 138 2.86 0.52 39.03 14.05 .695** 48.30 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 140 2.51 0.64 20.02 9.90 .356** 12.67 คอนขางตํ่า 
วิทยาศาสตร 139 2.85 0.42 29.01 8.98 .224** 5.02 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 141 3.09 0.49 33.18 6.08 .536** 28.73 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 140 2.85 0.65 25.46 7.54 .487** 23.72 ปานกลาง 

รวม 138 2.91 0.44 146.74 35.05 .621** 38.56 คอนขางสูง 
 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ (1011101006) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 331 3.20 0.48 48.85 12.51 .624** 38.94 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 336 2.43 0.77 26.69 14.24 .690** 47.61 คอนขางสูง 
วิทยาศาสตร 328 2.84 0.58 34.22 10.25 .547** 29.92 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 339 2.96 0.64 37.23 7.38 .623** 38.81 คอนขางสูง 
ภาษาอังกฤษ 331 2.80 0.70 32.53 11.37 .602** 36.24 คอนขางสูง 

รวม 322 2.94 0.52 180.62 43.11 .773** 59.75 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ในพระบรมราชานุเคราะห (1011101007) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 69 3.08 0.59 39.12 12.49 .627** 39.31 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 70 2.62 0.56 20.27 8.05 .386** 14.90 คอนขางตํ่า 
วิทยาศาสตร 70 3.15 0.45 27.84 7.22 .297* 8.82 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 70 3.51 0.47 33.51 7.70 .571** 32.60 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 70 2.65 0.68 23.38 7.06 .598** 35.76 ปานกลาง 

รวม 69 3.11 0.39 144.67 28.06 .701** 49.14 คอนขางสูง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (1011101036) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 207 3.32 0.50 38.58 13.61 .669** 44.76 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 210 2.61 0.71 21.04 9.48 .484** 23.43 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 207 3.15 0.52 27.62 9.55 .398** 15.84 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 213 3.39 0.50 32.36 6.58 .524** 27.46 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 210 2.67 0.72 25.36 8.33 .563** 31.70 ปานกลาง 

รวม 207 3.10 0.49 145.40 35.54 .673** 45.29 คอนขางสูง 
 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนวัดทรงธรรม (1011104001) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 275 2.86 0.68 44.92 15.01 .618** 38.19 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 276 2.38 0.80 23.79 12.76 .572** 32.72 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 275 2.97 0.53 32.94 10.41 .372** 13.84 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 277 3.13 0.62 36.22 7.50 .540** 29.16 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 276 3.08 0.66 30.38 10.96 .576** 33.18 ปานกลาง 

รวม 275 3.02 0.53 168.33 44.12 .650** 42.25 คอนขางสูง 
 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (1011104002) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 305 3.27 0.51 45.07 14.07 .592** 35.05 ปานกลาง 
คณิตศาสตร 307 2.56 0.71 23.69 11.72 .518** 26.83 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 306 3.03 0.48 32.59 11.07 .445** 19.80 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 307 3.44 0.36 35.16 7.18 .489** 23.91 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 307 2.99 0.59 28.38 10.18 .665** 44.22 คอนขางสูง 

รวม 305 3.23 0.38 164.81 42.26 .559** 31.25 ปานกลาง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในบรมราชูปถัมภ (1011104003) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 373 2.81 0.61 44.41 14.41 .691** 47.75 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 381 2.63 0.72 22.66 10.94 .387** 14.98 คอนขางตํ่า 
วิทยาศาสตร 373 3.05 0.48 30.51 10.22 .458** 20.98 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 382 3.03 0.50 36.20 7.40 .600** 36.00 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 379 3.02 0.63 29.81 10.80 .604** 36.48 คอนขางสูง 

รวม 373 3.08 0.47 163.91 39.88 .707** 49.98 คอนขางสูง 
 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ (1011104004) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 314 2.96 0.61 42.44 14.19 .635** 40.32 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 321 2.76 0.66 22.50 11.97 .446** 19.89 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 313 2.97 0.55 30.04 9.92 .410** 16.81 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 323 3.28 0.52 34.02 6.74 .518** 26.83 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 317 2.99 0.63 27.70 9.73 .565** 31.92 ปานกลาง 

รวม 312 3.15 0.46 156.95 40.12 .609** 37.09 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท (1011105002) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 212 2.62 0.80 34.87 13.28 .600** 36.00 ปานกลาง 
คณิตศาสตร 211 2.00 0.54 18.53 7.75 .381** 14.52 คอนขางตํ่า 
วิทยาศาสตร 211 3.13 0.56 26.32 7.84 .379** 14.36 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 211 2.71 0.66 30.46 7.19 .560** 31.36 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 211 2.86 0.59 22.42 5.83 .341** 11.63 คอนขางตํ่า 

รวม 211 2.97 0.49 132.58 29.95 .636** 40.45 คอนขางสูง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกจิวิทยาคม (1011105003) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r 

r2 × 
100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 13 3.21 0.53 32.06 13.55 .842** 70.90 สูง 
คณิตศาสตร 14 2.57 0.65 13.20 7.14 .051 0.25 ตํ่า 
วิทยาศาสตร 14 3.12 0.46 26.17 13.57 .127 1.44 ตํ่า 
สังคมศึกษา 14 3.17 0.39 30.95 7.65 .273 7.29 คอนขางตํ่า 
ภาษาอังกฤษ 14 2.61 0.50 22.95 5.34 -.105 1.00 ตํ่า 

รวม 13 3.22 0.36 125.63 26.43 .638* 40.70 คอนขางสูง 
    
1 เปนความสัมพันธในทางกลับกัน 

 
ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนบางบอวิทยาคม (1011202001) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 320 3.48 0.55 49.40 14.82 .654** 42.77 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 324 3.04 0.66 25.96 14.05 .603** 36.36 คอนขางสูง 
วิทยาศาสตร 320 3.36 0.45 33.61 11.02 .477** 22.75 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 322 3.50 0.52 37.41 7.52 .469** 22.00 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 315 3.13 0.67 33.10 12.94 .652** 42.51 คอนขางสูง 

รวม 311 3.39 0.43 181.33 46.25 .663** 43.96 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี (1011202002) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 14 2.70 0.66 34.75 11.84 .775** 60.06 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 14 2.68 0.88 18.98 7.40 .433 18.75 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 14 2.69 0.72 25.81 9.15 .709** 50.27 คอนขางสูง 
สังคมศึกษา 14 3.14 0.35 32.21 7.90 .365 13.32 คอนขางตํ่า 
ภาษาอังกฤษ 14 2.74 0.65 22.77 5.62 .397 15.76 คอนขางตํ่า 

รวม 14 2.89 0.57 134.51 31.83 .776** 60.22 คอนขางสูง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ (1011202003) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 100 3.13 0.55 45.14 13.08 .773** 59.75 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 100 2.14 0.75 21.41 10.71 .597** 35.64 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 100 2.61 0.71 28.70 9.33 .579** 33.52 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 100 3.16 0.57 33.89 6.44 .420** 17.64 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 100 2.50 0.76 24.44 7.12 .523** 27.35 ปานกลาง 

รวม 100 2.77 0.58 153.57 36.47 .725** 52.56 คอนขางสูง 
 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ (1011202004) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 347 2.92 0.71 46.53 15.28 .685** 46.92 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 345 2.52 0.67 27.02 14.23 .619** 38.32 คอนขางสูง 
วิทยาศาสตร 347 2.84 0.58 34.10 13.35 .547** 29.92 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 345 3.00 0.65 36.49 8.16 .647** 41.86 คอนขางสูง 
ภาษาอังกฤษ 345 3.12 0.67 32.09 13.10 .636** 40.45 คอนขางสูง 

รวม 345 2.96 0.54 176.34 51.97 .738** 54.46 คอนขางสูง 
 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง (1011203001) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 349 3.59 0.54 46.22 12.90 .575** 33.06 ปานกลาง 
คณิตศาสตร 351 2.85 0.74 23.85 13.24 .586** 34.34 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 347 2.91 0.54 32.72 10.57 .511** 26.11 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 351 3.60 0.43 36.85 6.87 .520** 27.04 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 349 2.99 0.60 28.74 9.96 .653** 42.64 คอนขางสูง 

รวม 347 3.17 0.46 168.36 41.21 .700** 49.00 คอนขางสูง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563  

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (1011203002) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 323 3.35 0.64 41.55 14.55 .630** 39.69 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 326 2.74 0.73 18.92 8.09 .320** 10.24 คอนขางตํ่า 
วิทยาศาสตร 323 3.12 0.59 29.89 9.32 .416** 17.31 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 327 3.19 0.76 33.69 6.35 .498** 24.80 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 326 3.15 0.65 27.27 9.63 .421** 17.72 ปานกลาง 

รวม 322 3.15 0.55 151.48 35.82 .623** 38.81 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนราชวินิตบางแกว (1011203003) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 508 3.34 0.65 58.26 15.93 .753** 56.70 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 506 2.90 0.79 41.87 22.09 .755** 57.00 คอนขางสูง 
วิทยาศาสตร 506 3.25 0.63 42.67 16.53 .539** 29.05 ปานกลาง 
สังคมศึกษา 506 3.76 0.46 42.13 9.45 .583** 33.99 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 506 3.41 0.61 47.63 16.79 .683** 46.65 คอนขางสูง 

รวม 506 3.38 0.47 232.61 68.29 .725** 52.56 คอนขางสูง 
 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนบางแกวประชาสรรค (1011203004) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 131 2.80 0.69 39.79 14.91 .723** 52.27 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 133 2.46 0.67 21.78 13.17 .497** 24.70 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 131 2.82 0.45 28.74 9.84 .389** 15.13 คอนขางตํ่า 
สังคมศึกษา 133 2.61 0.56 33.69 6.49 .574** 32.95 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 133 2.43 0.77 27.05 10.06 .662** 43.82 คอนขางสูง 

รวม 131 2.82 0.43 151.21 42.55 .688** 47.33 คอนขางสูง 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ (1011203028) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r 

r2 × 
100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 65 2.87 0.73 36.37 12.59 .544** 29.59 ปานกลาง 

คณิตศาสตร 69 2.34 0.70 17.62 8.90 .367** 13.47 คอนขางตํ่า 

วิทยาศาสตร 65 2.61 0.51 27.88 11.36 .424** 17.98 ปานกลาง 

สังคมศึกษา 69 2.71 0.52 33.29 6.61 .589** 34.69 ปานกลาง 

ภาษาอังกฤษ 69 2.64 0.65 23.39 6.63 .505** 25.50 ปานกลาง 

รวม 65 2.73 0.50 139.46 34.53 .546** 29.81 ปานกลาง 
 

 

 

ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศกึษา 2563 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ (1011206001) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 257 3.04 0.59 43.54 14.31 .653** 42.64 คอนขางสูง 

คณิตศาสตร 257 2.78 0.60 21.96 11.82 .510** 26.01 ปานกลาง 

วิทยาศาสตร 257 3.15 0.54 30.02 8.96 .408** 16.65 ปานกลาง 

สังคมศึกษา 257 3.37 0.47 34.18 6.91 .598** 35.76 ปานกลาง 

ภาษาอังกฤษ 257 3.20 0.54 26.76 9.28 .478** 22.85 ปานกลาง 

รวม 256 3.19 0.44 156.58 39.78 .689** 47.47 คอนขางสูง 
 
 
 

********************************** 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
สภาพการกดเกรดและปลอยเกรดจากความสัมพันธระหวาง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) กับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   
ปการศึกษา 2563 
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ภาพประกอบ 1 : ความสมัพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)  
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมทุกรายวิชา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 
 

ภาพประกอบ 2 : ความสมัพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)  
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

y = 69.021x - 47.264
R² = 0.1923
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ผลการเรียนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตร (GPA)

ผลการเรียนทุกรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563

y = 13.947x + 0.6432
R² = 0.3023
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ผลการเรียนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตร (GPA)

วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563
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ภาพประกอบ 3 : ความสมัพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณติศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 : ความสมัพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)  
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

y = 10.393x - 2.89
R² = 0.1189
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ผลการเรียนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตร (GPA)

วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563

y = 5.945x + 13.66
R² = 0.0552
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ผลการเรียนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตร (GPA)

วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563
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ภาพประกอบ 5 : ความสมัพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)  
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิชาสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 : ความสมัพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)  
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 
 

หมายเหตุ  วงกลมทีล่อมรอบจุดที่อยูเหนือเสนตรงคือโรงเรียนที่มีแนวโนมการกดเกรด  สําหรับวงกลม
ลอมรอบจุดทีอ่ยูใตเสนตรงคือโรงเรียนที่มีแนวโนมการปลอยเกรด (เกรดเฟอ) 

y = 4.6758x + 20.184
R² = 0.157
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ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)

วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563

y = 15.171x - 14.688
R² = 0.3544
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ผลการเรียนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตร (GPA)

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563
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คณะทํางาน 

ที่ปรึกษา 
 ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสมทุรปราการ 
 ดร.วัชรินทร  โตขาว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
วิเคราะหขอมูล และจัดทาํรายงาน 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 ดร.ชยากานต เปยมถาวรพจน  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นายธีรชนินทร  แจมจํารัส ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นางสาวสุดา  เจะหวังมา รองผูอํานวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมทุรปราการ 
 นางสุมิตรา  จติตศรัทธา ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม 
 นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม 
 นางสาววิไล  แจมเจริญ ครูโรงเรียนสมทุรปราการ 
 นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 นางสาววราภรณ  วรรณผอง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 นายสราวุธ  ทองงาม ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
     นายรณกฤต  พงศจรยา ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
บรรณาธิการกิจ 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นางสาวสุดา  เจะหวังมา รองผูอํานวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมทุรปราการ 
 นางสาววิไล  แจมเจริญ ครูโรงเรียนสมทุรปราการ 
 นางสาววราภรณ  วรรณผอง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 
ออกแบบปก 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 


