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กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 



คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีอยูภายใต 
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีสวนท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
นโยบาย คือ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน  
และในสวนท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัย ไดแก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 
ดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 25 แหง ซ่ึงทุกแหงไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีแนวทางในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรได
กําหนดไวให มีการวัดและประเมินผลใน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี และ
ระดับชาติ  เพ่ือเปนการนําผลการประเมินในระดับตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาสถานศึกษา 
พัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษา โดยใชระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการวิเคราะหมาใชเปนสารสนเทศในการ
พัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2564  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา ตลอดจนศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีในการนําผลการวิเคราะหท่ีได
จากรายงานฉบับนี้ไปใชในการกําหนดกลยุทธ วางแผนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังนําไปใชเปน
แนวทางในการวิเคราะหผลการประเมินในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ขอขอบคุณครูทะเบียน-วัดผลของโรงเรียน 
ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอมูลผลการเรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2564 ไดอยางครบถวนสมบูรณ
และไดรวมเปนคณะทํางาน วิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลมจนเสร็จสมบูรณ   

(นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การศึกษาสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ สรุปได ดังนี้  
 1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.541 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 29.27 มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายวิชา พบวาวิชาภาษาไทยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงท่ีสุด เทากับ 0.571 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 32.60 มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และวิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําท่ีสุด เทากับ 0.340 คา
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 11.56 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา 

 2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.613 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 37.58 มี
ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายวิชา พบวาวิชาภาษาไทยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงท่ีสุด เทากับ 0.642 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 41.22 มี
ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง และวิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําท่ีสุด เทากับ 0.346 
คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 11.97 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา   

 3. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวาทุกวิชาท่ีจัดสอบท้ังหมด มีความสัมพันธ
แบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา ท้ังนี้มีความสัมพันธระหวางผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนบางสวนผิดปกติจากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรดหรือ “ให
เกรดเฟอ” จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา และกลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรดท่ีเกิดจาก
ระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูก
ระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสงูสุดเพียงระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึง
นักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4 
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การนําผลวิเคราะหไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผูเรียน 
 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. การนิเทศติดตามเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนหรือ   
ในวิชาท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา  

2. การจัดทําแผนการพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูหรือโรงเรียนท่ีมีแนวโนมของความสัมพันธ
ระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ลดลง ท้ังนี้อาจจะศึกษารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีพัฒนาการดีข้ึน 

3. การใชผลการวิเคราะหเปนฐานในการกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาของผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร (GPA) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โรงเรียนและกลุมสาระการเรียนรู  

4. กําหนดจุดเนนหรือกลยุทธในระดับสถานศึกษา จัดทําบันทึกขอตกลง จัดทําบันทึกความรวมมือ 
สรางเครือขาย ระหวางสถานศึกษา องคกรภายใน และองคกรภายนอก เพ่ือรวมกันพัฒนาใหผู เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 ระดับสถานศึกษา 

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

2. วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ 
เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชาและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู  

3. กําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) หรือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชผลการประเมินในปท่ีผาน ๆ มา
เปนฐานในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนา เพ่ือจะไดนําคาเปาหมายไปประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เพ่ือใชเปนแนวทาง       
ในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. จัดทํารายงานผลการพัฒนาเม่ือสิ้นปการศึกษา เพ่ือนํามาใชวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
รวมท้ังเปนการเตรียมขอมูลไวสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน 
7. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
8. สงเสริมใหครูนําผลการประเมินไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 
9. สงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูโดยใชงานวิจัยเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ แลวแตธรรมชาติวิชา 

10. สรางความเขมแข็งระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ความนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 26 กลาวไววาการประเมินผลการเรียนรู
ควรพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การเขารวมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคูกันไปตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวนของการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาไดกําหนดใหมีการวัด 
และประเมินผลการเรียนรูใน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกัน คือ ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน     
เพ่ือนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการประเมินระดับสถานศึกษาเปน      
การตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีสิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาในดานใด 
รวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูล และสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือ วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง
และชุมชน ในสวนการประเมินระดับชาตินั้นเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคน
ท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับ
การประเมิน เพ่ือนําผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ และ
นําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ 
 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตนเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุง 
แกไข สงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล       
ท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ     
กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมผูเรียนท่ีพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน  
ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดอยางทันทวงที อันเปน
โอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนหนวย 
การจัดสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติไดดําเนินการจัดสอบข้ึน ใชชื่อการสอบดังกลาววา การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) โดยในปการศึกษา 2564 
ไดดําเนินการจัดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ระหวางวันท่ี 26 - 27 กุมภาพันธ 2565 
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  กระทรวงศึกษาธิการไดมีเปาหมายใหนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน โดยมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการศึกษารูปแบบการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและมีความตั้งใจในการสอบ ซ่ึงเปนการสะทอนผล
ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติอยางแทจริง สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสามารถเทียบเคียงคุณภาพในระดับนานาชาติได จึงไดจัดประชุมเสวนาเพ่ือรับฟง ความคิดเห็น 
ซ่ึงท่ีประชุมเห็นดวยท่ีจะใชผลการทดสอบระดับชาติเปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชผลการเรียนของผูเรียน 
ท่ีประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ เพ่ือเปนการถวงดุลระหวางผลการเรียนของผูเรียน    
ท่ีประเมินโดยสถานศึกษากับผลการทดสอบระดับชาติ ทําใหผลการเรียนเฉลี่ยสะสมซ่ึงเปนผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาใกลเคียงกับระดับความสามารถของผูเรียนมากข้ึน  
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เปนองคประกอบ
หนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาระดับตาง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โดยตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป ใหใชผลการเรียนของผูเรียนท่ีประเมินโดยสถานศึกษาและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในสัดสวน 70 : 30 กลาวคือ ใชผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) ของผูเรียนท่ีประเมินโดยสถานศึกษารอยละ 70 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 30 

ดังนั้นเม่ือการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) เสร็จสิ้นเรียบรอย 
รวมท้ังสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงมีแนวความคิดท่ีจะนําผลการทดสอบดังกลาวมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับ    
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ซ่ึงเปนผลการประเมินในระดับสถานศึกษา เพ่ือเปนการตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงจากการวัดผลประเมินผลในระดับสถานศึกษา โดยเปนการหาความสัมพันธกันระหวางผล   
การประเมินระดับสถานศึกษากับผลการประเมินระดับชาติข้ันพ้ืนฐานวา มีความสอดคลองหรือสัมพันธกัน
เพียงใด ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความสนใจในการศึกษาผลความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
กับผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2564 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. กลุมเปาหมาย 

1.1 นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) และเขารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยางนอย 1 รายวิชา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 24 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 2,727 คน (โรงเรียน  
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ  ไมมีนักเรียนเขาสอบ) 

1.2 นักเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และเขารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยางนอย 1 รายวิชา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 23 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 547 คน (โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสมุทรปราการ ไมมีนักเรียนเขาสอบ และ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ไมมี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 

2. ท่ีมาของขอมูล 
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของนักเรียนรายบุคคล ไดขอมูลจากโปรแกรม 

Secondary56 และโปรแกรม Secondary Grading System (SGS)  
2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนรายบุคคลไดขอมูล

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ทางเว็บไซต http://www.niets.or.th 
2.3 โรงเรียนในสังกัดสงขอมูลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตามท่ี

กําหนดดวยรูปแบบไฟล Microsoft Excel 
 

 
 



บทที่ 2 

วิธีดําเนินการ 

 
 การรายงานผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  สรุปข้ันตอนการดําเนินงานไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 : ข้ันตอนการดําเนินงาน 

แผนภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. วางแผนการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหและจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพ่ือขออนุมัติและขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน และ    
ไดจัดทํากําหนดปฏิทินการดําเนินงาน พรอมสังเคราะหผลการนิเทศและความตองการใชงานสารสนเทศ    
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหจัดทําไฟลสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนรายวิชาทุกรายวิชา    
ทุกระดับชั้นท่ีโรงเรียนทําการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 2564 พรอมจัดทําคูมือสําหรับผูปฏิบัติในระดับโรงเรียน 
เรื่องการนําขอมูลผลการเรียนดังกลาวออกจากโปรแกรมท่ีใชบันทึกขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาบันทึกลง
ในไฟลท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการจัดทําข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหไดขอมูลในรูปแบบ
เดียวกันจากทุกโรงเรียน 

วางแผนการดําเนินงาน 

รวบรวมขอมูล 

จัดการขอมูล / คัดกรอง 

วิเคราะหขอมูล  

แจงโรงเรียนในสงักัด 

สรุปและจัดทํารายงานผล 
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2. แจงโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจงไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ท่ี ศธ 04339/ว908 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564  เรื่อง การจัดทํา
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําปการศึกษา 2564 โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาแจงผูรับผิดชอบ
ในระดับสถานศึกษาดําเนินการจัดทําขอมูลผลการเรียนทุกระดับชั้น จําแนกตามระดับผลการเรียนทุกรายวิชา
ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2564 และระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนรายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคนท่ีจบการศึกษา ในปการศึกษา 2564 โดยใหบันทึกลงแบบฟอรมตามท่ีกําหนดใน
รูปแบบไฟล Microsoft Excel ดําเนินการสงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ภายใน
วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 

3. รวบรวมขอมูล ผูรับผิดชอบการจัดทําสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา
ดําเนินการรวบรวมขอมูล ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไดแจงไป                
ยังสถานศึกษา โดยทําการรวบรวมขอมูลจากโปรแกรมดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสถานศึกษาใชงานอยู    
ตามคูมือท่ีกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหเกิดประโยชนและ
ประหยัดเวลาในการบันทึกขอมูล รวมท้ังไดขอมูลท่ีมีความถูกตองครบถวนตามท่ีตองการ ซ่ึงโปรแกรมดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ใชงาน 
มี 2 โปรแกรม ไดแก โปรแกรม Secondary56 และโปรแกรม SGS เม่ือผูรับผิดชอบสถานศึกษาสงไฟลบันทึก
ขอมูลในรูปแบบตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการกําหนดแลว กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาไดทําการรวบรวมไฟลขอมูลในการดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

4. จัดการขอมูล / คัดกรอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดแตงต้ังคณะทํางานข้ึนหนึ่งชุดเพ่ือดําเนินการหลอมรวมไฟลขอมูล 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พรอมทําการคัดกรองนักเรียนท่ีเปนไปตามขอกําหนดของ
กลุมเปาหมาย คือ มีการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยางนอย 1 วิชา 
และทําการจัดรูปแบบไฟล Microsoft Excel ท่ีพรอมนําเขาสูโปรแกรมวิเคราะหขอมูล SPSS ตอไป โดยทํา
การคัดกรองขอมูลไดกลุมเปาหมาย ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  จํานวนกลุมเปาหมายท่ีใชในการรายงานผล 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนนักเรียนเขาสอบ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 24 2,731 2,727 2,731 - 2,731 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 23 559 674 557 676 657 
 

หมายเหตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ไมมีนักเรียนเขาสอบ ระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ไมมีนักเรียนเขาสอบ และ      
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ไมมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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5. วิเคราะหขอมูล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมกับคณะทํางานท่ีเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา     
ในสังกัด ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลท่ีผานการคัดกรอง และจัดการขอมูลแลวมาดําเนินการ
วิเคราะหหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของความแปรผันรวม และนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไปเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวเพ่ือหาระดับ
ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการวิเคราะหเปนระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพ่ือใหไดสารสนเทศไปใชในทุกระดับและเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับเกณฑในการ
สรุประดับความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
กับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กําหนดเกณฑการแปลความหมายเปน 5 ระดับ โดยปรบัจาก 
พวงรัตน ทวีรัตน (2540 : 144) 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.801 ข้ึนไป   มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.601 – 0.800  มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.401 – 0.600  มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.201 – 0.400  มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.200 ลงไป   มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
 

6. สรุปและจัดทํารายงานผล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะทํางาน ไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาจัดทําเปนรายงานผล
การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดย         
การจัดทํารูปเลมรายงาน ไดกําหนดกรอบในการนําเสนอรายงานในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ท้ังนี้ในการสรุปผลการวิเคราะหไดมีการจัดทํา และนําเสนอในรูปแบบตาราง กราฟ 
แผนภาพ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน รวมท้ังมีการนําผลการวิเคราะหมาสรุปจัดทําแผนภูมิใหเห็นภาพ     
การกดเกรดหรือการปลอยเกรดของสถานศึกษาในแตละวิชา  

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาสถิติพ้ืนฐาน 

คาเฉลี่ย (X�) โดยใชสูตร 
 

   X� =     
∑ X
n  

เม่ือ X� แทน คาเฉลี่ย 
   ΣX แทน ผลรวมของคะแนนขอมูลท้ังหมด 
   n แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชสูตร 

   SD = �nΣX2-(ΣX)2

n(n-1)
 

เม่ือ SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

 (ΣX)2 แทน กําลังสองผลรวมของคะแนน 

   n แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ  Pearson (r)  โดยใชสูตร 

 

   rxy = 
nΣXY-ΣXΣY

�[nΣX2−(ΣX)2]∙[nΣY2−(ΣY)2]
 

 

 เม่ือ r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson 
  n แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
  ΣX แทน ผลรวมของคะแนนชุดท่ี 1 
  ΣY แทน ผลรวมของคะแนนชุดท่ี 2 
  ΣX2 แทน ผลรวมยกกําลังสองของคะแนนชุดท่ี 1  
  ΣY 2 แทน ผลรวมยกกําลังสองของคะแนนชุดท่ี 2  

  (ΣX)2 แทน ผลรวมของคะแนนชุดท่ี 1 ยกกําลังสอง 

  (ΣY)2 แทน ผลรวมของคะแนนชุดท่ี 2 ยกกําลังสอง 

  ΣXY แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุดท่ี 1 กับ ชุดท่ี 2 
3. คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม (r2) 

4. คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวมรอยละ (r2 × 100) 



บทที่ 3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
     X�  แทน   คาเฉลี่ย 

  SD  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   r  แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson 
   r2  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม 

     r2 x 100 แทน คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวมรอยละ 
   n  แทน  จํานวนกลุมเปาหมาย 

 การนําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ แบงการนําเสนอเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 

ตอนท่ี 2  สภาพการกดเกรดและปลอยเกรดจากความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 
 
ตอนท่ี 1  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2564 

 
ในการนําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   
ปการศึกษา 2564 ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รายละเอียดของผล
การวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังตารางท่ี 2 – 3 
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ตารางท่ี 2  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564  (n = 2,727) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 2,731 3.08 0.75 53.93 14.98 .571** 32.60 ปานกลาง 
คณิตศาสตร 2,727 2.84 0.78 24.59 13.92 .363** 13.18 คอนขางต่ํา 
วิทยาศาสตร 2,731 3.12 0.65 33.35 11.35 .340** 11.56 คอนขางต่ํา 
ภาษาอังกฤษ 2,731 3.01 0.76 32.91 14.74 .404** 16.32 ปานกลาง 

รวม 2,727 3.16 0.60 149.31 44.19 .541** 29.27 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 เขาสอบท้ังหมด จํานวน 2,727 คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) เทากับ 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.60 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) รวมท้ัง 4 วิชา เทากับ 149.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 44.19  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.541 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 29.27 มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายวิชา พบวาวิชาภาษาไทย มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงท่ีสุด เทากับ 0.571 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 32.60 มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และวิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําท่ีสุด เทากับ 0.340 คา
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 11.56 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา ดังแผนภาพท่ี 2-3 
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แผนภาพท่ี 2  คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษา  
                  ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564   
 

 

แผนภาพท่ี 3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ 
    ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 3  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2564 (n = 547) 

วิชา 
จํานวน 
นักเรียน 

GPA O-NET 
r r2 × 100 

ระดับ 
ความสัมพันธ X̅ SD X̅ SD 

ภาษาไทย 559 3.31 0.69 50.38 15.91 .642** 41.22 คอนขางสูง 
คณิตศาสตร 674 2.94 0.77 25.86 15.99 .512** 26.21 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 557 3.22 0.59 30.73 9.27 .346** 11.97 คอนขางต่ํา 
สังคมศึกษา 676 3.41 0.58 39.29 9.03 .553** 30.58 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 657 3.20 0.67 32.34 15.79 .490** 24.01 ปานกลาง 

รวม 547 3.30 0.53 178.54 53.51 .613** 37.58 คอนขางสูง 

จากตารางท่ี 3 พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 เขาสอบท้ังหมด จํานวน 547 คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
เทากับ 3.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
รวมท้ัง 5 วิชา เทากับ 178.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 53.51  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.613 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 37.58 มี
ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายวิชา พบวาวิชาภาษาไทยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงท่ีสุด เทากับ 0.642 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 41.22 มี
ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง และวิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําท่ีสุด เทากับ 0.346 
คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 11.97 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา ดังแผนภาพท่ี 4-5 
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แผนภาพท่ี 4  คาเฉลี่ยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษา  
                  ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564   

 

แผนภาพท่ี 5  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ 
    ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 
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ตอนท่ี 2  สภาพการกดเกรดและปลอยเกรดจากความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
ตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

ในการนําเสนอสภาพการกดเกรดและปลอยเกรดจากความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564  จําแนกเปนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ และรายวิชาท่ีจัดสอบท้ังหมด ตามรายละเอียด ดังแผนภาพท่ี 6-16 
 
แผนภาพท่ี 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 
ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

จากแผนภาพท่ี 6 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ในภาพรวมของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความสัมพันธเชิงเสนเชิงบวก (positive and linear 
correlation) กลาวคือ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา 
ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา ซ่ึงเปนความสัมพันธแบบแปรตามกัน 
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ท้ังนี้พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียงระดับ 4 ในขณะท่ี
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกับกลุม
นักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง
มากกวาระดับ 4 
 
แผนภาพท่ี 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 
ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

จากแผนภาพท่ี 7 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 ในภาพรวม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียน
ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา ท้ังนี้มีความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนบางสวนผิดปกติ
จากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  
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กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรด จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 

กลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียง
ระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก 
เม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4 
 
แผนภาพท่ี 8 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 8 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2564 มีความสัมพันธเชิงเสนเชิงบวก (positive and linear correlation) กลาวคือ นักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง 
หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ต่ํา ซ่ึงเปนความสัมพันธแบบแปรตามกัน 
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แผนภาพท่ี 9 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 9  พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564  มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 
ท้ังนี้ มีความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนบางสวนผิดปกติจากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรด จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ต่ํา 

กลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียง
ระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก 
เม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4 
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แผนภาพท่ี 10 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 10 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2564  มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง 
จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา ท้ังนี้พบ
ภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียงระดับ 4 ในขณะท่ี
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกับกลุม
นักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง
มากกวาระดับ 4 
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แผนภาพท่ี 11 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 11 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564  มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา  
ท้ังนี้มีความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนบางสวนผิดปกติจากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรด จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 

กลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียง
ระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก 
เม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4 
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แผนภาพท่ี 12 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 12  พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2564  มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 
ท้ังนี้พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียงระดับ 4 ในขณะท่ี
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกับกลุม
นักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง
มากกวาระดับ 4  
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แผนภาพท่ี 13 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 13 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564  มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา  
ท้ังนี้มีความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนบางสวนผิดปกติจากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรด จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 

กลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียง
ระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก 
เม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4 
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แผนภาพท่ี 14 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 14  พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564  มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา   
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แผนภาพท่ี 15 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 15 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2564 มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือนักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 
ท้ังนี้มีความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนบางสวนผิดปกติจากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรด จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 

กลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียง
ระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก 
เม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4  
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แผนภาพท่ี 16 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2564  

 

จากแผนภาพท่ี 16 พบวาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564  มีความสัมพันธแบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา  
ท้ังนี้พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียงระดับ 4 ในขณะท่ี
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกับกลุม
นักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง
มากกวาระดับ 4 



บทที่ 4 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ สรุปไดดังนี้ 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6            
ปการศึกษา 2564 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุมเปาหมาย 
   1.1 นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) และเขารับการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยางนอย 1 รายวิชา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 24 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 2,727 คน (โรงเรียน  
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ ไมมีนักเรียนเขาสอบ) 

1.2 นักเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และเขารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยางนอย 1 รายวิชา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 23 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 547 คน (โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ ไมมีนักเรียนเขาสอบ และโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ไมมี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 

2. ท่ีมาของขอมูล 
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของนักเรียนรายบุคคล ไดขอมูลจากโปรแกรม 

Secondary56 และโปรแกรม Secondary Grading System (SGS)  
2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนรายบุคคล ไดขอมูล

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ทางเว็บไซต http://www.niets.or.th 
2.3 โรงเรียนในสังกัดสงขอมูลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตามท่ี

กําหนด ดวยรูปแบบไฟล Microsoft Excel  
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    
ปการศึกษา 2564 จํานวน 24 โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 จํานวน 23 โรงเรียน  
สรุปได ดังนี้  
 1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.541 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 29.27  
มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายวิชา พบวาวิชาภาษาไทย 
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงท่ีสุด เทากับ 0.571 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 32.60  
มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และวิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําท่ีสุด เทากับ 0.340 
คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 11.56 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา 

 2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.613 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 37.58  
มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายวิชา พบวาวิชาภาษาไทย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงท่ีสุด เทากับ 0.642 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 41.22  
มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง และวิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําท่ีสุด เทากับ 0.346 
คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 11.97 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา   

 3. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวาทุกวิชาท่ีจัดสอบท้ังหมด มีความสัมพันธ
แบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา ท้ังนี้มีความสัมพันธระหวางผล    
การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนบางสวนผิดปกติจากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรด จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา 

กลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรด ท่ีเกิดจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียง
ระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก 
เม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4 
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อภิปรายผล 
1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 โดยรวม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.541 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
รวม รอยละ 29.27 มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากในปการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีรุนแรงตลอดปการศึกษา ทําใหนักเรียนตองเรียน 
ผานชองทางอ่ืนเปนหลัก โดยมีการใชระบบการศึกษาทางไกลตาง ๆ เขามาชวย เชน ระบบ DLTV การเรียน
การสอนผานทีวี ใชระบบออนไลนผาน internet เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบการผสมตามความเหมาะสม
ของแตละโรงเรียน ซ่ึงวิกฤตนี้สงผลกระทบท่ีกวางขวางตอท้ังระบบการศึกษา อาจเปนผลทําใหการวัดและ
ประเมินผลของครูผูสอนไมเปนไปตามสภาพจริง ดวยเหตุผลวาการวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน 
(Online) จะเปนการประเมินผลดวยแบบทดสอบหรือผานคลิปวิดีโอ สวนกระบวนการกลุมหรือการทํางาน
รวมกันระหวางผูเรียนไมสามารถประเมินไดดวยขอจํากัดของรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
(Online) ดังกลาว ท้ังนี้เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธเปนรายวิชาพบวาวิชาภาษาไทยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธสูงท่ีสุด เทากับ 0.571 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 32.60 มีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง และวิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําท่ีสุด เทากับ 0.340 คาสัมประสิทธิ์ของ
ความแปรผันรวม รอยละ 11.56 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา สอดคลองกับ พริษฐ วัชรสินธุ (2565: 
ออนไลน) กลาววา นักเรียนในระบบการศึกษา กําลังเผชิญสภาวะเรียนรูถดถอย (learning loss) จาก
ขอจํากัดเรื่องการเรียนออนไลน มีอุปสรรคท้ังในเรื่องของ (1) การเขาถึงการเรียนออนไลน เนื่องจากนักเรียน
หลายคนยังคงขาดแคลนอุปกรณ อินเทอรเน็ต หรือสภาพแวดลอมในบานท่ีเอ้ือตอการเรียน และ (2) การ
จัดการเรียนออนไลนใหเกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบางทักษะมีความเฉพาะเจาะจงมีความ
ยากลําบากท่ีจะสอนผานออนไลน เชน การทํางานฝมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้การปรับตัว
เพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพนั้นยังข้ึนอยู กับความพรอมของโรงเรียนและครู            
ซ่ึงภายในประเทศไทยแตละโรงเรียนมีความแตกตางกันสูง 

2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 โดยรวม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เทากับ 0.613 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
รวม รอยละ 37.58 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 – 2563 มีความสัมพันธกันอยู
ในระดับคอนขางสูงอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2561 มีผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เทากับ 0.658 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวมรอยละ 
43.30 (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. 
2562 : 44) ปการศึกษา 2562 มีผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ               
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เทากับ 0.609 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวมร อยละ 37.09 (กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. 2563 : 42) และปการศึกษา 2563  
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มีผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เทากับ 0.602  
คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวมร อยละ 36.24 (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. 2564 : 22)  ท้ังนี้อาจเปนไปตามกฎของ Ghiselli (1973 อางถึงใน 
อรทัย เจริญสิทธิ์. 2560 : 25) ท่ีกลาววา เม่ือจํานวนองคประกอบ (Component) ท่ีประกอบข้ึนเปนตัวประกอบ 
(Composite) เพ่ิมข้ึน ความสัมพันธระหวางตัวประกอบกับตัวแปรภายนอกยิ่งสูงข้ึน ดังนัน้คะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ซ่ึงประกอบดวยคะแนนของวิชาตาง ๆ นาจะมีความสัมพันธกับตัวแปรภายนอก เชน เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High school grade point average: HSGPA) ควรมีความสัมพันธกับคะแนน 
SAT-V (SAT Verbal) และคะแนน SAT-M (SAT Math) สูงกวาความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอกเหลานั้น
กับคะแนนเพียงวิชาเดียว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา โดยรวมแลวครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีวิธีการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน สามารถสะทอนคุณภาพของ
ผูเรียนไดสอดคลองกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ซ่ึงแบบทดสอบท่ีใชในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานท่ีทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ได
สรางและพัฒนาข้ึนนั้น มีแนวปฏิบัติในการสรางและพัฒนาท่ีเปนมาตรฐาน โดยไดทําการวิเคราะหคุณภาพ
ผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กําหนดไว มาจัดทําเปนกรอบโครงสรางของแบบทดสอบ และนําไปใชในการกําหนดลักษณะของขอสอบ ท้ังนี้
เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายวิชา พบวา วิชาภาษาไทยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงท่ีสุด 
เทากับ 0.642 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอยละ 41.22 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง และ
วิชาวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตํ่าท่ีสุด เทากับ 0.346 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันรวม รอย
ละ 11.97 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ํา ท้ังนี้ พินดา วราสุนันท และคณะ (2558 อางถึงใน ลลิตา ธงภักดี 
และชยพล ธงภักดี. 2560: 47) ไดเสนอกลยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ไดแก กลยุทธหลักท่ี 1 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก กลยุทธหลักท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานในสถานศึกษา กลยุทธหลักท่ี 3 สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการนํา    
ผลการสอบ O-NET มาใชในการพัฒนาตนเอง กลยุทธหลักท่ี 4 เรงรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธหลักท่ี 5 เรงรัดพัฒนาความรูความเขาใจของผูปกครองและชุมชน กลยุทธหลักท่ี 6 ประสานความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก และกลยุทธหลักท่ี 7 ปรับโครงสรางกิจกรรมของสถานศึกษา เปนตน  

3. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวาทุกวิชาท่ีจัดสอบท้ังหมด มีความสัมพันธ
แบบแปรตามกัน กลาวคือ นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) สูง ก็จะมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูง หรือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 
ต่ํา ก็จะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา ท้ังนี้มีความสัมพันธระหวางผล    
การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนบางสวนผิดปกติจากการประเมิน แบงออกเปน 2 กลุม คือ  
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กลุมท่ี 1 พบภาวะการปลอยเกรด จากการประเมินระดับสถานศึกษาซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPA) สูง แตมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ํา ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) พบวา มีขอจํากัดตอเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนไมมีรายไดเพียงพอที่จะสนับสนุน
อุปกรณสื่อการเรียนการสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมได หรืออยูในบางพื้นที่ชนบทหางไกลความเจริญที่ไมมี
ไฟฟาเขาถึงหมูบาน จะทําใหเสียโอกาสในการเรียนรูและสงผลใหมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
(ปยะวรรณ ปานโต. 2565) ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหนักเรียนที่ไมมีความพรอมเสียโอกาสทางการศึกษา ตาม
หนังสือที่ ศธ.04010/ว172 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ซักซอมความเขาใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ปการศึกษา 2563 
กําหนดใหโรงเรียนไมจําเปนตองใชคะแนนจากการสอบเพียงอยางเดียว อาจพิจารณาจากผลงาน/ชิ้นงาน 
แฟมสะสมงาน การสอบปากเปลาทางไลน ซูมหรืออ่ืน ๆ ได ตามความเหมาะสม แตตองคํานึงถึงคุณภาพของ
นักเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังไมสามารถใชคะแนนวัดความรูหรือทักษะแบบเดียวกันตามจุดประสงค 
ท่ีกําหนด  มิฉะนั้นก็อาจสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ํามากข้ึน ครูผูสอนจึงปรับเกณฑขอสอบวัดความรู (test-
based) มาสูการใหน้ําหนักกับตัวชี้วัดท่ีไมใชดานวิชาการ (non-academic measure) มากข้ึน เชน อัตราการ
เขาเรียน (attendance rate) หรือความรับผิดชอบในการเรียน เปนตน เปนผลใหเกิดภาวะการปลอยเกรด 

กลุมท่ี 2 พบภาวะการกดเกรด อาจเนื่องมาจากระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนักเรียนถูกระบบการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนสูงสุดเพียง
ระดับ 4 ในขณะท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับท่ีสูงมาก 
เม่ือเทียบกับกลุมนักเรียนท่ีเขาสอบในปเดียวกัน ซ่ึงนักเรียนกลุมดังกลาวควรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) สูงมากกวาระดับ 4  
 

การนําผลวิเคราะหไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผูเรียน 

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู ของครูผูสอนในโรงเรียนหรือ

ในวิชาท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับต่ํา 
2. การจัดทําแผนการพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูหรือโรงเรียนท่ีมีแนวโนมของความสัมพันธ

ระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ลดลง ท้ังนี้อาจจะศึกษารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีพัฒนาการดีข้ึน 

3. การใชผลการวิเคราะหขอมูลกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โรงเรียนและกลุมสาระการเรียนรู  

4. กําหนดจุดเนนหรือกลยุทธในระดับสถานศึกษา จัดทําบันทึกขอตกลง จัดทําบันทึกความรวมมือ 
สรางเครือขาย ระหวางสถานศึกษา องคกรภายใน และองคกรภายนอก เพ่ือรวมกันพัฒนาใหผู เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 



29 
 

 ระดับสถานศึกษา 
1. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนวิเคราะหผลการสอนของตนเองในแตละรายวิชา เทียบเคียงกับ     

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) หรือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
2. วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ 

เพ่ือนํามาใชในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชาและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู  

3. กําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA)  หรือผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชผลการประเมินในปท่ีผาน ๆ 
มาเปนฐานในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนา เพ่ือจะไดนําคาเปาหมายไปประกาศมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางใน 
การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. จัดทํารายงานผลการพัฒนาเม่ือสิ้นปการศึกษาเพ่ือนํามาใชวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
รวมท้ังเปนการเตรียมขอมูลไวสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน 
7. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
8. สงเสริมใหครูนําผลการประเมินไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 
9. สงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูโดยใชงานวิจัยเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) แลวแตธรรมชาติของ 
แตละวิชา 

10. สรางความเขมแข็งระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอนนําผลการประเมินในระดับตาง ๆ เชน ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับชาติ ไปใชพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังนําไปใช
พัฒนาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนใหครูนําผลการประเมินไปใชในการรายงาน  
ผลการสอนของตนเองในระดับชั้นเรียน และทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาในการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู 
 

******************************************** 
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ท่ีปรึกษา 
 นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นายวัชรินทร  โตขาว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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 วาท่ีเรือตรีทรงธรรม  พลับพลา ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นายธีรชนินทร  แจมจํารัส ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นางสาววันวิสาข  จิตตสุภา ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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 นางสาววิไล  แจมเจริญ ครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
 นางทัศนีย  รุงเรืองวณิชกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง 
 นางจิรัตดาพร  เดชวรรณ ครูโรงเรียนบางบอวิทยาคม 
 นางสุมิตรา  จิตตศรัทธา ครูโรงเรียนวัดทรงธรรม 
 นางสาววราภรณ  วรรณผอง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 นายสราวุธ  ทองงาม ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

นายธวัชชัย  พรมวงค ครูโรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ 

บรรณาธิการกิจ 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นางสาวสุดา  เจะหวังมา รองผูอํานวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
 นางสาววิไล  แจมเจริญ ครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
 นางจิรัตดาพร  เดชวรรณ ครูโรงเรียนบางบอวิทยาคม 
 นางสาววราภรณ  วรรณผอง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

ออกแบบปก 
 นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 นางพรทิพย  พิกุลทอง รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง 

นายธวัชชัย  พรมวงค ครูโรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ 
 

 




