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ผลการส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญา
และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย 
ระดบัช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ประจ าปี 2559 

28 กรกฎาคม 2559 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ สุขมุวทิ  กรุงเทพมหานคร 



การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 

หลกัการและเหตผุล 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 

ไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่ง
ย ัง่ยนื มเีป้าหมายการพฒันาใหค้นไทยทุกคนมคีุณภาพเพิม่ข ึน้ท ัง้รา่งกาย 
จติใจ และสตปิญัญา โดยมรีะดบัคา่เฉลีย่เชาวนป์ัญญาของเด็กไมต่ า่กวา่คา่
กลางมาตรฐานสากลทีร่ะดบั 100 

 

 กระทรวงสาธารณสุขไดม้กีารด าเนนิการ เฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา รวมท ัง้คน้ควา้หาแนวทางทีจ่ะส่งเสรมิคุณภาพและศกัยภาพของ
เด็กไทยใหม้คีวามฉลาดท ัง้สตปิญัญาและอารมณไ์มต่ า่กวา่เกณฑม์าตรฐาน 
โดยไดม้กีารด าเนนิการอยา่งต่อเนือ่งและมกีารตดิตามผลการด าเนนิงาน
เป็นระยะ 
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การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 

วตัถปุระสงค ์
 ในปีงบประมาณ 2559 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาเศรษฐกจิ และ

สงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่11 กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัท าโครงการ ส ารวจ
สถานการณ์ระดบัสติปัญญา (IQ)และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
เด็กไทยวยัเรยีน ช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งขึน้ เพือ่ 

 ทราบถงึสถานการณ์ปัจจบุนั 

 ตดิตามการด าเนนิงานกลุม่วยั เด็กปฐมวยั และวยัเรยีน ทีผ่า่นมา 

 เป็นฐานขอ้มูลในการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางเพื่อพัฒนา
เด็กไทย ทัง้ในดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม 
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การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 77 จงัหวดั 

 

กลุม่เป้าหมาย   
 เด็กไทยวยัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาในระดบัประถมศกึษาปีที ่1 ในโรงเรยีน 

 สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 สงักดัส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  

 สงักดัส านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สาธติและราชภัฎ)  

 สงักดักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ (โรงเรยีนเทศบาล) 

 สงักดักองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

 สงักดัส านักการศกึษา กรุงเทพมหานคร 
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การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 

งบประมาณ: งบประมาณกรมสขุภาพจติ 
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แหลง่งบประมาณ จ านวน (บาท) 

โครงการพัฒนาสตปัิญญาเด็กไทยวยัเรยีน 4,950,000 

โครงการเสรมิสรา้งพัฒนาการเด็กลา่ชา้ 2,340,000 

โครงการระบาด 1,000,000 

รวม 8,290,000 



การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
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แผนการด าเนนิงาน 
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กจิกรรม ต.ค. 
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

ม.ีค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

ม.ิย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต ัง้คณะกรรมการและ
ประชุมเพือ่วางแนว
ทางการด าเนนิงาน 

สมุตวัอยา่ง และจดัเตรยีม
เครือ่งมอืการเก็บขอ้มลู 

ชีแ้จงผูป้ระสานงานหลกั
พืน้ทีข่องศนูยส์ขุภาพจติ/ 
รพจ. (นกัจติวทิยา)/ ศูนย์
อนามยั 

การประสานงานกบัพืน้ที่
และเก็บขอ้มลูภาคสนาม 

จดัการวเิคราะหข์อ้มูลและ
สรปุรายงาน 
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การสุม่ตวัอยา่ง 

 สะทอ้นขอ้มลูในระดับจังหวดั 

 

 

 

 

 

 

การสุม่ตวัอยา่ง IQEQ 59.pptx 
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ค านวณขนาด
ตัวอยา่ง 

รายจังหวัด 

สุม่ตัวอยา่งโรงเรยีน (แทนการสุม่นักเรยีน)  

โดยการสุม่ตัวอยา่งแบบกลุม่เชงิชัน้ภมู ิ 

(Stratified Cluster Sampling) 

การสุ่มตัวอย่าง IQEQ 59.pptx
การสุ่มตัวอย่าง IQEQ 59.pptx
การสุ่มตัวอย่าง IQEQ 59.pptx
การสุ่มตัวอย่าง IQEQ 59.pptx


การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 

เครือ่งมอืในการเก็บขอ้มลู 
(บคุลากรในพืน้ที)่ 

 แบบบนัทกึขอ้มลูท ัว่ไป 
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การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 

เครือ่งมอืในการเก็บขอ้มลู (นกัจติวทิยาคลนิกิ) 

 Standard Progressive Matrices  (parallel version) 
(1998;update 2003)  
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การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 

เครือ่งมอืในการเก็บขอ้มลู (ครปูระจ าช ัน้) 

 แบบประเมนิ EQ 6-11 ปี ฉบบัคร ู15 ขอ้ 

 แบบประเมนิ SDQ ฉบบัคร ู

 แบบสงัเกตพฤตกิรรมเด็กอาย ุ6-12 ปี 
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 กลุม่ตวัอยา่ง 24,483 ราย 
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เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

12,671 51.8% 11,812 48.2% 24,483 100.0% 

การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 



 กลุม่ตวัอยา่ง 24,483 ราย 
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สงักดั โรงเรยีน 

รวม 

สพฐ. เทศบาล กทม. 
อุดมศกึษา 

(สาธติ) 
เอกชน ตชด. 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

16,566 67.7% 2,217 9.1% 176 0.7% 61 0.2% 5,343 21.8% 120 0.50% 24,483 100.0% 

การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 



 โรงเรยีนทีท่ าการส ารวจ 1,291 โรงเรยีน 
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ทีต่ ัง้โรงเรยีน 
จ านวน/ 

รอ้ยละ 

สงักดั โรงเรยีน 

รวม 
สพฐ. เทศบาล กทม. 

อดุมศกึษา

(สาธติ) 
เอกชน ตชด. 

อ าเภอเมอืง จ านวน 204 77 0 8 89 1 379 

รอ้ยละ 15.8% 6.0% 0.0% 0.6% 6.9% 0.1% 29.4% 

นอกอ าเภอเมอืง จ านวน 688 69 0 2 120 18 897 

รอ้ยละ 53.3% 5.3% 0.0% 0.2% 9.3% 1.4% 69.5% 

กทม. จ านวน 1 0 7 1 6 0 15 

รอ้ยละ 0.1% 0.0% 0.5% 0.1% 0.5% 0.0% 1.2% 

รวม จ านวน 893 146 7 11 215 19 1,291 

รอ้ยละ 69.2% 11.3% 0.5% 0.9% 16.7% 1.5% 100.0% 

การส ารวจสถานการณ์ระดบัสตปิญัญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ฯ 



ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
ปี 2559 

 เด็กประถมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการประเมนิ IQ และ
น ามาใชว้เิคราะหท์ ัง้หมด 23,641 ราย 

Mean IQ ภาพรวมท ัง้ประเทศ = 98.23  
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ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
ปี 2559 
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ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
ปี 2559 



ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปี 2559 
แยกตามเขตสขุภาพ 

100.55 

97.65 

98.22 

101.51 

101.66 

101.71 

94.28 

96.23 
96.58 
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98.23 
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IQ norms UK 



ระดบัสตปิญัญาเฉลีย่เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปี 2559 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2554 รายจงัหวดั 



ความฉลาดทางอารมณ์เด็กช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
ปี 2559 
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EQ 
ต า่กวา่เกณฑป์กต ิ ปกต ิ สงูกวา่ปกต ิ รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

กลุม่คะแนน

รวม EQ 
 5,340  22.9% 14,907  64.1% 3,027  13.0% 23,274  100.0% 

กลุม่คะแนน

ดา้นด ี
4,578  19.7% 16,804  72.2% 1,892  8.1% 23,274  100.0% 

กลุม่คะแนน

ดา้นเกง่ 
5,640  24.2% 14,481  62.2% 3,153  13.6% 23,274  100.0% 

กลุม่คะแนน

ดา้นสขุ 
 4,200  18.1% 14,528  62.4% 4,546  19.5% 23,274  100.0% 

 เด็กประถมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการประเมนิ EQ และ
น ามาใชว้เิคราะหท์ ัง้หมด 23,274 ราย 
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กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 


