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O-NET การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนไว 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความมั่นใจดานคุณภาพของผูเรียนใหกับผูที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวัดผลและประเมินผลระดับชัน้ เรียน เปนหนาที่
ของครู ผู  ส อนที่ จ ะต อ งหาคํ า ตอบว า ผู  เ รี ย นมี ความ
กาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม
และคานิยมอันพึงประสงคเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด

2. การวั ด ผลและประเมิ น ผลระดั บ สถานศึ ก ษา
เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการ
เรียนรูของผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปสุดทาย คือ
ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6

3. การวั ด ผลและประเมิ น ผลระดั บ ชาติ (O-NET)
เปนการทดสอบความรู  ทางการศึ ก ษาในระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐานของผูเรียนทุกคน ทุกสังกัดที่กําลังศึกษา
ในชั้นปสุดทาย คือ ป.6 ม.3 และ ม.6

1. การสอบ O-NET คืออะไร
O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนการ
สอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น 6 ภาคเรียนของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทดสอบความรูในกลุมสาระตางๆ
รวม 8 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ O-NET จะจัดสอบเพียงครั้งเดียวโดย จัดสอบ
ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธตอเนื่องกับเดือนมีนาคมของทุกป ซึ่งเปนการสอบประจําปเพียงครั้งเดียว และนําผล
การสอบไปใชอยางถาวร
O-NET จัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. หรือ NIETS
(National Institute of Educational Testing Service) เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการ ดําเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และใหบริการทางการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา โดยเปนหนวยงานกลาง
ทีท่ าํ หนาทีอ่ อกขอสอบ จัดสอบ วัดผลและประเมินผลระดับชาติออกมา แลวนํามาเทียบเคียงกันเพือ่ ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

2

2. ทําไมตองสอบ O-NET
การสอบ O-NET มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละ
ชวงชั้น เมื่อเรียนครบ 3 ป โดยจะทดสอบที่ชั้นสูงสุด
ของชวงชั้นนั้นๆ และเพื่อใหการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงตองมีการ
จัดสอบดวยขอสอบเดียวกัน

2. เพื่อประเมินคุณภาพระดับชาติตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแตละโรงเรียน แลวนํา
ขอมูลมาทําแผนพัฒนานักเรียน

3. ความสําคัญของการสอบ O-NET
การสอบ O-NET มีประโยชนตอการศึกษา และตอบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การปรับการศึกษาใหมมี าตรฐานเดียวกัน คะแนนเฉลีย่ การสอบ O-NET ในแตละปจะบงบอกไดวา โรงเรียน
แตละแหงพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาไปในแนวทางใด นักเรียนมีคณ
ุ ภาพการศึกษาอยางไร เพือ่ เปนแนวทางในการ
ปรับการศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกัน
2. การจัดกลุม โรงเรียน คะแนนเฉลีย่ O-NET ใชจดั กลุม โรงเรียนแตละแหง ซึง่ อาจแบงจากปจจัยของโรงเรียน
โดยเปรียบเทียบวา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอยูในระดับใด จะมีการพิจารณาตัวแปรหรือปจจัยในการแบงกลุมวาจะ
มีการกําหนดอยางไรใหเกิดความยุตธิ รรมกับโรงเรียน การจัดอันดับจะจัดกลุม โรงเรียนทีม่ คี วามสามารถใกลเคียงกัน
เพื่อใหแตละโรงเรียนไดทราบถึงระดับคุณภาพของโรงเรียน และจะไดมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของตนเองใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
3. โรงเรียนและครูผูสอน สามารถนําขอมูลที่ไดจากการสอบไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของ
โรงเรียนตอไป รวมทั้งนําผลการประเมินของนักเรียนแตละคนไปใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนและกิจกรรมตางๆ
ใหสอดคลองตอความสนใจ ความตองการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน
4. ผูป กครอง สามารถใชคะแนนสอบของนักเรียนเปนแนวทางแกไขและสนับสนุนบุตรหลานใหกระตือรือรน
ในการเรียนรูมากขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี
5. นักเรียน สามารถใชประโยชนจากผลคะแนนทีน่ กั เรียนไดรบั เปนหลักฐานสําคัญในการศึกษาตอระดับสูง
ขึ้นไป ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนรู และวางแผนอนาคต
ขณะนี้มีการใชผลคะแนนสอบ O-NET หลายรูปแบบ เชน โรงเรียนบางแหงใหนักเรียนนําคะแนนที่ไดไป
ใชเปนองคประกอบสอบคัดเลือกเขา ม.1 และ ม.4 นักเรียน ม.6 สามารถนําคะแนนที่ไดไปยื่นเลือกคณะเพื่อเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือ Admissions กลาง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายนํา O-NET ไปถวง
นํ้าหนักคะแนน GPA
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็กําลังพิจารณาเสนอแนวทางการใชคะแนน O-NET
มาเปนสวนหนึง่ ของการประเมินการจบชวงชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยแนวทางแรก เปนการใชในลักษณะของคะแนน
ขั้นตํ่าที่นักเรียนตองทําใหได มิฉะนั้นจะไมไดรับการพิจารณาใหจบชวงชั้น ตามแนวทางนี้นักเรียนจะตองผานการ
ประเมินรายวิชาของสถานศึกษา ขณะเดียวกันก็ตองไดคะแนน O-NET ตามเกณฑขั้นตํ่าที่กําหนดดวย จึงจะไดรับ
การประเมินใหจบชวงชั้นนั้น ซึ่ง สพฐ. ไดเสนอใหกําหนดเกณฑขั้นตํ่าของคะแนน O-NET อยูที่ 20.01 คะแนน
สวนแนวทางที่สอง เปนการนําคะแนน O-NET มาถวงนํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ GPA ซึ่ง สพฐ. เสนอใหใช
สัดสวนคะแนน GPA ตอ O-NET ที่ 80:20 อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 ตัวอยางนี้ ยังไมใชขอสรุป โดย สพฐ. จะรับฟง
ความเห็นจากฝายตางๆ กอน สําหรับ สทศ. ตามแนวทางที่คิดไว อยากใหเริ่มใชคะแนน O-NET รวมกับคะแนน
ประเมินของโรงเรียน ในสัดสวน 80:20 ในป พ.ศ. 2555 และเพิ่มเปน 50:50 ในป พ.ศ. 2558
4. ลักษณะของแบบทดสอบ O–NET
ลักษณะแบบทดสอบ O-NET ประกอบดวย
1. ขอสอบแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราสวนระหวาง 80%-90% : 10%-20% ขอสอบแบบปรนัยจะเปน
ขอสอบแบบ 4 ตัวเลือก/หลายตัวเลือก สําหรับขอสอบอัตนัยจะเปนขอสอบแบบระบายคําตอบที่เปนคาหรือตัวเลข
โดยใหนักเรียนระบายตัวเลขซึ่งเปนคําตอบของโจทยในแตละขอ ลงในกระดาษคําตอบ
สําหรับขอสอบแบบปรนัย สทศ. มีรูปแบบขอสอบ ดังนี้
1) ปรนัย 4 ตัวเลือก/หลายตัวเลือก เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 1 คําตอบ ขอสอบรูปแบบนี้นักเรียนจะตอง
ตัดสินใจเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คําตอบ
2) ปรนัย 4 ตัวเลือก/หลายตัวเลือก เลือกคําตอบทีถ่ กู ไดมากกวา 1 คําตอบ ขอสอบรูปแบบนีจ้ ะมีคาํ ตอบ
ที่ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ โดยนักเรียนตองระบายคําตอบที่ถูกใหครบตามที่โจทยกําหนด
3) เลือกคําตอบจากกลุมสัมพันธกัน นักเรียนจะตองเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดจากแตละกลุมตัวเลือก ซึ่ง
คําตอบจากแตละกลุมจะมีความสัมพันธกัน
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2. ขอสอบแตละขออาจมีคะแนนไมเทากัน ซึ่งขึ้นอยูกับความยากงายของขอสอบ
3. สาระและทักษะสําคัญ ขอสอบครอบคลุมสาระและทักษะสําคัญของ 8 กลุมสาระการเรียนรู
4. เวลาในการทําขอสอบ ใหเวลาทําวิชาละ 2 ชั่วโมง
5. การสอบเปนบริการของรัฐที่จัดใหแกนักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนจึงไมตองเสียคาใชจายในการสอบ
แตอยางใด
โดยรูปแบบของขอสอบ O-NET แตละวิชาจะมีไมเกิน 2 รูปแบบ คือ
1) ปรนัย (แบบเลือกตอบ) มีคาํ ตอบทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ 1 คําตอบ (มีคะแนนไมเกิน 80% ของคะแนนทัง้ หมด)
โดยในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในขอสอบจะมีคําตอบให 4 ตัวเลือก สวนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ในขอสอบจะมี
คําตอบให 5 ตัวเลือก
2) รูปแบบอื่นๆ (มีคะแนนไมเกิน 20% ของคะแนนทั้งหมด) ไดแก
- ปรนัย (แบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูกมากกวา 1 คําตอบ)
- แบบเลือกคําตอบจากแตละหมวดที่สัมพันธกัน
- แบบระบายคําตอบเปนคา/ตัวเลข
การจัดสอบ สทศ. จะเนนยํ้าเรื่องโปรงใส และปองกันการทุจริต ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดนโยบายในการ
จัดสอบโดยมีการจัดขอสอบหลายชุด จากเดิมกําหนดไว 2 ชุด ปจจุบันจะเพิ่มเปน 6 ชุด แตรูปแบบขอสอบยังคง
เหมือนเดิม
5. ทําอยางไรจึงจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET เปนงานที่ตองรวมมือกันหลายฝาย เกี่ยวของกับสภาพการณ
ความพรอมดานตางๆ ของโรงเรียน ครู ผูปกครอง และผูเรียน โดยขอเสนอแนะแนวทาง เชน
1. ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระฯ และครู ศึกษาคาสถิติของโรงเรียนวา
โรงเรียนไดคะแนนตํา่ ในวิชาใด สาระอะไร มาตรฐานอะไร ศึกษาสิง่ ที่ สทศ. ไดวเิ คราะหไวใหซงึ่ มีทกุ ระดับรายละเอียด
ตั้งแตคะแนนรายบุคคลในทุกรายวิชา คาเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน คาเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับชาติ ไปจนถึงการวิเคราะหขอ สอบรายขอวานักเรียนทําถูกกีเ่ ปอรเซ็นต หรือนักเรียนสวนใหญตอบผิดในขอไหน
ซึ่งจุดนี้ โรงเรียนจะเห็นชัดเจนวาเนื้อหาสวนใดที่นักเรียนของตนทําไดดีหรือทําไดดอยจนนาเปนหวง แลวจึงแกไข
โดยดูแลใหครูจัดทําแผนการสอนทั้งป และแผนการสอนรายคาบ
2. โรงเรียน ควรใหการสนับสนุนดานตางๆ เชน เงิน ครุภัณฑ พัสดุ เอกสาร แกปญหาในดานสื่ออุปกรณ
การเรียนการสอน กระตุนและสนับสนุนใหกลุมสาระฯ และครูทําโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ
O-NET
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3. ครู นอกจากตองจัดทําแผนการสอนทั้งปและแผนการสอนรายคาบเพื่อแกไขสิ่งที่ สทศ. ไดวิเคราะหไว
ครูยังตองมีบทบาทในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) สอนโดยยึดตามหลักสูตร และสอนใหครอบคลุมหลักสูตร
2) เนื่องจากขอสอบของ สทศ. เนนการคิดวิเคราะห เพราะสังคมตองการเด็กไทยที่คิดวิเคราะหได ครู
จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) ใหผูเรียนสามารถเขาใจ วิเคราะห
สถานการณ จําแนกระหวางการใหเหตุผลที่ดีหรือเหมาะสม และเหตุผลที่ไมดีหรือไมเหมาะสม (Good and Poor
Reasoning) สอนรูปแบบกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ซึ่งประกอบดวยขั้นทําความเขาใจ
ปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบผล สอนยุทธวิธีแกปญหาแบบตางๆ เชน
การคนหาแบบรูป การสรางตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ การแจกแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด การคาดเดา
และตรวจสอบ การทํางานแบบยอนกลับ การเขียนสมการ การเปลี่ยนมุมมอง การแบงเปนปญหายอย พัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาของผูเรียน การสรางองคความรูใหมในการแกปญหา การแกปญหาทางคณิตศาสตร
การประยุกตใชยุทธวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม และสะทอนใหเห็นกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3) ศึกษาแนวขอสอบ O -NET ยอนหลัง ควรทํา Test Blueprint หรือพูดงายๆ คือ ทําโครงสราง
ของขอสอบฉบับละเอียด วาเนื้อหานี้อยูสวนใดในขอสอบบาง เชน ถามีขอสอบ 100 ขอ ขอ 1-5 เปนสาระตาม
มาตรฐานการเรียนรูในหมวดไหน มีระดับความยากงายอยางไร โดยควรทําเชนนี้จนครบทั้ง 100 ขอ จะทําใหทราบ
ระดับความยากงายในขอสอบ วาถูกแบงดวยสัดสวนอยางไร เชน งายมาก 10% คอนขางงาย 15% ปานกลาง 60%
ยาก 10% และยากมาก 5% สาระใด เรื่องใดที่ออกขอสอบบอย แลวจัดใหนักเรียนไดฝกทําขอสอบที่เหมาะสม
และหลากหลายทุกรูปแบบ
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4) จัดใหผูเรียนไดฝกทําแบบทดสอบเสมือนจริง โดยการจําลองบรรยากาศการสอบ O -NET เพื่อทําให
ผูเรียนเกิดความคุนเคย
5) ทําการวัดผลและประเมินผลโดยใชขอสอบใหสอดคลองหรือคลายกับขอสอบ O -NET โดยเฉพาะ
ขอสอบแบบปรนัยที่มีรูปแบบขอสอบที่แตกตางจากที่ใชในโรงเรียน
6) ทําโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET เชน โครงการเตรียมความพรอมใน
การสอบ O-NET
7) สรางความตระหนักใหผเู รียนเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET แสดงความชืน่ ชม ยินดีตอ ผูเ รียน
ที่ไดคะแนนผลการสอบสูงสุดในแตละรายวิชา และเปนขวัญกําลังใจใหกับผูเรียนที่ยังไดคะแนนในระดับตํ่า
4. ผูเรียน กอนการสอบผูเรียนตองเตรียมตัวสอบอยูตลอดเวลา โดยตองเตรียมตัว 2 สวน ดังนี้
1) ภาคทฤษฏี จะตองทําความเขาใจเนื้อหาในตําราเรียน ซึ่งการอานหนังสือนั้น ผูเรียนตองพยายาม
ทําความเขาใจเนื้อหาสวนนั้นๆ ไมเพียงแคการทองจํา เพราะถาไมเขาใจก็จะใชความรูไปวิเคราะหในการทําขอสอบ
ไมได หากมีเวลาไมเพียงพอในการอานหนังสือสอบ ก็อาจอานเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญ แตหากมีเวลามากพอ ควร
อานเนื้อหาเพิ่มเติมอื่นๆ ดวย ทั้งนี้เมื่ออานแลวใหลองพูดหรืออธิบายความรูที่ไดอานมาเทาที่จําไดใหเพื่อนฟง เพื่อ
เปนการทบทวนความรูความจํากอนการสอบ รวมทั้งลองสรุปเนื้อหาที่สําคัญเปนขอๆ ไวอานตอนใกลสอบ
2) ภาคปฏิบัติ คือ ฝกทําขอสอบเกา โดยหามดูเฉลยกอนทํา หามเปดหนังสือหรือดูสูตรในระหวางที่ทํา
และตองจับเวลาในการทําดวย ซึ่งควรจะกําหนดเวลาใหเทากับที่ทําขอสอบจริง แลวประเมินวาทําไดกี่คะแนน
ภาคปฏิบัตินี้จะใชเวลานานกวาภาคทฤษฏี
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สาเหตุทผี่ เู รียนสวนใหญทาํ ขอสอบไมได เพราะละเลยภาคปฏิบตั ิ มักเตรียมตัวสอบดวยการอานโจทย
ขอสอบแลวพลิกดูเฉลย หรือดูเฉลยขอสอบจากโรงเรียนกวดวิชา โดยไมไดฝก ทําขอสอบดวยตัวเอง การดูเฉลยมากๆ
จะทําใหผูเรียนนั้นเกิดความมั่นใจวาตัวเองสามารถทําได ทั้งที่ยังไมเคยลงมือทําดวยตัวเอง ดังนั้นเมื่อลงมือทําแลว
พบปญหา ก็ไมรูจะแกปญหาอยางไร ทําตอไมได สุดทายก็ไมไดคะแนน ดังนั้น ผูเรียนจึงไมควรละเลยภาคปฏิบัติ
ในระหวางการสอบ ควรอานขอสอบทั้งหมดดวยความระมัดระวัง ตรวจสอบวาขอสอบมีจํานวนกี่ขอ
คะแนนในแตละขอเปนเทาไร และแบงเวลาในการทําขอสอบ โดยแบงใหมีเวลาเหลือสําหรับทบทวนดวย อานคําสั่ง
อยางละเอียด ทําเครื่องหมายใหตรงตามที่คําสั่งระบุไวและตรงกับขอคําถาม ทําขอสอบที่เราทําไดกอน สวนขอที่ยัง
ทําไมได ใหทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณไวใหชัดเจนแลวจึงคอยกลับไปทําขอนั้น
กรณีที่ไมรูคําตอบจริงๆ อาจตองอาศัยการคาดเดา สําหรับขอสอบเลือกคําตอบจากกลุมสัมพันธกัน
ใหอานคําถามอยางละเอียดใหเขาใจ สํารวจคําถามวาผูออกขอสอบตองการคําตอบอะไร แลวจับประเด็นที่ชัดเจน
เรียบเรียงความคิดและวางโครงรางคราวๆ วามีหัวขอหลักและหัวขอยอยอะไรบางที่สัมพันธกัน โดยอาจใชแผนภูมิ
แผนภาพ หรือตารางเขามาชวยในการแสดงกลุม สัมพันธ และกอนสงขอสอบตองตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ
ตรวจดูชื่อ นามสกุล เลขที่สอบหรือเลขประจําตัวสอบวาถูกตองหรือไม
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