


 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564  
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คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีอยูภายใต 
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 37  
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีสวนท่ีเก่ียวของกับ 
การกําหนดนโยบาย คือ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความ
ตองการของทองถ่ิน  และในสวนท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัย ไดแก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 25 แหง ซ่ึงทุกแหงไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีแนวทางในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
ไดกําหนดไวให มีการวัดและประเมินผลใน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี 
และระดับชาติ  เพ่ือเปนการนําผลการประเมินในระดับตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
สถานศึกษา พัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
การรายงานผล    การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหผูเก่ียวของไดรับรู
อยางชัดเจน และสงเสริมการนําผลการประเมินไปใชมากข้ึน จึงทําการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 – 2564 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที 
(T-Score) เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับสถานศึกษา หนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของไดนําไปใชประโยชน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ขอขอบคุณครูทะเบียน-วัดผลของโรงเรียน 
ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอมูลผลการเรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2564 ไดอยางครบถวนสมบูรณ
และไดรวมเปนคณะทํางาน วิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลมจนเสร็จสมบูรณ   

(นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ตุลาคม 2565 



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา ก 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) และเพ่ือเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวง
คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา  
ปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ กลุมเปาหมาย ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 ท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2563 - 2564 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน ผลการรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สรุปได ดังนี้  

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  ปรากฎผล ดังนี้  

 1.1 จํานวนรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ภาพรวม
ทุกวิชามีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
มากท่ีสุด ยกเวนวิชาภาษาไทยมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 
แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มี 3 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร 
วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) 
ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด และ มี 2 วิชาคือวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา มีจํานวนผูเรียน 
ท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด   

 1.2 จํานวนรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ภาพรวม
ทุกรายวิชามีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
มากท่ีสุด ยกเวนวิชาภาษาไทยมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 
แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 พบวา มี 3 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย 
วิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษา ท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) 
ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด และ มี 2 วิชาคือวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ี
ไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด   

2. ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ทุกวิชาท่ีจัดสอบมีจํานวนผูเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผานเกณฑท่ีกําหนดคือมีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป  
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มีจํานวนลดลง ยกเวนวิชาภาษาไทย ท่ีมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 พบวา มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน ทุกรายวิชาท่ีจัดสอบ 

 
การนําผลวิเคราะหไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผูเรียน 

 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู ของครูผูสอนในโรงเรียน 

หรือในวิชาท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ไมผานเกณฑท่ีกําหนด คือ 
มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ต่ํากวา 40  

2. การจัดทําแผนการพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูหรือโรงเรียนท่ีมีแนวโนมของจํานวนผูเรียน 
ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผานเกณฑคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป 
มีจํานวนลดลง ท้ังนี้อาจจะศึกษารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีพัฒนาการดีข้ึน 

3. การใชผลการวิเคราะหขอมูลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากําหนดเกณฑเปน
เปาหมายของจํานวนผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนและกลุม
สาระการเรียนรู  

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

 ระดับสถานศึกษา 
1. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนวิเคราะหผลการสอนของตนเองในแตละรายวิชา เทียบเคียง 

กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
2. วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ 

เพ่ือนํามาใชในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชาและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ซ่ึงสามารถศึกษาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเอง ตามท่ี
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ไดจัดทําและเผยแพรไปยังโรงเรียนในสังกัดแลว 

3. กําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชผลการประเมินในปท่ีผาน ๆ มาเปนฐานในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนา 
เพ่ือจะไดนําคาเปาหมายไปประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. จัดทํารายงานผลการพัฒนาเม่ือสิ้นปการศึกษาเพ่ือนํามาใชวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
รวมท้ังเปนการเตรียมขอมูลไวสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน 
7. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
8. สงเสริมใหครูนําผลการประเมินไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 



 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา ค 

9. สงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูโดยใชงานวิจัยเปนฐาน 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) แลวแตธรรมชาติของ 
แตละวิชา 

10. สรางความเขมแข็งระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน 

 



สารบัญ 
 

บทท่ี  หนา 
 บทสรุปสําหรับผูบริหาร ก 
1 บทนํา 1 
 - ความนํา 1 
 - วัตถุประสงค 3 
 - ขอบเขตของการศึกษา 3 
 - นิยามศัพท 3 
2 วิธีดําเนินการ 5 
 -  การดําเนินงานการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  5 
 -  กระบวนการวิเคราะหขอมูล 8 
3 ผลการวิเคราะหขอมูล 10 
 - ตอนท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ 

10 

 - ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ 

15 

 - ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

19 

4 สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 30 
บรรณานุกรม 37 
คณะทํางาน 38 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 
 

1 โครงสรางและรูปแบบของขอสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)      
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

7 

2 โครงสรางและรูปแบบของขอสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

7 

3 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

11 

4 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

13 

5 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

15 

6 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

17 

7 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

19 

8 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

20 

9 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

21 

10 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

23 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
 

11 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

24 

12 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

25 

13 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

26 

14 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

27 

15 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที ่  หนา 
 

1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 8 
 

2 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  
ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 

12 

3 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563  
ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 

14 

4 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564  
ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 

16 

5 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564  
ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 

18 

6 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 

20 

7 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 

21 

8 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 

22 

9 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 

23 

10 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 

24 

 

 

 

 



 

สารบัญแผนภาพ (ตอ) 
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11 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 

25 

12 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 และ 2564  
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13 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564  

27 

14 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด 
ใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข  
โดยใหสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวนของการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาไดกําหนดใหมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใน 4 ระดับ ไดแก ระดับ ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกัน คือ ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือนําผล
การประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการประเมินระดับสถานศึกษาเปนการตรวจสอบ 
ผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผล
ตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีสิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาในดานใด สวนการประเมิน
ระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในชั้นปสุดทายของแตละระดับ ไดแก ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนการประเมินจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงาน
ภายนอก ในการประเมินระดับชาติจะเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในภาพรวม เพ่ือสะทอนผลการจัด
การศึกษาของประเทศ นําผลการประเมินมาใชเปนทิศทางกําหนดนโยบาย การพัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอนของครู รวมท้ังการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจ
ของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดอยางทันทวงที อันเปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
และประสบความสาํเร็จในการเรียน 

O-NET (Ordinary National Educational Test) เปนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือวัดความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงในปจจุบัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีการทดสอบ 4 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีการทดสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 2) เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 3) เพ่ือนําผลการทดสอบไปใช 
ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 4) เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผล 
การเรียนรูของนักเรียนในระดับชาติ และ 5) เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน (ทรูปลูกปญญา.
2565 : ออนไลน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จัดสอบข้ึนโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. หรือ NIETS (National Institute of Educational Testing 
Service) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือบริหารจัดการ ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา 
และใหบริการทางการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา โดยเปนหนวยงานกลาง ท่ีทําหนาท่ีออกขอสอบ 
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จัดสอบ วัดผลและประเมินผลระดับชาติออกมา แลวนํามาเทียบเคียงกันเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
มีการสะทอนผลการดําเนินงานโดยการนําผลการทดสอบไปใชชี้แนะผูรับบริการ (Customers) นักเรียนและ
ผูปกครอง (Users) ใหรับรูวานักเรียนไดอะไร และผูปกครองไดอะไรจากผลการทดสอบ ซ่ึง สทศ. ไดพยายาม
สรางรูปแบบการรายงานผลการประเมินการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไดรับรูผลการประเมิน สามารถนําผลการทดสอบไปใชในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
(สังวรณ งัดกระโทก.  2561 : 114) ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2563 – 2564 ซ่ึงอยูในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ไดดําเนินการไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2564 เรื่องนโยบายการใชผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดใหนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษาในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเขารับ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ ใหถือเปนสิทธิ์สวนตัวโดยเฉพาะ
ของนักเรียน และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหใชสัดสวนคงเดิมในการใชผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ดังนั้นกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ จึงมีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหผูเก่ียวของไดรับรูอยางชัดเจน และสงเสริมการนําผลการประเมินไปใชมาก
ข้ึน เพ่ือใหการดําเนินการในทิศทางนี้ประสบความสําเร็จ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงทําการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 – 2564 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที 
(T-Score) และพิจารณาเทียบกับเกณฑคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป เพ่ือใหสอดคลอง
ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานท่ี 1 ดาน
คุณภาพศิษย ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร กําหนดเกณฑในการประเมิน คือ รอยละ
ของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มีคา T-Score ≥ 40 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูของคะแนนรวมทุกชวงชั้นท่ีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน).  2565 : 
ออนไลน) แลวจัดทําเปนเลมรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2563 - 2564 เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับสถานศึกษา หนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของไดนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 – 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score)    

2. เพ่ือเปรียบเทียบรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 
และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2563 – 2564 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  

2. เนื้อหา  
เนื้อหา/สาระ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2563 – 2564 

ประกอบดวย 
2.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 วิชา 

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  
2.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 5 วิชา 

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
 
นิยามศัพท 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) หมายถึง ผลการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 – 2564 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ท่ีแสดงถึงความรูและความคิดตามมาตรฐานการเรียนรู 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน 
 3. ผูเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเขารับการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2563 – 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
 4. คะแนนมาตรฐานที (T-Score) หมายถึง คะแนนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 50 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 10 มีการแจกแจงคะแนนเปนรูปโคงปกติ ซ่ึงเปนคะแนนมาตรฐานท่ีแปลงมาจากคะแนน
มาตรฐานซี (Z-Score)   
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 5. ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) หมายถึง การนําคะแนนมาตรฐานที (T-Score) มาแบง
พิจารณาขอมูลเปน 6 ชวง ดังนี ้
 ชวงท่ี 1 t  < 30       แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 
 ชวงท่ี 2 30 ≤ t< 40  แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 30 แตนอยกวา 40 
 ชวงท่ี 3 40 ≤ t< 50    แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
 ชวงท่ี 4 50 ≤ t< 60    แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 
 ชวงท่ี 5 60 ≤ t< 70    แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 60 แตนอยกวา 70 
 ชวงท่ี 6 t ≥ 70          แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 70  ข้ึนไป 

6. เกณฑ t ≥ 40 หมายถึง กําหนดเกณฑคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ตามท่ี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชเปนเกณฑการประเมิน
ภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สามารถนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564 ไปใชสําหรับวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหไดมาตรฐานและคุณภาพดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
วิธีดําเนินการ 

 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีประเด็นสําคัญในการนําเสนอ ดังตอไปนี้  
 1. การดําเนินงานการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 2. กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การดําเนินงานการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
1.1 นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องจากการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสถานศึกษาหลายแหงตองปด

การเรียนการสอนเนื่องจากผลกระทบจากการแพรกระจายของเชื้อโรค ซ่ึงสถานศึกษาแตละแหงในกํากับ
กระทรวงศึกษาธิการ ตองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายแตกตางกันตามสภาพความพรอม
ของสถานศึกษา ดังนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จึงไมสามารถสะทอนคุณภาพ
ผูเรียนไดอยางแทจริง ประกอบกับมีนักเรียนเพียงบางกลุมท่ีใชผลการทดสอบดังกลาวไปใชประกอบ 
การคัดเลือกศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการลดภาระใหแกนักเรียน 
นักศึกษา และลดความซํ้าซอนในการประเมินทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศนโยบาย 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ใหผูเรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษาในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ เขารับ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยใหถือเปนสิทธิสวนตัว
โดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
 

1.2 แนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด 

มีหนาท่ีกํากับ ดูแลสถานศึกษา ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และเพ่ือใหเปนการควบคุม สงเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามหลักการ
และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรา 3 และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีประสิทธิภาพ มีความเปนมาตรฐานและสอดคลองกับนโยบาย และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไดรวมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ (สทศ.) 
 ในการดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ โดยกําหนดแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดังนี้ 

1. การจัดสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหจัดโรงเรียนเปนสนามสอบ  
2. การแตงตั้งตัวแทนศูนยสอบไปประจําท่ีสนามสอบ ศูนยสอบพิจารณาแตงตั้งตัวแทนศูนยสอบ 

ไปประจําท่ีสนามสอบ 1 คน/สนามสอบ  
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3. การแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ศูนยสอบแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ตําแหนงหัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ จากตางโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบท้ังชุด 
โดยใชวิธีการหมุนไขวกัน 

4. การรับ-สงกลองแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบ เม่ือศูนยสอบไดรับกลองแบบทดสอบและ
กลองกระดาษคําตอบจาก สทศ. ศูนยสอบตองเก็บรักษากลองแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบในหอง
ม่ันคงหรือหองท่ีปดมิดชิด มีผู ท่ีคอยดูแลตลอดเวลากอนสงมอบ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน 
ใหผูรับผิดชอบนํากลองบรรจุซองกระดาษคําตอบเพ่ือสงกลับ สทศ. พรอมเอกสารประกอบการสอบสงมอบให
ศูนยสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

5. กลองบรรจุแบบทดสอบและกลองกระดาษคําตอบ กลองบรรจุแบบทดสอบตองปดแนนหนาแลว
ปดทับดวยเทปกาวเฉพาะของ สทศ. และมัดดวยสายรัดเฉพาะของ สทศ. โดย สทศ. อนุญาตใหหัวหนาสนาม
สอบเปดกลองบรรจุแบบทดสอบไดไม เกิน 1 ชั่วโมงกอนถึงเวลาสอบตอหนากรรมการกลางและตัวแทนศูนย
สอบ 

6. จํานวนชุดขอสอบท่ีใช ขอสอบแตละวิชามีจํานวน 6 ชุด ในแตละชุดจะมีการจัดเรียงลําดับขอท่ี
แตกตางกัน โดยขอสอบไดจัดสลับชุดขอสอบไวเปนท่ีเรียบรอยแลว กรรมการคุมสอบตองแจกเปนรูปตัว U
ตามท่ี สทศ. กําหนด 

 

1.3 เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 
เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใชแบบทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(องคการมหาชน) โดยมีกรอบการประเมิน ลักษณะของโครงสรางและรูปแบบของเครื่องมือ ดังนี้ 

1. กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ปการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2564 ไดกําหนดกรอบ 
การประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีกรอบการประเมินครอบคลุม 4 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร 
วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีกรอบการประเมินครอบคลุม 5 วิชา  
คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. โครงสรางและรูปแบบของเครื่องมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
โครงสรางและรูปแบบของขอสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2564  โดยประกาศของสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ดังตารางท่ี 1 – 2  
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ตารางท่ี 1  โครงสรางและรูปแบบของขอสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

 

รายการ 
วิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน 

1. รูปแบบขอสอบ 

1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ 25 59 16 76 32 88 32 100 
1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คําตอบ 4 11 - - - - - - 
1.3 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกวา  
     1 คําตอบ / เลือกตอบเชิงซอน 

- - - - 3 12 - - 

1.4 ระบายคําตอบท่ีเปนคา /ตัวเลข - - 4 24 - - - - 
1.5 อัตนัย 1 30 - - - - - - 

รวมจํานวนขอสอบ 30 100 20 100 35 100 32 100 
2. จํานวนเวลาท่ีใชสอบ (นาที) 90 90 90 90 

 

ตารางท่ี 2  โครงสรางและรูปแบบของขอสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

 

รายการ 
วิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ 
จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน 

1. รูปแบบขอสอบ 
1.1 ปรนัย 5 ตัวเลือก  
1 คําตอบ 

55 93 20 75 33 79.20 55 82.50 60 100 

1.2 ปรนัย 5 ตัวเลือก  
2 คําตอบ 

- - - - - - 5 17.50 - - 

1.3 ปรนัย หลาย
ตัวเลือก มากกวา 1 
คําตอบ / เลือกตอบ
เชิงซอน 

- - - - 4 20.80 - - - - 

1.4 เลือกคําตอบจาก 
แตละหมวดท่ีสมัพันธกัน 

5 7 - - - - - - - - 

1.5 ระบายคําตอบท่ี
เปนคา /ตัวเลข 

- - 5 25 - - - - - - 

รวมจํานวนขอสอบ 60 100 25 100 37 100 60 100 60 100 
2. จํานวนเวลา 
ท่ีใชสอบ (นาที) 

120 120 120 120 120 
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1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนการดําเนินงาน การประสานและจัดสอบใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สรุปข้ันตอนไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 : ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

2. กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลท่ีผานการคัดกรอง และจัดการขอมูลแลว มาดําเนินการ  ดังนี้ 
2.1 วิเคราะหหาคาความถ่ี  รอยละ  และคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  โดยแบงชวงคะแนน 

มาตรฐานที (T-Score)  เปน 6 ชวง ดังนี้ 
ชวงท่ี 1 t  < 30           แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 
ชวงท่ี 2 30 ≤ t< 40  แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 30 แตนอยกวา 40 
ชวงท่ี 3 40 ≤ t< 50    แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
ชวงท่ี 4 50 ≤ t< 60    แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 
ชวงท่ี 5 60 ≤ t< 70    แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 60 แตนอยกวา 70 
ชวงท่ี 6    t ≥ 70 แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 70  ข้ึนไป 

2.2 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) กับเกณฑคาคะแนนมาตรฐาน 
ที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป  

 

ประชุมปฏิบัติการวางแผนการดําเนินการจัดสอบ 

ประชุมชี้แจงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

 
ประชุมปฏิบัติการจัดเตรียม เก็บรักษาขอสอบ กระดาษคําตอบ

และเอกสารประกอบการจัดสอบ 

ดําเนินการจัดสอบ 

ประชุมชี้แจงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการระดับศูนยสอบ 

ประชุมปฏิบัติการจัดเตรียมกระดาษคําตอบและเอกสาร 
การจัดสอบ สงมอบให สทศ. 

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห สรุปและจัดทํารายงานผล 
การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาสถิติพ้ืนฐาน 

1.1 รอยละ (Percentage) โดยใชสูตร ดังนี้ 
  

  𝑃𝑃 = 𝑓𝑓
𝑛𝑛

× 100 

 
 เม่ือ    P  คือ รอยละ  
      f  คือ  ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ   
       n  คือ  จํานวนความถ่ีท้ังหมด  
 
1.2 คาเฉลี่ย (mean) โดยใชสูตร 

 

   X� =     
∑ X
n  

 
เม่ือ X� คือ คาเฉลี่ย 

   ΣX คือ ผลรวมของคะแนนขอมูลท้ังหมด 
   n คือ จํานวนกลุมเปาหมาย 
 
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชสูตร 

   SD=�nΣX2-(ΣX)2

n(n-1)
 

 
เม่ือ SD คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ΣX2 คือ ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

 (ΣX)2 คือ      กําลังสองผลรวมของคะแนน 

   n คือ จํานวนกลุมเปาหมาย 
 

2. คาคะแนนมาตรฐานที (T-Score)   โดยใชสูตร 
 

  T  =  10Z + 50     และ   Z  =  
 x - x̅

SD
 

 
เม่ือ  Z  คือ คะแนนมาตรฐานซี 

X  คือ คะแนนแตละคน  
X� คือ คะแนนเฉลี่ย 
SD คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

 t    แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) 
t  < 30       แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 
30 ≤ t< 40      แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 30 แตนอยกวา 40 
40 ≤ t< 50      แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
50 ≤ t< 60      แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 
60 ≤ t< 70      แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 60 แตนอยกวา 70 
t ≥ 70 แทน    คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 70 ข้ึนไป 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
มีการวิเคราะหขอมูลจากจํานวนและรอยละของผูเรียนท่ีทดสอบไดคะแนนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-
Score) ซ่ึงแบงเปน 6 ชวง ไดแก t < 30, 30 ≤ t< 40, 40 ≤ t< 50, 50 ≤ t< 60, 60 ≤ t< 70 และ t ≥ 70  
โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
ตอนท่ี 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
การวิเคราะหขอมูลจํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในแตละวิชามีรายละเอียดของผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอดังตารางท่ี 3 – 4 
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ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
.................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
....................การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
 

คะแนน T-Score 
วิชาท่ีจัดสอบ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

t ≥ 70 
จํานวน 23 172 120 180 
(รอยละ) (0.92) (6.87) (4.97) (7.44) 

60 ≤ t < 70 
จํานวน 518 162 287 350 
(รอยละ) (20.70) (6.47) (11.88) (14.46) 

50 ≤ t < 60 
จํานวน 1,007 707 765 750 
(รอยละ) (40.23) (28.26) (31.66) (30.99) 

40 ≤ t < 50 
จํานวน 646 1,295 973 988 
(รอยละ) (25.81) (51.76) (40.27) (40.83) 

30 ≤ t < 40 
จํานวน 282 166 265 149 
(รอยละ) (11.27) (6.63) (10.97) (6.16) 

t < 30 
จํานวน 27 0 6 3 
(รอยละ) (1.08) (0.00) (0.25) (0.12) 

รวม จํานวน 2,503 2,502 2,416 2,420 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงจํานวนรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา ภาพรวมทุกวิชามีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวง
คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด ยกเวนวิชาภาษาไทยมีจํานวนผูเรียนท่ีได
คะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียด 
แตละวิชาเปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 
แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.23 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 คิดเปนรอยละ 25.81 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 70 ข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 0.92 

วิชาคณิตศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.76 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 28.26 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 ไมมีผูเรียนท่ีสอบไดคะแนนในชวงนี้ 
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วิชาวิทยาศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.27 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 31.66 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.25 

วิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.83 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 30.99 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.12  ดังแผนภาพท่ี 2 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
..........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 
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ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา   
.................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
....................การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

คะแนน T-Score 
วิชาท่ีจัดสอบ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

t ≥ 70 
จํานวน 96 344 285 214 363 
(รอยละ) (1.60) (5.66) (4.75) (3.50) (6.00) 

60 ≤ t < 70       
จํานวน 1,154 497 602 789 610 
(รอยละ) (19.18) (8.18) (10.04) (12.91) (10.08) 

50 ≤ t < 60       
จํานวน 2,224 1,353 1,924 2,223 1,882 
(รอยละ) (36.97) (22.28) (32.08) (36.38) (31.09) 

40 ≤ t < 50       
จํานวน 1,649 3,664 2,511 2,143 2,899 
(รอยละ) (27.41) (60.32) (41.87) (35.07) (47.89) 

30 ≤ t < 40       
จํานวน 844 216 632 628 298 
(รอยละ) (14.03) (3.56) (10.54) (10.28) (4.92) 

t < 30       
จํานวน 49 0 43 113 2 
(รอยละ) (0.81) (0.00) (0.72) (1.85) (0.03) 

รวม จํานวน 6,016 6,074 5,997 6,110 6,054 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา มี 3 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชา
ภาษาอังกฤษ ท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
มากท่ีสุด และ มี 2 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดแตละวิชา เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 
60 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.97 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50  
คิดเปนรอยละ 27.41 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.81 

วิชาคณิตศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.32 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 22.28 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 ไมมีผูเรียนท่ีสอบไดคะแนนในชวงนี้ 
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วิชาวิทยาศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.87 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 32.08 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.72 

วิชาสังคมศึกษา มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 
แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.38 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 คิดเปนรอยละ 35.07 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 1.85 

วิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.89 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 31.09 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.03 ดังแผนภาพท่ี 3 

 

 
 
แผนภาพท่ี 3 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
.......................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 
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ตอนท่ี 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

การวิเคราะหขอมูลจํานวนรอยละของจํานวนผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในแตละวิชามีรายละเอียดของผล
การวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังตารางท่ี 5 – 6 
 

ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
.................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
....................การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

คะแนน T-Score 
วิชาท่ีจัดสอบ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

t ≥ 70 
จํานวน 45 108 187 166 
(รอยละ) (1.65) (3.96) (6.85) (6.09) 

60 ≤ t < 70       
จํานวน 480 206 344 243 
(รอยละ) (17.58) (7.55) (12.61) (8.91) 

50 ≤ t < 60       
จํานวน 1,085 658 923 991 
(รอยละ) (39.73) (24.13) (33.82) (36.33) 

40 ≤ t < 50       
จํานวน 810 1,420 955 1102 
(รอยละ) (29.66) (52.07) (34.99) (40.40) 

30 ≤ t < 40       
จํานวน 287 335 302 225 
(รอยละ) (10.51) (12.28) (11.07) (8.25) 

t < 30       
จํานวน 24 0 18 1 
(รอยละ) (0.88) (0.00) (0.66) (0.04) 

รวม จํานวน 2,731 2,727 2,729 2,728 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา ภาพรวมทุกรายวิชามีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด ยกเวนวิชาภาษาไทยมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน
อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดแตละวิชา 
เปนดังนี้  

วิชาภาษาไทย มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 
60 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.73 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
คิดเปนรอยละ 29.66 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30  คิดเปนรอยละ 0.88 
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วิชาคณิตศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.07 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 24.13 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 ไมมีผูเรียนท่ีสอบไดคะแนนในชวงนี้   

วิชาวิทยาศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.99 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 33.82 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.66 

วิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.40 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 36.33 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.04 ดังแผนภาพท่ี 4 
 

 
   
แผนภาพท่ี 4  จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 
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ตารางท่ี 6  จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
..................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
.....................การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

คะแนน T-Score 
วิชาท่ีจัดสอบ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

t ≥ 70 
จํานวน  15 54 34 29 90 
(รอยละ) (2.68) (8.01) (6.10) (4.29) (13.70) 

60 ≤ t < 70       
จํานวน  127 75 70 115 99 
(รอยละ) (22.72) (11.13) (12.57) (17.01) (15.07) 

50 ≤ t < 60       
จํานวน  202 248 216 269 165 
(รอยละ) (36.14) (36.80) (38.78) (39.79) (25.11) 

40 ≤ t < 50       
จํานวน  135 280 184 197 285 
(รอยละ) (24.15) (41.54) (33.03) (29.14) (43.38) 

30 ≤ t < 40       
จํานวน  76 17 48 51 18 
(รอยละ) (13.60) (2.52) (8.62) (7.54) (2.74) 

t < 30       
จํานวน  4 0 5 15 0 
(รอยละ) (0.72) (0.00) (0.90) (2.22) (0.00) 

รวม จํานวน 559 674 557 676 657 
 

จากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา มี 3 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษา 
ท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด และ 
มี 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที 
(T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดแตละวิชา เปนดังนี้ 

วิชาภาษาไทย มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 
60 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.14 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
คิดเปนรอยละ 24.15 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.72 

วิชาคณิตศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.54 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 36.80 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 ไมมีผูเรียนท่ีสอบไดคะแนนในชวงนี้ 
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วิชาวิทยาศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 
แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.78 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 คิดเปนรอยละ 33.03 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 0.90 

วิชาสังคมศึกษา มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 
แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.79 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 คิดเปนรอยละ 29.14 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 คิดเปนรอยละ 2.22 

วิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนน อยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 
แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.38 รองลงมา ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 คิดเปนรอยละ 25.11 และอันดับสุดทาย ชวงคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) นอยกวา 30 ไมมีผูเรียนท่ีสอบไดคะแนนในชวงนี้  ดังแผนภาพท่ี 5 
 

 
 
แผนภาพท่ี 5 จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบทางการศึกษา
.......................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 ในแตละวิชาท่ีจัดสอบ 
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ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 
ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกรายละเอียดตามวิชา 
นําเสนอดังตารางท่ี 7 – 15   

 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
....................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
...................สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 2563 

และ 2564 
จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

t ≥ 70 23 0.92 

87.65 

45 1.65 

88.61 
ผานเกณฑ t≥40 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 

0.96 
 
 

60 ≤ t < 70       518 20.70 480 17.58 
50 ≤ t < 60       1,007 40.23 1085 39.73 
40 ≤ t < 50       646 25.81 810 29.66 

30 ≤ t < 40       282 11.27 
12.35 

287 10.51 
11.39 

t < 30       27 1.08 24 0.88 
รวม 2,503 100.00 2,731 100.00  

 
จากตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 
2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ 
87.65 และปการศึกษา 2564 เทากับ 88.61 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.96 
ดังแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพท่ี 6 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา  
............................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 2564  
 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
..................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
...................สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 

2563 และ 2564 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 96 1.60 

85.16 

15 2.68 

85.69 

 
ผานเกณฑ t≥40 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 

0.53 
 

 

60 ≤ t < 70       1,154 19.18 127 22.72 
50 ≤ t < 60       2,224 36.97 202 36.14 
40 ≤ t < 50       1,649 27.41 135 24.15 

30 ≤ t < 40       844 14.03 
14.84 

76 13.60 
14.31 

t < 30       49 0.81 4 0.72 
รวม 6,016 100.00 559 100.00  

 

 จากตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ 85.16 และ
ปการศึกษา 2564 เทากับ 85.69 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.53 ดังแผนภาพท่ี 7 

 
 
แผนภาพท่ี 7  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
...........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
.................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 
...................2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 

2563 และ 2564 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 172 6.87 

93.37 

108 3.96 

87.72 
ผานเกณฑ t≥40 

ลดลงรอยละ  
5.65 

 
 

60 ≤ t < 70       162 6.47 206 7.55 
50 ≤ t < 60       707 28.26 658 24.13 
40 ≤ t < 50       1,295 51.76 1420 52.07 

30 ≤ t < 40       166 6.63 
6.63 

335 12.28 
12.28 

t < 30       0 0.00 0 0.00 
รวม 2,502 100.00 2,727 100.00  
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 จากตารางท่ี 9  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 
2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ 
93.37 และปการศึกษา 2564 เทากับ 87.72 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดลดลงรอยละ 5.65 
ดังแผนภาพท่ี 8 

 
 

แผนภาพท่ี 8 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
......................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
...................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 
.....................2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 

2563 และ 2564 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 344 5.66 

96.44 

54 8.01 

97.48 

 
ผานเกณฑ t≥40 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 

1.04 
 

 

60 ≤ t < 70       497 8.18 75 11.13 
50 ≤ t < 60       1,353 22.28 248 36.80 
40 ≤ t < 50       3,664 60.32 280 41.54 

30 ≤ t < 40       216 3.56 
3.56 

17 2.52 
2.52 

t < 30       0 0.00 0 0.00 
รวม 6,074 100.00 674 100.00  

 

 จากตารางท่ี 10 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการพบวา รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ 96.44 และป
การศึกษา 2564 เทากับ 97.48 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพิ่มขึน้ รอยละ 1.04 ดังแผนภาพท่ี 9 

 
แผนภาพท่ี 9 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
.....................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564  



 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา 24 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
...................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 
.....................2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 

2563 และ 2564 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 120 4.97 

88.78 

187 6.85 

88.27 

 
ผานเกณฑ t≥40 

ลดลงรอยละ  
0.51 

 
 

60 ≤ t < 70       287 11.88 344 12.61 
50 ≤ t < 60       765 31.66 923 33.82 
40 ≤ t < 50       973 40.27 955 34.99 

30 ≤ t < 40       265 10.97 
11.22 

302 11.07 
11.73 

t < 30       6 0.25 18 0.66 
รวม 2,416 00.00 2,729 100.00  

  
จากตารางท่ี 11 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ 88.78 และป
การศึกษา 2564 เทากับ 88.27 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดลดลง รอยละ 0.51 ดังแผนภาพท่ี 10 

 
แผนภาพท่ี 10  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
.........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 2564  



 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา 25 

ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 
2563 และ 

2564 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 285 4.75 

88.74 

34 6.10 

90.48 
ผานเกณฑ t≥40 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 

1.74 
 
 

60 ≤ t < 70       602 10.04 70 12.57 
50 ≤ t < 60       1,924 32.08 216 38.78 
40 ≤ t < 50       2,511 41.87 184 33.03 

30 ≤ t < 40       632 10.54 
11.26 

48 8.62 
9.52 

t < 30       43 0.72 5 0.90 
รวม 5,997 100.00 557 100.00  

 จากตารางท่ี 12  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวารอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563  เทากับ 88.74 และ 
ปการศึกษา 2564 เทากับ 90.48 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.74  ดังแผนภาพท่ี 11 

 
แผนภาพท่ี 11  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
.........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564  



 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา 26 

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
...................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 
....................2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 2563 

และ 2564 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 180 7.44 

93.72 

166 6.09 

91.72 ผานเกณฑ t≥40 
ลดลงรอยละ 2.00 

 
 

60 ≤ t < 70 350 14.46 243 8.91 

50 ≤ t < 60 750 30.99 991 36.33 

40 ≤ t < 50 988 40.83 1,102 40.40 

30 ≤ t < 40 149 6.16 
6.28 

225 8.25 
8.28 

t < 30 3 0.12 1 0.04 
รวม 2,420 100.00 2,728 100.00  

จากตารางท่ี 13  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวารอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ  93.72 และป
การศึกษา 2564 เทากับ 91.72 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดลดลงรอยละ 2.00 ดังแผนภาพท่ี 12 

 
แผนภาพท่ี 12  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
.........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ 2564  



 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา 27 

ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 2563 

และ 2564 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 363 6.00 

95.04 

90 13.70 

97.26 ผานเกณฑ t≥40 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.22  
 
 

60 ≤ t < 70 610 10.08 99 15.07 

50 ≤ t < 60 1,882 31.09 165 25.11 

40 ≤ t < 50 2,899 47.89 285 43.38 

30 ≤ t < 40 298 4.92 
4.96 

18 2.74 
2.74 

t < 30 2 0.03 0 0.00 
รวม 6,054 100.00 657 100.00  

 

 จากตารางท่ี 14  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวารอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ  95.04 และป
การศึกษา 2564 เทากับ 97.26 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.22 ดังแผนภาพท่ี 13 

 
แผนภาพท่ี 13  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
.........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564  



 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา 28 

ตารางท่ี 15   เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ชวงคะแนน 
T-Score 

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
ปการศึกษา 2563 

และ 2564 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

t ≥ 70 214 3.50 

87.87 

29 4.29 

90.24 ผานเกณฑ t≥40 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.37 

 
 

60 ≤ t < 70 789 12.91 115 17.01 

50 ≤ t < 60 2,223 36.38 269 39.79 

40 ≤ t < 50 2,143 35.07 197 29.14 

30 ≤ t < 40 628 10.28 
12.13 

51 7.54 
9.76 

t < 30 113 1.85 15 2.22 
รวม 6,110 100.00 676 97.78  

 จากตารางท่ี 15  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวารอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป ปการศึกษา 2563 เทากับ  87.87 และ
ปการศึกษา 2564 เทากับ 90.24 ซ่ึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพิ่มขึน้รอยละ 2.37 ดังแผนภาพท่ี 14 

 
แผนภาพท่ี 14  เปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบทางการศึกษา
.........................ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และ 2564 



 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา 29 

จากตารางท่ี 7 – 15  ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) 
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สรุปไดวา ทุกวิชาท่ีจัดสอบมีจํานวน
ผู เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผานเกณฑท่ีกําหนด (คาคะแนนมาตรฐานที  
(T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป) มีจํานวนลดลง ยกเวนวิชาภาษาไทย ท่ีมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน 
สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน ทุกรายวิชาท่ีจัดสอบ  
 
 

 



 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564  | หนา 30 

บทที่ 4 
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

  
การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
สรุปไดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score)    

2. เพ่ือเปรียบเทียบรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2563 – 2564 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  

2. เนื้อหา  
เนื้อหา/สาระ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 – 2564   

ประกอบดวย 
2.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 วิชา 

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  
2.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 5 วิชา 

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  สรุปผลได ดังนี้  
  1.1 จํานวนรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ภาพรวม
ทุกวิชามีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด 
ยกเวนวิชาภาษาไทยมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 
มากท่ีสุด สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มี 3 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และ  
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วิชาภาษาอังกฤษ ท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 
50 มากท่ีสุด และ มี 2 วิชาคือวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวง
คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด   
  1.2 จํานวนรอยละของผู เรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ภาพรวม
ทุกรายวิชามีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด 
ยกเวนวิชาภาษาไทยมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 
60 มากท่ีสุด สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มี 3 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร และ
วิชาสังคมศึกษา ท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 
60 มากท่ีสุด และ มี 2 วิชาคือวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูใน 
ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด   
 2. ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ทุกวิชาท่ีจัดสอบมีจํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผานเกณฑท่ีกําหนด (คาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป) 
มีจํานวนลดลง ยกเวนวิชาภาษาไทย ท่ีมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 พบวา มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน ทุกรายวิชาท่ีจัดสอบ 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตาม   
ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) พบวา จํานวนรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
และปการศึกษา 2564 มีผลสรุปตรงกันคือ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวน
ผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด และวิชา
ภาษาไทยมีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด 
สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2564 มีผลสรุปตรงกัน 4 วิชา คือ วิชา
คณิตศาสตรกับวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 
40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด และ วิชาภาษาไทยกับวิชาสังคมศึกษา มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูใน 
ชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด โดยท่ีวิชาวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 
2563 มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 มากท่ีสุด 
แตในปการศึกษา 2564 มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 50 แตนอยกวา 
60 มากท่ีสุด ซ่ึงมีพัฒนาการอยูในชวงระดับคะแนนท่ีสูงข้ึน จะเห็นไดวา ทุกวิชาท่ีจัดทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 - 2564 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จําแนกตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) 
มีนักเรียนสวนใหญไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป สอดคลองตามตัวบงชี้
และเกณฑการประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร กําหนดเกณฑในการประเมินคือ รอยละของผูเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) มีคา T-Score ≥ 40 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูของคะแนนรวมทุกชวงชั้นท่ีสถานศึกษาจัด 
การเรียนการสอน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน).  2565: 
ออนไลน) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
มีการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยอาจตองมีกลยุทธ หรือ แนวปฏิบัติท่ีเขมขน และ 
มีการดําเนินการโดยความรวมมือของหลายฝายท่ีเก่ียวของ ดังงานวิจัยของอิทธิพัทธ สุวทันพรกูล (2556  
อางถึงใน ลลิตา ธงภักดี และชยพล ธงภักดี.  2560: 47) ไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหกลยุทธการนํา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซ่ึงพบวา มีกลยุทธท่ีสําคัญ 
3 ดาน ไดแก กลยุทธดานท่ี 1 คือ กลยุทธดานการบริหารจัดการ เชน วิเคราะหขอสอบ O-NET ตามตัวชี้วัด
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือวิเคราะหลักษณะของขอสอบแนวโนมและ
ทิศทางของการออกขอสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู กลยุทธดานท่ี 2 คือการพัฒนานักเรียน เชน มีการจัด
สอนเสริมทบทวนเนื้อหาเพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบโดยเชิญวิทยากร ติวเตอรท่ีมีชื่อเสียง หรือ ครู 
ในโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนเครือขาย มาสอนเนื้อหากอนการสอบ นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
มาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสรางความตระหนักแกนักเรียนในแงของมุมมองดานชื่อเสียงของโรงเรียน หรือ 
ผลการทดสอบของรุนพ่ีในปท่ีผานมา ท่ีทําไวไดดี และกลยุทธดานท่ี 3 คือ การพัฒนาครู เชน สงเสริมใหคร ู
ทําการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน สงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะ 
เพ่ือใหครูพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน มีกระบวนการพัฒนาครูโดยการประเมินการสอนของครูเปนระยะ  
เพ่ือกํากับใหเปนไปตามทิศทางและมาตรฐานของโรงเรียน และมีการสรางแรงจูงใจใหกับครูผูสอนในการมอบ
รางวัลหรือยกยองเชิดชูเกียรติในกรณีท่ีนักเรียนไดผลการทดสอบท่ีดีหรือไดคะแนนเต็มเพ่ือใหครูเกิด 
ความภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ีตอไป 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจะเห็นวาโดยภาพรวม วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชา
ภาษาอังกฤษ มีนักเรียนสวนใหญไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 แตนอยกวา 50 
ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนด (T-Score ≥ 40) แตก็เปนชวงท่ีมีคะแนนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานของกลุม 
(T-Score = 50) สอดคลองกับผลการวิเคราะหสาเหตุคะแนน O-NET ต่ํา ของ รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ 
อาจารยประจําคณะครุศาสตร จ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวว า ปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจาก 
"ขอสอบสวนทางหลักสูตร" โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่มีลักษณะของ
ขอสอบเชิงวิเคราะห เปนเหตุเปนผลและตรรกะ ซึ่งเปนทักษะเฉพาะ ขณะที่การสอนในประเทศไทย  
"เนนการทองจํา" แตขอสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เปนขอสอบแบบคิด
ว ิเคราะห ขอมูลขาวสาร เพราะฉะนั ้นการสอนกับการสอบวัดไมส ัมพันธก ัน ทําใหคะแนนออกมา 
แคประมาณ 20-30% (ไทยรัฐออนไลน.  2565 : ออนไลน) สอดคลองกับแนวคิดของ ธัญญา เรืองแกว (2550 
อางถึงใน ลลิตา ธงภักดี และ ชยพล ธงภักดี.  2560 : 46) ท่ีกลาวถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) วาผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองนํา 
ผลการทดสอบมาทบทวนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนักเรียนไดคะแนนไมถึงครึ่ง
ของคะแนนเต็มและมีผูสอบบางคนได 0 คะแนน ซ่ึงตองหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหเพ่ิมความสามารถ 
ในการทําแบบทดสอบ O-NET ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ โรงเรียนและผูเก่ียวของควรวิเคราะห 
ถึงสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหนักเรียนมีคะแนน O-NET ตํ่า จากงานวิจัยเอ้ือมพร หลินเจริญ (2552 อางถึงใน 
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ลลิตา ธงภักดี และชยพล ธงภักดี.  2560 : 46) พบวา มีปจจยัหลายประการท่ีทําใหคะแนน O-NET ตํ่า ไดแก 
การเห็นความสําคัญของการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนนโยบายของ
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สภาพแวดลอมของโรงเรียน การเขาถึงขอมูลของครูยังมีนอย โรงเรียน
บางแหงท่ีนักเรียนมีคะแนนการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ตํ่า ไมทราบรายละเอียด
เก่ียวกับการสอบ พฤติกรรมการสอนของครู ระดับความยากของขอสอบ รวมถึงขอสอบท่ีออกในแนวคิด
วิเคราะห ชวงเวลาในการสอบและการแจงผลการสอบลาชา คุณวุฒิของครูไมตรงตามสาระการสอน/ครูไมครบ
ตามกลุมสาระ และภาระงานของครูมีมาก เปนตน ปจจัยเหลานี้ ลวนเปนสิ่งท่ีตองนําไปพิจารณาประกอบ 
การพัฒนา โดยเฉพาะในประเด็นท่ีสามารถพัฒนาไดเชน ดานตัวของ นักเรียน และครูผูสอน ซ่ึงสอดคลองกับ 
ฐิตินันทน ผิวนิล (2562 : 48-49) กลาวถึงปญหาการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
พบวา ปญหาสําคัญคือการท่ีนักเรียนไมมีแรงจูงใจในการสอบ เนื่องดวยบางสวนไดรับตอบรับใหเขาศึกษาตอ
แลว จากการสมัครเรียนในระบบ TCAS และนักเรียนบางสวนท่ีไมตองการศึกษาตอ จะไมเห็นความสําคัญและ
ไมมีแรงจูงใจในการท่ีจะเขาสอบ โดยท้ังสองกลุมอาจจะเขาสอบแตเปนการสอบโดยท่ีไมไดตั้งใจทําขอสอบ 
หรือไมมีการเตรียมตัวมา เนื่องดวยคิดวาคะแนนสอบ O-NET ไมมีความจําเปนสําหรับตนเองแลว และสําหรับ
วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนอยูในชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 
50 แตนอยกวา 60 มากท่ีสุด ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนด (T-Score ≥ 40) และเปนชวงท่ีคะแนนสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยมาตรฐานของกลุม (T-Score = 50) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา เปนวิชา
ท่ีอยูในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนโดยตรง มีจุดมุงหมายเพ่ือ
ใหผูเรียน มีความรู มีทักษะ และมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยและเปนพลเมืองด ีสามารถแสวงหา
ความรูและพัฒนาการคิดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูในระดับสูงได และรูหนาท่ีและบทบาทของตนตอครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยวิชาสาขามนุษยศาสตรเปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับตัวตนมนุษย การติดตอสื่อสาร 
และผลงานสรางสรรคของมนุษย เชน ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะ เปนตน สวนวิชาในสาขาสังคม
ศาสตร เปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับความเปนมาของมนุษย สภาพแวดลอมในสังคม และการดํารงชีวิตของมนุษย
ในสังคม เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร จริยธรรม ปรัชญา ศาสนา เปนตน  
 2. ผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ทุกวิชาท่ีจัดสอบมีจํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ผานเกณฑท่ีกําหนดคือมีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป 
มีจํานวนลดลง ยกเวนวิชาภาษาไทย ท่ีมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากใน 
ปการศึกษา 2563 – 2564 เกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีรุนแรงตลอด 
ปการศึกษา ทําใหนักเรียนตองเรียนผานชองทางอ่ืนเปนหลัก โดยมีการใชระบบการศึกษาทางไกลตาง ๆ 
เขามาชวย เชน ระบบ DLTV การเรียนการสอนผานทีวี ใชระบบออนไลนผาน Internet เปลี่ยนการเรียน 
การสอนแบบการผสมตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน ทําใหนักเรียนในระบบการศึกษาเสียโอกาส 
ในการเรียนรู สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดทําการสํารวจ วิจัย สังเคราะหขอมูล
ของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ พบวา จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไดสงผลใหผูเรียนมีภาวะการเรียนรูถดถอย (Learning Loss) หรือ เสียโอกาสในการเรียนรู 
โดยพบวาผู เรียนมีความรูถดถอยถึง 2 ป  (สถาบันสง เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ.  2565 : ออนไลน) ท้ังนี้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2564 
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อางถึงใน ภูมิพัฒน ศรีวชิรพัฒน.  2565: 6) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรูของ
ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานการณโควิด-19” และพบวา ภาวะถดถอยทางการเรียนของนักเรียน
ไทยเกิดข้ึนในหลายมิติและในหลายชวงวัย โดยเริ่มจากเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ท่ีพบวา ในมิติ
ของความรูเด็กนักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรูดานทักษะการอาน และคณิตศาสตร คุณลักษณะของ ผู
เรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน ไมกลาตอบคําถาม การขาดการมีสวนรวมในการเรียนรู  และทักษะชีวิต 
สัมพันธภาพและการทํางานรวมกับผูอ่ืนลดลง ปญหาเหลานี้ลวนมีสาเหตุมาจากรูปแบบการเรียนการสอน 
ออนไลนท่ีทําใหนักเรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความสนใจ และลดทอนความม่ันใจของนักเรียนลดลง นอกจากนั้น
แลว ปญหายังเกิดจากการขาดความเขาใจและขาดการสนับสนุนของผูปกครอง รวมถึงสัมพันธภาพ ระหวาง 
ครู-นักเรียนท่ีลดนอยลง ตลอดจนความไมพรอมของสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีในการเรียนรู เม่ือพิจารณา
ภาวะถดถอยในมิติของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลการศึกษาพบวา เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 
มีภาวะถดถอยเชิงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในวิชาภาษาตางประเทศ มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก วิชาวิทยาศาสตร 
และวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ และยังพบวา เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 มีความเครียดและ  
ความกังวลเก่ียวกับการเรียนออนไลนสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ความพยายามในการเรียนลดลง และไมสามารถ
ปรับตัวในการเรียนไดออนไลนได ตามลําดับ อีกท้ังจากขอจํากัดเรื่องการเรียนออนไลน มีอุปสรรคท้ังในเรื่อง
ของ 1) การเขาถึงการเรียนออนไลน เนื่องจากนักเรียนหลายคนยังคงขาดแคลนอุปกรณ อินเทอรเน็ต หรือ
สภาพแวดลอมในบานท่ีเอ้ือตอการเรียน และ 2) การจัดการเรียนออนไลนใหเกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากบางทักษะมีความเฉพาะเจาะจงมีความยากลําบากท่ีจะสอนผานออนไลน เชน การทํางานฝมือ 
การทดลองทางวิทยาศาสตร เปนผลใหคะแนนสอบมาตรฐานของชาติลดลง (Betebenner & Van Iwaarden 
อางถึงใน ภูมิพัฒน ศรีวชิรพัฒน.  2565: 6) ดังนั้นจึงอาจเปนเหตุผลท่ีทําใหวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ที่มีลักษณะของขอสอบเชิงวิเคราะห เปนเหตุเปนผลและตรรกะ ซึ่งเปนทักษะเฉพาะ  
มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑ (T-Score ≥ 40) ลดลง ในขณะท่ีวิชาภาษาไทย มีลักษณะของขอสอบเชิงความรู
ความเขาใจ จึงมีจํานวนผูเรียนผานเกณฑ (T-Score ≥ 40) เพ่ิมข้ึน  

สําหรับผลการเปรียบเทียบรอยละของผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 และ 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีจํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน 
ทุกรายวิชาท่ีจัดสอบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน และการปรับปรุง แกไข
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงข้ึน จึงอาจมี 
กลยุทธหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ O-NET อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนงานท่ีตอง 
รวมมือกันหลายฝาย เก่ียวของกับสภาพการณ ความพรอมดานตางๆ ของโรงเรียน ครู ผูปกครอง และผูเรียน 
สอดคลองตามงานวิจัยของ ธนสมพร มะโนรัตน (2560 : 128) ไดทําการสังเคราะหแนวคิดนักวิชาการ จํานวน 
10 คน เก่ียวกับองคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ พบวา 
องคประกอบท่ีนักวิชาการสวนใหญยอมรับตั้งแต 5 คน ข้ึนไป หรือคิดเปนรอยละ 50 มีอยู 6 องคประกอบ 
ไดแก 1) การศึกษาและกําหนดความตองการการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3) การพัฒนาครูและบุคลากร 4) การสรางทีมงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน 5) การจัดการเรียนการสอน 
6) การกํากับติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนสอดคลองกับ พินดา วราสุนันท และคณะ (2558 
อางถึงใน ลลิตา ธงภักดี และชยพล ธงภักดี. 2560 : 47) ไดเสนอกลยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษา 
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ไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก กลยุทธหลักท่ี 1 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก กลยุทธหลักท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในสถานศึกษา กลยุทธหลักท่ี 3 สรางแรงจูงใจให
ผูเรียนเห็นความสําคัญของการนําผลการสอบ O-NET มาใชในการพัฒนาตนเอง กลยุทธหลักท่ี 4 เรงรัดพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลยุทธหลักท่ี 5 เรงรัดพัฒนาความรูความเขาใจของ ผูปกครอง และชุมชน 
กลยุทธหลักท่ี 6 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และกลยุทธหลักท่ี 7 ปรับโครงสรางกิจกรรมของ
สถานศึกษา เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา เพชรานรากร และคณะ (2563 : บทคัดยอ) 
กลาวถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) โดยใชวงจรคุณภาพตาม 
แนวพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 1) การวางแผนดวยฉันทะ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ เสนอความคิดเห็น  
ใหการชวยเหลือและหาแนวทางแกปญหารวมกัน ในการกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การต้ัง
งบประมาณ การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 2) การปฏิบัติตามแผน ดวยวิริยะ จัดใหมีการประชุมผูปกครอง
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และสรางความตระหนักใหกับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3) การตรวจสอบดวยจิตตะ การตรวจสอบดําเนินการติดตามนิเทศภายในอยางตอเนื่อง และ 4) การปรับปรุง
ดวยวิมังสา ใหรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของทราบเปนประจํา วิเคราะห 
ผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําผลพัฒนาตอไป  
 
การนําผลวิเคราะหไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผูเรียน 
 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู ของครูผูสอนในโรงเรียน 
หรือ ในวิชาท่ีมีจํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ไมผานเกณฑท่ีกําหนด คือ 
มีคาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ต่ํากวา 40  

2. การจัดทําแผนการพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูหรือโรงเรียนท่ีมีแนวโนมของจํานวนผูเรียนท่ีมี
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ผานเกณฑคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ตั้งแต 40 ข้ึนไป 
มีจํานวนลดลง ท้ังนี้อาจจะศึกษารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีพัฒนาการดีข้ึน 

3. การใชผลการวิเคราะหขอมูลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากําหนดเกณฑเปาหมาย
ของจํานวนผูเรียนตามชวงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนและกลุมสาระ 
การเรียนรู  

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

1. สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนวิเคราะหผลการสอนของตนเองในแตละรายวิชา เทียบเคียง 
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

2. วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ 
เพ่ือนํามาใชในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางรายวิชาและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู ซ่ึงสามารถศึกษาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเอง 
ตามท่ีกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ไดจัดทําและเผยแพรไปยังโรงเรียนในสังกัดแลว 
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3. กําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาในปการศึกษาตอไป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชผลการประเมินในปท่ีผาน ๆ มาเปนฐานในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนา 
เพ่ือจะไดนําคาเปาหมายไปประกาศเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4. จัดทําแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงาน/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 
 สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผูสอนนําผลการประเมินในระดับตาง ๆ เชน ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับชาติ ไปใชพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังนําไปใช
พัฒนาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนใหครูนําผลการประเมินไปใชในการรายงาน 
ผลการสอนของตนเองในระดับชั้นเรียน และทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาในการจัดกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู 
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