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 ก รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

ค าน า 

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการทดสอบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งผลการทดสอบจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมและใช้เป็นข้อมูลส าคัญประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย วางแผน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาต่อไป 
 จากการด าเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้
ร่วมกันปฏิบัติงานจนเป็นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 

 
 
 



 ข รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อเรื่อง  รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564                       
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
                        ( Ordinary National Education Test :  O - NET)   
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ผู้รายงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   
หน่วยงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ปีท่ีพิมพ์ เมษายน 2565 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ประจ าปี
การศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครใจและยืนยันเข้ารับการ
ทดสอบ จ านวน 2,113 คน 181 โรงเรียน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจและยืนยัน
เข้ารับการทดสอบ จ านวน 640 คน 41 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด าเนินการสอบตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548  โดยใช้ 1 กลุ่มโรงเรียน ต่อ 1 
สนามสอบ ซึ่งกรรมการก ากับห้องสอบของแต่ละสนามสอบ มีหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางเพ่ือ
ประสานการสอบ และกรรมการคุมสอบจากครูประจ าการ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ โดยสลับครูคุมสอบ
ต่างโรงเรียน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจงนับความถ่ีแล้ว

ค านวณ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x  ) ซึ่งสรุปผลการศึกษาอภิปรายและข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
 
 
 
 



 ค รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า  
 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 35.51 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับประเทศเท่ากับ 4.68 เมื่อ
พิจารณาตาม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า มีผลการทดสอบดังนี้ ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย 45.74 
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 33.42 วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 32.12 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มี
ค่าเฉลี่ย 30.77  
 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 29.36 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับประเทศเท่ากับ 
5.20 เมื่อพิจารณาตาม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการทดสอบดังนี้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย 42.95 
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  28.57 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ย  25.77 และคณิตศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ย 20.14  
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ถึงปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า   
   ผลการ เปรี ยบผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับช าติ ขั้ น พ้ืน ฐาน  ( O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2562-2564) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในช่วงคะแนน 33.20 ถึง 36.29 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 35.00 

   ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2562-2564) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 อยู่ ในช่วงคะแนน 29.20 ถึง 31.91 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย 
ของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.72 

     
    3.  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563 
กับปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  พบว่า 

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จ านวน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่



 ง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 ภาพรวม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปี
การศึกษา 2563 เท่ากับ 0.78 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละสู งขึ้ น7.2 ส่ วนกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้ ภาษาภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 5.29, 2.55 และ 2.45  
ตามล าดับ   
       ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จ านวน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาพรวม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 
2563 เท่ากับ 1.53 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น 1.40 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 4.71, 1.90 และ 0.9  
ตามล าดับ   

4. จ านวน และร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 
2564  พบว่า  
 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีคะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด คือ 835 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 รองลงมา คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 154 
คน, 153 คนและ 149 คน และคิดเป็นร้อยละ 7.24, 7.24 และ 7.05 
  จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 50 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2564 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปมากที่สุด คือ 457 

คน ร้อยละ 71.41 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 0.78 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน ร้อยละ 0.47 
   

     5.  ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามอ าเภอ พบว่า 



 จ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

   ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
จ าแนกตามอ าเภอภาพรวม พบว่า  อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด 
เท่ากับ 36.57 รองลงมาคือ อ าเภอนาหว้า  อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอบ้านแพง อ าเภอนาทมและ
อ าเภอโพนสวรรค์ เท่ากับ 36.28, 35.67, 35.59, 35.21 และ 34.82 ตามล าดับ    
   6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)  ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ าสงคราม 
เท่ากับ 39.02  คือ รองลงมาคือ กลุ่มโรงเรียนท่าจ าปา เท่ากับ 38.14 ส่วนกลุ่มโรงเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ าสุด กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ าหนองสังข์ เท่ากับ 30.72 
   7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2564  กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดกลุ่มโรงเรียนพระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
เท่ากับ 44.27  คือ รองลงมาคือ กลุ่มโรงเรียนเวินพระบาทเท่ากับ 37.39 ส่วนกลุ่มโรงเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ าสุด กลุ่มโรงเรียนชายโขง เท่ากับ 23.58 

 



 ฉ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

สารบัญ 
 หน้า 
  
ค ำน ำ ก 
บทสรุปผู้บริหำร ข 
สำรบัญ ฉ 
สำรบัญตำรำง ซ 
สำรบัญแผนภูม ิ ญ 
บทที่  1 บทน า 1 
 1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 1 
 1.2  วัตถุประสงค์ 2 
 1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 2 
 1.4  ขอบข่ำยของกำรศึกษำ 2 
 1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 3 
   
บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกับกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 4 
 2.2  แนวคิดกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 9 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 11 
   
บทที่  3 วิธีด าเนินการวิจัย 15 
 3.1  กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำ 15 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 15 
 3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 16 
 3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 16 
   
บทที่  4     ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 17 
 4.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
18 

 
 

4.2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET)  
      จ ำนวน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2560 ถึงปีกำรศึกษำ 2564 

20 



 ช รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 4.3 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET)  
      จ ำนวน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563  กับปีกำรศึกษำ 2564 

23 

 4.4 จ ำนวน และร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้น 
     มัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
     ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

25 

 4.5 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
      ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 ของโรงเรยีนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่   
       กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

29 

 4.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ชั้นประถมศึกษำ 
     ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ    
     นครพนม เขต 2 จ ำแนกตำมกลุ่มโรงเรียน 

34 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 36 
 5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 36 
 5.2  อภิปรำยผลกำรศึกษำ 40 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 41 
ภาคผนวก 43 
 ภำคผนวก ก  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  

                 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 
44 

 ภำคผนวก ข  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
                 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

53 

 ภำคผนวก ค   คณะผู้จัดท ำ   62 

 

 
 
 



 ซ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

  
สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

18 

2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O–NET)ประจ าปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2  

19 

3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
(ปีการศึกษา 2560-2564) 

20 

4 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O–NET) 
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
(ปกีารศึกษา 2560-2564) 

22 

   
5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
(ปีการศึกษา 2563-2564) 

23 

6 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
(ปีการศึกษา 2563-2564) 

24 

 
 
 
 
 
 

  



 ฌ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
                                                                                                       
ตารางท่ี  หน้า 

7 จ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564  

25 

8 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 
2564 

26 

9 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ50ข้ึนไปปีการศึกษา 2564  

27 

10 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 

28 

11 ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2   จ าแนกตามอ าเภอ 

29 

12 ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2   จ าแนกตามอ าเภอ 

31 

13 ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย 

34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

สารบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิที่  หน้า 

1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

19 

2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสพฐ.และระดับประเทศ 

20 

3 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2562-2564) 

21 

4 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2562-2564) 
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5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563   กบัปีการศึกษา 2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน  4  กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ของชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563   กับปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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7 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ  ปีการศึกษา 2564 
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8 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 
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9 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามอ าเภอ 

31 

 

 

 

 



 ฎ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 

แผนภูมิที่ หน้า 
10 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรยีนในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามอ าเภอ 
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 1 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

บทที่  1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและมาตรา 48 ให้หน่วยงาน           
ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลส าเร็จในการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและ           
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ซึ่ งเป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และเพ่ือเป็น
ข้อมูลสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก 
   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ท าหน้าที่จัดการทดสอบความรู้ทางการศึกษาของชาติ  ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) มีเป้าหมายที่จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET: Ordinary National 
Educational Test) ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือเป็นข้อมูลหนึ่งในการรายงาน
คุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
 



 2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 
   1.  เพ่ือศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 
2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) จ านวน 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครและยืนยันการสอบในระบบ ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 2,113 คน 181 โรงเรียน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจและยืนยันเข้ารับการ
ทดสอบ จ านวน 640 คน 41 โรงเรียน 
 
1.4  ขอบข่ายของการศึกษา 
 
 การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในครั้งนี้มีขอบข่ายการศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนสมัครและยืนยันการสอบใน
ระบบ และด าเนินการจัดสอบ 181 โรงเรียน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  
 1.4.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมนครพนม เขต 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนสมัครและยืนยันการสอบในระบบ 
และด าเนินการจัดสอบ 41 โรงเรียน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  จ านวน 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 
  
 



 3 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประกอบ  
การพิจารณาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 1.5.2 มีตัวบ่งชี้ในการก ากับ ติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 1.5.3 ได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ ส าหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจและก าหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
 1.5.4 ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 



 4 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัย
ตลอดจนบทความทางการศึกษาเพ่ือก าหนดเป็นกรอบการด า เนินงาน น าเสนอในประเด็นต่างๆ 
ตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 2.2 แนวคิดการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 
 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  ความหมายของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  การประเมินผลทางการศึกษานั้นในระยะแรกของวิทยาการประเมินของประเทศไทย              
ใช้ค าว่าประเมินผล ที่มาจากค าว่า Evaluation นอกจากนั้นการประเมินในปัจจุบันมีการใช้ค าอ่ืนๆ เช่น             
ค าว่า Assessment หรือ Appraisal อาจมีความแตกต่างกันซึ่งอย่างไรก็ตามการวัดและประเมินผลทาง 
การศึกษานั้น เป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผนเพ่ือที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนว่าเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด การวัดและประเมินผลจะบอกทั้งปริมาณและคุณภาพร่วมด้วย                   
การตัดสินใจทางคุณค่าของพฤติกรรมต่างๆ ใน 2 ความหมาย คือ การลงข้อสรุป ตีราคาพฤติกรรมของ
นักเรียนในแง่ปริมาณโดยใช้การตัดสินใจ และเป็นการตีราคาพฤติกรรมของนักเรียนในแง่คุณภาพโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่วัดด้วยเครื่องมือวัดเชิงปริมาณและใช้การตัดสินใจ             
เชิงคุณภาพ ซึ่งที่กล่าวนี้เรียกว่า Evaluation คือการพิจารณา ตรวจสอบคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน (ส.วาสนา 
ประวาลพฤกษ์, 2544:16) จากข้อเสนอในการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 จากรายงานการวิจัยของ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2543:7-8) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่
ครูผู้สอนจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน ระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยจะต้อง
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัย และคุณธรรม โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและต้อง
ตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดับบุคคลสถานศึกษา ชุมชนและประเทศ รวมทั้งมีความเป็นสากล
ระดับนานาชาติ ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะเป็นลักษณะการประเมิน ที่เรียกว่า Assessment แต่ส าหรับ
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การประเมินบุคลากรที่ไม่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและเป็นการประเมินที่เน้นคุณภาพการปฏิบัติงานเป็น
ส าคัญมีเป้าหมายเพ่ือการตรวจสอบให้รางวัลหรือปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานนั้น เรียกว่า Appraisal 
  ดังนั้น การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้ จึงเป็นการประเมินในลักษณะ 
Evaluation ซึ่งเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในหลักสูตรและ
การสอนหรือไม่ จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ส าคัญคือความต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์  
ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปในทางพึงปรารถนา การประเมินผลจึงเป็น
กระบวนการที่ก าหนดว่ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดขึ้นเพียงใด ซึ่งจุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมิน 
สรุปได้ คือ เพ่ือตัดสินว่าเป้าหมายของการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้น
ประสบความส าเร็จหรือไม่ ส่วนใดที่ประสบความส าเร็จเก็บไว้ ส่วนใดที่ไม่ประสบความส าเร็จให้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้ง และนอกจากนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษา ในอันที่จะ
ช่วยให้เข้าใจปัญหาและความต้องการทางการศึกษาได้ และเพ่ือใช้ข้อมูลนั้นเป็นแนวทางในการที่จะ
ปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาท่ีคนส่วนใหญ่เห็นด้วยได้ 
 
 2.1.2 หลักของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  การที่จะท าให้การวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้นั้น ได้มีผู้เสนอแนะไว้หลายประการ ซึ่งควรแก่การยึดเป็นหลักในการ
ปฏิบัติ ได้แก่ ต้องท าการวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย เพราะการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็น
กระบวนการตรวจสอบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้จัดให้กับผู้เรียนนั้น ผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการวัดและการประเมินผลแต่ละครั้งจึงต้องมีจุดมุ่งหมายที่
แน่นอนในการวัด และในการสอนก็ต้องยึดหลักสูตรเป็นหลักในการวิเคราะห์หลักสูตร แล้วจึงตั้งจุดมุ่งหมาย
และวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย หากการวัดแต่ละครั้งไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะวัดผลของการวัดก็จะไม่มี
ความหมาย แต่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการน าผลการวัดไปใช้ ความผิดพลาดในการวัดไม่ตรงกับ
จุดมุ่งหมาย ได้แก่ การไม่ศึกษาหรือนิยามคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน บางครั้งผู้วัดไม่เข้าใจสิ่งที่
จะวัดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเพียงพอ หรือเข้าใจในสิ่งที่วัดผิดท าให้วัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ผู้วัดต้องการ
จะวัด ข้อมูลที่ได้จากการวัดไม่สามารถแปลความหมายได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นเพ่ือให้การวัดตรงกับ
จุดมุ่งหมายที่จะวัดและเป็นรูปธรรม ผู้วัดควรนิยามหรือให้ความหมายคุณลักษณะที่จะวัดให้ชัดเจนก่อน 
อีกทั้งใช้เครื่องมือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมีหลายชนิด เช่น 
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติกับการวัด
คุณลักษณะที่ต่างกันออกไป หากเลือกใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการจะวัด ข้อมูลจาก
ผลการวัดย่อมมีความเชื่อถือได้น้อยอันจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดและประเมินผลตามไป
ด้วย นอกจากนี้หากวัดได้ไม่ครบถ้วน ในทางการศึกษาคุณลักษณะหนึ่งๆ อาจมีองค์ประกอบหลายอย่างการ
วัดผลจึงจ าเป็นต้องท าให้ครอบคลุมทุกส่วนของคุณลักษณะนั้นๆ หากวัดเพียงบางส่วนหรือด้านใดด้าน
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หนึ่ง หรือหลายด้านแต่ไม่ครอบคลุม ย่อมท าให้ผลการวัดนั้นคลาดเคลื่อนและการประเมินผลก็คลาดเคลื่อน
ตามไปด้วย ดังนั้นเพ่ือให้การวัดผลสมบูรณ์มากที่สุดควรใช้เครื่องมือหลายชนิดช่วยด้วยเพราะไม่มีเครื่องมือ
ชนิดใดที่วัดผลได้ครบถ้วน และหากเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะวัดไม่เหมาะสม การวัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
ที่นี้หมายถึง กลุ่มตัวอย่างของเนื้อหา และพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด หากเลือกตัวอย่างของเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เลือกเอารายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปแทนที่จะใช้สาระหลักของ
องค์ประกอบนั้นๆ ผลการวัดที่ได้ย่อมไม่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายที่จะวัดและการแปลความหมายของผลการ
ประเมินย่อมขาดความเชื่อถือ และอีกประเด็นที่ท าให้การประเมินได้ข้อมูลที่มีคุณค่าคือการใช้เครื่องมือ
ที่มีคุณภาพแม้ว่าเราจะมีจุดประสงค์ในการวัดที่ชัดเจน เลือกเครื่องมือได้สอดคล้องกับจุดประสงค์               
แล้วก็ตาม แต่หากเครื่องมือขาดคุณภาพ ผลการวัดก็ขาดคุณภาพตามไปด้วย และเมื่อน าผลการวัดไป
ประเมินผล ผลการประเมินย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ ดังนั้นเพ่ือให้ผลของการวัดมีความเชื่อถือได้จึงควร
เลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพ และค านึงถึงความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินผล เป็นสิ่งที่ครูต้องค านึงถึงทุกครั้งที่ท าการวัดและประเมินผลการศึกษา
กล่าวคือ จะต้องวัดและประเมินผลด้วยใจเป็นกลางไม่ล าเอียงหรืออคติ ตัดสินตามหลักวิชา เช่น  การ
ตรวจสอบข้อสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน จัดกระท า ให้ผู้ถูกวัดอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันตัดสินการ
วัดโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเป็นต้น หากการด าเนินการขั้นใดขั้นหนึ่งขาดความยุติธรรมแล้วก็ย่อมส่งผลให้การ
วัดผลและประเมินผลขาดความเชื่อถือตามไปด้วย ส าหรับการแปลผลให้ถูกต้อง การวัดและประเมินผล
การศึกษามีเป้าหมายเพ่ือน าผลไปใช้อธิบายหรือเปรียบเทียบกันในคุณลักษณะนั้นๆ ดังนั้น การแปลผลที่
ได้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะลงสรุปโดยค านึงหลักเกณฑ์ และวิธีการแปลความหมายเป็น
ส าคัญ พิจารณาตามหลักตรรกวิทยา ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการประเมินในครั้งนั้นว่าเป็น
แบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม นอกจากนั้นครูจ าเป็นต้องมีความรู้ในมาตราวัดและสถิติท่ีน ามาใช้ด้วย  
  ดังนั้นเมื่อได้ผลจากการประเมินแล้วควรใช้ผลของการวัดและการประเมินให้คุ้มค่า  
การวัดและประเมินผลแต่ละครั้งเป็นงานที่ต้องลงทุนทั้งในด้านพลังความคิดก าลังกาย  เวลา และ
งบประมาณ เพ่ือให้สามารถวัดผลตามหลักวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากผลการวัดที่ครูท าน ามาเพียงตัดสิน
ได้ตกให้ผู้เรียนเท่านั้นนับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เพราะผลของการวัดและประเมินสามารถน ามาใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีก เช่น ใช้ส าหรับวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครู เป็นข้อมูล
ส าหรับแนะแนวผู้เรียนและผู้ปกครองและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบของครู หรือ
ปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียนเป็นต้น (จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์, 2549) 
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 2.1.3 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  กล่าวได้ว่าการวัดและประเมินผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตลอด เวลาซึ่ง
จุดมุ่งหมายของการประเมินนั้น ไม่ใช่เฉพาะการน าผลการวัดไปตัดสินการได้-ตก หรือใครควรจะได้เกรด
อะไรเท่านั้น แต่ควรน าผลการประเมินนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในหลายๆ ลักษณะ อาทิ  
  - การวัดและประเมินผลเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัด
และประเมินผลเพ่ือดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจเรื่องใด ตอนใด แล้วครูพยายามสอนให้นักเรียน
เกิดความรู้ มีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของตน จุดมุ่งหมายข้อนี้ส าคัญมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นปรัชญา การวัดผลการศึกษา 
  - การวัดและประเมินผลเพ่ือจัดต าแหน่ง (Placement) การประเมินผลแบบนี้ เพ่ือ
เปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืนๆ โดยอาศัยกลุ่มเป็นเกณฑ์ว่าใครเด่น ด้อย ใครได้อันดับที่ 1 ใครสอบได้ 
ตก หรือใครควรได้เกรดอะไร เป็นต้น การประเมินผลวิธีนี้เหมาะส าหรับการตัดสินผลการเรียนแบบอิง
กลุ่ม หรือการคัดเลือกคนเข้าท างาน 
  - การวัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic) เป็นการประเมินผลที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือหาความบกพร่องของนักเรียนว่าวิชาที่เรียนนั้น มีจุดบกพร่องตอนใด เพ่ือที่จะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข 
ซ่อมเสริมส่วนที่ขาดหายไปให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เรี ยกว่า การวัดผลย่อย 
(Formative Measurement) 
  - การวัดและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการประเมินผลเพ่ือ
เปรียบเทียบตนเอง หรือเพ่ือดูความงอกงามของเด็กแต่ละคนในช่วงเวลาที่ต่างกัน ว่าเจริญงอกงาม
เพ่ิมข้ึนกว่าเดิมเพียงใด เช่น การเปรียบเทียบผลก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) 
  - การวัดและประเมินผลเพ่ือพยากรณ์ (Prediction) เป็นการประเมินผลเพ่ือท านาย
อนาคตต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร นั้นคือ เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งสอบแล้วสามารถรู้อนาคตได้เลยว่า ถ้า
การเรียนของนักเรียนอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปแล้วการเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ ซึ่งสามารถน าไปใช้
ในเรื่องการแนะแนวการศึกษาว่านักเรียน ควรเรียนสาขาใด หรืออาชีพใดจึงจะเรียนได้ส าเร็จ 
แบบทดสอบท่ีใช้วัดจุดมุ่งหมายข้อนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) แบบทดสอบวัด
เชาว์ปัญญา (Intelligence Test) เป็นต้น 
   - การวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินผล (Evaluation) เป็นการน าผลที่ได้จากการวัดไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือตัดสินสรุปให้คุณค่าของการศึกษา หลักสูตรหรือ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดผลว่า เหมาะสมหรือไม่ และควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
  จะอย่างไรก็ตาม การวัดและการประเมินผลแต่ละครั้ง อาจก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
ประเมินผลไว้หลายข้อ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ด าเนินการนั่นเอง 
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 2.1.4 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา มีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนเป็น
อย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการตัดสินใจของครู ผู้บริหารและนักการศึกษา ซึ่งพอจะ
สรุปประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ (อนันต์  ศรีโสภา, 2535) 
  - ประโยชน์ต่อครู ช่วยให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมเบื้องต้นของนักเรียน ครูก็จะว่า
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะเรียนในบทเรียนต่อไปหรือไม่ ถ้าหากว่านักเรียนคนใดยังไม่พร้อมครูก็
จะหาทางสอนซ่อมเสริม นอกจากนั้นยังช่วยให้ครูปรับปรุงเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 
  - ประโยชน์ต่อนักเรียน ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนเองเก่งหรืออ่อนวิชาใด ความสามารถ
ของตนอยู่ในระดับใด เพ่ือที่จะได้ปรังปรุงตนเอง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น 
  - ประโยชน์ต่อการแนะแนว ช่วยให้แนะแนวการเลือกวิชาเรียน การศึกษาต่อการเลือก
ประกอบอาชีพของนักเรียน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพตลอดจนช่วย
ให้สามารถแก้ปัญหาทางจิตวิทยา อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพต่างๆ ของนักเรียน 
  - ประโยชน์ต่อการบริหาร ช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหาร
โรงเรียน ช่วยให้ทราบว่าปีต่อไปจะวางแผนงานโรงเรียนอย่างไร เช่น การจัดครูเข้าสอน การส่งเสริมเด็ก
ที่เรียนดี การปรับปรุงรายวิชาของโรงเรียนให้ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีประโยชน์ต่อการ
คัดเลือกบุคคลเข้าท างานให้ต าแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม 
  - ประโยชน์ต่อการวิจัย ช่วยวนิิจฉัยข้อบกพร่องในการบริหารงานของโรงเรียนการสอน
ของครูและข้อบกพร่องของนักเรียน นอกจากนั้นยังน าไปสู่การวิจัย การทดลองต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษา 
  - ประโยชน์ต่อการปกครอง ช่วยให้ทราบว่าเด็กในปกครองของตนนั้น มีความเจริญ
งอกงามเป็นอย่างไร เพ่ือเตรียมการสนับสนุนในการเรียนต่อตลอดจนเลือกอาชีพของเด็ก 
  และนอกจากนี้ แอนเดอร์สันและบอล (Anderson and Ball อ้างถึงใน นิศา ชูโต, 2538 : 
12-13) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินไว้ดังนี้ 
  - ช่วยในการตัดสินใจก่อนเริ่มด าเนินงาน ค้นหาความต้องการทดสอบแนวความคิดด้าน
เทคนิคและแหล่งทุนและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 
  - ช่วยส าหรับตัดสินใจว่าควรจะขยาย ด าเนินการต่อ หรือยุติการด าเนินงาน 
  - ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานในแง่มุมใด 
หรือจุดใดจุดหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ก าลังด าเนินงานอยู่ ในส่วนที่เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ บุคลากร 
หรือระบบการให้บริการ 
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  - เพ่ือเป็นประจักษ์พยานและเป็นเครื่องมือในการหาการสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการ
ด้านสาธารณชน การเมือง การเงิน และด้านวิชาชีพ 
  - เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความรู้พ้ืนฐานในกระบวนการ พัฒนาสังคม
ในด้านวิทยาการทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ข้อเท็จจริงและความ
เข้าใจเฉพาะที่เก่ียวกับการด าเนินงาน 
 
2.2 แนวคิดการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในปัจจุบันยึดหลักการกระจายอ านาจให้โรงเรียน/สถานศึกษา
ดังนั้นสถานศึกษาจ าต้องก าหนด ระเบียบ/แนวปฏิบัติเพ่ือการวัดและประเมินของตนเอง โดยอาศัย 
"หลักการ/ข้อก าหนดส าคัญบางประการ" ที่ส่วนกลางก าหนดให้ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศแต่ทั้งนี้ไม่มีการออกระเบียบการวัดและประเมินผลโดยตรงไปจากส่วนกลาง (กระทรวง 
ศึกษาธิการ) เพ่ือให้โรงเรียน/สถานศึกษาใช้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นทั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นหลักเทียบเคียงเพ่ือการประเมิน นอกจากนี้การ
ประเมินมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เป็นประเด็นหลักและยังมุ่งให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งยังได้ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนในระหว่างระบบการจัด
การศึกษาต่างๆ (การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน (บุญชู ชลัษเฐียร, 2549) 
          แนวทางการประเมินผลการเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบใน การประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียน/สถานศึกษาจ าเป็นต้องวางระบบงานด้านการประเมินผลก าหนดรูปแบบ
การวัดและประเมินผลของตนเองด้วยกระบวนการให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติของบุคคลากรทุกคน ที่เกี่ยวข้องกระบวนการนี้น าไปสู่การสร้างความมั่นใจ การยอมรับ เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน รวมทั้งคุณภาพของผลการประเมินที่ได้  
   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในปัจจุบันเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ดังนั้นมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนดในหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงน ามาใช้ เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักใน
การเทียบเคียงส าหรับประเมิน และเป็นตัวกลางบอกให้รู้ความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนการรายงานผลการ
ประเมินจึงควรจัดท าในรูปแบบของการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้และระดับสัมฤทธิ์ผลของ
ผู้เรียนในลักษณะเป็นค าอธิบายเชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งจะท าให้รู้ว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้หรือมีความส าเร็จเพียงใด รู้สิ่งใดท าอะไรได้ข้อมูลผลการประเมินที่ได้จะต้อง
น ามาใช้อธิบายภาพผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่ผู้เรียน ได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ 
           ดังนั้นการประเมินจ าต้องใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล วิธีการหลากหลาย อาทิ การ
ประเมินทักษะการปฏิบัติ โครงงาน แฟ้มผลงาน แบบฝึกหัด ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน ฯลฯ 
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นอกเหนือจากการใช้แบบทดสอบข้อเขียน ที่ใช้กันอย่างกว้างขว้างขณะนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนที่อาจใช้วิธีการ
เรียนรู้ และวิธีแสดงออกซึ่งความสามารถซึ่งแตกต่างกัน ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ 
ได้ตามศักยภาพของตน ส่งผลให้สามารถประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียนได้แม่นย า และ 
ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทุกด้าน ซึ่งข้อก าหนดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่นั้น 
คือ ภาระรับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่จ าเป็นต้องด าเนินการประกอบ 
ด้วยการวัดและประเมินระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาและระดับชาติระดับชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดู
ความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ พัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล ผลที่ได้
จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในการเรียนช่วยเหลือผู้เรียนหรือส่งเสริมผู้เรียน ระดับสถานศึกษานั้น มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีผลสัมฤทธิ์ระดับใด เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อสิ้นภาค
เรียน/ปีการศึกษา/จบช่วงนั้น เพ่ือการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การเลื่อนช่วงชั้นหรือให้การรับรองส่วน
ระดับชาติ การประเมินคุณภาพระดับชาติ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
การศึกษาทั้งนี้เพราะข้อมูลที่ได้มา คือ ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของชาติในภาพรวมดังนั้นข้อมูลจะน าไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับพ้ืนทีแ่ละระดับสถานศึกษารวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจใน
ด้านนโยบายจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาพึงจะต้องจัดให้ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถม 
ศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ข้อมูลจากการประเมินระดับชาตินี้ ไม่
เพียงเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศดังกล่าวข้างต้น แต่ยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรงอีกด้วย โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินของผู้เรียนในชั้นนี้จะ
น าไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 เกณฑ์การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนผ่านช่วงชั้นหนึ่งๆและจบหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมิน การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
การเขียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ผลการประเมินที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการประเมินในระดับใด ล้วนเป็นข้อมูลที่มีค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นเพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงได้
ยอมรับแนวคิดวัฒนธรรมการท างานที่ถือว่าการประเมินเป็นกระบวนการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเมื่อ
ยอมรับแล้วย่อมง่ายในการปฏิบัติผู้บริหารสถานศึกษาพึงส่งเสริมให้ผู้สอนท าหน้าที่หลักในการด าเนิน
กิจกรรมการประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
อย่างใกล้ชิดทั้งการให้ข้อมูลเพ่ือการประเมินการเป็นผู้ร่วมประเมิน และใช้ข้อมูลการประเมินอย่างคุ้มค่า
ส าหรับตัวผู้เรียนเองต้องมีหน้าที่และจ าเป็นต้องแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้ผล
การประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของตนการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรใหม่ ที่แม้มีกรอบ
ความคิดรูปแบบและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เชื่อว่ารูปแบบและวิธีการประเมิน ที่ได้กล่าวมานี้ จะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติ การประเมินและผู้ใช้ผลการประเมิน ให้ปฏิบัติภาระรับผิดชอบงาน
ของตนได้ผลเป็นอย่างดี 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 การบริหาร จัดการศึกษา ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียน และการ
อนุมัติการจบหลักสูตรของผู้เรียนให้แก่สถานศึกษานั้น กระทรวงฯ พึงต้องใช้มาตรการควบคุมและรักษา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านปัจจัย ความพร้อม
หรือกระบวนการด าเนินงานให้ได้คุณภาพตามาตรฐานที่ก าหนดไว้นี้  เป็นเครื่องประกันความมั่นใจใน
คุณภาพการศึกษาที่จัดให้แก่ประชาชนในฐานะเป็นผู้รับบริการการศึกษา  และเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบ ต่อพันธกิจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จ าเป็นต้องรายงานให้สาธารณชน
รับทราบว่าคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอยู่ในระดับใด 
 กอปร.กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ลงสู่เขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง (มาตรา 39) โดยก าหนดให้กระทรวงฯ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (มาตรา 31) ซึ่งก่อให้เกิดปัจจัยและความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
           ด้วยประการเช่นนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษา หรือการทดสอบแห่งชาติ จึงเป็นกลไก
ส าคัญต่อการบริหารจัดการของกระทรวงฯ เพราะไม่เพียงเป็นมาตรการควบคุม  และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ที่สร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการศึกษาแล้ว  ยังเป็นกระบวนการเข้าถึง
ข้อมูลของสภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง ข้อมูลนี้น ามาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ ก าหนดนโยบาย 
และการตัดสินใจได้อีกประการหนึ่งด้วย นี่คือค าตอบว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่ง 
(บุญชู ชลัษเฐียร, 2549) 
 
 2.3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาในต่างประเทศ 
 
  ในขณะที่การปฏิรูปการศึกษาเป็นหนึ่งในกระแสหลักของโลกาภิวัฒน์การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาระดับประเทศโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานได้เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่ในโลก 
ยกเว้นบางประเทศ เช่น Iceland Sweden ที่มีกระแสต่อต้านการตรวจสอบควบคุมการจัดการศึกษา
จากส่วนกลาง ซึ่งจากการศึกษาเอกสารจาก Websites ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินระดับชาติ
ของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ พบว่ามีการประเมิน 2 
รูปแบบใหญ่ๆ คือ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2546:5–13)  
  2.3.1.1  การประเมินระดับชาติที่ไม่มีผลต่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป้าหมาย
ของการประเมินแบบนี้ คือ การได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของชาติในลักษณะภาพรวม ผลการ
ประเมินสามารถแสดงให้เห็นคุณภาพการศึกษา ณ เวลาที่ประเมินและแสดงแนวโน้มในระยะยาวโดย
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวอย่างของการประเมินแบบนี้ ได้แก่ National Assessment of                 
Educational Progress (NAEP) ของสหรัฐอเมริกา และ Qualifications and Curriculum Authority’s 
(QCE) National Tests ของสหราชอาณาจักร แต่ QCE และ NAEP ก็มีความแตกต่างที่ส าคัญ คือ 
NAEP เป็นการสอบเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วน QCE เป็นการสอบส าหรับนักเรียนทุกคนที่มีอายุครบ  
7 ปี 11 ปี และ 14 ปี ผลการสอบของ QCE จึงสามารถใช้แสดงผลสัมฤทธิ์ระดับรายบุคคลได้ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละคน 

  2.3.1.2  การประเมินระดับชาติเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนระดับตัวประโยคต่างๆ 
เช่น การสอบ O-Level และ A-Level ของสหราชอาณาจักร การสอบ Higher School Certificate ในรัฐ 
New South Wales ประเทศ Australia และการสอบ Primary School leaving Examination (PSLE), 
General Certificate of Education (GNE) N-Level, GNE O – Level และ GNE A-Level ของสิงคโปร์ 
การประเมินรูปแบบนี้ แม้จะเกิดในประเทศที่จัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ แต่รัฐยังสงวนไว้ซึ่ง
อ านาจการประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนในระดับที่เป็นตัวประโยค แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ได้มีการน าข้อมูลจากการประเมินในรูปแบบนี้ไปเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของชาติได้อย่ าง
น่าเชื่อถือ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีการประเมินทั้งสองแบบด าเนินการควบคู่
กันไปและเป็นอิสระต่อกัน การประเมิน NAEP เป็นโครงการของรัฐบาลกลาง และไม่มีผลต่อการได้ตก
ของผู้เรียน แต่ก็มีหลายรัฐที่มีการจัดสอบระดับชาติเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน เรียกว่า Exit 
examination เช่น California และ South Carolina เป็นต้น  
  การประเมินระดับชาติในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ 
National Test ของ QCE ประเทศอังกฤษ โดยประธานาธิบดี Clinton ได้เสนอให้มีการประเมินผู้เรียน
ทุกคนในระดับ Grade 4 ในวิชา Reading และระดับ Grade 8 ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยอ้างเหตุผลว่า
การประเมินโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจะให้ภาพในระดับหน่วยที่ใหญ่ เช่น ภูมิภาค รัฐและประเทศ แต่ไม่ได้
ให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และประธานาธิบดี George W. 
Bush ก็ได้ให้นโยบายในทิศทางเดียวกัน คือ ได้เสนอนโยบายด้านการศึกษาชื่อ No Child Left Behind 
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกฎหมายการศึกษา ชื่อ The No Child Left Behind Act ซึ่งก าหนดให้ 1) ให้มลรัฐ
ทั้งหลายและสถานศึกษาของรัฐ จัดสอบนักเรียนตั้งแต่ Grade 3-8 ในวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ทุกๆ ปี 
โดยใช้แบบทดสอบท่ีสร้างจากข้อสอบของรัฐที่มีอยู่หรือพัฒนา ขึ้นมาใหม่ โดยเริ่มด าเนินการภายใน 3 ปี 
2) ให้รัฐบาลกลาง (Federal Government) จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาแบบทดสอบของมลรัฐ
ต่างๆ 3) ห้ามมิให้มีการจัดสอบ National Test ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ด าเนินการหรือให้การสนับสนุน 
และ 4) ให้มลรัฐต่างๆ สามารถยืดหยุ่นในการเลือกที่จะรับการประเมินโดยโครงการ MAEP หรือ
โครงการอื่นๆ ที่มีมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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  ในเรื่อง National Test นี้ ได้มีนักวิชาการแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงเห็นด้วยและ
คัดค้าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและทางเลือกต่างๆ Jones ตั้งข้อสงสัยว่า National Test  
จะสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่ก าลังด าเนินอยู่หรือไม่ และแสดงความกังวลว่าการท า National Test 
อาจมีผลลบต่อโครงการ NAEP ซึ่ง Jones เห็นว่าด าเนินการได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจอยู่แล้ว ในขณะที่ 
Davey เห็นว่าการประเมินระดับชาติ เท่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น NAEP หรือการสอบ SAT มีข้อบกพร่อง
คือ NAEP หรือการสอบ SAT มีข้อบกพร่องคือ NAEP ประเมินเพียงไม่กี่วิชาในหลักสูตรแต่ละครั้ง ส่วน 
SAT วัดเฉพาะความถนัดทางการเรียน ไม่ได้วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และทั้ง NAEP 
และ SAT ไม่ได้สอบผู้เรียนทุกคน จึงไม่สามารถน าผลไปใช้เพ่ือพัฒนาในระดับสถานศึกษาและผู้เรียนได้ 
ดังนั้น Davey จึงเห็นด้วยกับการให้มีระบบ National Test และได้เสนอความคิดเห็นว่าระบบ National 
Test ที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้คือ 1) ท าให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างสถานศึกษา ภูมิภาค และรัฐ
ได้อย่างสมเหตุสมผล 2) ประเมินทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรและความถนัดทางการเรียน   
3) การส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาให้ความสนใจอย่างจริงจังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
ที่หลักสูตรก าหนด 4) สามารถใช้ผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติ ระดับสถานศึกษาและ
ระดับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และประการสุดท้าย 5) สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นและท้าทายให้ผู้เรียนทุกคน 
ตั้งใจใฝ่หาผลสัมฤทธิ์ 
 
 2.3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับประเทศไทย 
 
  เมื่อพิจารณาพัฒนาการด้านการวัดและประเมินผลในวงการศึกษาของไทยและข้อก าหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนซึ่งให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาดังนั้น การประเมินผลระดับชาติในรูปการสอบ O-Level, A-Level ในประเทศอังกฤษ หรือ
การจัดสอบ Exit Examination ในบางมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาคงเป็นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ 
ส าหรับรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการใช้อยู่ในปัจจุบัน ค่อนข้างคล้ายคลึงกับ NAEP ของสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีจุดอ่อนตามที่ Davey ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ กรมวิชาการได้ท าการ ศึกษาวิเคราะห์และประเมิน
รูปแบบการท า National Test ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ 3 ทางเลือกใหญ่ๆ แต่ละทางเลือกต่างก็มีข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันและมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้  
 
  2.3.2.1 ข้อดี ของการประเมิน 
  - จะเป็นแบบสมัครใจ ใครต้องการประเมินก็สมัครได้ใครไม่สมัครก็ได้ไม่ผิดกฎ 
  - มีสิ่งจูงใจในการร่วมประเมิน คือ เมื่อเด็กเข้าร่วมการประเมิน หากคะแนนดี ผ่านเกณฑ์ 
ก็จะมีชื่อเสียงทั้งเด็กและโรงเรียน หากคะแนนไม่ดี ไม่ผ่านเกณฑ์ โรงเรียนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ หรือ
การช่วยเหลือจากรัฐเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ให้ได้ 
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  - ประเมินก่อนจบช่วงชั้น (G4, G8) เพ่ือให้มีเวลากลับไปแก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาเด็ก
ได้ในเวลาที่เหลือของการเรียนในช่วงนั้นๆ 
  - ประเมินวิชาพ้ืนฐานเท่านั้น โดยวิชาที่เอามาท าการประเมิน เช่น วิชาการอ่าน โดยระบุ
ชัดเจน เพราะการอ่านจะสะท้อนให้เห็นถึงจุดเน้นของวิชาและรวมถึงความสามารถของตัวผู้เรียนด้วย 
และจะไม่ประเมินวิชารวมๆโดยไร้จุดหมาย และในการสอบ NT จะประเมินเฉพาะการอ่าน การเขียน 
เท่านั้น เพราะคนจ านวนมากไม่สามารถประเมินได้หมดเช่น การฟัง การพูด จะให้เป็นหน้าที่ของ
โรงเรียนในการประเมิน 
  2.3.2.2 ข้อจ ากัด ของการประเมิน 
  - วัดได้อย่างจ ากัด กล่าวคือ ข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย ให้ผู้เขียนเลือกตอบ อันเป็นการ
จ ากัดค าตอบของผู้เรียนท าให้ประเมินความสามารถทั้งหมดของผู้เรียนไม่ได้ ควรจะน ารูปแบบการ
ประเมินแบบอื่นมาเสริม เพ่ือให้เป็นการประเมินระดับชาติที่สมบูรณ์ 
  - ใช้งบประมาณในการจัดการประเมินมาก เพราะต้องประเมินคนจ านวนมาก 
                     - บางครั้งข้อสอบอาจยากเกินไป ไม่ตรงกับมาตรฐานของผู้เรียน 
 
    2.3.2.3 ข้อเสนอแนะของการประเมิน 
  - ควรดูผลการปฏิบัติงาน ดูว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ท าอะไรบ้าง มีพัฒนาการอย่างไร 
แล้วจะได้น าไปพัฒนาตัวผู้เรียนได้ 
  - ผลการทดสอบจะต้องน ากลับไปเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายการศึกษาชาติ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการ 
  
 รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในครั้งนี้ มีขั้นตอนวิธีด าเนินการ ได้แก่ 
 3.1 กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 

 กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบ จ านวน 1,013 คน 81 โรงเรียน  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจเข้ารับการทดสอบ จ านวน 431 คน 21 โรงเรียน  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 24 คน  1 โรงเรียน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ครั้งนี้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยลักษณะ
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET: Ordinary National Educational Test) ปี
การศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ (Multiple  Choice)  4 ตัวเลือก ปรนัยแบบจับคู่ค าตอบ โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ได้
จะต้องท าการทดสอบจ านวน 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
และแบบอัตนัยตามลักษณะของแบบทดสอบหลากหลายประเภทในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 



 16 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2564 ครั้งนี้ ด าเนินการตามมาตรการการจัดสอบที่ถูกต้องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 มีมาตรฐานและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพจึงได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 3.3.2 โรงเรียนเสนอรายชื่อกรรมการก ากับห้องสอบของแต่ละสนามสอบประกอบด้วย หัวหน้า
สนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงานประจ าสนามสอบ เจ้าหน้าที่และตัวแทนศูนย์สอบ เพ่ือประสานงาน
การจัดสอบให้มีคุณภาพ และกรรมการคุมสอบจากครูประจ าการ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ โดยให้สลับครู
คุมสอบต่างโรงเรียนทั้ง 2 คน 
 3.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ และ
จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับห้องสอบ โดยด าเนินการสอบตาม
ตารางสอบและวิธีการตามคู่มือ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้
ก ากับการสอบ พ.ศ.2548  
 3.3.3 ด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคณะศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ก ากับ ติดตาม การด าเนินการจัดสอบของ
แต่ละสนามสอบ 
 3.3.4 คณะกรรมการประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ใช้การแจงนับความถี่แล้วค านวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage, ค่าเฉลี่ย ( x ) โดยมีสถิติที่ใช้เพ่ือหาค่าต่างๆ ดังนี้  
 3.4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 102) 
 

         
N
XX   

 
 เมื่อ X         แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 X      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N          แทน จ านวนคนทั้งหมด 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 
2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O–NET) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
สมัครใจและยืนยันเข้ารับการทดสอบ จ านวน 2,113 คน 181 โรงเรียน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สมัครใจและยืนยันเข้ารับการทดสอบ จ านวน 640 คน 41 โรงเรียน ส าหรับผลการศึกษาของการรายงานผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้  
 4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 กับระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ  
 4.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 ถึงปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 4.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2563 
กับ ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 4.4 จ านวน และร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 
2564 
 4.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  จ าแนก
ตามอ าเภอ 
 4.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตาม 
กลุ่มโรงเรียน 
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 4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกนครพนม เขต 2 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      นครพนม เขต 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ประเทศ 

ภาษาไทย 45.74 49.54 50.38 
คณิตศาสตร์ 33.42 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 32.12 33.68 34.31 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30.77 35.46 39.22 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 35.51 38.63 40.19 
 
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
35.51 ซ่ึงต่ ากว่าระดับประเทศ เท่ากับ 4.67 และต่ ากว่าระดับ สพฐ. เท่ากับ 3.12   
  เมื่อเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่กับระดับ สพฐ. พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนต่ ากว่าระดับ สพฐ.
เท่ากับ 4,69, 3.80, 2.43  และ1.56 ตามล าดับ  
  เมื่อเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนต่ ากว่าระดับ
สพฐ. เท่ากับ 8.45, 4.64, 3.41 และ2.19 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 1  
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
                ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
               นครพนม เขต 2  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ประเทศ 
ภาษาไทย 42.95 52.13 51.19 
คณิตศาสตร์ 20.14 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ 28.57 31.67 31.45 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25.77 30.79 31.11 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 29.36 34.84 34.56 
  

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ภาพรวม ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ. และประเทศ   พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีค่าเฉลี่ย 29.36 ซ่ึงต่ ากวา่ระดับประเทศ เท่ากับ 5.20 และต่ ากว่าระดับ สพฐ. เท่ากับ 5.48 โดยระดับ 
สพฐ. มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด เท่ากับ 34.84 รองลงมา คือ ระดับประเทศ ร้อยละ 34.56 และระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 29.36  และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 

 
 4.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) จ านวน 4  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ปีการศึกษา 2562-2564) 

ปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ค่าเฉลี่ยรวม 

2562 44.83 28.66 31.72 27.58 33.20 
2563 51.03 26.22 34.57 33.32 36.29 
2564 45.74 33.42 32.12 30.77 35.51 

คะแนนเฉลี่ย 
3 ปีการศึกษา 

47.2 29.43 32.80 30.56 35.00 
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 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2562-2564) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในช่วงคะแนน 33.20 ถึง 36.29 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษา 
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 35.00  
   คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนอยู่ระหว่าง 44.83 ถึง 51.03 เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.20 
   คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนอยู่ระหว่าง 26.22 ถึง 33.42 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 29.43 
   คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนอยู่ระหว่าง 31.72 ถึง 34.57 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.80   
   คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนอยู่ระหว่าง 27.58 ถึง 
33.32 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.56 ดังแผนภูมิที่ 3 
 

 
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562-2564) 

 

 

 

 

 



 

 

  22 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) จ านวน 4  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ปีการศึกษา 2562-2564) 

ปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
ค่าเฉลี่ยรวม 

2562 49.44 22.43 28.42 27.35 31.91 
2563 47.66 21.04 27.17 27.67 30.89 
2564 42.95 20.14 28.57 25.77 29.36 

คะแนนเฉลี่ย 
3 ปีการศึกษา 

46.68 21.20 28.05 26.93  30.72 

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2562-2564) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในช่วงคะแนน 29.36 ถึง 31.91 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษา 
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.72  
   คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนอยู่ระหว่าง 42.95 ถึง 49.44 เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.68 
   คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนอยู่ระหว่าง 20.14 ถึง 22.43 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 21.20 
   คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนนอยู่ระหว่าง 27.17 ถึง 28.57 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 28.05 
    คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)คะแนนอยู่ระหว่าง 25.77 
ถึง 27.67 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.93ดังแผนภูมิที่ 4 
 



 

 

  23 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระ 
                การเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562-2564) 

 

 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

    
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง สรุปผล 
ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทย 51.03 45.74 -5.29 ลดลง 
คณิตศาสตร์ 26.22 33.42 7.2 เพ่ิมข้ึน 
วิทยาศาสตร์ 34.57 32.12 -2.45 ลดลง 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 33.32 30.77 -2.55 ลดลง 
ค่าเฉลี่ย 36.29 35.51 -0.77 ลดลง 

 จากตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) 
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่



 

 

  24 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 ภาพรวม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 
เท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงขึ้น 7.2 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และวิทยาศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 5.29, 2.55 และ 2.45  ตามล าดับ  ดังแผนภูมิที่ 5 

 
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563   กับปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
      ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) จ านวน 4  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง สรุปผล 
ปี 2563 ปี 2564 

1 ภาษาไทย 47.66 42.95 -4.71 ลดลง 

2 คณิตศาสตร์ 21.04 20.14 -0.90 ลดลง 

3 วิทยาศาสตร์ 27.17 28.57 1.40 เพ่ิมข้ึน 

4 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 27.67 25.77 -1.90 ลดลง 

ค่าเฉลี่ย 30.89 29.36 -1.53 ลดลง 

  จากตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา



 

 

  25 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาพรวม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 
เท่ากับ 1.53  และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ 1.40 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง เท่ากับ 4.71, 1.90 และ 0.90 ตามล าดับ ดังแผนภูมิ
ที่ 6 

 
แผนภูมิที่  6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563   กับปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 
 4.4   จ านวนและร้อยละของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564   
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
ตารางที่  7 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีคะแนน 
              ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 835 39.51 
คณิตศาสตร์ 154 7.24 
วิทยาศาสตร์ 153 7.24 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 149 7.05 

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 ที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



 

 

  26 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด คือ 835 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 
รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 
154 คน, 153 คนและ 149 คน และคิดเป็นร้อยละ 7.24, 7.24 และ 7.05 ตามล าดับ  
   

ตารางท่ี 8  เปรยีบเทียบร้อยละนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 ที่มี 
                     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

                 ปีการศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET  
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ความก้าวหน้า 

2563 2564 
ภาษาไทย 53.21 39.52 -13.69 
คณิตศาสตร์ 3.88 7.29 +3.41 
วิทยาศาสตร์ 8.97 7.24 -1.73 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 11.73 7.05 -4.68 

เฉลี่ย 19.45 15.275 -4.17 
จากตารางที่ 8  เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 ภาพรวม พบว่า  ปีการศึกษา 2564 มีร้อยละของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบ O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 4.17  
และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีร้อยละของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบ O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 
2563 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลงมาก
ที่สุด เท่ากับ 13.69 รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และวิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ -4.68 และ -1.73 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 8 

 



 

 

  27 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

 
 
แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
     (O-NET) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ  
     ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่มีคะแนน 
             ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 457 71.41 
คณิตศาสตร์ 0 0.00 
วิทยาศาสตร์ 3 0.47 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 0.78 
     

 จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาจ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 50 ขึ้นไป เมื่อพิจารณารายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปมากที่สุด คือ 
457 คน ร้อยละ 71.41 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 0.78 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน ร้อยละ 0.47  

 

 



 

 

  28 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา       
               2564 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50    
               ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                 ปีการศึกษา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป  ความก้าวหน้า 

2563 2564 

ภาษาไทย 44.57 71.41 26.84 
คณิตศาสตร์ 0.31 0 -0.31 
วิทยาศาสตร์ 0.79 0.47 -0.32 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1.42 0.78 -0.64 

เฉลี่ย 11.77 18.17 6.39 

จากตารางที่ 10  เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 
2563 กับ ปีการศึกษา 2564 ที่มผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 
ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาพรวม พบว่า  ปีการศึกษา 2564 มีร้อยละของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
สูงกว่าปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 6.39 และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 26.84 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ลดลงมากท่ีสุด เท่ากับ 0.64 รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลดลงเท่ากับ 0.32 และ 0.31 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 9 

 



 

 

  29 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

 
 
แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
       (O-NET) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ  
       ปีการศึกษา 2564 
 
 4.5  ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศกึษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จ าแนกตามอ าเภอ 
 

ตารางท่ี  11   ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
      เขต 2   จ าแนกตามอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวน
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวมทุก 

กลุ่มสาระ 

ท่าอุเทน 42 46.21 35.42 33.09 31.56 36.57 
นาทม 15 46.74 31.41 32.40 30.29 35.21 
นาหว้า 24 47.89 35.08 30.82 31.33 36.28 
บ้านแพง 26 44.74 33.85 32.08 31.70 35.59 
โพนสวรรค์ 30 44.11 33.43 31.83 29.92 34.82 
ศรีสงคราม 42 45.30 31.39 30.98 28.53 34.05 
คะแนนเฉลี่ย 179 45.83 33.43 31.87 30.56 35.42 

 



 

 

  30 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

  จากตารางที่  11 ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  จ าแนก
ตามอ าเภอภาพรวม พบว่า  จ าแนกตามอ าเภอภาพรวม พบว่า  อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงสุด เท่ากับ 36.57 รองลงมาคือ อ าเภอนาหว้า  อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอบ้านแพง 
อ าเภอนาทมและอ าเภอโพนสวรรค์ เท่ากับ 36.28, 35.67, 35.59, 35.21 และ 34.82 ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ าเภอนาหว้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 47.89 รองลงมา คือ 
อ าเภอนาทม เท่ากับ 46.74 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อ าเภอโพนสวรรค์ เท่ากับ 
44.11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 35.42รองลงมา 
คือ อ าเภอนาหว้า เท่ากับ 35.08 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อ าเภอศรีสงคราม
เท่ากับ 31.39 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 33.09 รองลงมา 
คือ อ าเภอนาทม เท่ากับ 32.40 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อ าเภอนาหว้า เท่ากับ
30.82 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) อ าเภอบ้านแพง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 31.70 รองลงมา คือ อ าเภอท่าอุเทน เท่ากับ 31.56  ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ   อ าเภอโพนสวรรค์ เท่ากับ 29.92 
 
 
 
 
 



 

 

  31 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  
       ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
       จ าแนกตามอ าเภอ 
 
ตารางท่ี  12  ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
      ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
      เขต 2   จ าแนกตามอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวน
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวมทุก 
กลุ่มสาระ 

ท่าอุเทน 7 48.83 22.88 29.02 27.17 31.98 
นาทม 5 40.14 18.19 27.28 27.02 28.16 
นาหว้า 7 42.64 20.48 29.11 26.02 29.56 
บ้านแพง 5 45.20 19.16 27.80 26.15 29.58 
โพนสวรรค์ 9 43.73 19.43 29.09 25.94 29.55 
ศรีสงคราม 8 43.05 19.50 29.35 25.27 29.29 
คะแนนเฉลี่ย 41 43.93 19.94 28.61 26.26 29.69 

 
  จากตารางที่  12 ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   



 

 

  32 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 29.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอ 
ท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด เท่ากับ 31.98 รองลงมาคือ อ าเภอบ้านแพง  
อ าเภอศรีนาหว้า อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอศรีสงครามและอ าเภอนาทม เท่ากับ 29.58, 29.56, 29.55, 
29.29 และ 28.16 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 48.83 รองลงมา คือ 
อ าเภอบ้านแพง เท่ากับ 45.2 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   อ าเภอนาทม เท่ากับ
40.14 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 22.88 รองลงมา 
คือ อ าเภอนาหว้า เท่ากับ 20.48 ส่วนอ าเภอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   อ าเภอนาทม  เท่ากับ 
18.19 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ าเภอศรีสงคราม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 29.35 
รองลงมา คือ อ าเภอนาหว้า เท่ากับ 29.11 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   อ าเภอนา
ทม เท่ากับ 27.28 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 27.17 รองลงมา คือ อ าเภอนาทม เท่ากับ 27.02 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   
อ าเภอศรีสงคราม เท่ากับ 25.27 

 
 
 
 



 

 

  33 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

 
 
แผนภูมิที่ 10  เปรยีบเทียบผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
        ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
        จ าแนกตามอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  34 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

 4.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 

ตารางท่ี 13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
     2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
     จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 

ที ่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุม่สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
เฉลี่ย 

1 อุเทนโนนตาล 73 47.57 34.73 32.21 33.25 36.94 
2 ท่าจ าปา 31 50.91 37.95 33.54 30.17 38.14 
3 ไชยบุรี 51 42.78 34.5 35.11 30.63 35.76 
4 ชายโขง 83 43.5 33.4 31.66 31.74 35.08 
5 เวินพระบาทรามราช 113 46.94 36.84 33.51 31.65 37.24 
6 นาทม 36 50.03 30.44 32.11 32.58 36.29 
7 หนองซนดอนเตย 94 44.55 32.06 32.6 28.77 34.50 
8 นางัว 57 50.91 31.59 31.69 31.41 37.88 
9 พระธาตุประสิทธิ์ฯ 211 48.07 35.29 28.78 31.55 35.92 
10 เสียวเหล่าพัฒนา 101 45.38 32.99 31.97 31.07 35.35 
11 แพงล าโขง 135 45.14 34.7 33.9 34.98 37.18 
12 โพนทองนาเข 67 47.06 34 32.24 39.93 35.80 
13 หนองแวง 73 41.21 32.45 29.27 29.3 33.06 
14 ร่มสนธิ์ 91 43.38 29.34 28.95 25.93 31.90 
15 ล าน้ าห้วยโคน 69 38.26 25.77 27.39 25.39 29.20 
16 ต าบลนาค า 41 49.82 36.24 32.86 31 37.48 
17 ลุ่มน้ าสงคราม 252 54.01 34.67 34.76 32.66 39.02 
18 ลุ่มน้ าหนองสังข์ 66 39.08 28.71 29.24 25.86 30.72 
19 สามผง 60 45.82 33.85 32.31 29.76 35.43 
20 ล าน้ าทวย 152 48.27 33.67 33.57 30.58 36.52 
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ที ่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุม่สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
เฉลี่ย 

21 นาขมิ้นโพนบกนาใน 115 43.13 33.56 31.13 30.33 34.54 
22 ค้อพัฒนา 90 38.5 32.8 29.92 28.15 32.34 

คะแนนเฉลี่ย 2113 45.65 33.16 31.76 30.76 35.29 
 

 จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด คือ กลุ่มโรงเรียน
ท่าจ าปา เท่ากับ 38.14 รองลงมาคือ กลุ่มโรงเรียนนางัว เท่ากับ 37.88  ส่วนกลุ่มโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ าสุด กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ าหนองสังข์ เท่ากับ 29.20 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ าสงคราม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
54.01 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ าปา และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนางัว เท่ากับ 
50.91 ส่วนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าน้ าห้วย
โคน เท่ากับ 38.26 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ าปา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
37.95 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเวินพระบาทรามราช เท่ากับ 36.84 ส่วนกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าน้ าห้วยโคน เท่ากับ 
25.77 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายไชยบุรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
35.11 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ าสงคราม เท่ากับ 34.76 ส่วนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าน้ าห้วยโคน เท่ากับ 27.39 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพนทองนาเข มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 39.93 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายแพงล าโขง เท่ากับ 34.98 
ส่วนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าน้ าห้วยโคน 
เท่ากับ 25.39 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจ าปี
การศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  และเพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2564 จ านวน 2,113 คน 181 โรงเรียน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจและ
ยืนยันเข้ารับการทดสอบ จ านวน 640 คน 41 โรงเรียน ส าหรับผลการศึกษาของการรายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน คณะผู้จัดท าได้ท าการสรุปผลการศึกษาตามละเอียดดังนี้  
 5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
  ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 35.51 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับประเทศเท่ากับ  4.67 เมื่อพิจารณา
ตาม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการทดสอบดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย 45.74 
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 33.42  วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 32.12 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
มีค่าเฉลี่ย 30.77  
  ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 29.36 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับประเทศเท่ากับ 5.20 
เมื่อพิจารณาตาม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบต่ ากว่า
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ระดับประเทศ ดังนี้ ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย 42.95 วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  28.57 ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ย  25.77 และคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 20.14 
 

 5.1.2  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  ผลการ เปรี ยบผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับช าติ ขั้ น พ้ืน ฐาน  ( O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2562-2564) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในช่วงคะแนน 33.20 ถึง 36.29 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษา 
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 35.00 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
   1. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนอยู่ระหว่าง 44.83 ถึง 51.03 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.20 
   2. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนอยู่ระหว่าง 26.22 ถึง 33.42  
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 29.43    

3. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนอยู่ระหว่าง 31.72 ถึง 34.57  
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.80   

4. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนอยู่ระหว่าง 27.58  
ถึง 33.32 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.56   

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3  ย้ อนหลั ง  3 ปี การศึกษา (2562-2564)  พบว่ า  ผลคะแนนเฉลี่ ย รวมของนัก เ รี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในช่วงคะแนน 29.36 ถึง 31.91 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษา 
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.72 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
   1. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนอยู่ระหว่าง 42.95 ถึง 49.44 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.68 
   2. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนอยู่ระหว่าง 20.14 ถึง 22.43 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 21.20 
   3. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนนอยู่ระหว่าง 27.17 ถึง 28.57 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 28.05 
   4. คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนอยู่ระหว่าง 25.77 
ถึง 27.67 เมือ่พิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปีการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.93 
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  5.1.3  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จ านวน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 ภาพรวม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 
เท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น 7.2 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 5.29, 2.55 และ 2.45  ตามล าดับ   

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จ านวน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา  2564 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 
1.53  และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ 1.40 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง เท่ากับ 4.71, 1.90 และ 0.90 ตามล าดับ 

 
 5.1.4 จ านวน และร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 
50 ขึ้นไป   
  
  จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีคะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด คือ 835 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 รองลงมา คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 154 คน, 153 
คนและ 149 คน และคิดเป็นร้อยละ 7.24, 7.24 และ 7.05 ตามล าดับ 
  จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่มีคะแนน 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 50 ขึ้นไป เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปมากที่สุด คือ 457 คน  
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ร้อยละ 71.41 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 5 คน ร้อยละ 
0.78 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน ร้อยละ 0.47 
   

 5.1.5  ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จ าแนกตามอ าเภอ  
    ผลการทดสอบความสามารถทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
จ าแนกตามอ าเภอภาพรวม พบว่า  จ าแนกตามอ าเภอภาพรวม พบว่า  อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด เท่ากับ 36.57 รองลงมาคือ อ าเภอนาหว้า  อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอ
บ้านแพง อ าเภอนาทมและอ าเภอโพนสวรรค์ เท่ากับ 36.28, 35.67, 35.59, 35.21 และ 34.82 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ าเภอนาหว้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 47.89 รองลงมา 
คือ อ าเภอนาทม เท่ากับ 46.74 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อ าเภอโพนสวรรค์ 
เท่ากับ 44.11 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 35.42
รองลงมา คือ อ าเภอนาหว้า เท่ากับ 35.08 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อ าเภอศรี
สงครามเท่ากับ 31.39 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ าเภอท่าอุเทน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 33.09 
รองลงมา คือ อ าเภอนาทม เท่ากับ 32.40 ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อ าเภอนา
หว้า เท่ากับ30.82 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) อ าเภอบ้านแพง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 31.70 รองลงมา คือ อ าเภอท่าอุเทน เท่ากับ 31.56  ส่วนอ าเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ   อ าเภอโพนสวรรค์ เท่ากับ 29.92 

  5.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน   
  
  ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้ น พ้ืนฐาน  ( O-NET)  ชั้ นประถมศึ กษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด คือ กลุ่ม
โรงเรียนท่าจ าปา เท่ากับ 38.14 รองลงมาคือ กลุ่มโรงเรียนนางัว เท่ากับ 37.88  ส่วนกลุ่มโรงเรียนมี
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ าหนองสังข์ เท่ากับ 29.20 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ าสงคราม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 54.01 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ าปา และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนางัว 
เท่ากับ 50.91 ส่วนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายล าน้ าห้วยโคน เท่ากับ 38.26 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ าปา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
37.95 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเวินพระบาทรามราช  เท่ากับ 36.84 ส่วนกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าน้ าห้วยโคน เท่ากับ 
25.77 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายไชยบุรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
35.11 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ าสงคราม เท่ากับ 34.76 ส่วนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าน้ าห้วยโคน เท่ากับ 27.39 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพนทองนาเข มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 39.93 รองลงมา คือ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายแพงล าโขง เท่ากับ 
34.98 ส่วนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ   กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าน้ า
ห้วยโคน เท่ากับ 25.39 

 
   
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศโดยรวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2563 โดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 และเมื่อพิจารณา
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของระดับประเทศ
โดยรวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
  จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ส่วนใหญ่ทั้งระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ทีต่้องพัฒนา   
   ส าหรับประเด็นที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินระดับประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนา  นั้นอาจเป็นเพราะด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
และการประเมินคุณภาพผู้เรียนครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือการประเมินที่สร้างและพัฒนาด้วยกระบวนการ  
ที่เป็นมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ข้อสอบมีความความยาก
ค่อนข้างสูง ซึ่งแบบทดสอบทุกฉบับมีคุณภาพท่ียอมรับได้และการด าเนินการจัดสอบเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.2548 และที่ส าคัญแบบทดสอบที่ 
วัดตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นทางด้านองค์ความรู้ที่ลึกซ้ึงและมุ่งเน้นในด้านการ
ประเมินการคิดระดับสูงมากกว่าโครงสร้างเนื้อหาที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมความรู้ความจ า ดังนั้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันอาจไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาทักษะต่างๆ ของ
นักเรียนย่อมเป็นปัจจัยหลักของผลเชิงประจักษ์ท่ีกล่าวมา  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  5.3.1.1 ระดับชั้นเรียน ครูผู้สอนควรค้นหาสาเหตุที่ท าให้คุณภาพของนักเรียนของตน 
โดยน าข้อมูลจากผลการทดสอบเป็นฐาน วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมที่มุ่งปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาคุณภาพอย่างมีทิศทาง และมากไปกว่านั้นควรจะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเก่งได้รับการพัฒนาได้สูงสุดตามศักยภาพ 
  5.3.1.2 ระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรระดมทรัพยากร เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายโดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดพัฒนาของตนจากข้อมูลการประเมินคุณภาพนักเรียนเพ่ือฉาย
ภาพให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักในการสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการในระดับกลุ่มโรงเรียน พัฒนาครูให้มี
ทักษะในวิชาที่สอนการสอนกรณีสอนไม่ตรงเอก จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา  
มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมการพัฒนาสื่อ
อย่างต่อเนื่อง 
  5.3.1.3 ระดับเขตพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพ
นักเรียนในทุกด้านและทุกสมรรถภาพของนักเรียน โดยก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและยกระดับ
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คุณภาพอย่างจริงจัง จัดท าข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ และควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม 
  5.3.2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนทั้งปัจจัยเชิงบวก และลบในการ
บริหารจัดการความรู้เพ่ือถอดบทเรียน สกัดองค์ความรู้อันจะน าสู่การปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 
  5.3.2.2 ควรศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจากผลการทดสอบ
คุณภาพในปีที่ผ่านมาเพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา จะท าให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการ
ส าหรับการพัฒนาของโรงเรียน 
  5.3.2.3 ควรศึกษาเชิงพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ให้สูงขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้เป็นฐานในการจัดการส่งเสริมและพัฒนา 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2564 
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คณะผู้จัดท ำ 
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