
 

สรปุผลโพลความคดิเหน็ตอ่แนวทางการสอบ O-NET 
สพฐ .ได้จัดท าโพลความคิดเห็น (OBEC Poll) ต่อแนวทางการสอบ O-NET เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย กลุ่มเป้าหมายผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป บุคลากรส่วนกลาง (สพฐ.) บุคลากรใน 
สพท. และครู ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-11 พ.ค.63 สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งสิ้น 21,291 คน โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด คือ กลุ่มครู จ านวน 12,442 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 58.44) รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียน จ านวน 3,430 คน (ร้อยละ 16.11) และกลุ่มผู้ปกครอง จ านวน 2,369 คน  
(ร้อยละ 11.13) ตามล าดับ 

2. ผู้ตอบส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับข้อค าถามทั้ง 8 ข้อ มีค่าร้อย
ความคิดเห็นเห็นด้วย อยู่ในช่วงร้อยละ 55.8-94.6  

3. ข้อรายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยสูงสุด คือ “รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ)” มีค่า
ร้อยละ 94.6 รองลงมา คือ “น าผล O-NET ไปใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ไม่เน้นน าไปตัดสิน จัดล าดับ แข่งขัน ให้รางวัล โยกย้าย 
เป็นต้น” มีค่าร้อยละ 90.4  

4. ข้อรายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในสัดส่วนร้อยละที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละความคิดเห็นเห็นด้วยมีค่าร้อย
ละมากกว่าความคิดเห็นไม่เห็นด้วย) คือ ข้อรายการ “การสอบ O-NET ระดับ ป.6   ม.3 ควรใช้วิธีการสุ่มหรือสมัครใจ ไม่จ าเป็นต้อง
สอบนักเรียนทุกคน โดยมีค่าร้อยละความคิดเห็นที่เห็นด้วยเท่ากับ 55.8 

5.  เมื่อเรียงล าดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยสูงสุด 3 ล าดับแรก พบว่า ข้อรายการ “รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควร
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ)” มีค่าร้อยละสูงสุดอันดับหนึ่งในเกือบทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม (ยกเว้นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ค่า
ร้อยละความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ล าดับที่สอง) 

6. ข้อรายการ “น าผล O-NET ไปใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ไม่เน้นน าไปตัดสิน จัดล าดับ แข่งขัน ให้รางวัล โยกย้าย  
เป็นต้น” มีค่าร้อยละความคิดเห็นที่เห็นด้วยสูงสุดอยู่ใน 3 ล าดับแรกในเกือบทุกกลุ่มเป้าหมาย (ยกเว้นกลุ่มผู้ตอบที่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา) 

7. ข้อรายการ “รวมข้อสอบ O-NET ระดับช้ัน ม.6 และวิชาสามัญ 9 วิชา ไว้ในฉบับเดียว เพื่อลดจ านวนการสอบและลด
ความเครียดจากการสอบ” มีค่าร้อยละความคิดเห็นที่เห็นด้วยสูงสุดอยู่ใน 3 ล าดับแรกในเกือบทุกกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม 
(ยกเว้นกลุ่มผู้ตอบที่เป็นบุคลากรใน สพท. และกลุ่มครู) 

8. ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มบุคลากรใน สพท. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มครู มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับข้อ
รายการที่ว่า “ปีการศึกษา 2566 (3 ปีข้างหน้า) ไม่ใช้ O-NET ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้ GPAX เป็น
องค์ประกอบในการพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียน” อยู่ในสามล าดับแรก 

 

 



ขอ้ ประเดน็ 
ภาพรวมที ่
เหน็ดว้ย 

1 ควรใช้การสอบ O-NET เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งประเทศว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรหรือไม ่

    75.8% 

2 รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและ
เป้าหมายการเรียนรู้ตามหลกัสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ) 

   94.6% 

3 การสอบ O-NET ระดบั ป.6 , ม.3 ควรใช้วิธีการสุ่มหรือสมคัรใจ ไม่จ าเป็นต้องสอบนักเรียนทกุคน     55.8%                    

4 
การสอบ O-NET ระดบั ม.6 ใช้การสอบทกุคน หากจ าเป็นต้องใช้ผล O-NET 
 ในการคัดเลือกเข้าเรียนระดบัอุดมศึกษา 

84.6% 

5 น าผล O-NET ไปใช้เพื่อการพฒันาปรับปรุง ไมเ่น้นน าไปตัดสิน จัดล าดับ แข่งขัน ให้รางวัล โยกย้าย 
เป็นต้น 

90.4% 

6 น าผล O-NET ระดบัช้ัน ม.6 ไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 73.6% 
7 รวมข้อสอบ O-NET ระดับช้ัน ม.6 และวิชาสามัญ 9 วิชา ไว้ในฉบับเดียว   

เพื่อลดจ านวนการสอบและลดความเครียดจากการสอบ 
89.2% 

8 ปีการศึกษา 2566 (3 ปีข้างหน้า) ไม่ใช้ O-NET ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่
ให้ใช้ GPAX* เป็นองค์ประกอบในการพจิารณาร่วมด้วย เพือ่ให้ความส าคัญกบัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

88.8% 

 

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.4 ช้ัน 2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
น าเสนอโพลความคิดเห็น (OBEC Poll) ต่อแนวทางการสอบ O-NET ในที่ประชุม และเมื่อวิวเคราะห์ผลการส ารวจจ าแนกตามกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

✅1.ผู้ตอบส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับข้อค าถามทั้ง 8 ข้อ มีค่าร้อย
ความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ในช่วงร้อยละ 55.8-94.6 

✅2.ข้อรายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยสูงสุด คือ “รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ)” มี
ค่าร้อยละ 94.6 รองลงมา คือ “น าผล O-NET ไปใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ไม่เน้นน าไปตัดสิน จัดล าดับ แข่งขัน ให้รางวัล โยกย้าย 
เป็นต้น” มีค่าร้อยละ 90.4 

✅3.ข้อรายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในสัดส่วนร้อยละที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละความคิดเห็นเห็นด้วยมีค่าร้อย
ละมากกว่าความคิดเห็นไม่เห็นด้วย) คือ ข้อรายการ “การสอบ O-NET ระดับ ป.6 ม.3 ควรใช้วิธีการสุ่มหรือสมัครใจ ไม่จ าเป็นต้อง
สอบนักเรียนทุกคน โดยมีค่าร้อยละความคิดเห็นที่เห็นด้วยเท่ากับ 55.8 

✅4.เมื่อเรียงล าดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยสูงสุด 3 ล าดับแรก พบว่า ข้อรายการ “รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควร
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ)” มีค่าร้อยละสูงสุดอันดับหนึ่งในเกือบทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม (ยกเว้นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ค่า
ร้อยละความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ล าดับที่สอง) 

✅5.ข้อรายการ “น าผล O-NET ไปใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ไม่เน้นน าไปตัดสิน จัดล าดับ แข่งขัน ให้รางวัล โยกย้าย เป็น
ต้น” มีค่าร้อยละความคิดเห็นที่เห็นด้วยสูงสุดอยู่ใน 3 ล าดับแรกในเกือบทุกกลุ่มเป้าหมาย (ยกเว้นกลุ่มผู้ตอบที่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา) 



✅6.ข้อรายการ “รวมข้อสอบ O-NET ระดับช้ัน ม.6 และวิชาสามัญ 9 วิชา ไว้ในฉบับเดียว เพื่อลดจ านวนการสอบและลด
ความเครียดจากการสอบ” มีค่าร้อยละความคิดเห็นที่เห็นด้วยสูงสุดอยู่ใน 3 ล าดับแรกในเกือบทุกกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม 
(ยกเว้นกลุ่มผู้ตอบที่เป็นบุคลากรใน สพท. และกลุ่มครู) 

✅7.ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มบุคลากรใน สพท. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มครู มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับข้อ
รายการที่ว่า “ปีการศึกษา 2566 (3 ปีข้างหน้า) ไม่ใช้ O-NET ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้ GPAX เป็น
องค์ประกอบในการพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียน” อยู่ในสามล าดับแรก 
 



สรปุผลการส ารวจความคดิเหน็จ าแนกตามกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งตอ่การจดัสอบ O-NET 

ขอ้ 
จ านวน
ผูต้อบ
ทัง้หมด 

จ านวน % 
ผูต้อบ 

ทีเ่หน็ดว้ย 

จ านวนและร้อยละของผูต้อบทีเ่หน็ดว้ยแตล่ะขอ้รายการ 

นกัเรยีน ผู้ปกครอง ประชาชนทัว่ไป 
บคุลากร ใน สพฐ. 

(สว่นกลาง) 
บคุลากรใน สพท. ผู้บรหิารสถานศกึษา คร ู

จ านวนที่
เหน็ดว้ย 

% 
จ านวนที่
เหน็ดว้ย 

% 
จ านวนที่
เหน็ดว้ย 

% 
จ านวนที่
เหน็ดว้ย 

% 
จ านวนที่
เหน็ดว้ย 

% 
จ านวนที่
เหน็ดว้ย 

% 
จ านวนที่
เหน็ดว้ย 

% 

1 16,147 75.8% 2,963 86.38 1,981 83.62 228 71.92 195 85.15 569 78.81 1,125 63.13 9,086 73.03 

2 20,151 94.6% 3,308 96.44 2,249 94.93 284 89.59 220 96.07 672 93.07 1,616 90.68 11,802 94.86 

3 11,885 55.8% 2,096 61.11 1,303 55.00 159 50.16 141 61.57 394 54.57 969 54.38 6,823 54.84 

4 18,006 84.6% 2,996 87.35 1,998 84.34 242 76.34 200 87.34 591 81.86 1,400 78.56 10,579 85.03 

5 19,244 90.4% 3,248 94.69 2,185 92.23 288 90.85 214 93.45 624 86.43 1,508 84.62 11,177 89.83 

6 15,679 73.6% 2,580 75.22 1,793 75.69 213 67.19 181 79.04 526 72.85 1,197 67.17 9,189 73.85 

7 18,988 89.2% 3,070 89.50 2,179 91.98 255 80.44 212 92.58 630 87.26 1,544 86.64 11,098 89.20 

8 18,916 88.8% 2,958 86.24 2,113 89.19 250 78.86 204 89.08 644 89.20 1,593 89.39 11,154 89.65 

รวม 21,291 - 3,430 2,369 317 229 722 1,782 12,442 

1. ควรใช้การสอบ O-NET เพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งประเทศวา่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่ 

2. รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ) 

3. การสอบ O-NET ระดับ ป.6 , ม.3 ควรใช้วิธีการสุ่มหรือสมัครใจ ไม่จ าเป็นต้องสอบนักเรียนทุกคน 

4. การสอบ O-NET ระดับ ม.6 ใช้การสอบทุกคน หากจ าเป็นต้องใช้ผล O-NET ในการคัดเลือกเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา 

5. น าผล O-NET ไปใช้เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง ไม่เน้นน าไปตัดสิน จัดล าดับ แข่งขนั ให้รางวัล โยกย้าย เป็นต้น 

6. น าผล O-NET ระดับชั้น ม.6 ไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

7. รวมข้อสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 และวิชาสามัญ 9 วิชา ไว้ในฉบับเดียว เพ่ือลดจ านวนการสอบและลดความเครียดจากการสอบ 

8. ปีการศึกษา 2566 (3 ปีข้างหน้า) ไม่ใช้ O-NET ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลยัเพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้ GPAX* เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาร่วมด้วย เพ่ือให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียน 

อนัดบั 
1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 

 


