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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษาท่ีมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัดีในจงัหวดัพิษณุโลก และเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนของสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัดีในจงัหวดัพิษณุโลก ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการ
ส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัดี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
378 คน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และระยะท่ี 2 เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครู (หวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้/ตวัแทนครู) จ านวน 6 โรงเรียน 
จ าแนกตามสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน รวมทั้งขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัดีในจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีการด าเนินการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในภาพรวม
และรายองค์ประกอบอยู่ในระดบัดี เม่ือจ าแนกขอ้รายการพบว่า ส่วนใหญ่มีการด าเนินการอยู่ใน
ระดบัดี ซ่ึงมีการปฏิบติัมากท่ีสุดตามล าดบัในแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 การน าผลไปใชใ้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่  
  1) การสร้างความตระหนกัและเห็นความส าคญั แรงจูงใจ และการเสริมแรงแก่ครู 
ผูส้อนและผูเ้รียน  
  2) การวเิคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา  
  3) การประชุมช้ีแจงและใหข้อ้มูลสารสนเทศผลการทดสอบ O-NET แก่ครูผูส้อนและ
ผูเ้รียน  
  4) การวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET ตามตวัช้ีวดัของหลกัสูตรการศึกษา  



  5) การจดัท าโครงการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนและการน าผลการทดสอบ  
O-NET ไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้  
 องคป์ระกอบท่ี 2 การน าผลไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
  1) การจดัการสอนเสริมเพื่อทบทวน/เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ O-NET  
  2) การน าผลการทดสอบ O-NET ไปวางแผนพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้และ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  3) การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  4) การมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนและการน าผลการ
ทดสอบ O-NET ไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้  
 

 2. ผลการศึกษาแนวทางปฏิบติัการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับดีในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษา  
 จ าแนกตามสังกดั  
  ด้านการบริหารจัดการ ไดแ้ก่  
    1) มีการสร้างความตระหนกัการวดัและประเมินผลการทดสอบ O-NET  
    2) มีการน าผลการวเิคราะห์ O-NET มาวางแผนในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  
    3) มีการก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรและชัว่โมงสอนเสริม O-NET ใหผู้เ้รียน  
  ด้านการจัดการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
    1) มีการสร้างความตระหนกัต่อครูและแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน โดยใชว้ธีิการแจง้ผลการ
ทดสอบ O-NET ผลการสอบเขา้ศึกษาต่อของรุ่นพี่ การมอบรางวลัโล่ เกียรติบตัร และทุนการศึกษา
ให้ผูเ้รียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง การมอบรางวลั/การศึกษาดูงานให้ครูผูรั้บผิดชอบ 
รวมทั้งใหผู้เ้รียนตั้งเป้าหมายตนเอง  
    2) มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และราย
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของสถานศึกษากบัคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ เพื่อจดัล าดับความส าคญัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และน าไปวางแผน
พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
    3) มีการน าผลการทดสอบ O-NET ไปออกแบบและจดัการเรียนรู้ให้ครบทุก
ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตร จดัหาส่ือการเรียนรู้ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผูเ้รียน
รายบุคคล วดัและประเมินผลตามสภาพจริง และน าขอ้ทดสอบ O-NET เป็นส่วนหน่ึงในการวดัและ



ประเมินผล โดยครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ บนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ และจดัท าวิจยั 
ในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน  
    4) นิเทศการจดัการเรียนรู้จากผูบ้ริหาร/กรรมการวชิาการ/ครูวชิาการ/ครูสายชั้น/ครู
หวัหนา้ช่วงชั้น พร้อมใหค้  าปรึกษาแนะน าทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ  
    5) จดัการสอนเสริมหลงัเลิกเรียน และวนัเสาร์ – อาทิตย ์ ตามความสมคัรใจของ
ผูเ้รียน เพื่อสอนเพิ่มเติม ใหเ้ทคนิคการเรียน และเทคนิคการท าขอ้ทดสอบ O-NET  
    6) จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน   
 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
  ด้านการบริหารจัดการ ไดแ้ก่  
    1) วเิคราะห์ผลทดสอบ O-NET ตามตวัช้ีวดั  
    2) ก าหนดนโยบาย ประชุม และวางแผนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  
    3) ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรและชัว่โมงสอนซ่อมเสริม  
    4) น าขอ้ทดสอบ O-NET ปีท่ีผา่นมาสอนเสริมผูเ้รียน  
  ด้านการจัดการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
    1) สร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน โดยการให้รางวลั มอบโล่ เกียรติบตัร และมอบทุน 
การศึกษาให้ผูเ้รียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง แจง้ผลการทดสอบ O-NET ผลการสอบ
เขา้ศึกษาต่อของรุ่นพี่ รวมทั้งใหผู้เ้รียนตั้งเป้าหมายตนเอง  
    2) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษาและผูเ้รียน
รายบุคคล รายมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเปรียบเทียบความต่างของคะแนนเฉล่ีย
ของสถานศึกษากบัคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ  
    3) น าผลการทดสอบ O-NET ไปจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพ ออกแบบและ
จดัการเรียนรู้ จดัหา/ผลิตส่ือการเรียนรู้ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผูเ้รียนรายบุคคล 
วดัและประเมินผลตามสภาพจริง และน าขอ้ทดสอบ O-NET เป็นส่วนหน่ึงในการวดัและประเมินผล 
โดยครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ บนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ และจดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน  
    4) นิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูจากผูบ้ริหาร/ครูวิชาการ/ครูหัวหน้าช่วงชั้น/
กรรมการวชิาการ พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าหลงัการนิเทศ  
    5) จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  
    6) จดัสอนเสริมช่วงหลงัเลิกเรียน ตามความสมคัรใจของผูเ้รียน 

 



ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้  

 จากผลการวจิยั คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 

 1. ผลการวิจยั พบว่า ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัดี มีการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของ
สถานศึกษา ท่ีจ  าแนกเป็นดา้นหลกั 2 ดา้น ประกอบดว้ย ด้านการบริหารจัดการ โดยการสร้างความ
ตระหนกัและเห็นความส าคญั แรงจูงใจ และการเสริมแรงแก่ครูผูส้อนและผูเ้รียน ผา่นการวิเคราะห์
ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา การประชุมช้ีแจงและให้ขอ้มูลสารสนเทศผล
การทดสอบ O-NET แก่ครูผูส้อนและผูเ้รียน การวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET ตามตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจดัท าโครงการเพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนและการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ โดยการจดัการสอนเสริมเพื่อทบทวน/เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ O-NET 
การน าผลการทดสอบ O-NET ไปวางแผนพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการมีส่วนร่วมใน
โครงการเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และการน าผลการทดสอบ O-NET 
ไปใช้พฒันาการเรียนรู้ ดงันั้น สถานศึกษาควรน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามบริบท
สถานศึกษาของตนเอง เพราะสภาพปัจจุบนั ปัญหา และวิธีปฏิบติัของสถานศึกษาแต่ละแห่งมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จึงควรเลือกแนวทางในการปฏิบติัท่ีเหมาะสมไปใชพ้ฒันาผูเ้รียนให้เกิดความ
ต่อเน่ือง เช่ือมโยง และส่งผลในทางบวกต่อการด าเนินการของสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนั  
 2. แนวการปฏิบติัเพื่อน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2560 ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัดีในจงัหวดัพิษณุโลก จ าแนกตามสังกดั และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งดา้นการบริหาร
จดัการ และการจดัการเรียนรู้ท่ีได้จากการวิจยั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรน าสารสนเทศท่ีไดไ้ปวางแผน ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการน า
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 
 



 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากผลการวจิยัท าใหไ้ดแ้นวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษาในจงัหวดัพิษณุโลก 
คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ควรทดลองน าแนวทางปฏิบติัการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษาจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ไปทดลองใช้
พฒันาสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาหลากหลายสังกดัในจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ใด 
ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้รวมถึงเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานอยา่งแทจ้ริง และศึกษาถึง
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน น าไปสู่การพฒันาแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2.  ควรท าการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษาในจงัหวดัพิษณุโลก  โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพฒันาสถานศึกษาต่างสังกดั และความแตกต่างของสถานศึกษา 
ท่ีมีระดบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งสถานศึกษาท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัดีและไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้ได้ปัจจยัและกระบวนการท่ีมีอิทธิผลต่อ
คุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงมีความแตกต่างกนัดงักล่าว ส าหรับการวางแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 
 

 


