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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สอบโอเน็ต8กลุมสาระวิชา วัดความรูหรือสรางความเครียด 

12 มิถุนายน 2550 00:03 น. 
 

“เขาใจวา สทศ.อยากใหนักเรียนมีความรูในหลายๆ ดาน จึงจะ
จัดสอบ 8 กลุมสาระการเรียนรู แตสําหรับเด็ก ม.ปลาย มองวา
หนักเกินไป อยางเด็กในสายวิทย ท่ีสอบโอเน็ตเพียง 5 กลุม
สาระวิชา แตวชิาวิทยาศาสตร ท่ีรวมเอาฟสิกส เคมี ชีวะ เด็ก  

   

 ก็ตองอานถึง 8 วิชาแลว แตละวิชาก็เนื้อเยอะมาก ถาสอบแบบนี้คงตองเครียดมากขึ้น สอบเพียง 5 
กลุมสาระการเรียนรูอยางเดิมดีแลว อีกอยางวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และการงานอาชีพ ไม
จําเปนตองสอบก็ได เรียนเพื่อจะนํามาใชในชีวิตประจําวันอยางเดียวก็พอ”  

 ความคดิเห็นของ น.ส.ศรีสุลักษณ คะชา นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่ีตองสอบการ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานแหงชาต ิหรือโอเนต็ ในปการศึกษา 2550 ยํ้าวา ไมเห็นดวยกับการ
ท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดจัดสอบโอเน็ต 8 กลุมสาระวิชาการเรียนรู จาก 5 
กลุมสาระการเรียนรู ท่ีทําเพื่อเปนการวัดความรูพื้นฐานของเด็ก ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียนตอไป แตความคิดท่ียกข้ึนมานั้น เปนเพียงความคิดของผูใหญเพียงกลุมหนึ่ง แลวผูใหญ
ในกลุมอ่ืนละ จะคิดแบบไหนกัน  

 อธิการบดีคนเกงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ บอกวา คงตองทําความ
เขาใจพื้นฐานกอนวาสอบเพื่อวัดมาตรฐานความรูของ
เด็ก โรงเรียน เพื่อใหอยูในระดับเดียวกันหรือไม ซึ่งถา
เปนอยางนั้น นักเรียนทุกคนคงตองทําความเขาใจ และ
เขารวมสอบ ถึงแมเด็กตองเหนื่อยหนอย แตเด็กทุกคน
จําเปนตองสอบ เพราะในตอนนี้การวัดระดับคุณภาพของ
โรงเรียนไมสมํ่าเสมอ ไมอยูในระดับเดียวกัน และไม
สามารถวัดมาตรฐานได ถาดวยเหตุผลนี้ ถือวาควรทํา  

 "แตอาจมองไดวาเปนการสรางความเครียดใหเด็กมาก
ข้ึน ตรงจุดนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ และทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ ตองคิดวาทําอยางไรใหการสอบปลายป และ
การสอบโอเนต็ ไมสรางความเครียดใหเด็ก สามารถวัดมาตรฐานความรู คุณภาพของ
โรงเรียนได" ศ.ดร.วิรุณ กลาว  

 อธิการบดี มศว เสนอวา เพื่อไมใหเด็กเครียด โรงเรียนควรยกเลิกการสอบปลายภาค แตให
เด็กมาสอบโอเน็ตแทน เพราะการสอบที่ดีท่ีสุดตองไมสรางความเครียดใหเด็ก ไมใหเด็กหัน
ไปเรียนกวดวิชา และเด็กไมตองทองจํา อีกท้ังขอสอบท่ีดีไมควรท่ีจะมีการทองจํามากนัก ให
เด็กไดใชความรู ความคิด ความเขาใจเปนหลัก  

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันอังคารที่  12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550  หนา 12  
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ดาน รศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน อดีตอาจารยประจําคณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลาวา กระบวนการเรียนการ
สอน และการสอบในขณะนี้ยังสับสนอยูมาก โดยเฉพาะการ
สอบโอเน็ต 8 กลุมสาระการเรียนรูนั้น ไมเห็นดวยเปนอยาง
มาก เพราะไมมีความชดัเจนวาเปาหมายของการสอบเพื่อ
อะไรกันแน ใชเพื่อประเมินคุณภาพวาเด็กเรียนไดอยางไร หรือ
เพื่อใชเปนคะแนนในการสอบแอดมิชชั่นส อีกท้ัง 3 กลุมสาระ
การเรียนรูท่ีเด็กตองสอบเพิ่มนั้น จะทําใหเด็กตองอานหนังสือ
สอบมากเกินไป เปนภาระของเด็กมากขึ้นอีกดวย ฝายที่
เก่ียวของควรทําความชัดเจนในเรื่องเหลานี้  

 รศ.ดร.ไพฑูรย บอกอีกวา การสอบ 3 วิชาเพิ่ม ท่ีเนนใหเด็ก
ปฏิบัติเปนสวนใหญ จะทําใหเด็กเครียดมากขึ้นแน เพราะ
ปจจุบันการเรียนการสอนก็เครียดอยูแลว ย่ิงเอาคะแนนโอเน็ต
ไปรวมกับจีพีเอเอ็กซ จีพีเอ เด็กตองสอบหลายครั้ง ย่ิงทําให

เด็กเครียดมากขึ้น จึงไมเห็นดวย เพราะตอกย้ําใหเห็นวา การศึกษาไทยใหความสําคัญกับการสอบ
ภายนอกโรงเรียนมากกวาการสอบของโรงเรียน ซ่ึงทางที่ดีนาใหมหาวิทยาลัยเลือกเองวาตองการ
รายวิชาอะไรก็ใหเด็กสอบวิชานั้น  

 มุมมองอีกมุมหนึ่งของนักวิชาการ ท่ีชี้ใหเห็นถึงแนวคิดดานหนึ่ง แลวฝงนักวิจัยท้ังหลายจะมีมุมมอง
ความคดิแตกตางหรือพองกัน  

 “ถามองในเรื่องมาตรฐานของโรงเรียน จะทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็ก และคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนได อยามองเพียงวาการสอบโอเน็ตปการศึกษา 2550 สอบเพิ่มข้ึน
จากปการศึกษา 2549 มา 3 วิชานั้น เปนการสอบเพื่อเขามหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว ควรมองไปถึง
ผลที่จะเกิดข้ึนตอระบบการศึกษาดวย” ความคิดเห็นของ รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ผอ.ศูนยทดสอบ
และประเมินเพื่อพัฒนาการศกึษาและวิชาชพี คณะครุศาสตร จุฬาฯ  

 ผอ.ศูนยทดสอบฯ ยังบอกอีกวา การที่ สทศ. ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานเพื่อทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
ไดกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา โดยการจัดการสอบ 8 กลุมสาระการเรียนรูนั้น สามารถเปนการวัด
ประเมินคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนทั่วประเทศใหอยูในระดับเดียวกันได ซ่ึงปกติการศึกษา เร่ือง
การเรียนการสอบเปนเรื่องปกติท่ีทําใหเด็กเครียด เพราะไมวาจะทํางานหรืออยูองคกรไหน ทําอะไร ท่ี
ตองมีการแขงขัน ตางทําใหเกิดความเครียดข้ึนไดท้ังนั้น  

 หรือ นายชาญวิทย เทียบบุญประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักทดสอบการศึกษาและจิตวทิยา มศว เลาวา 
เห็นดวยกับการสอบโอเน็ต 8 กลุมสาระการเรียนรู เพราะเมื่อโรงเรียนสอน 8 กลุมสาระ ก็ควรสอบวัด
ท้ัง 8 กลุมสาระเชนกัน ซ่ึงตรงนี้ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ เพื่อนําไปพัฒนาโรงเรียนและยกระดับ
มาตรฐานโรงเรียน อีกท้ังอยาลืมวา ทุกวันนี้เด็กไมสนใจวิชาศีลธรรม สุขศึกษา ศิลปะ หรือแมแตการ
งานพื้นฐานอาชีพ  

 ผอ.สํานักงานทดสอบฯ มศว เลาตอวา เด็กมักใหความสําคัญเพียงผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการ เพื่อนําไป
สอบเขามหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว จึงทําใหมีแตเด็กเกง แตขาดจรยิธรรม คุณธรรม ทําอะไรดวย
ตัวเองไมเปน หรือชวยเหลือตัวเองไมได การสอบ 3 กลุมสาระการเรียนรูท่ีเหลือ จะไดเปนการวัดเด็ก
ท่ีไมใชเพียงวัดแควชิาการ  

 หลากฝายหลายมุมมอง ก็ยอมมีความคดิท่ีแตกตางกันออกไป แตไมวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ทุกๆ 
ฝายยอมทําหนาที่เพื่อประโยชนตอการศึกษา แตจะมีใครมองความคดิของกลุมเด็กท่ีเปนผูปฏิบัติบาง
หรือเปลาวา พวกเขาตองการการสอบแบบไหนกันแน ?  

 0ชุลีพร  อรามเนตร0  

   

 


