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วิคราะหค์วามสามารถดຌานการอานของดใกเทยผานการสอบ PISA
*
 

อาจมีหลายคนตัๅงค าถามวา หากตຌองการวัดความสามารถ฿นดຌานการอานของดใกเทยจะท าอยางเรเดຌบຌาง 
ละมีหนวยงาน฿ดศึกษารวบรวมเวຌหรือเม ค าตอบหนึไงทีไผุดขึๅนมา฿นฉับพลันของบางคนอาจคิดถึงรืไองผลการสอบ 
PISA ซึไงมีการอานปຓนสวนหนึไงของการวัดผลดຌวย ดังนัๅน ราควรมาท าความขຌา฿จรืไองการสอบ PISA อยางถอง
ทຌ พืไอทีไจะคຌนค าตอบเดຌวา PISA สามารถสะทຌอนความสามารถ฿นดຌานการอานของดใกเทยเดຌจริงหรือเม  รวมถึง
คะนน PISA นัๅนบงชีๅอะเรเดຌบຌาง 

PISA คืออะเร 

จากขຌอมูล฿นวใบเซต์ของครงการ PISA Thailand ทีไ http://pisathailand.ipst.ac.th ระบุวา PISA 
ิProgramme for International Student Assessmentี คือ ครงการประมินผลนักรียนนานาชาติ ดยปຓน
การประมินผลการศึกษาของประทศสมาชิกองค์การพืไอความรวมมือละพัฒนาทางศรษฐกิจ ิOrganisation 

for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) พืไอปรียบทียบศักยภาพ฿นการขงขันของ
ยาวชน฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานจากนักรียนวัย แ5 ปของประทศนัๅนโ ซึไงปຓนระดับทีไนักรียนจะผานการ
รียน฿นการศึกษาภาคบังคับลຌว ดย OECD ยึดหลักพืๅนฐานทีไวาคุณภาพของการศึกษาปຓนตัวชีๅวัดศักยภาพของ
การพัฒนาทางศรษฐกิจ  OECD จึงจัด฿หຌมีครงการศึกษาวิจัยหลายรูปบบพืไอประมินถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการศึกษาของประทศสมาชิก พืไอปງอนขຌอมูลอันปຓนตัวชีๅวัด฿หຌประทศสมาชิกทราบวาระบบการศึกษาของ
ชาติเดຌตรียมยาวชน฿หຌพรຌอมส าหรับอนาคตพียงพอหรือเม ซึไงผลการประมินเมบอกพียงคุณภาพของการศึกษา 
ณ ขณะปัจจุบัน ตจะสะทຌอนศักยภาพของพลมืองถึงความสามารถ฿นการขงขัน฿นอนาคตดຌวย 

การประมินของ PISA เมนຌนความรูຌทีไนักรียนก าลังรียนอยู฿นหຌองรียน ณ ปัจจุบัน ตตຌองการส ารวจวา
ยาวชนมีศักยภาพทีไจะ฿ชຌความรูຌละทักษะทีไเดຌจากการรียนเป฿ชຌ฿นชีวิตจริงเดຌดีพียง฿ด PISA จึงเมประมิน
ความรูຌตามหลักสูตร฿นรงรียน ต PISA นຌนความรูຌละทักษะทีไตຌอง฿ชຌ฿นชีวิตจริงนอกรงรียน฿นอนาคต ทัๅง฿น
การศึกษาลารียนตอ฿นระดับสูงขึๅน ฿นการงานอาชีพ อีกถึงการด านินชีวิตสวนตัว 

PISA เดຌคยศึกษางานวิจัย฿นอดีตพืไอตัดสิน฿จวาความรูຌละทักษะ฿ดปຓนสิไงจ าปຓนส าหรับการรียนรูຌ
ตลอดชีวิต การมีชีวิตสังคมยุค฿หม ละปຓนตัวชีๅวัดศักยภาพการขงขันทางศรษฐกิจ ซึไง OECD พบวา การรูຌ

                                                           

* สรุปละกใบความ ดย นางสาวนฤมล ดอกพกิุล ฝຆายวิชาการ ส านกังานอุทยานการรียนรูຌ 
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รืไอง หรือ Literacy ทีไปຓนตัวชีๅวัดอนาคตทีไส าคัญ เดຌก การอาน ิReading Literacy) คณิตศาสตร์ 
ิMathematical Literacy) ละวิทยาศาสตร์ ิScientific Literacy) ดังนัๅน PISA จึงประมินฉพาะ฿น ใ ดຌานนีๅ
ทานัๅน ตจะนຌนหนัก฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไง฿นการประมิน฿นตละระยะ ดังนีๅ 

ตารางทีไ แ  นวทางการประมินผล PISA ฿นตละระยะ 

ครงการป 
ทีไประมิน 

รอบทีไ 1 ิFirst cycle) รอบทีไ 2 ิSecond cycle) 

PISA 2000  PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 

วิชาหลัก การอาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิชารอง คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
การอาน 

+การกຌปัญหา 

การอาน 

คณิตศาสตร์ 
+ ตัวลือก 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
+ ตัวลือก 

วิทยาศาสตร์ 
การอาน 

+การกຌปัญหา 

การอาน 

คณิตศาสตร์ 
+ ตัวลือก 

 
ทีไมา: http://pisathailand.ipst.ac.th 

 วิธีการประมิน 

 ลักษณะส าคัญของการประมินของ PISA ฿นภาพรวม พบวา ขຌอสอบ PISA จะเมถามนืๅอหาสาระดยตรง
ตามหลักสูตร ตจะนຌนการวัดสมรรถนะดຌานตางโ อีกทัๅงนຌนการคิดวิคราะห์ละหาค าอธิบาย ซึไงการสอบจะมี
ทัๅงบบทีไปຓนการขียนตอบละลือกตอบ 

PISA ลือกประมินนักรียน ดยการสุมตัวอยางนักรียนท าตามระบบอยางครงครัด พืไอประกันวา
นักรียนปຓนตัวทนของนักรียนทัๅงระบบ อีกทัๅงการวิจัย฿นทุกขัๅนตอนตຌองอยูภาย฿ตຌการควบคุมดูลของ OECD  

ทุกประทศตຌองท าตามกฎกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนดอยางครงครัด พืไอ฿หຌการวิจัยมีคุณภาพอยู฿นระดับดียวกัน 
ละขຌอมูลของทุกประทศมีมาตรฐานดียวกัน พืไอ฿หຌสามารถน ามาวิคราะห์รวมกันเดຌ  

ส าหรับ PISA ประทศเทย เดຌก าหนดกรอบการสุมตัวอยาง ิsampling frame) ปຓนนักรียนอายุ แ5 ป ทีไ
ก าลังศึกษาอยู฿นชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ แ ขึๅนเปจากรงรียนทุกสังกัด  เดຌก 

- รงรียน฿นสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.ี จะบงวิคราะห์ขຌอมูลปຓน 
โ กลุม คือรงรียนซึไงคยปຓนรงรียนขยายอกาส ิสพฐ.แี ละกลุมรงรียน฿นสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาดิม ิสพฐ.โี 
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- รงรียน฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอกชน ิสช.ี 
- รงรียน฿นสังกัดส านักการศึกษา กรุงทพมหานคร ิกทม.ี 
- รงรียน฿นสังกัดส านักประสานละพัฒนาการจัดการศึกษาทຌองถิไน ิกศท.ี 
- รงรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ิสาธิตี 
- วิทยาลัย฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านกปຓนรงรียนอาชีวศึกษาอกชน 

ิอศ.แี ละ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ ิอศ.โี 

ทัๅงนีๅ  จ านวนรงรียนละนักรียนกลุมตัวอยาง฿นการประมินผล PISA ของประทศเทยปรากฏดังตาราง 

ตารางทีไ โ  จ านวนรงรียนละนักรียนกลุมตัวอยาง฿นการประมินผล PISA โเเเ-โเเ้ ของประทศเทย 

PISA จ านวนรงรียน ิหงี จ านวนนักรียน ิคนี 
PISA โเเเ แ็้ 5ุใไเ 

PISA โเเใ แ็้ 5ุโใๆ 

PISA โเเๆ โแโ ๆุแ้โ 

PISA โเเ้ โใเ ๆุโโ5 

 
ทีไมา: http://pisathailand.ipst.ac.th 

ประทศทีไขຌารวมครงการ PISA 

ปัจจุบันประทศสมาชิก฿น OECD ทีไขຌารวมครงการ PISA มีจ านวนรวมทัๅงสิๅน ใไ ประทศ ประกอบเป
ดຌวย ออสตรลีย ออสตรีย บลยียม คนาดา ชิลี สาธารณรัฐชใก ดนมาร์ก อสตนีย ฟຂนลนด์ ฝรัไงศส 
ยอรมนี กรีซ ฮังการี เอซ์ลนด์ เอร์ลนด์ อิสราอล อิตาลี ลักซมบิร์ก มใกซิก นธอร์ลนด์ นิวซีลนด์ 
นอร์วย์ ปลนด์ ปรตุกส สาธารณรัฐสลวัก สลวนีย สปน สวีดน สวิตซอร์ลนด์ ตุรกี สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร รวมถึงญีไปุຆน ละกาหลี฿ตຌ ซีไงปຓนพียงสองประทศ฿นอชียทีไอยู฿นกลุม OECD 

นอกจากนีๅประทศทีไเม฿ชสมาชิก OECD ตสมัคร฿จขຌารวมครงการ฿นฐานะประทศสมทบรวมครงการ 
ิPartner countries) ซึไงมีจ านวนพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยประทศเทยเดຌสมัครขຌารวมครงการ PISA ตัๅงตป 
โ5ไใ (PISA 2000) สวนประทศอืไนโ ฿นอชียทีไขຌารวมการสอบ PISA เดຌก อินดนีซีย จีน (ชีไยงเฮຌี สิงคปร์ 

http://pisathailand.ipst.ac.th/
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เทป ละฮองกง รวมถึงสมาชิกทีไขຌารวมครงการพิไมติมส าหรับการสอบ PISA 2012 คือ มาลซีย ละ
วียดนาม 

PISA 2012 

 ครงการ PISA โเแโ เดຌด านินการกใบขຌอมูลส าหรับการประมินผลเปลຌว ดยประทศเทยเดຌกใบขຌอมูล
฿นชวงดือนสิงหาคม โ555  ซึไงจากการสอบถามขຌอมูลเปยังครงการ PISA ประทศเทย พบวา จะมีการประกาศ
ผลการสอบ PISA 2012  ฿นชวงประมาณดือนธันวาคม โ55ๆ  

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล  

 ประกอบดຌวยการกใบขຌอมูลจากทัๅงนักรียนละรงรียน รายละอียดดังนีๅ 

- นักรียน: 

 บบทดสอบ  แใ ฉบับ  ตละฉบับมี ไ คลัสตอร์ (จากขຌอสอบคณิตศาสตร์ ็ คลัสตอร์ 
วิทยาศาสตร์ ใ คลัสตอร์ ละการอาน ใ คลัสตอร์) 

 บบสอบถาม  ชน ขຌอมูลทัไวเปของนักรียน การศึกษาละอาชีพการงานของผูຌปกครอง 
ทรัพยากรการรียนรูຌ฿นบຌาน ความสน฿จละรงจูง฿จ฿นการรียนคณิตศาสตร์ ปຓนตຌน 

- ผูຌบริหาร:   ตอบบบสอบถามรงรียน ชน หลงงบประมาณ จ านวนครูคณิตศาสตร์ การขาดคลน
สืไอการรียนการสอน ขนาดของชัๅนรียน กิจกรรมสริมการรียนรูຌ ปຓนตຌน  

 ดยการสอบ PISA 2012 นีๅ ครงการ PISA Thailand เดຌก าหนดกรอบการสุมตัวอยางนักรียนจ านวน 
ๆุๆเโ คน ดยลือกรงรียน โไเ หง จากจ านวนกรอบ฿นการสุมตัวอยาง แโุเ้่ หง  

ตารางทีไ ใ  จ านวนรงรียน฿นกรอบการสุมตัวอยาง PISA 2012 

สังกัด 
จ านวนรงรียน฿นกรอบการสุม 

ิหงี 
จ านวนรงรียนกลุมตัวอยาง 

ิหงี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.แี  ๆ,้้ใ  ใ็  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.โี  โ,ไโ็  ้เ  

ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน ิสช.ี  1,5เ5  29  

ส านักการศึกษา กรุงทพมหานคร ิกทม.ี  แเโ  18  
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สังกัด 
จ านวนรงรียน฿นกรอบการสุม 

ิหงี 
จ านวนรงรียนกลุมตัวอยาง 

ิหงี 
ส านักประสานละพัฒนาการจัดการศึกษาทຌองถิไน ิกศท.ี ๆโแ  18  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ิสาธิตี  โๆ  16  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ิสอศ.ี  ไแแ  19  

รงรียนทีไนຌนวิทยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์ แใ  13  

รวม  แโ,เ9่  240  

 
ทีไมา: http://pisathailand.ipst.ac.th 

PISA ละการวัดความสามารถทางการอาน  

ตามนิยามของ PISA การรูຌรืไองการอาน ิReading literacy) หมายถึง ความรูຌละทักษะทีไจะขຌา฿จ
รืไองราวละสาระของสิไงทีไเดຌอาน ตีความหรือปลความหมายของขຌอความทีไเดຌอาน ละประมินคิดวิคราะห์ 
ยຌอนกลับเปถึงจุดมุงหมายของการขียนเดຌวาตຌองการสงสารสาระอะเร฿หຌผูຌอาน ทัๅงนีๅ พืไอจะประมินวานักรียนเดຌ
พัฒนาศักยภาพ฿นการอานของตนละสามารถ฿ชຌการอาน฿หຌปຓนประยชน์฿นการรียนรูຌ ฿นการมีสวนรวม฿น
กิจกรรมละความปຓนเปของสังคมอยางมีประสิทธิภาพหรือเมพียง฿ด พราะการประมินของ PISA นัๅนนຌน การ
อานพืไอการรียนรูຌ มากกวาทักษะ฿นการอานทีไกิดจากการ การรียนรูຌพืไอการอาน ละ PISA ประมินผลพืไอ
ศึกษาวานักรียนจะสามารถรูຌรืไองทีไเดຌอาน สามารถขยายผลละคิดยຌอนวิคราะห์ความหมายของขຌอความทีไเดຌอาน 
พืไอ฿ชຌตามวัตถุประสงค์ของตน฿นสถานการณ์ตาง โ อยางกวຌางขวางทัๅง฿นรงรียนละ฿นชีวิตจริงนอกรงรียน 

นิยามรืไองการอานของ PISA จึงมีความหมายกวຌางกวาการอานออกละอานรูຌรืไอง฿นสิไงทีไอานตาม
ตัวอักษรทานัๅน ตการอานยังเดຌรวมถึงความขຌา฿จรืไองราวสาระของนืๅอความ สามารถคิดพิจารณาถึง
จุดมุงหมายของการขียน สามารถน าสาระจากขຌอขียนเป฿ชຌ฿นจุดมุงหมายของตน ละท า฿หຌสามารถมีสวนรวม฿น
สังคมสมัย฿หมทีไมีความยุงยากซับซຌอนขึๅน ดຌวยการสืไอสารจากขຌอขียน 

วิธีการวัดความรูຌละทักษะการอานของ PISA  

฿นการทดสอบการอาน นักรียนจะเดຌรับขຌอความตางโ หลากหลายบบดຌวยกัน฿หຌอาน ลຌว฿หຌสดง
ออกมาวามีความขຌา฿จอยางเร ดย฿หຌตอบตຌ ตอบสนอง สะทຌอนออกมาปຓนความคิดหรือค าอธิบายของตนอง 
ละ฿หຌสดงวาจะสามารถ฿ชຌสาระจากสิไงทีไเดຌอาน฿นลักษณะตางโ กัน เดຌอยางเร 



 6  
 

   

องค์ประกอบของความรูຌละทักษะการอานทีไประมิน 

PISA ประมินดย฿ชຌบบรูปการอาน ใ บบดຌวยกัน เดຌก 

- การอานขຌอขียนรูปบบตางโ 

PISA ประมินการรูຌรืไองจากการอานขຌอความบบตอนืไอง ฿หຌจ านกขຌอความบบตางโ กัน ชน 
การบอก การพรรณนา การตຌยຌง นอกจากนัๅน ยังมีขຌอขียนทีไเม฿ชขຌอความตอนืไอง เดຌก การอาน
รายการ ตาราง บบฟอร์ม กราฟ ละผนผัง ปຓนตຌน ทัๅงนีๅ เดຌยึดสิไงทีไนักรียนเดຌพบหใน฿นรงรียน 
ละจะตຌอง฿ชຌ฿นชีวิตจริงมืไอตปຓนผูຌ฿หญ 

- สมรรถนะการอานดຌานตางโ ใ ดຌาน 

นืไองจาก PISA ฿หຌความส าคัญกับการอานพืไอการรียนรูຌมากกวาการรียนพืไอการอาน นักรียนจึงเม
ถูกประมินการอานธรรมดา ิชน อานออก อานเดຌคลอง บงวรรคตอนถูก ฯลฯี พราะถือวา
นักรียนอายุ แ5 ป จะตຌองมีทักษะหลานัๅนมาลຌวปຓนอยางดี ต PISA จะประมินสมรรถภาพของ
นักรียน฿นงมุมตอเปนีๅ 

 ความสามารถทีไจะดึงอาสาระของสิไงทีไเดຌอานออกมา ิRetrieving information) หรือ การคຌน
สาระ 

 ความขຌา฿จขຌอความทีไเดຌอาน สามารถตีความ ปลความสิไงทีไเดຌอาน คิดวิคราะห์นืๅอหาละ
รูปบบของขຌอความทีไกีไยวขຌองกับสิไงตางโ ฿นชีวิตหรือ฿นลกทีไอยู ิInterpretation) หรือการ
ตีความ 

 ความขຌา฿จขຌอความทีไเดຌอาน สามารถตีความ ปลความสิไงทีไเดຌอาน คิดวิคราะห์นืๅอหาละ
รูปบบของขຌอความทีไกีไยวขຌองกับสิไงตางโ ฿นชีวิตหรือ฿นลกทีไอยู พรຌอมทัๅงความสามารถ฿นการ
ประมินขຌอความทีไเดຌอาน ละสามารถ฿หຌความหใน หรือตຌยຌงจากมุมมองของตน ิReflection 

and Evaluation) หรือ การวิคราะห์ 
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- ความสามารถ฿นการ฿ชຌการอาน 

PISA ประมินความรูຌละทักษะการอานอีกองค์ประกอบหนึไง ดยดูความสามารถ฿นการ฿ชຌการอาน
ทีไวามีความหมาะสมสอดคลຌองกับลักษณะของขຌอขียนเดຌมากนຌอยพียง฿ด ชน ฿ชຌนวนิยาย จดหมาย 
หรือชีวประวัติพืไอประยชน์สวนตัว ฿ชຌอกสารราชการหรือประกาศจຌงความพืไอสาธารณประยชน์ 
฿ชຌรายงานหรือคูมือตางโ พืไอการท างานอาชีพ ฿ชຌต าราหรือหนังสือรียนพืไอการศึกษา ปຓนตຌน 

ทัๅงนีๅ ตัวอยางของขຌอสอบการวัดระดับของ PISA ปรากฏอยู฿นภาคผนวก 

ระดับการรูຌรืไองการอาน 

PISA บงระดับการรูຌรืไองการอานออกปຓน ๆ ระดับดຌวยกัน รายละอียดดังนีๅ 

ตารางทีไ ไ  ระดับการรูຌรืไองการอานของ PISA 

ระดับ ลักษณะของภารกิจการรูຌรืไองการอานทีไตຌองการ฿หຌปฏิบัต ิ

ระดับ ๆ 

 

ปຓนทักษะการอานระดับสูงสุด ตຌองการ฿หຌผูຌอาน฿ชຌหลายขัๅนตอน฿นการอຌางอิง การปรียบทียบ
ความคลຌายหรือความตกตาง฿หຌถูกตຌองพรຌอมรายละอียดครบถຌวน ดຌานการบูรณาการละตีความ
ตຌองสดงวาขຌา฿จถຌอยความหลายถຌอยความทีไดึงอาสาระมาบูรณาการหรืออຌางอิง ภารกิจ฿หຌอาน
อาจตຌองการ฿หຌอานสิไงทีไเมคุຌนคย ละมีสาระดนหลายอยางทีไตຌองลือกมาสรุปหรือตีความ ภารกิจ
ดຌานการสะทຌอนละประมิน ตຌองการ฿หຌสรຌางสมมติฐานหรือประมินอยางมีวิจารณญาณ฿นถຌอย
ความทีไซับซຌอนละเมคุຌ นคย ฿หຌ฿ชຌ กณฑ์หรือมุมมองตางโ ละดึงความขຌา฿จทีไยากโ 
นอกหนือจากถຌอยความทีไ฿หຌอานมา฿ชຌ ดຌานการขຌาถึงละคຌนคืนสาระ ฿หຌรวมถึงการมองหในสาระ
฿นรายละอียดมຌจะปຓนขຌอความทีไเมดน หรือเมสะดุดตากใตาม 

ระดับ 5 

 

ภารกิจ฿นระดับนีๅ ดຌานการขຌาถึงละคຌนคืนสาระ ตຌองการ฿หຌผูຌอานบอกวาสาระอยูตรงทีไ฿ด฿นถຌอย
ความ ละจัดรวบรวมสาระชิๅนลใกหลายชิๅนทีไซอนอยูมารวมพืไอ฿หຌเดຌนืๅอหาทีไตຌองการ อຌางอิงเดຌวา
สาระสวนเหน฿นถຌอยความทีไ฿ชຌเดຌละสอดคลຌองหรือสนับสนุน ภารกิจดຌานการสะทຌอนละประมิน
ตຌองการ฿หຌประมินอยางวินิจวิคราะห์หรือตัๅงขຌอสงสัยหรือสมมติฐาน ดยดึงอาความรูຌพิศษฉพาะ
รืไองมา฿ชຌดຌานการบูรณาการละตีความตຌองการความขຌา฿จทีไถูกตຌองละมีรายละอียดพรຌอมของ
ถຌอยความทีไเมคุຌนคย ดยรวมทุกดຌานการอานระดับนีๅมักกีไยวขຌองกับนวคิดทีไมักเมตรงหรือเม
฿กลຌคียงกับสิไงทีไคาดหวัง 

ระดับ ไ ภารกิจระดับนีๅกีไยวขຌองกับการคຌนคืนสาระจากนืๅอรืไองทีไยาก บอกต าหนงของสาระตางโ ฿น  
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ระดับ ลักษณะของภารกิจการรูຌรืไองการอานทีไตຌองการ฿หຌปฏิบัต ิ

 ถຌอยความ ฿นบางภารกิจตຌองการ฿หຌตีความภาษาทีไมีความหมาย฿กลຌคียงกัน฿นถຌอยความ ซึไงตຌอง
อาศัยความหมายรวมของถຌอยความทัๅงหมดปຓนหลัก บางภารกิจกใ฿หຌท าความขຌา฿จละประยุกต์฿ชຌ
ความรูຌ฿นสถานการณ์ทีไเมคุຌนคยคยการสะทຌอน฿นระดับนีๅ ผูຌอานตຌอง฿ชຌความรูຌทัไวเปมา฿ชຌ฿นการ
สรຌางสมมติฐานหรือประมินถຌอยความอยางมีวิจารณญาณ ผูຌอานตຌองสดงวาขຌา฿จถຌอยความทีไยาว
ละซับซຌอนละนืๅอหาทีไเมคุຌนคย 

ระดับ ใ 

 

ทีไระดับ ใ ตຌองการ฿หຌผูຌอานบอกต าหนง หรือบอกถึงความสัมพันธ์ของสาระหลายโ ชิๅน฿นถຌอย
ความ ดຌานการตีความตຌองการ฿หຌผูຌอานบูรณาการหลายโ สวนของถຌอยความพืไอดึงอานวคิดหลัก 
พืไอขຌา฿จความสัมพันธ์ของค าหรือวลีผูຌอานตຌอง฿ชຌความรูຌละทักษะหลายอยางพืไอปรียบทียบ
ความหมือนหรือบอกความตกตาง หรือจัดกลุมตามกณฑ์ตางโ บางครัๅงสาระทีไตຌองการ฿หຌหา
อาจจะเมเดຌอยูตรงสวนทีไดนของบทความ หากตถูกบดบังดຌวยสาระอืไนโ มากมาย ปຓนตຌนวา
นวคิดทีไตรงกันขຌามกับสิไงทีไคาดหวังหรือสิไงทีไขຌอความชีๅนัยหรือค าทีไปຓนชิงปฏิสธทีไ฿ชຌ การสะทຌอน
ทีไระดับนีๅตຌองการ฿หຌชืไอมยง ปรียบทียบ ละอธิบายหรือ฿หຌประมินลักษณะ฿ดลักษณะหนึไงของ
ถຌอยความ ภารกิจการสะทຌอนตຌองการ฿หຌผูຌอานสดงวาขຌา฿จสาระอยางละอียดดยน ามากีไยวขຌอง
ชืไอมยงกับสิไงทีไคยคุຌนคยหรือพบสมอ฿นชีวิต 

ระดับ โ 

 

ผูຌอานตຌองสามารถดึงสาระหนึไงหรือสองอยางทีไอาจตຌอง฿ชຌการอຌางอิง หรือตຌองอยูภาย฿ตຌงืไอนเขทีไ
ก าหนดหลายงืไอนเข ตຌองการ฿หຌขຌา฿จนวคิด฿หญของนืๅอหาขຌา฿จความสัมพันธ์ ความหมายของ
สวนทีไก าหนด฿หຌ฿นนืๅอรืไองดยทีไความหมายนัๅนโ เมสดงเวຌอยางดนชัด ตผูຌอ านตຌอง฿ชຌการ
อຌางอิงบຌาง฿นระดับทีไเมสูงนักภารกิจอาจกีไยวขຌองกับการปรียบทียบ การบอกความตกตางของ
ลักษณะพียงอยางดียว การสะทຌอนตຌองการ฿หຌปรียบทียบ หรือน าความรูຌทัไวเปจากภายนอกมา
สรຌางการชืไอมยงกับสิไงทีไเดຌอาน฿นรืไอง 

ระดับ แa 

 

ตຌองการ฿หຌระบุสาระหนึไงอยางหรือมากกวาหนึไงอยาง ซึไงปຓนสาระทีไดนชัดอยู฿นรืไอง ฿หຌขຌา฿จนว
ของรืไองทีไผูຌขียนเดຌสดงเวຌ฿นรืไองทีไคุຌนคย หรือชืไอมยงสาระ฿นรืไองขຌากับความรูຌงายโ ทัไวเป฿น
ชีวิตจริง ซึไงดยทัไวเป฿นระดับนีๅสาระทีไตຌองการ฿หຌท าภารกิจมักปຓนสาระทีไงาย ละดนชัดอยู฿น  
นืๅอรืไอง เมมีขຌอความอืไนบดบังหรือมีกในຌอยมาก 

ระดับ แb 

 

การอานระดับตไ าทีไสุด ตຌองการ฿หຌผูຌอานบอกจุดของสาระพียงอยางดียว ทีไปรากฏชัดจน฿น     นืๅอ
รืไองทีไสัๅนโ ละมีประยคทีไงายโ เมซับซຌอน ละปຓนสิไงทีไคุຌนคย ทัๅง฿นบริบทละรูปบบของถຌอย
ความ อีกทัๅงถຌอยความยังมีสวนทีไชวย฿หຌขຌา฿จงายขึๅนชน มีการบอกลาขຌอความเวຌตวิธีการบอก
อาจตางออกเป มีรูปหรือสัญลักษณ์ทีไคຌนคยประกอบ มีขຌอความทีไบดบังหรือทีไท า฿หຌขຌา฿จเขวຌขว
นຌอยทีไสดุ การตีความกใมีพียงตการชืไอมยงสาระจากจุดหนึไงขຌากับอีกจุดหนึไงทีไอยูติดกัน฿นรืไอง 
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หมายหตุ ฿น PISA โเเเ ระดับ แa ปຓนระดับตไ าสุด ิระดับแี ระดับ แb จัดปຓนตไ ากวาระดับ แ พืไอการศึกษานวนຌม
จาก PISA โเเเ จึงตຌองทียบตไ ากวาระดับ แ กับระดับ แb ละพืไอเม฿หຌสับสน฿นการปรียบทียบ อาจรียกระดับ แa 

ละ แb ปຓนระดับ แ ละตไ ากวาระดับ แ ตามล าดับ หมือน฿น PISA โเเเ 

ทีไมา: http://pisathailand.ipst.ac.th 

 

ผลการประมินการดຌานการอานจากผลการสอบ PISA 

ขຌอมูลจากผลการสอบ PISA 2009 ซึไงจ านวนประทศ฿นครงการทัๅงหมด 65 ประทศ พบวา ฿นกรณีของ
ประทศสมาชิก OECD นักรียนจากกาหลี฿ตຌละฟຂนลนด์มีคาฉลีไยของผลการอานสูงทีไสุด ทากับ 539 ละ 
536 คะนน ตามล าดับ สวนประทศ/ขตศรษฐกิจรวมครงการ นักรียนจากจีน (ซีไยงเฮຌ) มีคะนนการอานสูง
ทีไสุด (ฉลีไย 556 คะนน) ละสูงกวาคาฉลีไยของประทศสมาชิก OECD ซึไงทากับ ไ้โ คะนน 

มืไอปรียบทียบความตกตางกันระหวางประทศสมาชิกกลุม OECD ดຌวยกัน พบวา นักรียนจาก
ประทศมใกซิกมีคะนนตไ าสุด ิ425 คะนน) ตไ ากวาประทศทีไมีคาฉลีไยคะนนสูงสุดถึง 114 คะนน ซึไง PISA 

ระบุวาทียบเดຌกับชองวางของการรียนทีไตางกันกือบ ใ ป฿นรงรียน สวนกรณีของประทศทีไสมัคร฿จขຌารวม
ครงการ พบวา ความตกตางระหวางประทศ/ขตศรษฐกิจ คะนนสูงสุด (จีน (ซีไยงเฮຌ)) กับตไ าสุด ิคีร์กสี
สถานี ตกตางกัน อยูถึง 242 คะนน หรือทียบเดຌกับชองวางของวลารียน฿นรงรียนทีไตกตางกันถึง 6 ป 

นอกจากนีๅ ผลการการประมินการอาน฿น PISA โเเ้ ยังพบวานักรียนหญิงมีคะนนสูงกวานักรียนชาย
฿นทุกประทศ ดยฉลีไยนักรียนหญิงมีคะนนสูงกวา ใ้ คะนนซึไงมากกวาครึไงระดับหรือประมาณเดຌวาหางกัน
ทากับหนึไงปการศึกษา 

ส าหรับการอานของนักรียนเทยจาก PISA 2009 มีคะนนฉลีไย 421 คะนน ฿นภาพรวมอยู฿นล าดับทีไ 
5เ จากทัๅงหมด 65 ประทศ นักรียนสวน฿หญประมาณรຌอยละ 4ใ รูຌรืไองการอานตไ ากวาระดับพืๅนฐาน อีก
ประมาณรຌอยละ 37 รูຌรืไองการอานทีไระดับพืๅนฐาน ิระดับ โี ดังนัๅน จึงมีนักรียนพียงรຌอยละ 20 ทานัๅนทีไมี
ความรูຌละทักษะการอานสูงกวาระดับพืๅนฐาน ละกือบจะเมมีนักรียนทีไรูຌรืไองการอานทีไระดับสูงมาก ิระดับ 5 

ละระดับ 6) มีรຌอยละ 0.3 ทานัๅน  

ทัๅงนีๅ หากพิจารณาระดับการรูຌรืไองการอานพบวา ประทศทีไมีนักรียนทีไระดับ ๆ มาก สวน฿หญปຓน
นักรียนจากประทศ฿นอชีย ใ ประทศ เดຌก ญีไปุຆน สิงคปร์ ละจีน (ซีไยงเฮຌ) ละประทศ OECD 4 ประทศ 

http://pisathailand.ipst.ac.th/
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เดຌก นิวซีลนด์ คนาดา ออสตรลีย ละฟຂนลนด์ ดยประทศหลานีๅนักรียนสวน฿หญมีผลการประมินสูง
ละมีนักรียนนຌอยกวารຌอยละ 5 ทีไตไ ากวาระดับ แ ิแa) อยางเรกใตาม บางประทศมีคะนนฉลีไยสูง ชน กาหลี฿ตຌ
ซึไงมีคะนนฉลีไยสูงทีไสุด฿นบรรดาประทศสมาชิก OECD ตสัดสวนของนักรียนทีไสอบเดຌ฿นระดับ ๆ เมมากนัก 
พียงรຌอยละ แ ทานัๅน นอกจากนีๅ ตามกณฑ์ของ PISA ระดับ โ ปຓนระดับพืๅนฐานทีไนักรียนริไมสดงออกวา
สามารถ฿ชຌประยชน์จากการอาน฿นชีวิตเดຌ หากตไ ากวาระดับนีๅสดงวานักรียนยังรูຌรืไองการอานเมพอทีไจะ฿ชຌ
ประยชน์ ตัวลขทีไบอกปริมาณนักรียนทีไถึงหรือเมถึงระดับนีๅ จึงปຓนสิไงทีไส าคัญ  

PISA ระบุวา เดຌคยมีการติดตามผลของประทศคนาดา ดยพบวานักรียนทีไมีผลการอานเมถึงระดับ โ 
฿น PISA โเเเ พบวา นักรียนปຓนกลุมสีไยงสูงทีไจะประสบความยากล าบาก฿นการรียนหลังระดับมัธยมศึกษา นัไน
คือ นักรียนทีไมีการอานเมถึงระดับ โ ฿น PISA โเเเ ประมาณ รຌอยละ ๆเ เมเดຌศึกษาตอ฿นระดับหลังมัธยม ละ
มักจะลงอย฿นตลาดรงงานระดับตไ า ฿นทางตรงกันขຌาม นักรียนมากกวาครึไงทีไมีการอานระดับ โ หรือสูงกวาเดຌ
ขຌาศึกษาตอ฿นระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ทัๅงนีๅ คาฉลีไย OECD นักรียนมากกวา ไ ฿น 5  ิรຌอยละ ่แี มี
การอานทีไระดับ โ ขึๅนเป ฿นจีน  (ซีไยงเฮຌ) ละกาหลี฿ตຌมีนักรียนพียงรຌอยละ ไ ละ ๆ ตามล าดับทานัๅนทีไมีการ
อานเมถึงระดับ โ สวนประทศเทยมีนักรียนประมาณ แ ฿น ใ ทีไมีการอานทีไระดับ โ นอกจากนีๅ ยังพบวามี
นักรียนเทยถึงรຌอยละ ใแ.็ ทีไมีการอานระดับออน อีกประมาณ รຌอยละ แเ ออนมาก ละมีอีกรຌอยละ แ.โ มี
ระดับการอานออนทีไสุด 

ดังนัๅน หากปรียบทียบผลการศึกษาของนักรียนเทยทียบกับนักรียนจากประทศ฿นอชีย พบวา 
สวนมากนักรียนจากประทศ฿นอชียมีความรูຌละทักษะการอานอยู฿นกลุมสูงสุดกือบทัๅงสิๅน ยกวຌนเทยกับ
อินดนีซียอยู฿นกลุมตไ า ตอินดนีซียมีนวนຌมดีกวาเทยพราะนักรียนมีคะนนสูงขึๅนมืไอทียบกับ PISA โเเเ 
อีกทัๅงเทยมีชองวางหางจากประทศบนสุดทากับ แ.ใ S.D. ซึไงอาจทียบทาวาหางกันทากับวลารียน฿นรงรียน
ถึง ใ ป1 

ทัๅงนีๅ หากตຌองการติดตามผลการประมินการอานจากการสอบ PISA พืไอสะทຌอนความสามารถ฿นการปຓน
นักอานตามนิยามของ PISA คือ การรูຌรืไองการอาน หรือ Reading literacy) นัๅน สามารถปรียบทียบระดับ
คะนนการอานเดຌจาก PISA โเเเ ละ PISA โเเ้ นืไองการประมินทัๅงสองครัๅง฿หຌความส าคัญกับการอานปຓน
ส าคัญ ซึไงจากการปรียบทียบ฿น โ ชวงวลาดังกลาว พบวา คะนนการอานของนักรียนเทยมีนวนຌมลดลง

                                                           
1 http://pisathailand.ipst.ac.th 



 11  
 

คอนขຌางมาก ดยคะนนการอานจากการสอบ PISA โเเเ ละ PISA โเเ้ ทากับ ไใแ ละ ไโแ คะนน
ตามล าดับ 

ภาวะศรษฐกิจของประทศสัมพันธ์กับศักยภาพ฿นการอานของดใก฿นประทศหรือเม 

 อาจมีผูຌตัๅงขຌอสังกตวาประทศทีไพัฒนาลຌว มีศรษฐกิจดี ซึไงอาจวัดจากรายเดຌตอคนตอปสูง หรือมีอัตรา
การขยายตัวทางศรษฐกิจทีไดีลຌว การสนับสนุนดຌานการศึกษา การรียนรูຌของดใก ซึไง฿นกรณีนีๅ คือ ความสามารถ
฿นการอานของดใกจะปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ สวนหนึไงนาจะปຓนความจริง ดยหในเดຌจากความสัมพันธ์
ระหวางคาคะนนการอานตามการสอบ PISA 2009 ซึไงปຓนการสอบทีไนຌนการวัดการอานปຓนส าคัญ กับรายเดຌตอ
คนตอป ิวัดจาก GDP per capita) ทีไมีความสัมพันธ์ละสอดคลຌองเป฿นทางดียวกันปຓนสวน฿หญ ดังรูป  

รูปทีไ แ  กราฟสดงความสัมพันธ์ระหวางคะนนการอาน ละรายเดຌตอคนตอป ิGDP per capita) ป โเเ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะนนการอาน PISA GDP per capita (USD) 
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อยางเรกใตาม อาจมีขຌอยกวຌนส าหรับบางประทศ ซึไงยกปຓน โ กรณี คือ  

- กรณีรก การทีไประทศทีไมีระดับรายเดຌตอคนตอปเมสูงนัก ตมีคะนนฉลีไยการอานอยู฿นระดับสูง 
ตัวอยางทีไหในเดຌชัด คือ กรณีของจีน ิซีไยงเฮຌี ทีไมีคะนนการอานฉลีไยสูงสุดถึง 55ๆ คะนน 
นอกจากนีๅ จีน ิซีไยงเฮຌี ยังมีคะนนฉลีไยอีก โ วิชา คือ คณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ของจีน 
ิซีไยงเฮຌี สูงสุดปຓนอันดับ แ ของการสอบ PISA 2009 อีกดຌวย ดังนัๅน จึงถือวามีความดดดนปຓน
อยางยิไงส าหรับผลการสอบของนักรียนจากจีน ิซีไยงเฮຌี ทีไพิไงขຌารวมการสอบ PISA ปຓนครัๅงรก
฿น PISA 2009  ถึงกระนัๅนกใตาม นักวิชาการบางสวนดยฉพาะฝัດงตะวันตกเดຌออกมาวิพากษ์วา 
นักรียน฿นซีไยงเฮຌสวน฿หญปຓนกลุมทีไมาจากขตมืองทีไรไ ารวยละพียบพรຌอม ตหากประมิน
การศึกษาทัๅงประทศของจีนดຌวยลຌว ผลคะนนนาจะตกตางเปจากนีๅ 

-  กรณีทีไสอง คือ การทีไประทศทีไมีระดับรายเดຌตอคนตอป฿นระดับสูง ตมีคะนนฉลีไยการอานทีไเม
สูงนัก ซึไงหในเดຌชัด฿นกรณีของประทศกาตาร์ ซึไงมຌจะปຓนประทศทีไรไ ารวยจากการสงออกนๅ ามัน
ละกຍาซธรรมชาติ ตคาคะนนการอานพียง ใ็โ คะนน ปຓนตຌน 

ทัๅงนีๅ ฿น โเ อันดับรกของประทศทีไมีคะนนการอานตาม PISA สูง สวน฿หญปຓนประทศสมาชิก฿นกลุม 
OECD ถึง แๆ ประทศ ดยมีพียง ไ ประทศทีไมิเดຌปຓนสมาชิก OECD เดຌก จีน ิซีไยงเฮຌี ทีไอยู฿นอันดับทีไ แ 
ตามทีไเดຌกลาวลຌว฿นขຌางตຌน ฮองกงละสิงคปร์ ซึไงปຓนประทศ฿นอชีย อยู฿นอันดับทีไ ไ ละ 5 ตามล าดับ 
รวมถึงลิกซ์ทนสเตน์ทีไอยูอันดับทีไ แ่ ทัๅงนีๅ หากพิจารณาดยรวมพบวาสวน฿หญปຓนประทศทีไมีฐานะทาง
ศรษฐกิจดี มຌวาหลายประทศประสบภาวะศรษฐกิจถดถอย฿นป โ55โ ิค.ศ. โเเ้) อัตราการติบตทาง
ศรษฐกิจทีไติดลบ ซึไงปຓนผลกระทบมาจากวิกฤติศรษฐกิจซับเพร์มของสหรัฐอมริกา฿นชวงปลายป โ55แ กอนทีไ
จะสงผลกระทบเปทัไวลกกใตาม  

นอกจากนีๅ ประทศ/ขตศรษฐกิจ฿นอชียทีไขຌารวมการสอบละมีคะนนการอานทีไดีกวาเทยซึไงอยู฿น
อันดับทีไ 5เ คือ เทป ละมากຍา ดยประทศทัๅงสองอยู฿นอันดับทีไ โใ ละ โ่ สวนอินดนีซียรัๅงทຌาย฿นอันดับทีไ 
5็ ทัๅงนีๅ หากพิจารณาคะนนการอานของประทศ฿น โเ อันดับรก รวมประทศอชีย พบวา มีพียง กาหลี฿ตຌ 
ฮองกง สวิตซอร์ลนด์ ปลนด์ ลิกซ์ทนสเตน์ ยอรมนี ละอินดนีซีย มีคะนนการอานทีไพิไมขึๅน ดังตาราง 
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ตารางทีไ 5  คะนนการอาน PISA 2009 ละภาวะทางศรษฐกิจของประทศ โเ อันดับรกทีไมีคะนนการอาน PISA 2009 สูงสุด 
ละประทศ฿นอชียทียบกับประทศเทย  

อันดับ ประทศ 
คะนนการอาน (PISA) % GDP Growth GDP per capita (PPP) 

2000 2009 ิโเเ้ี ิ USD in โเเ้ี 
1 จีน ิซีไยงเฮຌีึ - 556 9.2 10,125 

2 กาหลี฿ตຌ 525 539 0.3 2็,็แเ 

3 ฟຂนลนด ์ 546 536 -8.5 ใใ,เ5ไ 

4 ฮองกงึ 525 533 -2.6 44,แ5ไ 

5 สิงคปร์ึ  - 526 -1.0 ไ้,500 

6 คนาดา 534 524 -2.8 37,878 

7 นิวซีลนด ์ 529 521 -2.4 2ๆ,่เ5 

8 ญีไปุຆน 522 520 -5.5 3โ,ใโใ 

9 ออสตรลีย 528 515 1.4 3่,5แ0 

10 นธอร์ลนด ์ - 508 -3.7 ใ้,้เๆ 

11 บลยยีม 507 506 -2.8 35ุๆๆโ 

12 นอร์วย ์ 505 503 -1.6 51,857 

13 สวิตซอร์ลนด ์ 494 501 -1.9 41,785 

14 อสตนีย - 501 -14.3 17,886 

15 สหรัฐอมริกา 504 500 -3.1 45,461 

16 เอซ์ลนด ์ 507 500 -6.8 37,943 

17 ปลนด ์ 479 500 1.6 18,029 

18 ลิกซ์ทนสเตน์ึ 483 499 -0.5 89,400 

19 สวีดน 516 497 -5.0 36,148 

20 ยอรมน ี 484 497 -5.1 34,266 

23 เทป ิเตຌหวันีึ - 495 -1.8 31ุ782 

 

คาฉลีไย OECD 5เเ 492  -  - 

โ่ มากຍาึ - ไ่็ แ.เ ใใ,เเเ 

50 เทย* 431 421 -2.3 8,494 

57 อินดนีซียึ 371 402 4.6 4,102 
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ึ ประทศทีไสมัคร฿จขຌารวมครงการ  
ทีไมา:  จากการรวบรวมขຌอมูลดยฝຆายวิชาการ ส านักงานอุทยานการรียนรูຌ 

 

บทสรุป 

PISA (Programme for International Student Assessment) ปຓนครงการประมินผลนักรียน
นานาชาติ ดยนຌนประมินผลการศึกษาของประทศสมาชิกองค์การพืไอความรวมมือละพัฒนาทางศรษฐกิจ 
ิOECD) พืไอปรียบทียบศักยภาพ฿นการขงขันของยาวชน฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานจากนักรียนวัย แ5 ป
ของประทศนัๅนโ ปຓนส าคัญ ภาย฿ตຌหลักการพืๅนฐานทีไวา คุณภาพของการศึกษาปຓนตัวชีๅวัดศักยภาพของการ
พัฒนาทางศรษฐกิจ ซึไงผลการประมินเมบอกพียงคุณภาพของการศึกษา ณ ขณะปัจจุบัน ตจะสะทຌอน
ศักยภาพของพลมืองถึงความสามารถ฿นการขงขัน฿นอนาคตดຌวย ทัๅงนีๅ นอกจากประทศ฿น OECD ลຌว ยังมี
ประทศตางโ กวา ใเ ประทศ/ขตศรษฐกิจทีไสมัคร฿จขຌารวมการสอบดังกลาว รวมถึงประทศเทย 

การสอบวัดระดับการอานของ PISA นอกหนือจากวิชาคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ เดຌนຌนการวัด
ความรูຌละทักษะทีไจะขຌา฿จรืไองราว การตีความหรือปลความหมายของขຌอความทีไเดຌอาน ละประมินคิดชิง
วิคราะห์ปຓนส าคัญ ดยการสอบ PISA 2000 ละ PISA 2009 เดຌนຌนการวัดระดับการอานปຓนหลัก ผลการสอบ
พบวา คะนนการอานของนักรียนเทยมีนวนຌมลดลงคอนขຌางมาก ดยคะนนการอานจากการสอบ PISA โเเเ 
ละ PISA โเเ้ ทากับ ไใแ ละ ไโแ คะนนตามล าดับ ละหากปรียบทียบผลการศึกษาของนักรียนเทย
ทียบกับนักรียนจากประทศ฿นอชีย พบวา สวนมากนักรียนจากประทศ฿นอชียมีความรูຌละทักษะการอาน
อยู฿นกลุมสูงสุดกือบทัๅงสิๅน ยกวຌนเทยกับอินดนีซียอยู฿นกลุมตไ า ตอินดนีซียมีนวนຌมดีกวาเทยพราะ
นักรียนมีคะนนสูงขึๅนมืไอทียบกับ PISA โเเเ 

หากพิจารณาความสัมพันธ์ของคะนนการอาน PISA โเเ้ ละภาวะทางศรษฐกิจของประทศ ดย
ประมินจากกับรายเดຌตอคนตอป ิวัดจาก GDP per capita) พบวา ทัๅงสองทีไมีความสัมพันธ์ละสอดคลຌองเป
฿นทางดียวกันปຓนสวน฿หญ ยกวຌนพียงบางประทศทานัๅน อาทิ การทีไประทศทีไมีระดับรายเดຌตอคนตอปเมสูง
นัก ตมีคะนนฉลีไยการอานอยู฿นระดับสูงของจีน ิซีไยงเฮຌี ปຓนตຌน 

ดังนัๅน จากขຌอมูลขຌางตຌนจะพบวา ผลการสอบการวัดระดับการอานของ PISA นาจะสะทຌอนศักยภาพ฿น
การอานของดใกเทยมืไอทียบนานาชาติเดຌ฿นระดับหนึไง ละมีความจ าปຓนอยางยิไงทีไผูຌดูล฿นระดับนยบายดຌาน
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การอานละการสงสริมการอาน฿นประทศเทยควรทบทวนกระบวนการรียนรูຌการอานของดใกเทย ทัๅงการรียน
ตามต ารา฿นระบบการรียน ละการสงสริมการอาน฿นรูปบบตางโ พืไอน ามาปรับปรุงละกຌเขทิศทาง฿นการ
สงสริมละสนับสนุนการรียนรูຌ฿นรูปบบการอาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

ทัๅงนีๅ หนวยงานทีไกีไยวขຌองเมควรทีไจะด านินการพียงสืบสาะหรือวิคราะห์นวทางทีไประสบความส ารใจ
฿นการท าขຌอสอบพียงอยางดียว หรือกระตือรือรຌนพียงนຌนการอบรมตรียมพรຌอมกอนสอบ฿นชวงวลาสัๅนโ ซึไง
อาจจะปຓนทางลัดชวย฿หຌการสอบประสบความส ารใจ฿นระบบการสอบขงขันอยางทีไหลายคนคยชิน ซึไงเม
พียงพอตอสรຌางประชาชน฿หຌปຓนผูຌรักการอานเดຌอยางทຌจริง ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรถอดบทรียนหรือ
ศึกษานวทางของประทศทีไพัฒนาลຌวทีไประสบความส ารใจ฿นการสรຌางนักอานอยางจริงจัง พราะทุกคนทราบกัน
ดีอยูลຌววา การสรຌางนิสัยรักการอาน ความสามารถ฿นการอานชิงวิคราะห์ สังคราะห์ขຌอมูลประกอบการอาน
ละการรียนรูຌของประชาชน฿นชาติตຌอง฿ชຌวลาบมพาะสรຌางสริมนิสัยตัๅงตวัยดใก ดังนัๅน ผลการสอบ PISA จึง
สมือนปຓนครืไองมือหนึไงทีไชวย฿หຌภาครัฐละหนวยงานทีไกีไยวขຌองเดຌตระหนักละหันมา฿หຌความส าคัญกับการ
ตรียมพรຌอมดใกละยาวชน฿หຌปຓนนักอาน นักรียนรูຌ ประกอบเปดຌวยทักษะ฿นการวิคราะห์ละการสังคราะห์
ขຌอมูลเดຌ ซึไงดังกลาวลຌวนปຓนรากฐานทีไส าคัญ฿นการทีไจะพัฒนาคน พัฒนาชาติ฿นทุกโ ดຌานตอเป 

ขຌอมูลละวใบเซต์ทีไกีไยวขຌอง 

ขຌอมูล 
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