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ขอคนพบจาก
PISA 2018: ปจจัย
ที่มีความสัมพันธ
กับผลการประเมิน
ดานการอาน
การอานเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของเราทุกคน
เนื่องจากชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและชวยใหเรา
ไดรบั ขอมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
จึงไมสามารถปฏิเสธไดวา ทักษะการอานเปนสิง่ จําเปนสําหรับ
ชีวติ มนุษย อยางไรก็ตาม ความกาวหนาของเทคโนโลยีสง ผล
ใหวธิ กี ารอานและการแลกเปลีย่ นขอมูลเปลีย่ นแปลงไปจาก
อดีตทีม่ เี พียงการอานจากสือ่ สิง่ พิมพเทานัน้ โดย PISA 2018
เปนรอบการประเมินลาสุดที่เนนการประเมินดานการอาน
เปนหลักซึง่ ไดประเมินความฉลาดรูด า นการอานใหสอดคลอง
กับโลกดิจทิ ลั ในปจจุบนั โดยมีทงั้ การใชแหลงขอมูลเดียวและ
หลายแหลงขอมูล รวมถึงมีการใชบทอานทีห่ ลากหลายดวย
เมือ่ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงคะแนนตัง้ แตการประเมินรอบ
แรกใน PISA 2000 จนถึง PISA 2018 พบวา ผลการประเมิน
ดานการอานของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ ง
และนักเรียนไทยทัง้ กลุม ทีม่ คี ะแนนสูงและกลุม ทีม่ คี ะแนนตํา่
ตางก็มีจุดออนอยูที่ดานการอาน ดังนั้น การยกระดับความ
สามารถดานการอานของนักเรียนจึงถือเปนความทาทาย
ที่สําคัญสําหรับระบบการศึกษาไทย

จากการวิเคราะหทาง Data Science ดวยเทคนิค Random Forest โดยใชขอมูลของ PISA 2018 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญตอ
ผลการประเมินของประเทศ ซึ่งตัวแปรที่นํามาวิเคราะหเปนขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนและการตอบแบบสอบถามจากผู
บริหารโรงเรียน ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหของกลุมตัวแปรที่เกี่ยวของกับการอาน ไดขอคนพบวา มี 3 ปจจัยที่มีความสําคัญและสัมพันธกับ
คะแนนการอานของประเทศไทย ไดแก การรูคิด (Meta-cognition) ในการอานของนักเรียน ความเพลิดเพลินในการอานของนักเรียน
และความหลากหลายของการอานทั้งในแงของรูปแบบของบทอานและประเภทของบทอาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรูค
 ด
ิ (Meta-cognition) ในการอานของนักเรียน
PISA 2018 ไดสอบถามนักเรียนถึงกลวิธหี รือกลยุทธ (Strategies) ทีน่ กั เรียนใชในการอานและทําความเขาใจบทความตาง ๆ เพือ่ ใหบรรลุ
เปาหมายในการอาน 3 ดาน ไดแก การเขาใจและจดจํา (Understanding and remembering) การสรุปความ (Summarizing) และ
การประเมินความนาเชือ่ ถือ (Assess credibility) ซึง่ คําตอบของนักเรียนจะถูกนําไปสรางเปนดัชนีการรูค ดิ โดยใชกลยุทธการอาน 3 ดานดังกลาว
ผลการวิเคราะหพบวา ดัชนีการรูคิดในการอานทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธกับคะแนนการอานของนักเรียนไทย โดยเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธ
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สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมตัวแปรที่เกี่ยวของกับการอาน และเมื่อพิจารณาคาดัชนีการรูคิดในแตละดาน พบวา นักเรียนไทยมีคาดัชนี
การรูค ดิ ดานการเขาใจและจดจํา (-0.31) มากทีส่ ดุ รองลงมาคือคาดัชนีการรูค ดิ ดานการสรุปความ (-0.54) และคาดัชนีการรูค ดิ ดานการประเมิน
ความนาเชือ่ ถือ (-0.71) ตามลําดับ โดยทัง้ 3 ดาน มีคา ดัชนีนอ ยกวาคาดัชนีเฉลีย่ ของประเทศสมาชิก OECD1 แตเมือ่ พิจารณาตามกลุม โรงเรียน2
พบวา นักเรียนจากกลุม โรงเรียนทีเ่ นนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย มีคา ดัชนีการรูค ดิ ในแตละดาน
มากกวาคาดัชนีของประเทศ ดังแสดงในรูป 1
รูป 1 คาดัชนีการรูคิดในการอานของนักเรียนไทย จําแนกตามกลุมโรงเรียน
ดัชนีการรูค ดิ ดานการเขาใจและจดจํา

ดัชนีการรูค ดิ ดานการสรุปความ

ดัชนีการรูค ดิ ดานการประเมินความนาเชือ่ ถือ

1.00
0.80
0.60

-0.31
-0.54

-0.07

0.29

-0.71

-0.74

-0.54

-0.39
-0.57

-0.41
-0.61
-0.71

-0.57

-0.42

.

-0.77
-0.78

.

-0.19

.

0.05

.

)

-0.09
-0.44

.

(

-0.70

-0.76
-0.80

-0.80

-0.56

-0.20
-0.40
-0.60

)

-0.21

0.00

.

(

-0.46

0.20

0.47

0.40

-1.00

ความเพลิดเพลินในการอานของนักเรียน
PISA 2018 ไดสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการอานเพื่อความเพลิดเพลินในแงมุมตาง ๆ โดยสอบถามวา นักเรียนเห็นดวยมากนอยเพียงใด
เกีย่ วกับการอาน เชน การอานหนังสือเปนงานอดิเรก และการพูดคุยเกีย่ วกับหนังสือกับผูอ นื่ แลวนําคําตอบทีไ่ ดไปสรางเปนดัชนีความเพลิดเพลิน
ในการอาน ผลการวิเคราะหพบวา ความเพลิดเพลินในการอานของนักเรียนหรือการทีน่ กั เรียนไดอา นสิง่ ทีต่ นเองสนใจมีความสัมพันธกบั คะแนน
การอาน นอกจากนี้ ยังพบวา ดัชนีความสนใจของครูและดัชนีการกระตุน ใหนกั เรียนสนใจการอานมีความสัมพันธกบั ความเพลิดเพลินในการอาน
ของนักเรียน กลาวคือ หากนักเรียนรับรูวาครูมีความกระตือรืนรนใหความสนใจในการสอน และครูคอยกระตุนและชี้แนะใหนักเรียนเกิด
ความสนใจในการอานก็จะสงผลตอความเพลิดเพลินในการอานของนักเรียนดวย ดังนั้น ปจจัยดานความเพลิดเพลินในการอาน ความสนใจ
ของครู และการกระตุนใหนักเรียนสนใจการอานของครู ลวนมีความสัมพันธกับคะแนนการอาน เมื่อพิจารณาคาดัชนีของแตละปจจัยพบวา
นักเรียนไทยมีคาดัชนีความเพลิดเพลินในการอาน (0.27) คาดัชนีความสนใจของครู (0.33) และคาดัชนีการกระตุนใหนักเรียนสนใจการอาน
(0.42) มากกวานักเรียนจากประเทศสมาชิก OECD

ความหลากหลายของการอาน
นอกจากการรูคิดในการอานและความเพลิดเพลินในการอานของนักเรียนแลว ผลการวิเคราะหยังพบวา การอานเนื้อเรื่องที่หลากหลาย
ทั้งในแงของรูปแบบของบทอานและประเภทของบทอานมีความสัมพันธกับคะแนนการอานดวย สําหรับความหลากหลายของรูปแบบ
ของบทอานเพื่อการเรียน PISA ไดสอบถามนักเรียนวา ในชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา นักเรียนตองอานบทอานประเภทตาง ๆ เพื่อการเรียนบอย
เพียงใด โดยพบวา ในชวงหนึ่งเดือนกอนสอบ นักเรียนไทยประมาณ 30% รายงานวาไดอานบทอานในแตละรูปแบบบอยครั้ง โดยเฉพาะบท
อานในรูปแบบดิจิทัลและหนังสืออานเลน (41% และ 33% ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม ยังมีนักเรียนไทยประมาณ 15% ที่รายงานวาไมไดอาน
บทอานในแตละรูปแบบเลย ดังแสดงในรูป 2
1 PISA กําหนดใหคาดัชนีเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD เทากับ 0 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1
2 กลุมโรงเรียน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อปท.) กลุมโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัย (สาธิต) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกลุมโรงเรียนที่เนนทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (เนนวิทย)
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รูป 2 รอยละของนักเรียนไทยที่รายงานถึงความบอยครั้งในการอานบทอานแตละรูปแบบเพื่อการเรียน ในชวงหนึ่งเดือนกอนสอบ

15

บทอานที่ประกอบดวยแผนผังหรือแผนที่

25

17

บทอานที่ประกอบดวยตารางหรือกราฟ

26

17

หนังสืออานเลน (เชน นวนิยาย เรื่องสั้น)
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บทอานในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งบทความ
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สําหรับความหลากหลายของประเภทของบทอาน PISA ไดสอบถามนักเรียนวา นักเรียนอานบทอานแตละประเภทตามความตองการ
ของนักเรียนเองบอยเพียงใด ทั้งที่เปนกระดาษและบนอุปกรณดิจิทัล ซึ่งพบวา นักเรียนไทยสวนใหญอานหนังสือการตูนและหนังสืออานเลน
มากที่สุด (54%) รองลงมาคือหนังสือที่ไมใชหนังสืออานเลน เชน หนังสือที่ใหความรูและสารคดี (43%) นิตยสาร (25%) และหนังสือพิมพ
(24%) ตามลําดับ ดังแสดงในรูป 3
รูป 3 รอยละของนักเรียนไทยที่รายงานวาไดอานบทอานแตละประเภทตามความตองการของตนเอง
หลายครั้งตอเดือนหรือมากกวา
หนังสือพิมพ
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การสงเสริมสมรรถนะดานการอาน
ผลการประเมินของ PISA ในแตละรอบการประเมิน พบวา ความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธกับความฉลาดรูดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร กลาวคือ สมรรถนะดานการอานคือรากฐานสําคัญของการเรียนรูในดานอื่น ๆ ของนักเรียนนั่นเอง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสู
ระบบดิจทิ ลั ของโลกในปจจุบนั สงผลใหในแตละวันประชากรโลกจําเปนตองอานขอมูลในปริมาณมหาศาลทีต่ า งมีความสําคัญ เพือ่ ตอบสนองตอ
การเปลีย่ งแปลงดังกลาว ระบบการศึกษาจึงควรเตรียมความพรอมใหเยาวชนมีความฉลาดรูด า นการอาน ซึง่ ไมเฉพาะสําหรับการอานบนสือ่ สิง่ พิมพ
แตรวมถึงการอานบนสื่อดิจิทัลดวย โดยนักเรียนจะตองสามารถทําความเขาใจกับสิ่งที่ไดอาน สามารถนําไปใช ประเมิน สะทอนออกมา
เปนความคิดเห็นของตนเอง และมีความรักและผูกพันกับการอาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย พัฒนาความรูและศักยภาพ และการมีสวนรวม
ในสังคมได
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เมือ่ พิจารณาผลการวิเคราะหปจ จัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ผลการประเมิน
ดานการอานใน PISA 2018 ของประเทศไทยขางตน จึงมีขอ เสนอแนะ
ในการสงเสริมสมรรถนะดานการอานของนักเรียนไทย ดังนี้
ส่งเสริมให้มก
ี ารรูค
้ ด
ิ ในการอ่าน

การรูค ดิ ในการอานมีความสัมพันธกบั คะแนนการอานมากทีส่ ดุ
และในภาพรวมนักเรียนไทยมีคาดัชนีการรูคิดในการอานตํ่าในทุกดาน

พิมพและเผยแพรโดย

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

ครูควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให
นักเรียนมีกลยุทธหรือเทคนิคในการอาน
เชน การอภิปรายสิง่ ทีอ่ า นกับเพือ่ นรวมชัน้ เรียน การสรุป
สาระสําคัญจากสิง่ ทีอ่ า นเปนคําพูดของตนเอง และการตรวจสอบ
แหลงทีม่ าของขอมูล เพือ่ ใหนกั เรียนสามารถจดจํา เขาใจ สรุปความ
หรือวิเคราะหความนาเชื่อถือของบทอานได

PISA Thailand
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ส่งเสริมการอ่านเพือ
่ ความเพลิดเพลินและความหลากหลายของการอ่าน

นอกจากการอานเพือ่ ความเพลิดเพลินจะมีความเชือ่ มโยงกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแลว ขอมูลจากหลายการวิจยั ยังพบวา
การอานเพือ่ ความเพลิดเพลินชวยสงเสริมทักษะทางสังคมและความเปนอยูท ดี่ ขี องนักเรียนดวย ทัง้ นี้ จากผลการวิจยั อืน่ พบวา คุณภาพ
ของความสัมพันธระหวางนักเรียนกับผูปกครอง และคุณภาพของความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู มีความสัมพันธกับการอานเพื่อ
ความเพลิดเพลินของนักเรียน ดังนั้น การสงเสริมการอานเพื่อความเพลิดเพลินจึงสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากที่บานและโรงเรียน อีกทั้ง นักเรียน
ยังควรไดรับการสงเสริมใหไดอานเนื้อเรื่องที่มีการใหขอมูลในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการอานจากบทอานหลากหลายประเภทควบคูกันไป
ดวย ซึ่งสอดคลองกับการอานในชีวิตจริง
• ครูและผูปกครองควรใหความใสใจและกระตุนใหนักเรียนเกิดการอานเพื่อความเพลิดเพลิน
โดยอาจเริ่มตนจากการเปดโอกาสใหนักเรียนไดอานในสิ่งที่นักเรียนสนใจ เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
เกิดความเพลิดเพลินในการอาน ซึ่งอาจนําไปสูการอานเพื่อความเพลิดเพลินดวยตัวนักเรียนเองในอนาคต
• สงเสริมใหอานเนื้อเรื่องที่มีการใหขอมูลในหลากหลายรูปแบบ
เชน กราฟ แผนภาพ แผนผัง แผนที่ ตาราง อินโฟกราฟก ลิงกขอมูล และการโตตอบทางอีเมล
• สงเสริมใหอานจากบทอานหลากหลายประเภท
เชน บทความ บทวิเคราะห ขาว หนังสือการตูน นิตยสาร นิยาย แผนพับ ปายประกาศ บล็อกสวนตัว
โพสตบนกระดานสนทนา และการสนทนาทางเครือขายสังคมออนไลน
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