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ของผูเ้รียนชั้นประถมศกึษาปีที ่1  

ปกีารศกึษา ๒๕62 
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วิษณ ุทรพัยส์มบตั ิ
ผูอ้ านวยการส านกัทดสอบทางการศกึษา สพฐ. 

 
1. หลกัการและเหตผุล 

ความสามารถด้านการอ่าน (Reading) ถือเป็นความสามารถจ าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่มีประโยชน์
อย่างยิ่งในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าไปสู่
การยกระดับคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” จึงได้มอบหมายให้ส านักทดสอบทางการศึกษา ท าการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นมา  

ในปีการศึกษา 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถด้านการอ่าน 
ออกเสียง และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ให้ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการวินิจฉัย
ข้อบกพร่องด้านการอ่านของผู้เรียน น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปรายบุคคลต่อไป 
2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
3. กลุม่เปา้หมาย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการจัดสอบให้กับผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 
ตารางที ่1 จ านวนโรงเรยีนและจ านวนผูเ้ขา้สอบเพื่อประเมนิความสามารถด้านการอา่นของผูเ้รยีน ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 1  

   ปกีารศกึษา 2562 ในแตล่ะสงักดั 
 

ที ่ สงักดั 
โรงเรยีนทีเ่ข้าสอบ นักเรยีนทีเ่ข้าสอบ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26,702 87.45 531,684 67.05 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2,150 7.04 163,456 20.61 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 45 0.15 3,483 0.44 
4. ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 431 1.41 32,799 4.14 
5. ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 10 0.03 1,378 0.17 
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 970 3.18 56,708 7.15 
7. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 218 0.71 3,440 0.43 
8. โฮมสคูล 8 0.03 66 0.01 
 ระดบัประเทศ 30,534 100.00 793,014 100.00 
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4. ก าหนดการประเมนิ 
 4.1 วนัท าการประเมนิ 

ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์  2563 
 4.2 วนัประกาศผลการประเมนิ 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 
5. กรอบเนือ้หาในการประเมนิ 

5.1 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง (อ่านเป็นค า อ่านเป็นประโยค และอ่านเป็นข้อความ) 
5.2 ความสามารถด้านการอ่านรูเ้รื่อง (อ่านเป็นค า อ่านเป็นประโยค และอ่านเป็นข้อความ) 
หมายเหตุ  ค าที่ใช้ในแบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน เป็นค าที่อยู่ในบัญชีค าพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ก าหนดโดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2554 
6. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 2 ฉบับ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที ่2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมินการอา่นของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2562 
 

ฉบบัที ่
ตอนที ่ ดา้น รปูแบบขอ้สอบ จ านวน 

ขอ้สอบ  
คะแนน

เตม็ 
 

1. การอ่าน 
รู้เร่ือง 

1 การอ่านรู้เร่ืองเป็นค า ข้อสอบจับคู่ค ากับภาพ 10 ค า 10 
ข้อสอบเขยีนประโยคจากภาพ 5 ภาพ 10 

2 การอ่านรู้เร่ืองเป็นประโยค ข้อสอบแบบเลือกตอบ 10 ประโยค 20 
3 การอ่านรู้เร่ืองเป็นข้อความ ข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ข้อความ 10 

2. การอ่าน 
    ออกเสยีง 

1 การอ่านออกเสียงเป็นค า การประเมินภาคปฏิบัติ 20 ค า 10 
2 การอ่านออกเสียงประโยค การประเมินภาคปฏิบัติ 10 ประโยค 20 
3 การอ่านออกเสียงข้อความ การประเมินภาคปฏิบัติ 1 ข้อความ 20 

 
7. ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่น  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

7.1  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสยีง ด้านการอ่านรู้เรื่อง และรวม 2 ด้าน ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามสังกัด 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน จ าแนกตามสังกัด สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 68.50  โดยหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (78.55)  รองลงมาคือโฮมสคูล (75.86) และส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (75.59) 
ตามล าดับ ส่วนสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (54.19)  

2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 72.81 โดยหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (79.14)  รองลงมาคือ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (76.77) และ โฮมสคูล (73.46) 
ตามล าดับ ส่วนสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (66.29)  
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3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรวมทั้ง 2 ด้าน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย 70.66  โดยหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (78.85)  รองลงมาคือ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (76.18) และ โฮมสคูล (74.66) 
ตามล าดับ ส่วนสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (60.24)  
ตารางที ่3 คะแนนเฉลีย่รอ้ยละของผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นออกเสยีง ดา้นการอา่นรูเ้รือ่ง  
              และรวม 2 ดา้น ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2562  จ าแนกตามสงักดั 

ที ่ สงักดั 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

การอา่นออกเสยีง การอา่นรูเ้รือ่ง รวม 2 ดา้น 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 67.49 72.52 70.01 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 70.78 73.34 72.06 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 78.55 79.14 78.85 
4. ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 72.40 71.76 72.08 
5. โฮมสคูล 75.86 73.46 74.66 
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 67.09 71.69 69.39 
7. ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 75.59 76.77 76.18 
8. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 54.19 66.29 60.24 

ระดบัประเทศ 68.50 72.81 70.66 
 

7.2  ผลการเปรยีบเทยีบผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1  
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562  

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน ของระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ภาพรวมความสามารถทั้ง  
2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มข้ึน (1.97) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่าน 
รู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มข้ึนทั้งสองด้าน  (2.37 และ 1.57) ตามล าดับ 

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ภาพรวม
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มข้ึน (1.57) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียงและ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มข้ึนทั้งสองด้าน  (1.79 และ 1.34) ตามล าดับ 
ตารางที่  4  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
               ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ของภาพรวมระดับประเทศ 
 

ปกีารศกึษา 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

อา่นออกเสยีง อา่นรูเ้รือ่ง รวมทัง้ 2 ดา้น 
2561 66.13 71.24 68.69 
2562 68.50 72.81 70.66 
ผลต่าง 2.37 1.57 1.97 
สรปุผล เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ 
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ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินสามารถด้านการอ่านของผู้ เ รียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
               ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปกีารศกึษา 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

อา่นออกเสยีง อา่นรูเ้รือ่ง รวม 2 สมรรถนะ 
2561 65.70 71.17 68.44 
2562 67.49 72.52 70.01 
ผลต่าง 1.79 1.35 1.57 
สรปุผล เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ 

 
7.3  จ านวนและรอ้ยละของนกัเรยีนจ าแนกตามระดบัคณุภาพ ในการประเมนิความสามารถดา้นการอา่น 

 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2562  
 จากตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ในการประเมินความสามารถ
ด้ า นก า ร อ่ า น  ช้ั นป ร ะถม ศึกษาปี ที่  1 ปี ก า ร ศึ กษา  2562 ใ นภาพร วม ร ะดั บป ร ะ เ ทศ  พบ ว่ า  
ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 48.38) รองลงมา คือ ระดับดี 
(25.87) และพอใช้ (14.21) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านการอ่านออกเสียง นักเรียน  
ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 48.46) รองลงมา คือ ระดับดี (21.06) และปรับปรุง (17.43) 
ตามล าดับ  ส่วนในด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 50.52) รองลงมา 
คือ ระดับดี (28.56) และพอใช้ (12.78) ตามล าดับ 

จากตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ในการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่ าน ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ปีการ ศึกษา 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 46.27) รองลงมา 
คือ ระดับดี (27.79) และพอใช้ (14.56) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านการอ่านออกเสียง 
นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 46.02) รองลงมา คือ ระดับดี (22.80) และปรับปรุง 
(17.45) ตามล าดับ  ส่วนในด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 49.08) 
รองลงมา คือ ระดับดี (30.18) และพอใช้ (12.83) ตามล าดับ 
ตารางที ่6 จ านวนและรอ้ยละของนกัเรยีนจ าแนกตามระดบัคณุภาพ ในการประเมนิความสามารถดา้นการอา่น  

    ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2562 ในภาพรวมระดบัประเทศ 
 

 
สมรรถนะ 

จ านวนและร้อยละนกัเรยีน จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 
ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การอ่าน 
ออกเสียง 

384,280 48.46 167,034 21.06 103,486 13.05 138,205 17.43 

การอ่าน 
รู้เร่ือง 

400,628 50.52 226,493 28.56 101,335 12.78 64,552 8.14 

รวม 2 ดา้น 383,687 48.38 205,159 25.87 112,706 14.21 91,463 11.53 
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ตารางที ่7 จ านวนและรอ้ยละของนกัเรยีนจ าแนกตามระดบัคณุภาพ ในการประเมนิความสามารถดา้นการอา่น  
    ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2562 ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

 
สมรรถนะ 

จ านวนและร้อยละนกัเรยีน จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 
ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การอ่านออก

เสียง 
244,669 46.02 121,214 22.80 73,027 13.74 92,766 17.45 

การอ่าน 
รู้เร่ือง 

260,938 49.08 160,435 30.18 68,192 12.83 42,114 7.92 

รวม 2 
สมรรถนะ 

245,999 46.27 147,732 27.79 77,423 14.56 60,529 11.38 

 
8. ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา  

จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี ้

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาวิเคราะห์
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องทางด้านการอ่านของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน  

2. สถานศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการอ่านของผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในช้ันเรียน และการก ากับ ติดตามในการแก้ไข
ข้อบกพร่องด้านการอ่านของครูผู้สอนแต่ละคน 

3. ครูผู้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จะต้องท าการวินิจฉัยข้อบกพร่องเกี่ยวกับการอ่านค าของ
นักเรียนแต่ละคน เพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งน าไปเป็นข้อมูลในการออกแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย 

4. ครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ัน ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับหมวดค าในบัญชีค าพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน 
ที่ก าหนดโดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และออกแบบ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทุกค าพื้นฐานในแต่ละระดับช้ัน 

 


