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 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ผมมีโอกาสได้อ่านผลการประเมิน PISA 2018 จาก page ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. (page : IPST Thailand) 

ซึ่งทาง สสวท. ได้สรุปผลการประเมิน PISA 2018 ออกมาในลักษณะของบทสรุปผู้บริหาร และลักษณะ
ของ Infographic เม่ืออ่านทั้งสองแหล่งจะพบว่า ผลการประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทยเราน้ัน                    
มีบทสรุปผลการประเมินส้ัน ๆ คือ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีแนวโน้มไม่เปล่ียนแปลง              

แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เมื่ออ่านบทสรุปเสร็จแล้ว คําถามของผมคือ เราควรดีใจ หรือ เสียใจ หรือ เฉย ๆ  
PISA มีกรอบระยะเวลาการประเมินทุก ๆ 3 ปี โดยมุ่งประเมินใน 3 ด้านคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และการอ่าน ซึ่งในรอบการประเมินแต่ละครั้งน้ัน จะมีจุดเน้นการประเมินที่ไม่เหมือนกัน เช่น ปี 2015 มุ่งเน้น           
การประเมินไปท่ีเรื่องวิทยาศาสตร์ ปี 2018 มุ่งเน้นการประเมินไปที่เรื่องการอ่าน และปี 2021 มุ่งเน้นการประเมิน
ไปท่ีเรื่องคณิตศาสตร์ เป็นต้น ท่ีสําคัญคือ PISA มุ่งเน้นประเมินไปท่ีนักเรียนอายุ 15 ปี หรือเรียนอยู่ช้ัน ม.3 

โดยส่วนตัวผมชอบลักษณะโจทย์ของ PISA  
เน่ืองจากองค์ประกอบหลักของข้อสอบ PISA จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ สถานการณ์ คําถาม และ

คําตอบ กล่าวคือ 
สถานการณ์จะพยายามใช้สถานการณ์ที่ เ กิดข้ึนได้จริงในชีวิตประจําวันของนักเรียน ซึ่งอาจเป็น

สถานการณ์ในระดับพื้นท่ี หรือระดับสากล 
คําถาม เป็นคําถามท่ีมุ่งถามเพื่อให้นักเรียนคิดข้ันสูง คิดเชิงเหตุผล ทําไม ทําไม และทําไม? 
คําตอบ ก็ต้องเป็นคําตอบท่ีมุ่งให้นักเรียนแสดงถึงเหตุผลว่า เพราะอะไร เพราะอะไร และเพราะอะไร?     

แต่ “เพราะอะไร” น้ันนักเรียนต้องให้เหตุผลบนฐานของหลักวิชาท่ีได้ร่ําเรียนมา 
ขอขยายความเพื่อสนับสนุน “ความชอบ” ในแต่ละส่วน ตามความเข้าใจดังน้ีครับ 
สถานการณ์ : PISA ใช้สถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้จริงในชีวิตประจําวันของนักเรียนเป็นส่ิงเร้า ซ่ึงตรงน้ีโดนใจ

ผมเป็นอย่างย่ิง เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าระบบการศึกษาจะมีลักษณะอย่างไรก็ตาม แต่เป้าหมายสุดท้ายควรจะ
มุ่งเน้นไปท่ี การเตรียมคนเพื่อเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

ส่ิงเร้าที่เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้จริงในชีวิตประจําวันของนักเรียน ก็พอจะคาดเดาได้ว่า เม่ือนักเรียน
(ไทย) เจอเหตุการณ์แบบน้ี นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือหาคําตอบโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีร่ําเรียน
มาได้อย่างไร? ซ่ึงนักเรียนช้ัน ม.3 ควรเป็นวัยที่มีความคิด “ฟุ้งกระจาย” 

คําถาม : PISA ใช้คําถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นสําคัญ 
ถาม “ทําไม” มากกว่า “มีอะไร” ถาม “ถ้าแบบน้ี” มากกว่า “ก ข ค หรือ ง” หรือถาม “บอกเหตุผล” มากกว่า 
“ข้อไหนถูก ข้อไหนผิด” เป็นต้น และกระบวนการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เราเป็นอย่างไร? 



คําตอบ : PISA มุ่งการหาคําตอบโดยพยายามให้นักเรียนได้ใช้ความคิดข้ันสูง (ตามทฤษฎีของ Bloom) 
เช่น การให้เหตุผล การแปลความ การตีความ การขยายความจากเร่ืองท่ีอ่าน การเปรียบเทียบ การอภิปราย             
การอธิบาย การยกตัวอย่างประกอบ เป็นต้น 

ย้อนกลับไปที่ผลการประเมินด้านการอ่านท่ีบทสรุปได้สรุปออกมาว่า ผลการประเมินด้านการอ่าน                 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 

จากบทสรุป ผมเข้าใจว่านักเรียนไทยอ่านหนังสือออก แต่ไม่รู้ว่าเน้ือหาภายในเรื่องที่อ่านน้ันมันมีอะไร
ซ่อนอยู่บ้าง? ผมยังไม่มองลบ ขนาดมองไปว่าหรือว่านักเรียนไทยเราอ่านหนังสือไม่ออก ม.3 ต้องอ่านหนังสือออก 

ผมลองไปหาคํานิยามเรื่องการอ่านของ PISA จาก website สสวท. พบว่า 
PISA ให้นิยามความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading literacy) หมายถึง ความรู้และทักษะท่ีจะเข้าใจ

เรื่องราวและสาระของส่ิงที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และประเมิน คิดวิเคราะห์ 
ย้อนกลับไปถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน  

นิยามเรื่องการอ่านของ PISA จึงมีความหมายกว้างกว่าการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องในส่ิงท่ีอ่าน                  
ตามตัวอักษรเท่าน้ัน แต่การอ่านยังได้รวมถึงความเข้าใจเรื่องราวสาระของเน้ือความ สามารถคิดพิจารณาถึง
จุดมุ่งหมายของการเขียน สามารถนําสาระจากข้อเขียนไปใช้ในจุดมุ่งหมายของตน และทําให้สามารถมีส่วนร่วมใน
สังคมสมัยใหม่ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนข้ึน ด้วยการส่ือสารจากข้อเขียน 

เป็นไปตามทฤษฎีของ Bloom เลยครับ รู้ จํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
(สร้างสรรค์) 

จากบทสรุปด้านการอ่าน ผมคิดต่อไปเล่น ๆ ว่า ในปัจจุบันนักเรียนไทยเราน้ัน ชอบอ่านข่าวสารต่าง ๆ              
จากโทรศัพท์มือถือมากเกินไปหรือไม่? โดยเฉพาะจาก social media ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาคิด ไม่มีเวลาทบทวนใน
เรื่องท่ีอ่าน มือต้องไหลหน้าจออย่างเดียว เพราะมี new feed จากเพื่อน ๆ เด้งข้ึนมาตลอดเวลา 

อ่านมากจริง ๆ แต่สามารถให้เหตุผลได้ไหมว่า ทําไมเราถึงกด like ข่าวสารน้ี? ทําไมเราถึง share 
ข่าวสารน้ีให้เพื่อน? หรือ ข่าวสารที่อ่านน้ีมีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด? เป็นต้น 

ขอสรุปประเด็นวันน้ีโดยการย้อนกลับไปท่ีผลการประเมิน PISA 2018 อีกครั้ง เราจะทําอย่างไรต่อไปดี     
เมื่อเห็นผลการประเมิน? 

ในปีหน่ึงเราสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาปีละประมาณส่ีแสนล้านบาท สามปีที่ผ่านมา (2015 – 
2018) เราสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษารวม ๆ แล้วประมาณหน่ึงล้านล้านบาท (อยู่ในลําดับต้น ๆ ของทวีป
เอเชีย) แต่ผลลัพธ์ท่ีได้คือ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีแนวโน้มไม่เปล่ียนแปลง แต่ผลการ
ประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ในทางเศรษฐศาสตร์ ผมว่าเราไม่ใช่แล้วครับ 

คําถามคือ เราจะทําอย่างไรต่อไปดีเม่ือเห็นผลการประเมิน? สําหรับผมแล้ว เราต้องยอมรับความจริง             
ไม่โทษกัน หาสาเหตุท่ีแท้จริงให้เจอ แล้วใช้หัวใจช่วยกันแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนด้วยใจเมตตา ยึดนักเรียนเป็น
สําคัญ ไม่ควรมี เด็กเธอ เด็กฉัน แต่ควรมีเพียงแค่ เด็กเรา เพราะเด็กวันน้ีคือผู้ใหญ่ในวันหน้า 

 ปิดท้ายคือต้อง Assessment For Learning    
 ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
14 ธันวาคม 2562 


