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ของนักเรียนไทย กับนักเรียนญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และอินโดนีเซีย 
________________ 

พระมหากิตติศักด์ิ  ไมตรีจิต 

ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา 

 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment) หรือ PISA เปนโครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ท่ีกลุมประเทศ
สมาชิกยุโรปและอเมริกาไดรวมกันจัดต้ังข้ึนเปนองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หร ือ 
OECD เร่ิมจัดต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ.1999 (พ.ศ. 2542) และเปดใหประเทศท่ีมิใชสมาชิกเขารวม
เรียกวา PISA Plus ในป ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) เพื่อสํารวจวาระบบการศึกษาของแตละ
ประเทศไดเตรียมความพรอมใหประชากรเพียงพอสําหรับจะใชชีวิตและมีสวนรวมในสังคมใน
อนาคตไดเพียงพอหรือไมเพียงใด   
 โดย PISA จะประเมิน การรูเร่ือง (Literacy) ซึ่งเนนท่ีสมรรถนะของนักเรียนท่ีจะใช
ความรูและทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง มากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน โดย
จะประเมินใน ๓ ดาน คือ  
  1) ดานการอาน (Reading Literacy)  
  2) ดานคณติศาสตร (Mathematics Literacy) และ  
  3) ดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)   
 นอกจากน้ี OECD  ยังมีการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน โดยนักเรียน 
ครูและผูบริหารโรงเรียนเปนผูตอบอีกดวย  
 ประเทศไทย ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และอินโดนีเซีย ไดเขารวมโครงการน้ี ต้ังแตป พ.ศ. 
2543 (PISA 2000) เปนตนมา โดยประเทศญี่ปุน และเกาหลี  สมัครเขาเปนสมาชิกของ 
OECD สวนไทย ฮองกง และอินโดนีเซีย ไมไดสมัครเปนสมาชิก แตเปนผูเขารวมโครงการมา
ต้ังแตตน  ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอบ PISA 
ของนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และอินโดนีเซีย วามีสมรรถนะแตกตางกัน
มากนอยเพียงไร  เพื่อจะไดใชเปนขอมูลในการพัฒนาการศึกษาไทยใหทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ 
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วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศึกษาวิธีและกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโครงการ 
PISA  

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการอาน 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ น เกาหลี ฮองกง และ
อินโดนีเซีย ท่ีรวมโครงการ PISA 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบวิธีและกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโครงการ 
PISA แลวนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของประเทศไทย 

 2. ไดทราบถึงความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยกับ
นักเรียนญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และอินโดนีเซีย อันจะนําไปสูการพัฒนาใหทัดเทียมกัน 
 
1. วิธีและกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโครงการ PISA 

 1.1  PISA คืออะไร 

PISA คือ โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment) เปนโครงการของประเทศสมาชิกองคการเพื่อ
ความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organisation  for  Economic  Co-
operation  and  Development  หรือ  OECD) มีจุดประสงคเพื่อสํารวจวาระบบ
การศึกษาของแตละประเทศวาไดเตรียมเยาวชนของชาติใหพรอมสําหรับการใชชีวิต
และการมีสวนรวมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม  โดย PISA เนนการประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ป ที่จะใชความรูและทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง
มากกวาการเรียนรู ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในดานการอาน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร  โดยมีประเทศสมาชิกและประเทศท่ีเขารวมโครงการ ดังน้ี 
 PISA 2000:  มีประเทศเขารวมโครงการ 43 ประเทศ สมาชิก 29  เขารวม 14  
 PISA 2003:  มีประเทศเขารวมโครงการ 41 ประเทศ สมาชิก 31 เขารวม 10 
 PISA 2006:  มีประเทศเขารวมโครงการ 57 ประเทศ สมาชิก 31 เขารวม 26 
 PISA 2009:  มปีระเทศเขารวมโครงการ 65 ประเทศ  สมาชิก 32 เขารวม 33 
โดยมีรายละเอียดของประเทศสมาชิกและประเทศท่ีเขารวมโครงการ ดังน้ี 
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 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 
1 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 
2 ออสเตรีย ออสเตรีย ออสเตรีย ออสเตรีย 
3 เบลเย่ียม เบลเย่ียม เบลเย่ียม เบลเย่ียม 
4 แคนาดา แคนาดา แคนาดา แคนาดา 
5 สาธารณะเช็ค สาธารณะเช็ค สาธารณะเช็ค สาธารณะเช็ค 
6 เดนมารก เดนมารก เดนมารก เดนมารก 
7 ฟนแลนด ฟนแลนด ฟนแลนด ฟนแลนด 
8 ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 
9 เยอรมัน เยอรมัน เยอรมัน เยอรมัน 

10 กรีซ กรีซ กรีซ กรีซ 
11 ฮังการ ี ฮังการ ี ฮังการ ี ฮังการ ี
12 ไอซแลนด ไอซแลนด ไอซแลนด ไอซแลนด 
13 ไอรแลนด ไอรแลนด ไอรแลนด ไอรแลนด 
14 อิตาล ี อิตาล ี อิตาล ี อิตาล ี
15 ญี่ปุน ญี่ปุน ญี่ปุน ญี่ปุน 
16 เกาหลีใต เกาหลีใต เกาหลีใต เกาหลีใต 
17 ลิกเตนสไตน ลิกเตนสไตน ลิกเตนสไตน ลิกเตนสไตน 
18 ลักเซมเบอรก ลักเซมเบอรก ลักเซมเบอรก ลักเซมเบอรก 
19 เม็กซิโก เม็กซิโก เม็กซิโก เม็กซิโก 
20 นิวซีแลนด นิวซีแลนด นิวซีแลนด นิวซีแลนด 
21 นอรเวย นอรเวย นอรเวย นอรเวย 
22 โปแลนด โปแลนด โปแลนด โปแลนด 
23 โปตุเกส โปตุเกส โปตุเกส โปตุเกส 
24 สเปน สเปน สเปน สเปน 
25 สวีเดน สวีเดน สวีเดน สวีเดน 
26 สวิสเซอรแลนด สวิสเซอรแลนด สวิสเซอรแลนด สวิสเซอรแลนด 
27 เนเธอรแลนด เนเธอรแลนด เนเธอรแลนด เนเธอรแลนด 
28 อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ 
29 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 
30 อัลบาเนีย* สาธารณรัฐ สโลวัค สาธารณรัฐ สโลวัค สาธารณรัฐ สโลวัค 
31 มาเซโดเนีย* ตุรก ี ตุรก ี ตุรก ี
32 เปร*ู เซอรเบียมอนเตเนโกร* สโลวีเนีย* สโลวีเนีย* 
33 อาเจนตินา* อุรุกวัย* อาเจนตินา* อาเจนตินา* 
34 บราซิล* บราซิล* บราซิล* บราซิล* 
35 รัสเซีย* รัสเซีย* รัสเซีย* รัสเซีย* 

มีตอ-- 
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 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 
36 ฮองกง (จีน)* ฮองกง (จีน)* ฮองกง (จีน)* ฮองกง (จีน)* 
37 อินโดนีเซีย* อินโดนีเซีย* อินโดนีเซีย* อินโดนีเซีย* 
38 ไทย* ไทย* ไทย* ไทย* 
39 ลัตเวีย* ลัตเวีย* ลัตเวีย* ลัตเวีย* 
40 ชิล*ี มาเกา (จีน)* มาเกา (จีน)* มาเกา (จีน)* 
41 อิสราเอล* ตูนีเซีย ชิล*ี ชิล*ี 
42 โรมาเนีย*  อิสราเอล* อิสราเอล* 
43 บัลแกเรีย*  โรมาเนีย* โรมาเนีย* 
44   บัลแกเรีย* บัลแกเรีย* 
45   คีรกีซสถาน* คีรกีซสถาน* 
46   โครเอเชีย* โครเอเชีย* 
47   จอรแดน* จอรแดน* 
48   ตูนีเซีย* ตูนีเซีย* 
49   กาตาร* กาตาร* 
50   มอนเตเนโก* มอนเตเนโก* 
51   โคลัมเบีย* โคลัมเบีย* 
52   ลิธัวเนีย* ลิธัวเนีย* 
53   เอสโตเนีย* เอสโตเนีย* 
54   อุรุกวัย* อุรุกวัย* 
55   เซอรเบีย* เซอรเบีย* 
56   จีนไทเป* จีนไทเป* 
57   อาเซอรไบจาน* อาเซอรไบจาน* 
58    เปร*ู 
59    คาซคัสถาน* 
60    เซี่ยงไฮ (จีน)* 
61    สิงคโปร* 
62    อัลบาเนีย* 
63    ตรินิแดดและโตเบโก* 
64    ดูไบ* 
65    ปานามา* 

* คือ ประเทศท่ีไมใชสมาชิก OECD แตสมัครเขารวมโครงการในฐานะ
ประเทศสมทบรวมโครงการ (Partner countries) 
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 1.2 PISA ประเมินอะไร 

 PISA ประเมินสมรรถนะท่ีเรียกวา Literacy ซึ่งในท่ีน้ีจะใชคําวา “การรูเร่ือง” และ 
PISA เลือกประเมินการรูเร่ืองในสามดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การ
รูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) PISA ไดแบงการประเมินออกเปน 2 รอบ กลาวคือ รอบท่ี 1 (Phase I: PISA 2000 
PISA 2003 และ PISA 2006) และรอบท่ี 2 (Phase II: PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 
2015) ในการประเมินผลนักเรียนจะวัดความรูท้ัง 3 ดาน แตจะเนนหนักในดานใดดานหน่ึงใน
การประเมินแตละระยะ กลาวคือ 
 1) การประเมินผลระยะที่ 1 (PISA 2000 และ PISA 2009)  เนนดานการอาน (มี
นํ้าหนักขอสอบดานการอาน 60% และท่ีเหลือเปนดาน  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยาง
ละ 20%) 
 2) การประเมินผลระยะที่ 2 (PISA 2003 และ PISA 2012) เนนดานคณิตศาสตร 
(นํ้าหนักขอสอบดานคณิตศาสตร 60% และดานการอานและวิทยาศาสตรอยางละ 20%) 

3) การประเมินผลระยะที่ 3 (PISA 2006 และ PISA 2015) เนนดานวิทยาศาสตร 
(นํ้าหนักขอสอบดานวิทยาศาสตร 60% และดานการอานและคณิตศาสตรอยางละ 20%) 

 
 

การรูเรื่อง การอาน ของ PISA 
 

การอานตามนิยามของ PISA  

 PISA ใหนิยามการรูเร่ืองการอาน (Reading literacy) ไววา หมายถึง ความรูและ
ทักษะท่ีจะเขาใจเร่ืองราวและสาระของสิ่งท่ีไดอาน ตีความหรือแปลความหมายของขอความท่ี
ไดอาน และประเมิน คิดวิเคราะห ยอนกลับไปถึงจุดมุงหมายของการเขียนไดวาตองการสงสาร
สาระอะไรใหผูอาน ท้ังน้ีเพื่อจะประเมินวานักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในการอานของตนและ
สามารถใชการอานใหเปนประโยชนในการเรียนรู ในการมีสวนรวมในกิจกรรมและความเปนไป
ของสังคมอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมเพียงใด  เพราะการประเมินของ PISA น้ันเนน “การ
อานเพื่อการเรียนรู” มากกวาทักษะในการอานท่ีเกิดจากการ “การเรียนรูเพื่อการอาน” และ 
PISA ประเมินผลเพื่อศึกษาวานักเรียนจะสามารถรูเร่ืองท่ีไดอาน สามารถขยายผลและคิดยอน
วิเคราะหความหมายของขอความท่ีไดอาน เพื่อใชตามวัตถุประสงคของตนในสถานการณตาง  ๆ
อยางกวางขวางท้ังในโรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียน 
 นิยามเร่ืองการอานของ PISA จึงมีความหมายกวางกวาการอานออกและอานรูเร่ืองใน
สิ่งท่ีอานตามตัวอักษรเทาน้ัน แตการอานยังไดรวมถึงความเขาใจเร่ืองราวสาระของเน้ือความ 
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สามารถคิดพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการเขียน สามารถนําสาระจากขอเขียนไปใชใน
จุดมุงหมายของตน และทําใหสามารถมีสวนรวมในสังคมสมัยใหมท่ีมีความยุงยากซับซอนข้ึน 
ดวยการสื่อสารจากขอเขียน 
 

วิธีการวัดความรูและทักษะการอานของ PISA  

 ในการทดสอบการอาน นักเรียนจะไดรับขอความตางๆ หลากหลายแบบดวยกันใหอาน 
แลวใหแสดงออกมาวามีความเขาใจอยางไร โดยใหตอบโต ตอบสนอง สะทอนออกมาเปน
ความคิดหรือคําอธิบายของตนเอง และใหแสดงวาจะสามารถใชสาระจากสิ่งท่ีไดอานใน
ลักษณะตาง ๆ กันไดอยางไร 
 

องคประกอบของความรูและทักษะการอานที่ประเมิน 

 PISA เลือกท่ีจะประเมินโดยใชแบบรูปการอาน 3 แบบ คือ 

 ก)  การอานขอเขียนรูปแบบตางๆ 
 PISA ประเมินการรูเร่ืองจากการอานขอความแบบตอเน่ือง ใหจําแนกขอความแบบ
ตางๆ กัน เชน การบอก การพรรณนา การโตแยง นอกจากน้ัน ยังมีขอเขียนท่ีไมใชขอความ
ตอเน่ือง ไดแก การอานรายการ ตาราง แบบฟอรม กราฟ และแผนผัง เปนตน  ท้ังน้ี ไดยึดสิ่ง
ท่ีนักเรียนไดพบเห็นในโรงเรียน และจะตองใชในชีวิตจริงเมื่อโตเปนผูใหญ 

 ข)  สมรรถนะการอานดานตางๆ 3 ดาน 
 เน่ืองจาก PISA ใหความสําคัญกับการอานเพื่อการเรียนรู มากกวาการเรียนเพื่อการ
อาน นักเรียนจึงไมถูกประเมินการอานธรรมดา (เชน อานออก อานไดคลอง แบงวรรคตอนถูก 
ฯลฯ) เพราะถือวานักเรียนอายุ 15 ป จะตองมีทักษะเหลาน้ันมาแลวเปนอยางดี แต PISA จะ
ประเมินสมรรถภาพของนักเรียนในแงมุมตอไปน้ี 
      1) ความสามารถท่ีจะดึงเอาสาระของสิ่งท่ีไดอานออกมา (Retrieving information) 
ตอไปจะใชคําวา “คนสาระ” 
      2) ความเขาใจขอความท่ีไดอาน สามารถตีความ แปลความสิ่งท่ีไดอาน คิดวิเคราะห
เน้ือหาและรูปแบบของขอความท่ีเกี่ยวของกับสิ่ งตางๆ  ในชีวิตหรือในโลกท่ีอยู 
(Interpretation) ซึ่งตอไปจะใชคําวา “ตีความ” 
      3) ความเขาใจขอความท่ีไดอาน สามารถตีความ แปลความสิ่งท่ีไดอาน คิดวิเคราะห
เน้ือหาและรูปแบบของขอความท่ีเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ในชีวิตหรือในโลกท่ีอยู พรอมท้ัง
ความสามารถในการประเมินขอความท่ีไดอาน และสามารถใหความเห็น หรือโตแยงจากมุมมอง 
ของตน (Reflection and Evaluation) หรือเรียกวา “วิเคราะห” 
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 ค) ความสามารถในการใชการอาน 

 PISA ประเมินความรูและทักษะการอานอีกองคประกอบหน่ึง โดยดูความสามารถใน
การใชการอานท่ีวามีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของขอเขียนไดมากนอยเพียงใด เชน 
ใชนวนิยาย  จดหมาย  หรือชีวประวัติเพื่อประโยชนสวนตัว ใชเอกสารราชการหรือประกาศ
แจงความเพื่อสาธารณประโยชน ใชรายงานหรือคูมือตางๆ เพื่อการทํางานอาชีพ ใชตําราหรือ
หนังสือเรียน เพื่อการศึกษา เปนตน 
 
 ลักษณะของแบบทดสอบ 

 แบบทดสอบท้ังหมดประกอบดวยภารกิจท่ีตองอาน (Reading tasks) หรือขอสอบ ซึ่ง
แปลเปนภาษาของประเทศท่ีเขารวมโครงการท่ีเปนตัวแทนของประเทศ อานและตอบคําถาม 
โดยจัดชุดขอสอบ (Test battery) ขอสอบทุกชุดมีความยากงายและมีความตรงท่ีตรวจสอบ
และวัดความเช่ือมั่นเปรียบเทียบกันแลวโดยใช IRT (Item Response Theory) ขอสอบหน่ึง
ชุดท่ีนักเรียนแตละคนสอบน้ันจะมีขอสอบประมาณ 37 - 38 ขอ ใหนักเรียนทําโดยใชเวลา 2 
ช่ัวโมง 
 
 เกณฑการจําแนกระดับความรูและทักษะการอาน ของ PISA 

 การตัดสินวาระดับความรูของนักเรียนอยูในระดับตํ่าหรือระดับสูงเพียงใด PISA ได
กําหนดกรอบและเกณฑความรูและทักษะการอานไวเปนระดับตาง ๆ 5 ระดับ ดังน้ี 

 การอานระดับ 5 นักเรียนท่ีมีความสามารถในการอานถึงระดับ 5 คือผูท่ีสามารถ 
จัดการกับขอเขียนสิ่งท่ียากและซับซอน เชน แสดงวาสามารถอานขอเขียนท่ีมีสาระยากๆ และ
ท่ีไมคอยพบในขอเขียนท่ัวไป แสดงใหเห็นวาสามารถเขาใจ แปลความตีความขอเขียน 
สามารถอางอิงหรือเช่ือมโยงสาระท่ีอานกับวัตถุประสงคหรือภารกิจของตน และสามารถ
วิเคราะหและประเมินการเขียนอยางวิพากษวิจารณ สามารถคาดการณ หรือสรางสมมติฐาน
จากสิ่งท่ีไดอาน และดึงเอาความรูมาสรางเปนแนวคิดของตนได แมสิ่งน้ันจะไมคุนเคย หรือไม
ใกลเคียงกับสิ่งท่ีคาดหวังไวก็ตาม 
 การอานระดับ 4 นักเรียนท่ีแสดงวามีทักษะระดับ 4 สามารถอานเขาใจเน้ือเร่ืองท่ียาก 
บอกตําแหนงของสาระตางๆ ในเร่ืองท่ีไดอาน สามารถตีความและแปลความจากขอเขียนท่ี
คอนขางซับซอน สามารถประเมินและวิเคราะหท้ังเน้ือหาและรูปแบบของการเขียน แลว
สะทอนออกมาเปนปฏิกิริยาตอบสนอง หรือเปนแนวความคิดของตนเองโดยมีขอเขียนท่ีอาน
เปนหลัก 
 การอานระดับ 3 สามารถอานเขาใจเน้ือหาท่ีคอนขางยาก กลาวคือ สามารถบอก
สาระสําคัญและตีความจากขอความท่ีมีความซับซอนพอสมควร และมีจุดเนนท่ีเดนชัดหลาย
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จุด และสามารถเช่ือมโยงความรูเขากับเร่ืองท่ีคุนเคยในชีวิตประจําวัน สามารถประเมิน และ
วิเคราะหรูปแบบและสาระของสิ่งท่ีไดอานไดในระดับปานกลาง 
 การอานระดับ 2 นักเรียนท่ีมีความชํานาญในการอานอยูท่ีระดับ 2 มีความชํานาญใน
การอานในระดับพื้นฐาน กลาวคือ สามารถอานและบอกสาระไดตอเมื่อขอความท่ีอาน
คอนขางเดนชัดตรงไปตรงมา สามารถอางอิง หรือเปรียบเทียบ หรือเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีเคยรูไดใน
ระดับตํ่า ประเมินและวิเคราะหไดในระดับพื้นฐาน 
 การอานระดับ 1 ระดับน้ีถือวาเปนการอานระดับตํ่าท่ีสุด นักเรียนจะจัดการกับการ
อานไดในภารกิจท่ีงาย ๆ เชน อานแลวรูวาสิ่งท่ีอานน้ันเกี่ยวกับอะไร สามารถบอกหรือคน
สาระสําคัญไดเพียงอยางเดียว สามารถเช่ือมโยงขอเขียนท่ีไดอานกับสิ่งท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของ
ตนไดนอย ไมสามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบไดถาตองมีการคิดวิเคราะหเพิ่มเติม 
 
 ใน PISA 2000  กําหนดเกณฑคะแนนการแบงระดับ “การอาน” ไวดังน้ี 
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ตัวอยางขอสอบ การอาน ของ PISA 
 

 
 



การศึกษาเปรียบเทียบ : ผลการสอบ PISA 2000, 2003, 2006 และ 2009  

พระมหากิตติศักดิ์  ไมตรีจิต รหัส 541900002  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

10

 



การศึกษาเปรียบเทียบ : ผลการสอบ PISA 2000, 2003, 2006 และ 2009  

พระมหากิตติศักดิ์  ไมตรีจิต รหัส 541900002  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

11

 



การศึกษาเปรียบเทียบ : ผลการสอบ PISA 2000, 2003, 2006 และ 2009  

พระมหากิตติศักดิ์  ไมตรีจิต รหัส 541900002  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

12

 
 
 
 



การศึกษาเปรียบเทียบ : ผลการสอบ PISA 2000, 2003, 2006 และ 2009  

พระมหากิตติศักดิ์  ไมตรีจิต รหัส 541900002  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

13

การรูเรื่อง คณิตศาสตร ของ PISA 
 

กรอบการประเมินผลการรูเรื่องคณิตศาสตรของ PISA  

 PISA ไดใหความสําคัญกับปญหาในชีวิตจริง ในสถานการณจริงในโลก (คําวา “โลก” 
ในท่ีน้ีหมายถึง สถานการณของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีบุคคลน้ันๆ อาศัยอยู) ปกติ
คนเราจะตองพบกับสถานการณตางๆ เชน การจับจายใชสอย การเดินทาง การทําอาหาร การ
จัดระเบียบการเงินของตน  การประเมินสถานการณ  การตัดสินประเด็นปญหาทางสังคม
การเมือง ฯลฯ  ซึ่งความรูคณิตศาสตรสามารถเขามาชวยทําใหการมองประเด็น การต้ังปญหา 
หรือการแกปญหามีความชัดเจนย่ิงข้ึน การใชคณิตศาสตรดังกลาวน้ัน แมจะตองมีรากฐานมา
จากทักษะคณิตศาสตรในช้ันเรียน แตก็จําเปนตองมีความสามารถในการใชทักษะน้ันๆ ใน
สถานการณอื่นๆ นอกเหนือไปจากสถานการณของปญหาคณิตศาสตรลวนๆ หรือแบบฝก
คณิตศาสตรท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีนักเรียนจะสามารถคิดอยูในวงจํากัดของเน้ือหาวิชา โดยไม
ตองคํานึงถึงความเปนจริงมากนัก แตการใชคณิตศาสตรในชีวิตจริงนักเรียนตองรูจัก
สถานการณ หรือสิ่งแวดลอมของปญหา ตองเลือกตัดสินใจวาจะใชความรูคณิตศาสตรอยางไร 
 

คณิตศาสตรตามเกณฑการประเมินผลของ PISA  

 PISA จะประเมินผลความรูเร่ืองคณิตศาสตรครอบคลุม 4 เร่ือง คือ 

 1) ปริภูมิและรูปทรงสามมิต ิ(Space and Shape) 
 เร่ืองของแบบรูป (Pattern) มีอยูทุกหนทุกแหงในโลก แมแตการพูด ดนตรี การจราจร 
การกอสราง ศิลปะ ฯลฯ รูปรางเปนแบบรูปท่ีเห็นไดท่ัวไป เปนตนวา รูปรางของบาน โรงเรียน 
อาคาร สะพาน ถนน ผลึก ดอกไม ฯลฯ แบบรูปเรขาคณิตเปนตัวแบบ (Model) อยางงายท่ี
พบอยูในสิ่งตางๆ ท่ีปรากฏ 
 การศึกษาเร่ืองของรูปรางมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับแนวคิดของเร่ืองท่ีวาง ซึ่ง
ตองการความเขาใจในเร่ืองสมบัติของวัตถุและตําแหนงเปรียบเทียบของวัตถุ เราตองรูวาเรา
มองเห็นวัตถุสิ่งของตางๆ อยางไร และทําไมเราจึงมองเห็นมันอยางท่ีเราเห็น เราตองเขาใจ
ความสัมพันธระหวางรูปรางและภาพในความคิด หรือภาพท่ีเรามองเห็น เปนตนวา มองเห็น
ความสัมพันธของตัวเมืองจริงกับแผนท่ี  รูปถายของเมืองน้ัน ขอน้ีรวมท้ังความเขาใจในรูปราง
ท่ีเปนสามมิติท่ีแสดงแทนออกมาในภาพสองมิติ  มีความเขาใจในเร่ืองของเงาและภาพท่ีมี
ความลึก (Perspective) และเขาใจดวยวามันทํางานอยางไร 

 2)  การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ (Change and Relationships) 
 โลกแสดงใหเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาล และแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธท้ังช่ัวคราวและถาวรของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ (ตัวอยางเชน มีการ
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เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตขณะเจริญเติบโต การหมุนเวียนของฤดูกาล การข้ึนลงของกระแสนํ้า 
การเปลี่ยนแปลงของอวกาศ การข้ึนลงของหุน การวางงานของคน) การเปลี่ยนแปลงบาง
กระบวนการสามารถบอกไดหรือสรางเปนตัวแบบไดโดยตรง โดยใชฟงกชันทางคณิตศาสตร 
ความสัมพันธทางคณิตศาสตรสวนมากเปนรูปของสมการหรืออสมการ แตความสัมพันธใน
ธรรมชาติอื่นๆ ก็อาจเกิดข้ึนไดเชนกัน ความสัมพันธหลายอยางไมสามารถใชคณิตศาสตรได
โดยตรง ตองใชวิธีการอื่นๆ และจําเปนตองมีการวิเคราะหขอมูล เพื่อระบุถึงความสัมพันธ 

 3)  ปริมาณ (Quantity) 
 จุดเนนของเร่ืองน้ี คือ การบอกปริมาณ รวมท้ังความเขาใจเ ร่ืองของขนาด 
(เปรียบเทียบ) แบบรูปของจํานวน และการใชจํานวน เพื่อแสดงปริมาณและแสดงวัตถุตางๆ 
ในโลกจริงๆ ในเชิงปริมาณ (การนับและการวัด) นอกจากน้ีปริมาณยังเกี่ยวของกับ
กระบวนการและความเขาใจเร่ืองจํานวนท่ีนํามาใชในเร่ืองตางๆ อยางหลากหลาย 

 4)  ความไมแนนอน (Uncertainty) 
 เร่ืองของความไมแนนอนเกี่ยวของกับสองเร่ือง คือ ขอมูล และ โอกาส ซึ่งเปน
การศึกษาทาง “สถิติ” และเร่ืองของ “ความนาจะเปน” ขอแนะนําสําหรับหลักสูตร
คณิตศาสตรในโรงเรียนสําหรับประเทศสมาชิก OECD คือ ใหความสําคัญกับเร่ืองของสถิติและ
ความนาจะเปนใหเปนจุดเดนมากกวาท่ีเคยเปนมาในอดีต เพราะวาโลกปจจุบันในยุคของ 
“สังคมขอมูลขาวสาร” ขอมูลขาวสารท่ีหลั่งไหลเขามาและแมวาจะอางวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง
ตรวจสอบไดก็จริง แตในชีวิตจริงเราก็ตองเผชิญกับความไมแนนอนหลายอยาง เชน ผลการ
เลือกต้ังท่ีไมคาดคิด การพยากรณอากาศท่ีไมเท่ียงตรง การลมละลายทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การพยากรณตางๆ ท่ีผิดพลาด แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนของโลกคณิตศาสตรท่ีเขามามี
บทบาทในสวนน้ีคือ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอขอมูล    ความนาจะเปน 
และการอางอิง (สถิติ) 
 เน้ือหาคณิตศาสตรสี่ดานดังกลาวน้ี คือ จุดเนนของ OECD/PISA ซึ่งอาจจะไมใช
จุดเนนของหลักสูตรคณิตศาสตรในหลายๆ ประเทศหรือหลายๆ หลักสูตร 
 
 สมรรถนะทางคณิตศาสตร (Mathematical Competencies) 

 PISA มองวาความรูในเน้ือหาคณิตศาสตรลวนๆ ยังไมเพียงพอสําหรับการแกปญหา 
แงมุมท่ีสําคัญของการรูเร่ืองคณิตศาสตรท่ีสําคัญอีกดานหน่ึง คือ เร่ืองของ “กระบวนการทาง
คณิตศาสตร” หรือ การคิดใหเปนคณิตศาสตร (Mathematising) กระบวนการท่ีนักเรียน
นํามาใชในความพยายามท่ีจะแกปญหาน้ัน  ถือวาเปน สมรรถนะทางคณิตศาสตร สมรรถนะ
ตางๆ เหลาน้ีจะสะทอนถึงวิธีท่ีนักเรียนใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา ดังน้ัน 
กรอบการประเมินผลของ PISA  จึงเลือกเนน 8 สมรรถนะ ไดแก 
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 1)  การคิดและการใชเหตุผล (Thinking and Reasoning) สมรรถนะน้ีเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการต้ังคําถาม รูคําตอบทางคณิตศาสตร บอกความแตกตางของประโยค 
(statements) (เชน นิยาม ทฤษฎี conjecture สมมติฐาน ตัวอยาง ฯลฯ) และความเขาใจ
และการใชขอจํากัดของคณิตศาสตร 
 2) การสรางขอโตแยง (Argumentation) เกี่ยวของกับการรูจักการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร (และรูวาการพิสูจนแตกตางจากการใชเหตุผลอยางไร) สามารถติดตาม และ
ประเมินการโตแยงทางคณิตศาสตรแบบตางๆ มีความรูสึกถึงความจริง (รูวาอะไรเกิดข้ึนได/
ไมได และทําไม) และสามารถสรางและแสดงการโตแยงทางคณิตศาสตร 
 3) การสื่อสาร (Communication) เกี่ยวของกับการแสดงออกของตน ความสามารถ
ท่ีทําใหผูอื่นเขาใจตน โดยวิธีการตางๆ บนพื้นฐานของคณิตศาสตร ท้ังในรูปของการพูดและ
การเขียน และสามารถเขาใจการพูดและการเขียนของผูอื่นดวยเชนกัน 
 4) การสรางตัวแบบ (Modeling) เกี่ยวของกับการวางโครงสรางของสถานการณท่ี
จะตองนํามา สรางเปนตัวแบบ (Model) การแปลความเปนจริงใหเขาสูโครงสรางทาง
คณิตศาสตร การประเมินความนาเช่ือถือของตัวแบบ วิเคราะห วิจารณ ตัวแบบและผลท่ี
เกิดข้ึน การสื่อสารแนวคิดของตัวแบบและผล (รวมท้ังขอจํากัด) การติดตามและควบคุม
กระบวนการของการสรางตัวแบบ 
 5)  การตั้งและการแกปญหา (Problem posing and solving) เปนสมรรถนะท่ี
เกี่ยวของกับการต้ังคําถาม การสรางเปนปญหาคณิตศาสตร และการนิยาม ปญหาคณิตศาสตร
แบบตางๆ (เชน คณิตศาสตร แก ประยุกต คําถามเปด คําถามปด) และการแกปญหา
คณิตศาสตรแบบตางๆ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 6) การแสดงเครื่องหมายแทน (Representation) สมรรถนะดานน้ีเกี่ยวของกับการ
แปลรหัส (decoding) และการเขารหัส (encoding) การแปลความ การตีความ และการบอก
ความแตกตางของการแสดงเคร่ืองหมายของคณิตศาสตรแบบตางๆ และความสัมพันธระหวาง
การแสดงเคร่ืองหมายแทนแบบตางๆ การเลือกและการเปลี่ยนระหวางรูปแบบตางๆ ของการ
แสดงเคร่ืองหมายแทน (Representation) ท่ีใหสอดคลองกับสถานการณและจุดประสงค 
 7) การใชสัญลักษณ ภาษา และการดําเนินการ (Using symbolic, language and 
operation) เกี่ยวของกับการแปลรหัส การตีความสัญลักษณ ภาษาคณิตศาสตร และความ
เขาใจการเช่ือมโยงของภาษาคณิตศาสตรกับภาษาธรรมดา การแปลความจากภาษาธรรมดา
ไปเปนสัญลักษณ/ภาษา คณิตศาสตร สามารถจัดการกับประโยคหรือพจนท่ีมีสัญลักษณและ
สูตร ความสามารถในการใชตัวแปร การแกสมการ และการคํานวณ 
 8) ใชตัวชวยและเครื่องมือ (Using aids and tools) สมรรถนะน้ีเกี่ยวของกับการ
รับรู และความสามารถในการใชตัวชวยและเคร่ืองมือ (รวมท้ังเคร่ืองมือภาคเทคโนโลยี
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สารสนเทศ) ท่ีสามารถชวยกิจกรรมทางคณิตศาสตร นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความรูถึง
ขอจํากัดของเคร่ืองมือน้ันๆ ดวย  
 PISA มองวา สมรรถนะของคนไมใชสิ่งท่ีจะแยกออกมาวัดไดโดดๆ แตในการแสดง
ความสามารถอยางใดอยางหน่ึง อาจมีหลายสมรรถนะซอนกันอยู นักเรียนจําเปนตองมีและ
สามารถใชหลายสมรรถนะหรือเรียกวา กลุมของสมรรถนะในการแกปญหา ซึ่งรวมไวเปน 3 
กลุม คือ 
 1) Reproduction (การทําใหม) 
 2) Connection (การเช่ือมโยง) 
 3) Reflection and Communication (การสะทอนและการสื่อสารทางคณิตศาสตร) 
 นอกจากขอสอบของ PISA จะใชสถานการณท่ีมีอยูในโลกของความเปนจริงแลว ยัง
ตองการใหนักเรียนใชความคิดท่ีสูงข้ึนไปจากการคิดคํานวณหาคําตอบท่ีเปนตัวเลข แต
ตองการใหนักเรียนรูจักคิด ใชเหตุผล และคําอธิบายมาประกอบคําตอบของตนอีกดวย  
  

ภารกิจการประเมินการรูเรื่องทางคณิตศาสตร 

 ภารกิจการประเมินการรูเร่ืองทางคณิตศาสตรของ PISA จึงใหความชัดเจนท่ีความ
ตองการใหนักเรียนเผชิญหนากับปญหาทางคณิตศาสตรท่ีมีอยูในแวดวงของการดําเนินชีวิต ซึ่ง
ตองการใหนักเรียนระบุสถานการณท่ีสําคัญของปญหา กระตุนใหหาขอมูล สํารวจตรวจสอบ 
และนําไปสูการแกปญหา ในกระบวนการน้ีตองการทักษะหลายอยาง เปนตนวา ทักษะการคิด
และการใชเหตุผล ทักษะการโตแยง การสื่อสาร ทักษะการสรางตัวแบบ การต้ังปญหาและการ
แกปญหา การนําเสนอ การใชสัญลักษณ การดําเนินการ ในกระบวนการเหลาน้ี นักเรียนตอง
ใชทักษะตางๆ ท่ีหลากหลายมารวมกัน หรือใชทักษะหลายอยางท่ีทับซอนหรือคาบเกี่ยวกัน   
ดังน้ันการท่ี PISA เลือกใชคําวา “การรูเรื่องคณิตศาสตร” แทนคําวา “ความรูคณิตศาสตร” 
ก็เพื่อเนนความชัดเจนของความรูคณิตศาสตรท่ีนํามาใชในสถานการณตางๆ ท้ังน้ี โดยถือ
ขอตกลงเบ้ืองตนวาการท่ีคนหน่ึงจะใชคณิตศาสตรได คนน้ันจะตองมีความรูพื้นฐานและทักษะ
ทางคณิตศาสตรมากพออยูแลว ซึ่งน่ันก็หมายถึงสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนไปขณะอยูในโรงเรียน   
 เจตคติและความรูสึกท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตร เชน ความมั่นใจ ความอยากรูอยาก
เห็น ความสนใจความรูสึกวาตรงปญหาหรือตรงกับประเด็น และความอยากท่ีจะเขาใจสิ่งตางๆ 
รอบตัว แมจะไมถือวาเปนเร่ืองคณิตศาสตร แตก็ถือวามีสวนสําคัญในการทําใหรูเร่ือง
คณิตศาสตร เพราะโดยความเปนจริงแลวการรูเร่ืองคณิตศาสตรจะไมเกิดข้ึน หากบุคคลขาด
เจตคติและความรูสึกตอคณิตศาสตร และมีหลักฐานเปนท่ียอมรับวามีความเกี่ยวของสัมพันธ
กันระหวางการรูเร่ืองทางคณิตศาสตรกับเจคติและความรูสึกตอคณิตศาสตร ในการ
ประเมินผลของ PISA จะไมมีการวัดดานน้ีโดดๆ โดยตรง แตจะมีการหยิบยกมาพิจารณาใน
บางองคประกอบของการประเมิน 
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ตัวอยางขอสอบ คณิตศาสตร ของ PISA 
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การรูเรื่อง วิทยาศาสตร ของ PISA 
 
 

กรอบการประเมินผลการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ PISA 

 แนวคิดของการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรของ PISA 2006 มีหลักการบน
พื้นฐานวาประชาชนพลเมืองที่ตองใชชีวิตในสังคมที่ตองเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจําเปนตองรูอะไร และสามารถทําอะไรได ในสถานการณที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประชาชนควรใหความสําคัญกับเรื่องอะไร กรอบการ
ประเมินผลของ PISA จึงครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี  

 ความรูวิทยาศาสตรสําหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุม ความรูที่ใชไดในบริบทท่ี
คนปกติทั่วไปมักจะตองประสบในชีวิตจริง ความรูในกระบวนการวิทยาศาสตร และ
ความรูในเร่ืองความเช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถนิยามไดสั้นๆ วาคือความสามารถในการ
ใชว ิทยาศาสตรเพื ่อระบุประเด็นทางว ิทยาศาสตร อธิบายปรากฏการณในเชิง
วิทยาศาสตร และใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร  
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 การใหความสําคัญกับสิ่งที่มีบทบาทและมีสวนรวมสรางสังคมวิทยาศาสตร ทั้ง
ในชีวิตสวนตัว ในบริบทสังคม และในบริบทของโลกโดยรวม นั่นคือ ความสนใจใน
วิทยาศาสตร สนับสนุนสงเสริมการใชกระบวนการวิทยาศาสตร และแสดงความ
รับผิดชอบตอทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 จ ุด เนนของ PISA คือ ให ความสําคัญกับศักยภาพของนัก เรียนในการใช
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของในชีวิตจริงในอนาคต เพื่อจะศึกษาวาเยาวชนวัยจบการศึกษา
ภาคบังคับจะสามารถเปนประชาชนท่ีรับรูประเด็นปญหา รับสาระ ขอมูล ขาวสาร และ
สามารถตอบสนองอยางไร อีกทั้งเปนผูบริโภคที่ฉลาดเพียงใด กรอบโครงสรางการ
ประเมินผลของ PISA จึงครอบคลุมแงมุมตาง ๆ ตอไปน้ี  

 1)  บริบทของวิทยาศาสตร ไดแก สถานการณในชีวิตที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังในระดับสวนตัว สังคม และโลก 
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 2)  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งหมายถึงการใชความรูวิทยาศาสตรในสาม
ดานหลักๆ ไดแก 

 - การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร (Identifying Scientific Issues)  

 - การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (Explain Phenomena 
Scientifically)  

 - การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร (Using Scientific Evidence) 

 
  

3)  ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยสองสวน ไดแก “ความรูวิทยาศาสตร” 
คือ ความรูในเร่ืองโลกธรรมชาติท่ีเกี่ยวของในชีวิตจริง ซึ่งจํากัดอยูในสี่ระบบ ไดแก  
ระบบทางกายภาพ (รวมความรูเคมีและฟสิกส) ระบบสิ่งมีชีวิต ระบบของโลกและ
อวกาศ และระบบเทคโนโลยี ซึ่งผสมผสานอยูในสามระบบแรก 
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 นอกจากนั้นยังประกอบดวย “ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร” คือ ความรูใน
วิธีการหรือกระบวนการหาความรูทางวิทยาศาสตรท่ีสามารถประยุกตใชกับชีวิตจริงได 

 
  

 4)  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร ไดแก การแสดงการตอบสนองตอวิทยาศาสตรดวย
ความสนใจ สนับสนุนการสืบหาความรูวิทยาศาสตร และแสดงความรับผิดชอบตอสิ ่ง
ตางๆ เชน ในประเด็นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 กลาวโดยสรุป โครงสรางของขอสอบวิทยาศาสตรจะมีองคประกอบ ดังน้ี 
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ตัวอยางขอสอบ วิทยาศาสตร ของ PISA 
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 1.3 PISA ประเมินใคร 

 PISA เลือกประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ การสุม
ตัวอยางนักเรียนทําตามระบบอยางเครงครัด เพื่อประกันวานักเรียนเปนตัวแทนของนักเรียน
ท้ังระบบ อีกท้ังการวิจัยในทุกข้ันตอนตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของ OECD ทุกประเทศ
ตองทําตามกฎเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดอยางเครงครัด เพื่อใหการวิจัยมีคุณภาพอยูในระดับ
เดียวกัน และขอมูลของทุกประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหสามารถนํามาวิเคราะหรวมกัน
ได  
 สําหรับ PISA ประเทศไทย ไดกําหนดกรอบการสุมตัวอยาง (sampling frame) เปน
นักเรียนอายุ 15 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ข้ึนไป จากโรงเรียนทุก
สังกัด  ไดแก 
 โรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
 โรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 โรงเรียนในสังกัดสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  
 โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
จํานวนโรงเรียนและนักเรียนกลุมตัวอยางของประเทศไทยในการประเมินผลของ PISA มีดังน้ี 

ป ค.ศ. ที่สอบ จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

PISA 2000 179 5,340 

PISA 2003 179 5,236 

PISA 2006 212 6,192 

PISA 2009 230 6,225 

 
 1.4 สรุป 

 วิธีและกระบวนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ PISA กลุมตัวอยางท่ีใชเปน
นักเรียนอายุ 15 ป โดยจะประเมินการรูเร่ืองใน 3 ดาน คือ 
 1. การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)  
 2. การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  
 3. การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 
 สวนประเทศสมาชิกและประเทศท่ีเขารวมโครงการ ดังน้ี 
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กลุมประเทศ ป 2000 ป 2003 ป 2006 ป 2009 
สมาชิกของ OECD 29 31 31 31 
ผูเขารวมโครงการ 14 10 26 34 

 
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 การศึกษาเปรียบเทียบในคร้ังน้ี ผูศึกษาจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนโครงการ PISA วิชาการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร   ของ
นักเรียนในประเทศไทยกับนักเรียนญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และอินโดนีเซีย สวนสาเหตุท่ีเลือก
ประเทศเหลาน้ีเพราะอยูในแถบทวีปเอเชียดวยกัน ซึ่งคนไทยรูจักดี และประเทศเหลาน้ีไดเขา
รวมโครงการ PISA มาต้ังแตเร่ิมโครงการ  ตอไปน้ีจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนแตละประเทศในการสอบ PISA แตละคร้ัง ดังน้ี 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) PISA 2000 
ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 

ญี่ปุน 507 537 522 10 
เกาหล ี 519 533 526 7 
ฮองกง 518 533 525 8 
ไทย 406 448 427 34 
อินโดนีเซีย 360 380 370 40 
คาเฉลี่ย OECD 485 517 500  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอาน ใน PISA 2000  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (500)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
เกาหลี (526) สูงกวาคาเฉลี่ย 26 คะแนน รองลงมาคือ ฮองกง (525) สูงกวา 25 คะแนน และ
ญี่ปุน (522) สูงกวา 22 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 
ไทย (427) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 33 คะแนน และอินโดนีเซีย (370) ตํ่าวา 130 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนหญิงของ OECD มีคะแนน
การอานสูงกวานักเรียนชาย 517 ตอ 485 (สูงกวา 32) สวน  5 ประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบ
จะเห็นไดวานักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายในทุกประเทศ คือ ญี่ปุน หญิง 537 ชาย 
507  เกาหลี หญิง 533 ชาย 519 ฮองกง หญิง 533 ชาย 518  ไทย หญิง 448 ชาย 406 
และ อินโดนีเซีย หญิง 380 ชาย 360 
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชายในวิชาการอานท้ัง 5 
ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 30  เกาหลี 14  ฮองกง 15  ไทย 42 และ
อินโดนีเซยี 10  
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ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) PISA 2000 
ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 

ญี่ปุน 561 553 557 3 
เกาหล ี 559 532 547 4 
ฮองกง 569 551 560 2 
ไทย 429 435 432 33 
อินโดนีเซีย 369 364 367 40 
คาเฉลี่ย OECD 506 495 500  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคณิตศาสตร ใน PISA 2000  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (500)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
ฮองกง (560) สูงกวาคาเฉลี่ย 60 คะแนน รองลงมาคือ ญี่ปุน (557) สูงกวา 57 คะแนน และ
เกาหลี (547) สูงกวา 47 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD 
คือ ไทย (432) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 68 คะแนน และอินโดนีเซีย (367) ตํ่าวา 123 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายของ OECD มีคะแนน
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนหญิง 506 ตอ 495 (สูงกวา 11)  สวน  5 ประเทศท่ีนํามา
เปรียบเทียบจะเห็นไดวา  ใน 4 ประเทศ นักเรียนชายสวนใหญมีคะแนนสูงกวานักเรียนหญิง 
คือ ญี่ปุน ชาย 561 หญิง 553  เกาหลี ชาย 559 หญิง 532 ฮองกง ชาย 569 หญิง 551  
และ อินโดนีเซีย ชาย 369 ชาย 364  สวนไทย นักเรียนหญงิมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ 
หญิง 435 ชาย 429 
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิงในวิชาคณิตศาสตร 
ใน 4 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 8  เกาหลี 27  ฮองกง 18  อินโดนีเซีย 
5   สวนไทย  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชาย โดยมีคาความตางของคะแนน คือ 6 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) PISA 2000 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 547 554 550 2 
เกาหล ี 561 541 552 1 
ฮองกง 545 536 541 3 
ไทย 429 442 436 34 
อินโดนีเซีย 396 391 393 39 
คาเฉลี่ย OECD 501 501 500  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินวิทยาศาสตร ใน PISA 2000  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (500)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
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เกาหลี (552) สูงกวาคาเฉลี่ย 52 คะแนน รองลงมาคือ ญี่ปุน (550) สูงกวา 50 คะแนน และ
ฮองกง (541) สูงกวา 41 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD 
คือ ไทย (436) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 64 คะแนน  และอินโดนีเซีย (393) ตํ่าวา 107 คะแนน   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายและนักเรียนหญิงของ 
OECD มีคะแนนวิทยาศาสตรเทากัน คือ 501  สวน 5 ประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบจะเห็นได
วา 3 ประเทศ นักเรียนชายมีคะแนนสูงกวานักเรียนหญิง คือ เกาหลี ชาย 561 หญิง 541  
ฮองกง ชาย 545 หญิง 536 และ อินโดนีเซีย ชาย 396 หญิง 391  สวนอีก 2 ประเทศ 
นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ ญี่ปุน หญิง 554 ชาย 547 และ ไทย หญิง 442 
ชาย 429 
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิงในวิชาวิทยาศาสตร 
ใน 3 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ เกาหลี 20  ฮองกง 9  และอินโดนีเซีย 5  
สวนอีก 2 ประเทศ นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชาย โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน
7  และไทย 13 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) PISA 2003 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 486 508 498 12 
เกาหล ี 525 546 534 2 
ฮองกง 493 525 509 7 
ไทย 396 439 419 35 
อินโดนีเซีย 369 393 381 39 
คาเฉลี่ย OECD 477 511 494  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอาน ใน PISA 2003  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (494)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
เกาหลี (534) สูงกวาคาเฉลี่ย 40 คะแนน รองลงมาคือ ฮองกง (509) สูงกวา 15 คะแนน และ
ญี่ปุน (498) สูงกวา 4 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 
ไทย (419) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 75 คะแนน และอินโดนีเซีย (381) ตํ่าวา 113 คะแนน   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนหญิงของ OECD มีคะแนน
การอานสูงกวานักเรียนชาย 511 ตอ 477  (สูงกวา 34)  สวน  5 ประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบ
จะเห็นไดวานักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายในทุกประเทศ คือ ญี่ปุน หญิง 508 ชาย 
486  เกาหลี หญิง 546 ชาย 525  ฮองกง  หญิง 525 ชาย 493  ไทย หญิง 439 ชาย 396 
และ อินโดนีเซีย หญิง 393 ชาย 369  
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 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชายในวิชาการอานในทุก 
ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 22  เกาหลี 21  ฮองกง 32  ไทย 43
อินโดนีเซีย 24  
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) PISA 2003 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 538 530 534 6 
เกาหล ี 551 528 542 3 
ฮองกง 552 548 550 1 
ไทย 414 418 416 35 
อินโดนีเซีย 361 358 360 39 
คาเฉลี่ย OECD 505 494 500  

จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคณิตศาสตรใน PISA 2003  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (500)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
ฮองกง (550) สูงกวาคาเฉลี่ย 50 คะแนน รองลงมาคือ เกาหลี (542) สูงกวา 42 คะแนน และ
ญี่ปุน (534) สูงกวา 34 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 
ไทย (416) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 74 คะแนน และอินโดนีเซีย (360) ตํ่ากวา 140 คะแนน   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายของ OECD มีคะแนน
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนหญิง 505 ตอ 494 (สูงกวา 11)  สวน 5 ประเทศท่ีนํามา
เปรียบเทียบจะเห็นไดวา ใน 4 ประเทศ นักเรียนชายจะมีคะแนนสูงกวานักเรียนหญิง คือ 
ญี่ปุน ชาย 538  หญิง 530  เกาหลี  ชาย 551  หญิง 528  ฮองกง ชาย 552 หญิง 548  
อินโดนีเซีย ชาย 361 หญิง 358  สวนไทย นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ 
หญิง 418  ชาย 414 
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิงในวิชาคณิตศาสตร 
ใน 4 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 8  เกาหลี 23  ฮองกง 4  อินโดนีเซีย 
3   สวนไทย นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชาย โดยมีคาความตางของคะแนน คือ 6 
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การเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) PISA 2003 
ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 

ญี่ปุน 549 545 547 2 
เกาหล ี 545 527 538 4 
ฮองกง 537 541 539 3 
ไทย 424 432 429 36 
อินโดนีเซีย 395 394 395 38 
คาเฉลี่ย OECD 502 496 499  

จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินวิทยาศาสตรใน PISA 2003  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (499)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ ญี่ปุน 
(547) สูงกวาคาเฉลี่ย 48 คะแนน รองลงมาคือ ฮองกง (539) สูงกวา 40 คะแนน และเกาหลี
(538) สูงกวา 39 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ ไทย  
(429) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 70 คะแนน และอินโดนีเซีย (395) ตํ่ากวา 104 คะแนน   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายของ OECD มีคะแนน
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนหญิง 502 ตอ 496 (สูงกวา 6)  สวน 5 ประเทศท่ีนํามา
เปรียบเทียบจะเห็นไดวา  นักเรียนชายจะมีคะแนนสูงกวานักเรียนหญิง ใน 3 ประเทศ คือ 
ญี่ปุน  ชาย 549  หญิง 545  เกาหลี  ชาย 545 หญิง 527  และอินโดนีเซีย ชาย 395 หญิง 
394  สวนอีก 2 ประเทศ นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ ฮองกง หญิง 541 
ชาย 537  และไทย หญิง 432  ชาย 424 
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิงในวิชาวิทยาศาสตร 
ใน 3 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 4  เกาหลี 18  อินโดนีเซีย 1 สวนอีก 
2 ประเทศ  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชาย โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ฮองกง 4  
ไทย 8 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) PISA 2006 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 482 513 497 15 
เกาหล ี 538 573 556 1 
ฮองกง 520 551 536 3 
ไทย 385 439 416 42 
อินโดนีเซีย 384 402 392 49 
คาเฉลี่ย OECD 472 511 491  
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 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอาน ใน PISA 2006  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (491)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
เกาหลี (556) สูงกวาคาเฉลี่ย 65 คะแนน รองลงมาคือ ฮองกง (536) สูงกวา 45 คะแนน และ
ญี่ปุน (497) สูงกวา 6 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 
ไทย (416) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 75 คะแนน และอินโดนีเซีย (392) ตํ่ากวา 99 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนหญิงของ OECD มีคะแนน
การอานสูงกวานักเรียนชาย 511 ตอ 472 (สูงกวา 39)  สวน  5 ประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบ
จะเห็นไดวานักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายในทุกประเทศ คือ ญี่ปุน หญิง 513 ชาย 
482  เกาหลี หญิง 573 ชาย 538  ฮองกง หญิง 551 ชาย 520  ไทย หญิง 439 ชาย 385 
และ อินโดนีเซีย หญิง 402 ชาย 384  
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชายในวิชาการอานในทุก
ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 31  เกาหลี 35  ฮองกง 31  ไทย 54  และ
อินโดนีเซีย 18  
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) PISA 2006 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 532 513 523 9 
เกาหล ี 552 542 547 4 
ฮองกง 555 539 547 3 
ไทย 413 419 417 44 
อินโดนีเซีย 399 382 391 51 
คาเฉลี่ย OECD 503 492 497  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคณิตศาสตร ใน PISA 2003  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (497)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
ฮองกง และ เกาหลี (547) สูงกวาคาเฉลี่ย 50 คะแนนเทากัน  ญี่ปุน (523) สูงกวา 26 
คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ ไทย (417) ตํ่ากวา
คาเฉลี่ย 80 คะแนน และอินโดนีเซีย (381) ตํ่ากวา 106 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายของ OECD มีคะแนน
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนหญิง 503 ตอ 492 (สูงกวา 11)  สวน  5 ประเทศท่ีนํามา
เปรียบเทียบจะเห็นไดวานักเรียนชายมีคะแนนสูงกวานักเรียนหญิงใน 4 ประเทศ คือ ญี่ปุน 
ชาย 532 หญิง 513  เกาหลี ชาย 552 หญิง 542  ฮองกง ชาย 555 หญิง 539  และ
อินโดนีเซีย ชาย 399 หญิง 382  สวนไทย นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ 
หญิง 419 ชาย 413  



การศึกษาเปรียบเทียบ : ผลการสอบ PISA 2000, 2003, 2006 และ 2009  

พระมหากิตติศักดิ์  ไมตรีจิต รหัส 541900002  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

33

 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิงในวิชาคณิตศาสตร 
ใน 4 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ ปุน 19  เกาหลี 10  ฮองกง 16  
อินโดนีเซีย 17 สวนไทย นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชาย โดยมีคาความตางของคะแนน คือ 6 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) PISA 2006 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 533 530 531 6 
เกาหล ี 521 523 522 11 
ฮองกง 546 539 542 2 
ไทย 411 428 421 46 
อินโดนีเซีย 399 387 393 51 
คาเฉลี่ย OECD 501 499 500  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินวิทยาศาสตร ใน PISA 2006  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (500)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
ฮองกง (542) สูงกวาคาเฉลี่ย 42 คะแนน รองลงมาคือ ญี่ปุน (531) สูงกวา 15 คะแนน และ
เกาหลี (522) สูงกวา 22 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD 
คือ ไทย (421) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 79 คะแนน และอินโดนีเซีย (393) ตํ่ากวา 107 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายของ OECD มีคะแนน
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนหญิง 501 ตอ 499 (สูงกวา 2) สวน 5 ประเทศท่ีนํามา
เปรียบเทียบจะเห็นไดวานักเรียนชายมีคะแนนสูงกวานักเรียนหญิงใน 3 ประเทศ คือ ญี่ปุน 
ชาย 533 หญิง 530  ฮองกง ชาย 456 หญิง 539 และอินโดนีเซีย ชาย 399 หญิง 387 สวน
อีก 2 ประเทศ   นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ เกาหลี หญิง 523 ชาย 521 
และไทย หญิง 428  ชาย 411  
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิงในวิชาวิทยาศาสตร 
ใน 3 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 3  ฮองกง 7  อินโดนีเซีย 12  สวนอีก 
2 ประเทศ  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชาย โดยมีคาความตางของคะแนน คือ เกาหลี 2 
ไทย 17 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) PISA 2009 
ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 

ญี่ปุน 501 540 520 8 
เกาหล ี 523 558 539 2 
ฮองกง 518 550 533 4 
ไทย 400 438 421 50 
อินโดนีเซีย 383 420 402 57 
คาเฉลี่ย OECD 474 513 493  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอาน ใน PISA 2009  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (493)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
เกาหลี (539) สูงกวาคาเฉลี่ย 46 คะแนน รองลงมาคือ ฮองกง (533) สูงกวา 40 คะแนน และ
ญี่ปุน (520) สูงกวา 27 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 
ไทย (421) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 72 คะแนน และอินโดนีเซีย (402) ตํ่ากวา 91 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนหญิงของ OECD มีคะแนน
การอานสูงกวานักเรียนชาย 513 ตอ 474  (สูงกวา 39)  สวน 5 ประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบ
จะเห็นไดวาในทุกประเทศนักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ ญี่ปุน หญิง 540 ชาย 
501  เกาหลี หญิง 558  ชาย 523 ฮองกง หญิง 550 ชาย 518  ไทย หญิง 438 ชาย 400 
และ อินโดนีเซีย หญิง 420 ชาย 383 
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชายในวิชาการอานในทุก 
ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 39  เกาหลี 35  ฮองกง 32  ไทย 38 และ
อินโดนีเซีย 37 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) PISA 2009 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 534 524 529 9 
เกาหล ี 548 544 546 4 
ฮองกง 561 547 555 3 
ไทย 421 417 419 50 
อินโดนีเซีย 371 372 371 61 
คาเฉลี่ย OECD 501 490 496  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคณิตศาสตร ใน PISA 2009  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (496)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
ฮองกง (555) สูงกวาคาเฉลี่ย 59 คะแนน รองลงมาคือ เกาหลี (546) สูงกวา 50 คะแนน และ
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ญี่ปุน (529) สูงกวา 33 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 
ไทย (419) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 77 คะแนน และอินโดนีเซีย (371) ตํ่ากวา 125 คะแนน   
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายของ OECD มีคะแนน
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนหญิง 501 ตอ 490 (สูงกวา 11)  สวน 5 ประเทศท่ีนํามา
เปรียบเทียบจะเห็นไดวา 4 ประเทศ นักเรียนชายมีคะแนนสูงกวานักเรียนหญิง คือ ญี่ปุน ชาย 
534 หญิง 524  เกาหลี ชาย 548 หญิง 544 ฮองกง ชาย 561 หญิง 547  และ ไทย ชาย 
421 หญิง 417  สวนอินโดนีเซีย นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ หญิง 372 
ชาย 371  
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิงในวิชาคณิตศาสตร 
ใน 4 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 10  เกาหลี 4  ฮองกง 14  และไทย 4
สวนอินโดนีเซีย นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชาย โดยมีคาความตางของคะแนน คือ 1 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) PISA 2009 

ประเทศ ชาย หญิง คะแนนเฉลี่ย อันดับใน PISA 
ญี่ปุน 534 545 539 5 
เกาหล ี 537 539 538 6 
ฮองกง 550 548 549 3 
ไทย 418 431 425 49 
อินโดนีเซีย 378 387 383 60 
คาเฉลี่ย OECD 501 501 501  
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินวิทยาศาสตร ใน PISA 2009  ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยของ OECD คือ (501)  ประเทศท่ีมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของ OECD  คือ 
ฮองกง (549) สูงกวาคาเฉลี่ย 48 คะแนน รองลงมาคือ ญี่ปุน (539) สูงกวา 38 คะแนน และ
เกาหลี (538) สูงกวา 37 คะแนน  สวนไทยและอินโดนีเซียมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 
ไทย (425) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 76 คะแนน และอินโดนีเซีย (383) ตํ่าวา 118 คะแนน   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศพบวานักเรียนชายและนักเรียนหญิงของ 
OECD มีคะแนนวิทยาศาสตรเทากัน คือ 501  สวน 5 ประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบจะเห็นได
วา 4 ประเทศ นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชาย คือ ญี่ปุน หญิง 545 ชาย 534  
เกาหลี หญิง 539 ชาย 537 ไทย หญิง 431 ชาย 418  สวนอีก 1 ประเทศ นักเรียนชายมี
คะแนนสูงกวานักเรียนหญิง คือ ฮองกง ชาย 550 หญิง 548  
 วิพากย : จากขอมูลสรุปไดวา  นักเรียนหญิงเกงกวานักเรียนชายในวิชาวิทยาศาสตร 
ใน 4 ประเทศ โดยมีคาความตางของคะแนน คือ ญี่ปุน 9  เกาหลี 2  ไทย 13  และอินโดนีเซีย 
9  สวนฮองกง นักเรียนชายเกงกวานักเรียนหญิง โดยมีคาความตางของคะแนน คือ 2 
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ตารางเปรียบเทียบการจัดอันดับใน PISA 2000 - 2009 
ประเทศ ผลการจัดอันดับใน PISA 

ป ค.ศ. 2000 2003 2006 2009 
วิชา อาน คณิต วิทย อาน คณิต วิทย อาน คณิต วิทย อาน คณิต วิทย 

ญี่ปุน 1 7 10 6 
อันดับรายวิชา 10 3 2 12 6 2 15 9 6 8 9 5 

เกาหล ี 3 2 3 5 
อันดับรายวิชา 7 4 1 2 3 4 1 4 11 2 4 6 

ฮองกง 2 3 2 2 
อันดับรายวิชา 8 2 3 7 1 3 3 3 2 4 3 3 

ไทย 34 37 43 49 
อันดบัรายวิชา 34 33 34 35 35 36 42 44 46 50 50 49 

อินโดนีเซีย 39 40 50 60 
อันดับรายวิชา 40 40 39 39 39 38 49 51 51 57 61 60 

จํานวนประเทศ 43 41 57 65 
 การจัดอันดับของ PISA ในการประเมินแตละคร้ัง จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของการอาน 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  จากคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมาถึงตํ่าสุด 
 จากตาราง วิเคราะหไดวา สมรรถนะของนักเรียนญี่ปุน เกาหลี และฮองกง จะติด
อันดับ TOP TEN ทุกคร้ัง  โดยฮองกงนาจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะจากการประเมิน
ท้ัง 4 คร้ัง จะอยูในระดับ 2 และ 3  ถือวามีสมรรถนะคงเสนคงวา และรักษาอันดับไวไดเปน
อยางดี  รองลงมาคือเกาหลีเพราะจากการประเมินท้ัง 4 คร้ัง จะอยูในอันดับ 2 – 5 สมรรถนะ
ก็ถือวาใกลเคียงกับฮองกง จะดอยกวาก็เพียงเล็กนอยเทาน้ัน สวนญี่ปุนก็จัดไดวาอยูในเกณฑดี 
เพราะติดอันดับ 1 – 10  แตระดับการรักษาอันดับคอยขางมีการเปลี่ยนแปลงสูงเมื่อเทียบกับ
ฮองกงและเกาหลี แสดงใหเห็นวามาตรฐานของนักเรียนญี่ปุนยังไมคงเสนคงวามากนัก  
 สวนนักเรียนไทย มีผลการประเมินตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา ยกเวนกลุม
โรงเรียนสาธิตเพียงกลุมเดียวท่ีแสดงวามีมาตรฐานเทียมทันนานาชาติ คะแนนเฉลี่ยประเทศ
ไทยมีอันดับอยูทางดานทายตาราง และมีแนวโนมลดตํ่าลงทุกวิชาเมื่อเทียบกับการประเมิน
คร้ังแรก (PISA 2000) นักเรียนไทยเกือบคร่ึงแสดงผลการประเมินการอานและวิทยาศาสตรตํ่า
กวาระดับพื้นฐาน (ระดับ 2) และมากกวาคร่ึงในวิชาคณิตศาสตร สวนท่ีสมรรถนะระดับสูงมี
นอยมาก และไมมีเลยในวิชาการอาน  อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินของไทย
กับอินโดนีเซีย  นักเรียนไทยยังมีผลการประเมินท่ีดีกวาใน PISA ทุกคร้ัง  
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 วิพากย :  หลายประเทศยอมรับวา ผลการประเมินของ PISA เปน “นาฬิกาปลุก” ท่ี
องคกร OECD  ไดเตือนใหประเทศสมาชิกรูตัววาจะไมไดเปรียบเชิง “ตนทุนกําลังคน” อีก
ตอไปแลว ดวยขอเท็จจริงท่ีวาประเทศตะวันออกมีผลการประเมินท่ีสูงกวาประเทศ OECD 
 นอกจากน้ี การศึกษาวิจัยของโครงการ PISA ยังมีลักษณะการวิเคราะหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการศึกษาอีกมากมาย ซึ่งผูศึกษาไมไดกลาวถึง  สมควรท่ีผูสนใจจะไดศึกษา
คนควาและเปรียบเทียบในอีกหลายๆ ลักษณะ จะนํามาซึ่งประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศสืบตอไป 
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