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ทหารผา่นศึก เกิดยคุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
 

 



 เป็นผ ูบ้รหิารระดบัๆกลางจนถึงระดบัสงู 

 เกิดมาหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีเรยีกคนพวกน้ีว่าเจน B 

เพราะระหว่างสงครามผ ูช้ายถกูเกณฑไ์ปเป็นทหาร ครัน้

สงครามสงบลงก็เลยกลบัมาแต่งงานมีลกู 

 เกิดมาเห็นความยากล าบากของพ่อแม่จึงเป็นคนท่ีมีชีวิตเพ่ือ

การท างาน เคารพกฎเกณฑ ์กติกา อดทนใหค้วามส าคญักบั

ผลงานแมว่้าจะตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะประสบความส าเรจ็ อีก

ทัง้ยงัมีแนวคิดท่ีจะท างานหนกัเพ่ือสรา้งเน้ือสรา้งตวั มีความ

ท ุ่มเทกบัการท างานและองคก์รมาก ใหค้วามส าคญัของ

ครอบครวัรองลงมาจากงาน 

คนกล ุม่น้ีจะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเน่ืองจากมีความจงรกัภกัดีกบั

องคก์รสงู 

  สว่นใหญ่ใชค้อมพิวเตอรโ์ดยเฉพาะอินเตอรเ์น็ตกนัไม่เป็น 
 

 





ก าลงักอ่รา่งสรา้งตวั บางคนเป็นผ ูบ้ริหาร

ระดบักลางแลว้ 

เป็นช่วงของสนัติภาพ ความมัง่คัง่ขยายไปทัว่โลก 

พรอ้มทัง้ยาคมุก าเนิด จ านวนการเกิดของเด็ก

ช่วงน้ีจึงลดลงมาก 

เห็นการด าเนินชีวิตของพ่อแม่ ซ่ึงไม่เห็นดว้ย ท า

ใหค้นท่ีเติบโตมาในช่วงน้ีมีลกัษณะพฤติกรรม

ชอบอะไรง่ายๆไม่บา้งาน ใหเ้วลากบัครอบครวั  

 





  โตมากบัระบบบรโิภคนิยม ถกูตามใจแต่เด็ก มีโอกาสทางการศึกษา

มากมาย 

 โตมาพรอ้มกบัคอมพิวเตอร-์อินเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยไีอที 

 เห็นพ่อแมก่บั ปู่  ยา่ ตา ยายทะเลาะเถียงกนัในค่านิยมท่ีแตกต่างกนัและ

เม่ือทะเลาะกนัมากเขา้เรือ่งก็มาลงท่ีเด็กท่ีไมร่ ูเ้รือ่งอะไร 

 มีนิสยัชอบแสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเองสงู ไมช่อบอย ูใ่นกรอบ

และไมช่อบเง่ือนไข 

 ตอ้งการความชดัเจนในการท างานว่า สิ่งท่ีท ามีผลต่อตนเองและต่อ

หน่วยงานอยา่งไร อีกทัง้ยงัมีความสามารถในการท างานท่ีเกี่ยวกบัการ

ติดต่อสื่อสาร และยงัสามารถท างานหลายๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั

ชอบสง่อี-เมลมากกว่าพดูกนัต่อหนา้ 

 ไมช่อบทะเลาะ ท าใหพ้วกผ ูใ้หญ่ไมค่่อยชอบเท่าไรนกั 

 

 





เกิดมาในระบบ social network อยากโชว ์        

รอไม่ได ้ตอ้งเด๋ียวน้ี 

 



Baby Boomer มอง Gen X และ Gen Y ไมมี่ความ

อดทน ในการท างาน เหมือนร ุน่ท่ีตวัเองท าอย ูแ่รกๆ  

Gen X ท่ีสว่นใหญ่ก าลงัข้ึนมาเริม่เป็นผ ูจ้ดัการ (First 

Time Manager) มอง Gen Y ว่าเป็นคนสอนยาก เอา

แต่ใจตวัเองไมค่่อยฟังความคิดเห็นของหวัหนา้  

Gen Y ก็จะมอง Baby Boomer บา้งานมากเกินไปไม่

ร ูจ้กัหาความสขุใหชี้วิตบา้ง และคิดว่า Gen X ไมเ่ป็น

ตวัของตวัเอง คอยแต่ฟังค าของ Baby Boomer มาก

เกินไปควรจะแยง้บา้ง 

 



    สสวท. ในฐานะผ ูป้ระสานงานโครงการ PISA 

ไดร้วบรวมและสง่รายช่ือ โรงเรยีนท่ีมีการเปิด

สอนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาทกุสงักดัไปใหศ้นูย์

ประสานงานหลกัโครงการ PISA ระดบั

นานาชาติ เพ่ือท าการส ุม่ 

 

    สสวท. จะส ุม่นกัเรียนโรงเรียนละไม่เกิน     

35 คน เพ่ือเป็นนกัเรียนกล ุม่ตวัอยา่งและเป็น

ตวัแทนประเทศไทยใหเ้ขา้สอบ  PISA 



    นกัเรียนท่ีเกิดระหว่าง เดือนมิถนุายน 2539 

ถึง เดือนพฤษภาคม 2540 



  ส าหรบัประเทศไทย จะมีการสอบในช่วงเดือนสิงหาคม  

2555   
 

เม่ือนกัเรยีนไดร้บัแจง้วนัเวลาสอบจากครปูระจ าชัน้แลว้ 

นกัเรยีนควรเตรยีมใหพ้รอ้มในการท าขอ้สอบในรปูแบบการ

เขียนตอบ 
 

นกัเรยีนจะไดท้ าขอ้สอบรว่มกบัเพ่ือนในโรงเรยีนเดียวกนัท่ี

ไดร้บัคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศ 
 

เลม่ขอ้สอบท่ีนกัเรยีนแต่ละคนไดร้บัจะมีโจทยค์ าถามไม่

ตรงกนั  



ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้มลูและค าสัง่ทกุค าสัง่ในเลม่ขอ้สอบ

อยา่งละเอียดรอบคอบ และใครค่รวญว่าขอ้สอบระบใุห้

นกัเรยีนท าอะไรบา้ง 
 

โจทยแ์ต่ละขอ้จะมีสถานการณแ์ละค าถามจ านวนหน่ึง ให้

นกัเรยีนอ่านขอ้ความทัง้หมดท่ีมีและอ่านค าถามแต่ละขอ้

กอ่นว่าโจทยถ์ามหรอืสัง่ใหท้ าอะไรบา้ง แลว้จึงลงมือ

เขียนตอบค าถามขอ้แรก 
 

พยายามเขียนตอบทกุค าถามแมว่้านกัเรยีนจะไม่แน่ใจ 

เพราะสิ่งท่ีนกัเรยีนเขียนอยา่งมีเหตมีุผลและเกี่ยวขอ้งกบั

ค าถาม อาจจะเปลี่ยนเป็นคะแนนบางสว่นใหน้กัเรียนได ้

 



 ค าถามอยา่งเช่น “จงอธิบายว่า … อยา่งไร” “นกัเรยีนคิดว่า … 

หรอืไม ่ใหเ้ขียนอธิบาย” หรอื “จงใหค้ าอธิบายสนบัสนนุค าตอบ”   

ค าถามประเภทน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนเขียนขอ้ความหรอืประโยค

เพ่ืออธิบายเหตผุลสนบัสนนุค าตอบ หากนกัเรยีนนึกไมอ่อกว่าจะ

เขียนอะไร ใหน้กัเรยีนเขียนทดสิ่งต่าง ๆท่ีนกัเรยีนคิดค านวณ 

หรอืเขียนทดสิ่งท่ีนกัเรยีนไดเ้รยีนร ูม้าและคิดว่ามนัน่าจะเป็น

ความร ูท่ี้ใชต้อบค าถาม แลว้เลือกขอ้ความต่าง ๆ ท่ีเขียนไว ้มา

เรยีงล าดบัอธิบายแนวคิดของนกัเรยีนจนไดค้ าตอบ 

    

 เมื่อโจทยก์ าหนดกราฟ หรอืรปูภาพมาให ้นกัเรยีนควรศึกษา

กราฟหรอืรปูภาพเหลา่นัน้อยา่งระมดัระวงั เพราะว่าค าตอบของ

ค าถามบางสว่นหาไดจ้ากกราฟหรอืรปูภาพท่ีก าหนดให ้หรอืตอ้ง

ใชก้ราฟหรอืรปูภาพในการใหเ้หตผุลสนบัสนนุค าตอบของ

นกัเรยีน 

 



ส าหรบัค าถามท่ีมีค าตอบเป็นแบบตวัเลือก นกัเรยีนอาจ

หาตวัเลือกตอบท่ีไมถ่กูตอ้งหรอืไม่มีทางเป็นไปไดเ้พ่ือคดั

ออกทีละตวัเลือก ไม่มีขอ้หา้มไมใ่หน้กัเรยีนเดาค าตอบ 

หากนกัเรยีนไมร่ ูจ้รงิ ๆ ขอใหน้กัเรยีนเขียนวงรอบ

ค าตอบท่ีนกัเรยีนเห็นว่าเหมาะท่ีสดุ 
 

ขอดตูวัอยา่งขอ้สอบเกา่ของ PISA ไดจ้ากผ ูอ้ านวยการ

โรงเรยีนของนกัเรยีน  หรือ download ตวัอยา่งขอ้สอบได้

โดยตรงท่ีโครงการ PISA ของ สสวท. 

http://www3.ipst.ac.th/pisa/ 



นกัเรยีนหรือผ ูป้กครองทราบหรอืไมว่่า ผลการสอบ PISA 2009 

ครัง้ลา่สดุ (พ.ศ. 2552) คะแนนเฉลี่ยวิชาการอ่าน วิทยาศาสตร ์

และคณิตศาสตรข์องประเทศไทยเท่ากบั 421, 425 และ 419 

คะแนน ตามล าดบั ซ่ึงคะแนนทัง้หมดต ่ากว่าคะแนนเฉล่ีย

มาตรฐานประมาณ 500 คะแนน  ผลคะแนนต ่าอาจไมไ่ด้

หมายความว่าคนในประเทศไทยดอ้ยศกัยภาพทัง้หมด แต่

นกัเรยีนอาจจะยงัไมจ่ริงจงัในการท าแบบประเมินในปีท่ีผา่นมา 

ดงันัน้ในการประเมิน PISA 2012 หรอื ปี พ.ศ. 2555 นกัเรยีน

ทกุคนยงัมีโอกาสแสดงศกัยภาพท่ีแทจ้รงิของนกัเรยีนไทย โดย

การจรงิจงัและตัง้ใจท าขอ้สอบ PISA  

 

  ขอใหน้กัเรยีนทกุคนโชคดี 

 


