คำแนะนำจำก PISA

ต ุลาคม 2559

เนื่องจำกข้อมูลชี้ว่ำ โรงเรียนที่มีนักเรียนส่วนมำกมีพื้นฐำนที่ด้อยเปรียบด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมอยู่ใน

10

เขตที่มีข้อมูลทำงประชำกรที่เสียเปรียบหรืออยู่ในชนบท และมักมีทรัพยำกรคุณภำพต่ำกว่ำโรงเรียนที่มีนักเรียน
ที่มีพน
ื้ ฐำนที่ได้เปรียบด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม หรือโรงเรียนในเมืองและเมืองใหญ่ กำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้เกิดควำมเป็นธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น แต่กำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม
ยังมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่แสดงออกในกำรประเมินด้วย ในระบบโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินสูง
เช่น เกำหลีใต้ ฟินแลนด์ เยอรมนี สิงคโปร์ ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ด้อยเปรียบกว่ำรำยงำนว่ำ มีทรัพยำกรกำรเรียน
ไม่แตกต่ำงจำกครูใหญ่ในโรงเรียนที่ได้เปรียบกว่ำหรือบำงแห่งกลับมีมำกกว่ำ แสดงว่ำระบบฯ เหล่ำนั้นได้สนับสนุน

ความเป็ นธรรมทางการศึ กษาเป็ นอย่างไร

ให้ผู้ด้อยเปรียบได้มีโอกำสที่เท่ำเทียมกันกับผู้ที่ได้เปรียบ และในระบบฯ เหล่ำนั้นก็มีผลตอบแทน คือ คุณภำพกำร

...............................................................................................................................................................

เรียนรู้ที่สูงของนักเรียนโดยรวมทั้งระบบ (OECD, 2013a)

ควำมไม่เท่ำเทียมกันของภูมิหลังด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม (Economic, Social and Cultural Status;
จุดยุติ (End Point)

ESCS) เป็นเรื่องปกติในทุกสังคม แต่ประเด็นนี้มีควำมสำคัญทำงกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพล

ข้อมูลจำกกำรวิจัยนำนำชำติชี้ว่ำ ทรัพยำกรกำรเรียนเป็นตัวแปรที่อิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน และชี้ถึงอิทธิพล

ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นธรรมดำที่นักเรียนที่มีภูมิหลังที่ด้อยเปรียบกว่ำมักมีผลกำรประเมินต่ำ

ของภูมิหลังด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเรียนรู้ แต่กำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม สำมำรถลดอิทธิพล

ควำมเป็นจริงในสังคมไทยเท่ำที่พบจำกกำรสำรวจ พบว่ำ ระบบโรงเรียนไทยมีควำมเหลื่อมล้ำอย่ำงสูงในโรงเรียน

ของตัวแปรนี้ลงได้ ควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ มิได้มีควำมหมำยถึงกำรให้ทรัพยำกรที่เท่ำกันหมด เพรำะว่ำกำรให้
ที่เท่ำกันไม่ได้ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม เพรำะคนที่มีต้นทุนเดิมมำกยังคงมีมำกเหนือคนอื่นอยู่ดี และคนที่มีต้น
ทุนเดิมน้อยก็ยังมีน้อยเหมือนเดิม และคนที่มีมำกกลับได้สิ่งที่ไม่มีควำมจำเป็นหรือไม่ไ ด้ต้องกำร ในขณะที่คนที่มีต้นทุน
น้อยยังไม่พอประทังแม้เพียงให้เกิดควำมเพียงพอ ระบบที่ประสบควำมสำเร็จไม่ได้ทอดทิ้งนักเรียนกลุ่มด้อยเปรียบ แต่
ให้กำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม ซึ่งทำให้นักเรียนที่เสียเปรียบมีโอกำสเท่ำเทียมกับนักเรียนกลุ่มอื่น ดังนั้น ส่วนหนึ่ง
ในควำมพยำยำมยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน จึงต้องพิจำรณำถึงแนวปฏิบัติด้ำนนี้ด้วย นั่นคือ กำรสนับสนุน
นักเรียนและโรงเรียนที่ยำกจน และที่อยู่ในพื้นที่ประชำกรศำสตร์ที่ด้อยเปรียบกว่ำด้ำนสถำนะทำงสังคมและเศรษฐกิจ
อ่ำนเพิม
่ เติม
OECD (2013a), PISA 2012 Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed (Volume II) , PISA, OECD
Publishing.
OECD (2013b), PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV), PISA, OECD
Publishing.

โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภำษำทำงฟิสิกส์ หมำยถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนำนของแสงที่เกิดกำรหักเหเมื่อผ่ำนเลนส์ หรือ
เกิดกำรสะท้อนของรังสีขนำนของแสงเมื่อตกกระทบทำให้จุดนั้นมีควำมชัดที่สุด ในทำงสังคม หมำยถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภำษำทำงเคมี หมำยถึง จุดที่กำรทำปฏิกิริยำเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสำรใหม่เกิดขึ้นซึ่งอำจสังเกตได้จำกกำรเปลี่ยนสีของสำร

ต่ำงกลุ่มกัน ตัวอย่ำงที่เห็นชัดจำกในโรงเรียนที่มส
ี ถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมสูงสุดกับต่ำสุดของไทย ได้แก่
กลุ่มโรงเรียนสำธิตซึ่งเป็นโรงเรียนในเมืองใหญ่ (ดัชนี ESCS = 0.66) กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) ซึ่งเป็นโรงเรียนในชนบท (ดัชนี ESCS = -2.24) โรงเรียนสองกลุ่มนี้มส
ี ถำนะ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมแตกต่ำงกันถึงสำมหน่วยดัชนี ซึง่ เป็นช่องว่ำงที่กว้ำงมำก ระบบโรงเรียนจึงมีภำระหน้ำที่
ที่จะต้องลดอิทธิพลของตัวแปรทำงเศรษฐกิจและสังคมนี้ ข้อมูลจำก PISA สำมำรถชี้ว่ำ ถ้ำโรงเรียนหรือนักเรียน
ที่ด้อยเปรียบกว่ำทำงด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม มีทรัพยำกรกำรเรียนที่เหมำะสมและพอเพียงจะสำมำรถ
ลดอิทธิพลจำกตัวแปรนี้ลงได้ (OECD, 2013b)
แต่ควำมจริงในระบบโรงเรียนไทยมิได้เป็นเช่นนั้น ข้อมูลทรัพยำกร

รูป 1 ดัชนีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรกำรเรียน

กำรเรียนของโรงเรียนสองกลุ่มนี้ ไม่ได้เ ป็นไปในทำนองที่จะลด

PISA 2009

ผลกระทบของตัวแปรดังกล่ำว เพรำะพบว่ำโรงเรียนที่ด้อยเปรียบ

1.5

เหล่ำนั้นยังคงเป็นโรงเรียนที่ขำดแคลนทรัพยำกรมำก เมื่อเทียบ

1.0

ดัชนีทรัพยำกรกำรเรียนของกลุ่มสูงสุดกับกลุ่มต่ำสุด เช่น ระหว่ำง

0.5

กลุ่มโรงเรียน สพป. กับ สำธิต ก็พบว่ำ ค่ำดัชนีทรัพยำกรแตกต่ำง

0.0

กันมำกกว่ำ 2 หน่วย (รูป 1) แสดงว่ำ โรงเรียนที่ด้อยเปรียบด้ำน

-0.5

สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกรกำร

-1.0

เรียนที่พ อเพี ยง

-1.5

ยิ่งไปกว่ำ นั้น เมื่อดูแนวโน้ มจะเห็น ว่ำกลุ่มที่ มี

PISA 2012

สพป.
สาธิต

ทรัพยำกรต่ำก็จะยิ่งมีต่ำลงไปอีกตำมเวลำที่ผำ่ นไป สำหรับประเทศไทย ดัชนีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรกำรเรียน
มีควำมสัมพัน ธ์ กั บคะแนนคณิ ตศำสตร์อย่ำ งมี นัยสำคัญทำงสถิติ คื อ เมื่ อค่ำ ดัชนีเ ปลี่ ยนไปหนึ่ งหน่ว ย คะแนน
คณิตศำสตร์จะเปลี่ยนไป 8.1 คะแนน (ค่ำเฉลี่ย OECD คะแนนเปลี่ยนไป 7.7 คะแนน)
ถ้ำดูระบบโรงเรียนที่ได้ชื่อว่ำมีกำรศึกษำที่เป็นเลิศ เช่น เกำหลีใต้ ฟินแลนด์ และสิงคโปร์ แม้ในระบบฯ เหล่ำนัน
้
มีโรงเรียนและนักเรียนทีแ
่ ตกต่ำงด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม แต่ระบบฯ เหล่ำนั้นได้จัดสรรทรัพยำกรกำร
เรียนให้จนไม่เห็นควำมแตกต่ำงหรือบำงระบบโรงเรียนที่ยำกจนกว่ำกลับได้รับกำรจัดสรรมำกกว่ำ ซึ่งค่ำดัชนี
ทรัพยำกรจะเป็นตัวชีบ
้ อก เช่น ในฟินแลนด์ (ดัชนี ESCS กลุ่มสูงมีค่ำ 0.35 ส่วนกลุ่มต่ำมีคำ่ 0.01) เกำหลีใต้
(ดัชนี ESCS กลุ่มสูงมีค่ำ 0.03 ส่วนกลุ่มต่ำมีค่ำ 0.02) และสิงคโปร์ (ดัชนี ESCS กลุ่มสูงมีค่ำ 1.18 ส่วนกลุ่มต่ำ
มีค่ำดัชนี 1.22) ระบบโรงเรียนเหล่ำนี้จึงมีควำมเป็นธรรม (Equity) สูงมำก

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2559)

เมื่อพูดถึงควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ มักจะเข้ำใจว่ำเมื่อจัดสรร

รูป 3 แสดงถึงควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนของระบบโรงเรียนต่ำง ๆ ซึ่งจะเห็นว่ำระบบฯ ของ

ทรัพยำกรให้แก่โรงเรียนและนักเรียนอย่ำงเท่ำเทียมกันหมด เช่น

ประเทศไทยมีค่ำดัชนีระหว่ำงกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำแตกต่ำงกันมำก และคล้ำยคลึงกับประเทศคะแนนต่ำหลำยประเทศ

ให้กำรศึกษำฟรีเหมือนกันหมด ให้ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทำงกำรศึกษำ

เช่น เปรู คอสตำริกำ เม็กซิโก บรำซิล และอินโดนีเซีย ในขณะที่อีกหลำยประเทศ เช่น เกำหลี สิงคโปร์ เยอรมนี

เท่ำกันหมด นั่นคือ ควำมเสมอภำคหรือควำมเป็นธรรม แต่ควำมจริง

สำธำรณรัฐสโลวัก ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงสองกลุ่ม และอีกหลำยประเทศที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมสูง

ไม่ใช่เช่นนั้น กำรให้ที่เท่ำกันนั้นยังไม่ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม

โรงเรียนกลุ่มสูงมีดัชนีทรัพยำกำรต่ำกว่ำกลุ่มต่ำ เช่น ฟินแลนด์ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลนี้
จึงชี้นัยว่ำ ในควำมพยำยำมที่จะยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน ควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกร

เพรำะผู้ที่ได้เปรียบอยู่หรือผู้มีต้นทุนสูงอยู่แล้วยิ่งได้เปรียบมำกขึ้น
ไปอีก ในขณะที่ผู้ ที่ ด้อยเปรียบกว่ ำ ก็ยังคงควำมด้อยเปรียบอยู่
อย่ำงเดิมหรือมำกกว่ ำเดิม กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม
จึงต้ องค ำนึงถึ งต้น ทุ นที่ โ รงเรียน/นั กเรียนมี อยู่แล้ ว ด้ว ย แล้ ว จึง
จัดสรรให้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นธรรม

เป็นอีกประเด็นที่จะต้องได้รับกำรพิจำรณำ
สำหรับระบบโรงเรียนของประเทศไทยใช้แนวปฏิบต
ั ิที่ “ให้เท่ำกัน” คือ กำรศึกษำฟรีของรัฐที่ให้เท่ำกันหมด ไม่ว่ำ
โรงเรียนและนักเรียนจะมีพื้นฐำนเดิมอย่ำงไร ทุกคนทุกที่จะได้สิ่งที่รัฐให้เท่ำกัน แต่ในบริบทของสังคมในควำม
เป็นจริง สิ่งที่รัฐให้นั้นมีค่ำยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมต่ำ แต่อำจจะไม่มีควำมหมำยใด ๆ
สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมสูง ตัวอย่ำงในรูป 4 จำกประกำศของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ำสิ่งที่รัฐให้นั้นเกือบไม่มีควำมหมำย หรือผู้รับไม่สนใจที่จะไปรับสวัสดิกำรส่วนนั้น

รูป 2 ควำมเท่ำกันกับควำมเป็นธรรม (ที่มำ: https://www.pinterest.com/pin/109704940897374904/)

สถำนกำรณ์ในระบบโรงเรียนไทยเท่ำที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังอยู่ห่ำงไกลจำกคำว่ำควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ เพรำะ
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ที่เหมำะสมและเป็นธรรมที่ไม่มีกลุ่มใดถูกทิ้ง (No child left behind) จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกำรยกระดับ
คุณภำพระบบโรงเรียนทั้งหมดของประเทศ
รูป 3 ควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียน
การจัดสรรทรัพยากร
ทีเ่ ป็นธรรมกว่า
ค่าดัชนีสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD

ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการเรียน
(ความแตกต่างของดัชนี)

ค่าดัชนีต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD

แต่ในทำงกลับกัน โรงเรียนที่ยำกจน ที่ขำดแคลนในพื้นที่ประชำชนยำกจน เงินจำนวนนี้มีค่ำมหำศำล ดังนั้น
ควำมเท่ำกันจึงไม่ใช่ควำมเป็นธรรม ควำมเป็นธรรม คือ กำรส่งเสริมกลุ่มด้อยเปรียบให้มีโ อกำสได้มีได้เ ป็น
เท่ำเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม

ทรัพยากรมาก

ที่มำ: OECD, 2013b

ค่าเฉลี่ยระดับของทรัพยากรการเรียน
ของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ยดัชนี)

เมื่อพูดถึงควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ มักจะเข้ำใจว่ำเมื่อจัดสรร

รูป 3 แสดงถึงควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนของระบบโรงเรียนต่ำง ๆ ซึ่งจะเห็นว่ำระบบฯ ของ

ทรัพยำกรให้แก่โรงเรียนและนักเรียนอย่ำงเท่ำเทียมกันหมด เช่น

ประเทศไทยมีค่ำดัชนีระหว่ำงกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำแตกต่ำงกันมำก และคล้ำยคลึงกับประเทศคะแนนต่ำหลำยประเทศ

ให้กำรศึกษำฟรีเหมือนกันหมด ให้ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทำงกำรศึกษำ

เช่น เปรู คอสตำริกำ เม็กซิโก บรำซิล และอินโดนีเซีย ในขณะที่อีกหลำยประเทศ เช่น เกำหลี สิงคโปร์ เยอรมนี

เท่ำกันหมด นั่นคือ ควำมเสมอภำคหรือควำมเป็นธรรม แต่ควำมจริง

สำธำรณรัฐสโลวัก ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงสองกลุ่ม และอีกหลำยประเทศที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมสูง

ไม่ใช่เช่นนั้น กำรให้ที่เท่ำกันนั้นยังไม่ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม

โรงเรียนกลุ่มสูงมีดัชนีทรัพยำกำรต่ำกว่ำกลุ่มต่ำ เช่น ฟินแลนด์ สหรำชอำณำจักร นอร์เวย์ เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลนี้
จึงชี้นัยว่ำ ในควำมพยำยำมที่จะยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน ควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกร

เพรำะผู้ที่ได้เปรียบอยู่หรือผู้มีต้นทุนสูงอยู่แล้วยิ่งได้เปรียบมำกขึ้น
ไปอีก ในขณะที่ผู้ ที่ ด้อยเปรียบกว่ ำ ก็ยังคงควำมด้อยเปรียบอยู่
อย่ำงเดิมหรือมำกกว่ ำเดิม กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม
จึงต้ องค ำนึงถึ งต้น ทุ นที่ โ รงเรียน/นั กเรียนมี อยู่แล้ ว ด้ว ย แล้ ว จึง
จัดสรรให้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นธรรม

เป็นอีกประเด็นที่จะต้องได้รับกำรพิจำรณำ
สำหรับระบบโรงเรียนของประเทศไทยใช้แนวปฏิบต
ั ิที่ “ให้เท่ำกัน” คือ กำรศึกษำฟรีของรัฐที่ให้เท่ำกันหมด ไม่ว่ำ
โรงเรียนและนักเรียนจะมีพื้นฐำนเดิมอย่ำงไร ทุกคนทุกที่จะได้สิ่งที่รัฐให้เท่ำกัน แต่ในบริบทของสังคมในควำม
เป็นจริง สิ่งที่รัฐให้นั้นมีค่ำยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมต่ำ แต่อำจจะไม่มีควำมหมำยใด ๆ
สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมสูง ตัวอย่ำงในรูป 4 จำกประกำศของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ำสิ่งที่รัฐให้นั้นเกือบไม่มีควำมหมำย หรือผู้รับไม่สนใจที่จะไปรับสวัสดิกำรส่วนนั้น

รูป 2 ควำมเท่ำกันกับควำมเป็นธรรม (ที่มำ: https://www.pinterest.com/pin/109704940897374904/)
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่ ปสำรวจมำผูป
้ กครองไปติดต่อรับเงินคืนกันน้อยมำกครับ

ที่เหมำะสมและเป็นธรรมที่ไม่มีกลุ่มใดถูกทิ้ง (No child left behind) จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกำรยกระดับ
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คำแนะนำจำก PISA

ต ุลาคม 2559

เนื่องจำกข้อมูลชี้ว่ำ โรงเรียนที่มีนักเรียนส่วนมำกมีพื้นฐำนที่ด้อยเปรียบด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมอยู่ใน

10

เขตที่มีข้อมูลทำงประชำกรที่เสียเปรียบหรืออยู่ในชนบท และมักมีทรัพยำกรคุณภำพต่ำกว่ำโรงเรียนที่มีนักเรียน
ที่มีพน
ื้ ฐำนที่ได้เปรียบด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม หรือโรงเรียนในเมืองและเมืองใหญ่ กำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้เกิดควำมเป็นธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น แต่กำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม
ยังมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่แสดงออกในกำรประเมินด้วย ในระบบโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินสูง
เช่น เกำหลีใต้ ฟินแลนด์ เยอรมนี สิงคโปร์ ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ด้อยเปรียบกว่ำรำยงำนว่ำ มีทรัพยำกรกำรเรียน
ไม่แตกต่ำงจำกครูใหญ่ในโรงเรียนที่ได้เปรียบกว่ำหรือบำงแห่งกลับมีมำกกว่ำ แสดงว่ำระบบฯ เหล่ำนั้นได้สนับสนุน

ความเป็ นธรรมทางการศึ กษาเป็ นอย่างไร

ให้ผู้ด้อยเปรียบได้มีโอกำสที่เท่ำเทียมกันกับผู้ที่ได้เปรียบ และในระบบฯ เหล่ำนั้นก็มีผลตอบแทน คือ คุณภำพกำร

...............................................................................................................................................................

เรียนรู้ที่สูงของนักเรียนโดยรวมทั้งระบบ (OECD, 2013a)

ควำมไม่เท่ำเทียมกันของภูมิหลังด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม (Economic, Social and Cultural Status;
จุดยุติ (End Point)

ESCS) เป็นเรื่องปกติในทุกสังคม แต่ประเด็นนี้มีควำมสำคัญทำงกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพล

ข้อมูลจำกกำรวิจัยนำนำชำติชี้ว่ำ ทรัพยำกรกำรเรียนเป็นตัวแปรที่อิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน และชี้ถึงอิทธิพล

ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นธรรมดำที่นักเรียนที่มีภูมิหลังที่ด้อยเปรียบกว่ำมักมีผลกำรประเมินต่ำ

ของภูมิหลังด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมต่อกำรเรียนรู้ แต่กำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม สำมำรถลดอิทธิพล

ควำมเป็นจริงในสังคมไทยเท่ำที่พบจำกกำรสำรวจ พบว่ำ ระบบโรงเรียนไทยมีควำมเหลื่อมล้ำอย่ำงสูงในโรงเรียน

ของตัวแปรนี้ลงได้ ควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ มิได้มีควำมหมำยถึงกำรให้ทรัพยำกรที่เท่ำกันหมด เพรำะว่ำกำรให้
ที่เท่ำกันไม่ได้ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม เพรำะคนที่มีต้นทุนเดิมมำกยังคงมีมำกเหนือคนอื่นอยู่ดี และคนที่มีต้น
ทุนเดิมน้อยก็ยังมีน้อยเหมือนเดิม และคนที่มีมำกกลับได้สิ่งที่ไม่มีควำมจำเป็นหรือไม่ไ ด้ต้องกำร ในขณะที่คนที่มีต้นทุน
น้อยยังไม่พอประทังแม้เพียงให้เกิดควำมเพียงพอ ระบบที่ประสบควำมสำเร็จไม่ได้ทอดทิ้งนักเรียนกลุ่มด้อยเปรียบ แต่
ให้กำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม ซึ่งทำให้นักเรียนที่เสียเปรียบมีโอกำสเท่ำเทียมกับนักเรียนกลุ่มอื่น ดังนั้น ส่วนหนึ่ง
ในควำมพยำยำมยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน จึงต้องพิจำรณำถึงแนวปฏิบัติด้ำนนี้ด้วย นั่นคือ กำรสนับสนุน
นักเรียนและโรงเรียนที่ยำกจน และที่อยู่ในพื้นที่ประชำกรศำสตร์ที่ด้อยเปรียบกว่ำด้ำนสถำนะทำงสังคมและเศรษฐกิจ
อ่ำนเพิม
่ เติม
OECD (2013a), PISA 2012 Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed (Volume II) , PISA, OECD
Publishing.
OECD (2013b), PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV), PISA, OECD
Publishing.

โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภำษำทำงฟิสิกส์ หมำยถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนำนของแสงที่เกิดกำรหักเหเมื่อผ่ำนเลนส์ หรือ
เกิดกำรสะท้อนของรังสีขนำนของแสงเมื่อตกกระทบทำให้จุดนั้นมีควำมชัดที่สุด ในทำงสังคม หมำยถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภำษำทำงเคมี หมำยถึง จุดที่กำรทำปฏิกิริยำเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสำรใหม่เกิดขึ้นซึ่งอำจสังเกตได้จำกกำรเปลี่ยนสีของสำร

ต่ำงกลุ่มกัน ตัวอย่ำงที่เห็นชัดจำกในโรงเรียนที่มส
ี ถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมสูงสุดกับต่ำสุดของไทย ได้แก่
กลุ่มโรงเรียนสำธิตซึ่งเป็นโรงเรียนในเมืองใหญ่ (ดัชนี ESCS = 0.66) กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) ซึ่งเป็นโรงเรียนในชนบท (ดัชนี ESCS = -2.24) โรงเรียนสองกลุ่มนี้มส
ี ถำนะ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมแตกต่ำงกันถึงสำมหน่วยดัชนี ซึง่ เป็นช่องว่ำงที่กว้ำงมำก ระบบโรงเรียนจึงมีภำระหน้ำที่
ที่จะต้องลดอิทธิพลของตัวแปรทำงเศรษฐกิจและสังคมนี้ ข้อมูลจำก PISA สำมำรถชี้ว่ำ ถ้ำโรงเรียนหรือนักเรียน
ที่ด้อยเปรียบกว่ำทำงด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม มีทรัพยำกรกำรเรียนที่เหมำะสมและพอเพียงจะสำมำรถ
ลดอิทธิพลจำกตัวแปรนี้ลงได้ (OECD, 2013b)
แต่ควำมจริงในระบบโรงเรียนไทยมิได้เป็นเช่นนั้น ข้อมูลทรัพยำกร

รูป 1 ดัชนีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรกำรเรียน

กำรเรียนของโรงเรียนสองกลุ่มนี้ ไม่ได้เ ป็นไปในทำนองที่จะลด

PISA 2009

ผลกระทบของตัวแปรดังกล่ำว เพรำะพบว่ำโรงเรียนที่ด้อยเปรียบ

1.5

เหล่ำนั้นยังคงเป็นโรงเรียนที่ขำดแคลนทรัพยำกรมำก เมื่อเทียบ

1.0

ดัชนีทรัพยำกรกำรเรียนของกลุ่มสูงสุดกับกลุ่มต่ำสุด เช่น ระหว่ำง

0.5

กลุ่มโรงเรียน สพป. กับ สำธิต ก็พบว่ำ ค่ำดัชนีทรัพยำกรแตกต่ำง

0.0

กันมำกกว่ำ 2 หน่วย (รูป 1) แสดงว่ำ โรงเรียนที่ด้อยเปรียบด้ำน

-0.5

สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกรกำร

-1.0

เรียนที่พ อเพี ยง

-1.5

ยิ่งไปกว่ำ นั้น เมื่อดูแนวโน้ มจะเห็น ว่ำกลุ่มที่ มี

PISA 2012

สพป.
สาธิต

ทรัพยำกรต่ำก็จะยิ่งมีต่ำลงไปอีกตำมเวลำที่ผำ่ นไป สำหรับประเทศไทย ดัชนีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรกำรเรียน
มีควำมสัมพัน ธ์ กั บคะแนนคณิ ตศำสตร์อย่ำ งมี นัยสำคัญทำงสถิติ คื อ เมื่ อค่ำ ดัชนีเ ปลี่ ยนไปหนึ่ งหน่ว ย คะแนน
คณิตศำสตร์จะเปลี่ยนไป 8.1 คะแนน (ค่ำเฉลี่ย OECD คะแนนเปลี่ยนไป 7.7 คะแนน)
ถ้ำดูระบบโรงเรียนที่ได้ชื่อว่ำมีกำรศึกษำที่เป็นเลิศ เช่น เกำหลีใต้ ฟินแลนด์ และสิงคโปร์ แม้ในระบบฯ เหล่ำนัน
้
มีโรงเรียนและนักเรียนทีแ
่ ตกต่ำงด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม แต่ระบบฯ เหล่ำนั้นได้จัดสรรทรัพยำกรกำร
เรียนให้จนไม่เห็นควำมแตกต่ำงหรือบำงระบบโรงเรียนที่ยำกจนกว่ำกลับได้รับกำรจัดสรรมำกกว่ำ ซึ่งค่ำดัชนี
ทรัพยำกรจะเป็นตัวชีบ
้ อก เช่น ในฟินแลนด์ (ดัชนี ESCS กลุ่มสูงมีค่ำ 0.35 ส่วนกลุ่มต่ำมีคำ่ 0.01) เกำหลีใต้
(ดัชนี ESCS กลุ่มสูงมีค่ำ 0.03 ส่วนกลุ่มต่ำมีค่ำ 0.02) และสิงคโปร์ (ดัชนี ESCS กลุ่มสูงมีค่ำ 1.18 ส่วนกลุ่มต่ำ
มีค่ำดัชนี 1.22) ระบบโรงเรียนเหล่ำนี้จึงมีควำมเป็นธรรม (Equity) สูงมำก

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2559)

