ความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา ผลการประเมินสะทอนความไมเทาเทียมกันทางการศึกษาของไทยที่มีอยูมาก

ต ุลาคม 2560

คะแนนของนักเรียนไทยที่มีการกระจายกวางมาก นักเรียนกลุมที่มีคะแนนบนสุดกับกลุมที่มีคะแนนลางสุดตามเกณฑ
ของ PISA 2015 มีคะแนนหางกันเทียบเทากับการเรียนวิทยาศาสตรที่ตางกันมากกวาหาป ถาไมนับนักเรียนจาก
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กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนสาธิต (เพราะมีตัวแปรทรัพยากรและตัวแปรอื่น ๆ ที่แตกตางกันมาก) และ
นับวากลุม สพม. เปนกลุมที่มีคะแนนสูงสุด ทั้งนี้นักเรียนกลุมที่มีคะแนนต่ําสุด (อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน) ยังมี
คะแนนตางจากกลุมสูงสุด (กลุม สพม.) เทากับการเรียนที่ตางกันมากกวาสองป นักเรียนจากภาคอีสานตอนลางมี
ผลการประเมินต่ํากวาภาคอื่น ๆ โดยมีคะแนนตางจากนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทากับการเรียนที่
ตางกันเกือบสองป
ดานความแตกตางระหวางเพศ นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนชายซึ่งตรงขามกับทิศทางของนานาชาติ
ความต องการทํ างานด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี นั กเรียนไทยประมาณหนึ่งในห า (20%) ต องการทํ างานที่
เกี่ ยวข องกั บวิ ทยาศาสตร และต อ งการทํ า งานด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ 14% ส ว นความต อ งการทํ า งานด า น
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมมีนอย ยิ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยิ่งมีนอยมาก เมื่อเทียบกับ PISA
2006 ความตอ งการทํ างานด านวิศวกรรมของนักเรีย นไทยลดลงอย างมาก สว นวิ ทยาศาสตร ดา นอื่น ๆ ก็ล ดลง
เล็กนอย ตัวเลขนี้อาจชี้แนวโนมถึงอนาคตของงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติที่อาจจะถดถอยไป
อยางไรก็ตาม ถาดูในกลุมนักเรียนที่มีผลการประเมินสูงมีนักเรียนมากกวาครึ่ง (58%) ตองการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตร (สูงกวาคาเฉลี่ย OECD) สําหรับดานความแตกตางระหวางเพศ นักเรียนหญิงที่ตองการทํางานที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรมีมากเปนสองเทาของนักเรียนชายซึ่งสวนทางกับแนวโนมของประเทศอื่น ๆ
จุดยุติ (End Point)

วิทยาศาสตรของนักเรียนไทยกับนักเรียนในภูมภ
ิ าคเอเชีย
การรายงานผลการประเมินของ PISA

เพื่อใหเห็นภาพเปรียบเทียบระหวางประเทศ มีการรายงานหลายแบบ

วิธีการรายงานที่งายที่สุดคือ รายงานเปนคะแนนเฉลี่ยเทียบกับคาเฉลี่ย OECD ซึ่งเปนคะแนนมาตรฐาน และ
สามารถเปรียบเทียบกันไดในแตละประเทศ ใน PISA 2015 มีคาเฉลี่ย OECD ของวิทยาศาสตร เปนคะแนน
มาตรฐานที่ 493 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนในประเทศ/เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใตดวยกัน สามารถแบงประเทศ/เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่มี
คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรสูงกวาคาเฉลี่ย OECD ไดแก ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งเปนประเทศสมาชิก OECD

และ

สิงคโปร จีนไทเป มาเกา เวียดนาม ฮองกง และจีนสี่มณฑล1 ซึ่งเปนประเทศรวมโครงการ สวนกลุมที่มีคะแนน
เฉลี่ยวิทยาศาสตรต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD ไดแก ไทย และอินโดนีเซีย โดยไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาอินโดนีเซีย
ทุกวิชา (มาเลเซียไดรวมโครงการ PISA 2015 ดวย แตมาเลเซียไมมีผลปรากฏในรายงานนานาชาติ เนื่องจาก
อัตราการเขาสอบของโรงเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด)

วิทยาศาสตรของนักเรียนไทยยังลาหลังประเทศอื่น โดยเฉพาะในเอเชียดวยกัน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสูงมีนอย

ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรอยูในกลุมบนสุดสิบอันดับแรก (Top 10) ไดแก สิงคโปร (556)

มาก ผลการประเมินยังชี้ถึงชองที่กวางของความไมเทาเทียมทางการศึกษาที่นักเรียนวัยเดียวกันแสดงวารูเรื่องวิทยาศาสตร

ญี่ปุน (538) เอสโตเนีย (534) จีนไทเป (532) ฟนแลนด (531) มาเกา (529) แคนาดา (528) เวียดนาม (525)

ที่แตกตางเทียบเทาการเรียนที่ตางกันหลายป ซึ่งเปนอันตรายตองานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติเพราะใน
กลุมนักเรียนที่มีผลการประเมินสูงเทานั้นที่ตองการทํางานดานนี้ แตนักเรียนสวนใหญมีคะแนนต่ําทําใหความตองการ
ทํางานในดานนี้มีนอย จึงเปนความจําเปนที่จะตองเรงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรหากตองการกําลังคน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต เพราะการมีผลการเรียนที่ดีในวิชาใดเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการเลือกอาชีพ
ในอนาคตที่เกี่ยวของกับวิชานั้น ๆ

ฮองกง (523) และจีนสี่มณฑล (518) ซึ่งจะเห็นไดวาในบรรดากลุมบนสุดสิบอันดับแรกนี้ เปนประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ในเอเชียถึง 7 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจดวยกัน
นอกจาก PISA จะรายงานผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ยแลว ยังขยายภาพใหไดขอมูลที่เปนประโยชนแกระบบ
การศึกษามากขึ้น เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมวานักเรียนรูเรื่องวิทยาศาสตรมากนอยตางกันอยางไร โดยรายงาน
เปนระดับการรูเรื่องวิทยาศาสตร แบงออกเปน 6 ระดับ เริ่มจากระดับต่ําสุด (ระดับ1) จนถึงระดับสูงสุด (ระดับ 6)

อานเพิม
่ เติม

หรืออาจบอกคุณภาพเปนกลุมรวม เชน ที่ระดับ 5 และ 6 จัดวาเปนระดับสูง ระดับ 3 และ 4 จัดเปนระดับปานกลาง

OECD (2016a), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris.

และระดับ 2 เปนระดับพื้นฐานต่ําสุดที่นักเรียนเริ่มแสดงวารูและสามารถใชประโยชนวิทยาศาสตรในชีวิตจริงได

OECD (2016b), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris.

แตถาต่ํากวาระดับ 2 ลงไป ถือวาเปนกลุมเสี่ยงที่นักเรียนแสดงวามีความสามารถไมถึงระดับพื้นฐานและไมสามารถ

OECD (2016c), PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy,

ใชวิทยาศาสตรใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได สัดสวน (รอยละ) ของนักเรียนในแตละระดับของประเทศหนึ่ง ๆ

PISA, OECD Publishing, Paris.

ชี้บอกวา ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ สามารถสรางนักเรียนใหมีความสามารถสูงและจัดการกับนักเรียนที่มี
ความสามารถต่ําไดมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ ระดับที่เปนความสนใจของทุกระบบการศึกษาและมักใหความสําคัญมาก

โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)


ภาษาทางฟสิกส หมายถึง จุดบนแกนของเลนสหรือกระจกที่เปนจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผานเลนส หรือ
เกิดการสะทอนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบทําใหจุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เปนที่สนใจ

จุดยุติ (End Point)


คือ ระดับ 2 เพราะระดับนี้ถือวาเปนระดับพื้นฐานต่ําสุด (baseline) ที่คาดหวังวานักเรียนวัย 15 ป ควรจะตองรู
(Minimum requirement) เพื่อที่จะสามารถใชในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น การงานอาชีพ และ/หรือมีสวนรวม
ในเศรษฐกิจสังคมหรือในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมสมัยใหม (OECD, 2016a)

ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดที่การทําปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณและมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งอาจสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของสาร

1 จีนประเมินใน 4 มณฑล ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เจียงซู และกวางตุง
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ความแตกตางระหวางความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรที่ต่ํากวาระดับ 2 กับตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป จะบอกถึง

กลุมคะแนนบนสุด (Top performers) ตามเกณฑของ PISA จัดวา นักเรียนที่ระดับ 5 และระดับ 6 เปนนักเรียนที่

ความสามารถที่แตกตางกันในการใชความรูวิทยาศาสตร นักเรียนที่มีผลการประเมินต่ํากวาระดับ 2 มักสับสนใน

มีความสามารถสูงหรือเปนกลุมบนสุด (ที่ระดับ 5 คะแนน 663 – 708 และที่ระดับ 6 คะแนน 708 ขึ้นไป) คาเฉลี่ย

เรื่องขั้นตอนวิธีการสําคัญในกระบวนการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร อาจใชหรืออางสาระที่ผิด ๆ หรือปะปน

OECD มีนักเรียน 7.7% อยูกลุมบนสุด แตในสิงคโปรมีนักเรียนประมาณหนึ่งในสี่ (24.2%) และจีนไทเปและญี่ปุน

กับความเชื่อสวนบุคคลในการนํามาตัดสินใจ ตรงกันขามกับนักเรียนที่ผลการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป พวกเขาจะ

มีนักเรียนเกือบหนึ่งในหก (15.4% และ 15.3% ตามลําดับ) ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียที่มีรอยละของนักเรียน

สามารถใชขั้นตอนที่สําคัญ ๆ ของการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร นึกถึงกรอบแนวคิดและสาระวิทยาศาสตร

กลุมบนสุดมากกวาหรือเทากับคาเฉลี่ย OECD

ในสถานการณที่พบเห็น ใชขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบและอางอิงความเปนเหตุเปนผลบนพื้นฐานของความ

เวียดนาม (8.3%) ฮองกง (7.4%) สวนไทยมีนักเรียนกลุมบนสุดเพียง 0.5%

เขาใจทางวิทยาศาสตร ในการนํามาตัดสินใจ ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีตรรกะในการคิดและเกี่ยวของผูกพันอยางผูมี
ความรูอยูกับวิทยาศาสตร ระบบการศึกษาจึงควรตองจัดการใหเยาวชนวัย 15 ป รูเรื่องวิทยาศาสตรอยางนอยที่
ระดับพื้นฐาน สัดสวนจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป จึงเปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จที่จะบรรลุเปาหมาย
ของชาติ

ไดแก จีนสี่มณฑล (13.6%) เกาหลี (10.6%) มาเกา (9.2%)

กลุมที่ต่ํากวาระดับพื้นฐาน คือ ที่ระดับ 1 ยังจําแนกตามคะแนนออกไดเปนสองระดับยอย ไดแก ที่ระดับ 1a และ
ระดับ 1b นักเรียนที่ระดับ 1a สามารถใชความรูเนื้อหาและกระบวนการพื้นฐานเพื่อเลือกบอกคําอธิบายของ
ปรากฏการณทางวิทยาศาสตรอยางงาย ๆ ที่ตองการการคิดไมมาก สามารถเลือกคําอธิบาย หรือขอมูลที่เห็นได
ชัดเจนจากที่กําหนดมาใหในบริบทที่คุนเคยหรือเกี่ยวของตรง ๆ กับบริบทสวนตัว ทองถิ่น หรือโลก สวนนักเรียน

นักเรียนทีม
่ ีผลการประเมินวิทยาศาสตรตา่ํ กวาระดับพืน
้ ฐาน
ถาจะจําแนกประเทศในเอเชียเปนประเทศกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยใชเกณฑตามสัดสวนของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
วิทยาศาสตรไมถึงมาตรฐานต่ําสุดจะจําแนกไดเปน กลุมสูง คือ ประเทศที่มีนักเรียนมีผลการประเมินไมถึงระดับพื้นฐาน
ในสัดสวนที่นอยมาก ในรูป 1 (ตั้งแตเวียดนามจนถึงจีนสี่มณฑล) และกลุมต่ํา คือ ประเทศที่มีนักเรียนมีผลการ
ประเมินไมถึงระดับพื้นฐานในสัดสวนที่สูง ไดแก ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งสูงมากกวาสองเทาของคาเฉลี่ย OECD

ที่ระดับ 1b สามารถใชเพียงความรูพื้นฐาน เพื่อนึกถึงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรบางแงมุม สามารถบอกแบบรูป
อยางงาย ๆ ในชุดขอมูล จําคําศัพทพื้นฐานทางวิทยาศาสตรได สามารถทําการทดลองตามขั้นตอนที่บอกไวอยาง
ชัดเจนเทานั้น
คาเฉลี่ย OECD มีนักเรียนที่ระดับ 1a และที่ระดับ 1b จํานวน 15.7% และ 4.9% ตามลําดับ และยังมีนักเรียนอีก
0.6% ที่มีคะแนนไมถึงระดับนี้ (นั่นคือไมสามารถจัดระดับได) ในขณะที่นักเรียนไทย 46.7% ที่มีผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับพื้นฐาน โดยมีสัดสวนจํานวนนักเรียนที่ระดับ 1a และที่ระดับ 1b เปน 33.7% และ 11.9% ตามลําดับ
ซึ่งสูงกวาสองเทาของคาเฉลี่ย OECD และมีนักเรียนไทยอีก 1.1% ที่ไมสามารถจัดระดับได

รูป 1 รอยละนักเรียนทีแ
่ สดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตรไมถึงระดับ 2
% นักเรียน
60

ผลการประเมินวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยใน PISA 2015 มีจุดสําคัญสรุปไดดังนี้


คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD และมีนักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งยังรูเรื่อง

50

วิทยาศาสตรต่ํากวาระดับพื้นฐานต่ําสุดที่วัยนี้ควรจะรู และนักเรียนไทยมีผลการประเมินในกลุมลางหรือ

40

กลุมที่มีผลการประเมินต่ําในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต นักเรียนไทยมีผลการประเมิน

30

เฉลี่ยต่ํากวานักเรียนทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียที่รวมโครงการ ยกเวน อินโดนีเซีย (และมาเลเซีย

20

ซึ่งไมปรากฏในรายงานนานาชาติ)
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นัก เรีย นไทยกลุ มที่ มีคะแนนสูงที่ สุ ด ได แก กลุมโรงเรี ยนเน นวิ ทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 4
กลุมโรงเรียนสาธิตมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3 กลุมโรงเรียน สพฐ. ในสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม (สพม.)

0

มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2 กลุมโรงเรียนเอกชนสายสามัญมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่จุดตัดระหวาระดับ 1a กับ
ระดับ 2 พอดี สวนกลุมโรงเรียนที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ที่ระดับ 1a ไดแก โรงเรียน สพฐ. ที่มาจาก
โรงเรียนขยายโอกาสเดิม (สพป.) โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองทองถิ่น (กศท.) โรงเรียนในสังกัด

ประเทศสมาชิก OECD นักเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3 (คะแนน 484 – 559) สวนนักเรียนไทยมีคาเฉลี่ย

สํานัก การศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรีย น/วิทยาลัยอาชีวศึก ษาของเอกชนและของรัฐ

อยูที่ระดับ 2 (คะแนน 410 – 484) และนักเรียนไทยจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งแสดงวารูเรื่องวิทยาศาสตรไมถึงระดับพื้นฐาน

(อศ.1 และ อศ.2) สวนคาเฉลี่ยประเทศอยูที่ระดับ 2 ซึ่งมีนักเรียนเพียงหนึ่งในหาเทานั้นที่แสดงวารูเรื่อง

ในขณะที่ญี่ปุน สิงคโปร และจีนไทเป มีนักเรียนจํานวนมากที่สุดมีคะแนนที่ระดับ 4 (คะแนน 559 – 633) โดยเฉพาะ
สิงคโปรมีนักเรียนมากกวาครึ่ง (51.9%) ที่แสดงความสามารถตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป

วิทยาศาสตรสูงกวาระดับพื้นฐาน (คือที่ระดับ 3 ขึ้นไป)


นักเรียนไทย 13% มีผลการประเมินที่ไมถึงระดับ 1a (คาเฉลี่ย OECD มี 5.5%) ในขณะที่ประเทศเอเชีย
กลุมคะแนนสูงเกือบไมมีนักเรียนอยูในกลุมนี้

ความแตกตางระหวางความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรที่ต่ํากวาระดับ 2 กับตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป จะบอกถึง

กลุมคะแนนบนสุด (Top performers) ตามเกณฑของ PISA จัดวา นักเรียนที่ระดับ 5 และระดับ 6 เปนนักเรียนที่

ความสามารถที่แตกตางกันในการใชความรูวิทยาศาสตร นักเรียนที่มีผลการประเมินต่ํากวาระดับ 2 มักสับสนใน

มีความสามารถสูงหรือเปนกลุมบนสุด (ที่ระดับ 5 คะแนน 663 – 708 และที่ระดับ 6 คะแนน 708 ขึ้นไป) คาเฉลี่ย

เรื่องขั้นตอนวิธีการสําคัญในกระบวนการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร อาจใชหรืออางสาระที่ผิด ๆ หรือปะปน

OECD มีนักเรียน 7.7% อยูกลุมบนสุด แตในสิงคโปรมีนักเรียนประมาณหนึ่งในสี่ (24.2%) และจีนไทเปและญี่ปุน

กับความเชื่อสวนบุคคลในการนํามาตัดสินใจ ตรงกันขามกับนักเรียนที่ผลการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป พวกเขาจะ

มีนักเรียนเกือบหนึ่งในหก (15.4% และ 15.3% ตามลําดับ) ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียที่มีรอยละของนักเรียน

สามารถใชขั้นตอนที่สําคัญ ๆ ของการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร นึกถึงกรอบแนวคิดและสาระวิทยาศาสตร

กลุมบนสุดมากกวาหรือเทากับคาเฉลี่ย OECD

ในสถานการณที่พบเห็น ใชขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบและอางอิงความเปนเหตุเปนผลบนพื้นฐานของความ

เวียดนาม (8.3%) ฮองกง (7.4%) สวนไทยมีนักเรียนกลุมบนสุดเพียง 0.5%

เขาใจทางวิทยาศาสตร ในการนํามาตัดสินใจ ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีตรรกะในการคิดและเกี่ยวของผูกพันอยางผูมี
ความรูอยูกับวิทยาศาสตร ระบบการศึกษาจึงควรตองจัดการใหเยาวชนวัย 15 ป รูเรื่องวิทยาศาสตรอยางนอยที่
ระดับพื้นฐาน สัดสวนจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป จึงเปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จที่จะบรรลุเปาหมาย
ของชาติ

ไดแก จีนสี่มณฑล (13.6%) เกาหลี (10.6%) มาเกา (9.2%)

กลุมที่ต่ํากวาระดับพื้นฐาน คือ ที่ระดับ 1 ยังจําแนกตามคะแนนออกไดเปนสองระดับยอย ไดแก ที่ระดับ 1a และ
ระดับ 1b นักเรียนที่ระดับ 1a สามารถใชความรูเนื้อหาและกระบวนการพื้นฐานเพื่อเลือกบอกคําอธิบายของ
ปรากฏการณทางวิทยาศาสตรอยางงาย ๆ ที่ตองการการคิดไมมาก สามารถเลือกคําอธิบาย หรือขอมูลที่เห็นได
ชัดเจนจากที่กําหนดมาใหในบริบทที่คุนเคยหรือเกี่ยวของตรง ๆ กับบริบทสวนตัว ทองถิ่น หรือโลก สวนนักเรียน

นักเรียนทีม
่ ีผลการประเมินวิทยาศาสตรตา่ํ กวาระดับพืน
้ ฐาน
ถาจะจําแนกประเทศในเอเชียเปนประเทศกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยใชเกณฑตามสัดสวนของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
วิทยาศาสตรไมถึงมาตรฐานต่ําสุดจะจําแนกไดเปน กลุมสูง คือ ประเทศที่มีนักเรียนมีผลการประเมินไมถึงระดับพื้นฐาน
ในสัดสวนที่นอยมาก ในรูป 1 (ตั้งแตเวียดนามจนถึงจีนสี่มณฑล) และกลุมต่ํา คือ ประเทศที่มีนักเรียนมีผลการ
ประเมินไมถึงระดับพื้นฐานในสัดสวนที่สูง ไดแก ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งสูงมากกวาสองเทาของคาเฉลี่ย OECD

ที่ระดับ 1b สามารถใชเพียงความรูพื้นฐาน เพื่อนึกถึงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรบางแงมุม สามารถบอกแบบรูป
อยางงาย ๆ ในชุดขอมูล จําคําศัพทพื้นฐานทางวิทยาศาสตรได สามารถทําการทดลองตามขั้นตอนที่บอกไวอยาง
ชัดเจนเทานั้น
คาเฉลี่ย OECD มีนักเรียนที่ระดับ 1a และที่ระดับ 1b จํานวน 15.7% และ 4.9% ตามลําดับ และยังมีนักเรียนอีก
0.6% ที่มีคะแนนไมถึงระดับนี้ (นั่นคือไมสามารถจัดระดับได) ในขณะที่นักเรียนไทย 46.7% ที่มีผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับพื้นฐาน โดยมีสัดสวนจํานวนนักเรียนที่ระดับ 1a และที่ระดับ 1b เปน 33.7% และ 11.9% ตามลําดับ
ซึ่งสูงกวาสองเทาของคาเฉลี่ย OECD และมีนักเรียนไทยอีก 1.1% ที่ไมสามารถจัดระดับได

รูป 1 รอยละนักเรียนทีแ
่ สดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตรไมถึงระดับ 2
% นักเรียน
60

ผลการประเมินวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยใน PISA 2015 มีจุดสําคัญสรุปไดดังนี้


คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD และมีนักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งยังรูเรื่อง

50

วิทยาศาสตรต่ํากวาระดับพื้นฐานต่ําสุดที่วัยนี้ควรจะรู และนักเรียนไทยมีผลการประเมินในกลุมลางหรือ

40

กลุมที่มีผลการประเมินต่ําในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต นักเรียนไทยมีผลการประเมิน

30

เฉลี่ยต่ํากวานักเรียนทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียที่รวมโครงการ ยกเวน อินโดนีเซีย (และมาเลเซีย

20

ซึ่งไมปรากฏในรายงานนานาชาติ)
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นัก เรีย นไทยกลุ มที่ มีคะแนนสูงที่ สุ ด ได แก กลุมโรงเรี ยนเน นวิ ทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ 4
กลุมโรงเรียนสาธิตมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3 กลุมโรงเรียน สพฐ. ในสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม (สพม.)

0

มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2 กลุมโรงเรียนเอกชนสายสามัญมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่จุดตัดระหวาระดับ 1a กับ
ระดับ 2 พอดี สวนกลุมโรงเรียนที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ที่ระดับ 1a ไดแก โรงเรียน สพฐ. ที่มาจาก
โรงเรียนขยายโอกาสเดิม (สพป.) โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองทองถิ่น (กศท.) โรงเรียนในสังกัด

ประเทศสมาชิก OECD นักเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 3 (คะแนน 484 – 559) สวนนักเรียนไทยมีคาเฉลี่ย

สํานัก การศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรีย น/วิทยาลัยอาชีวศึก ษาของเอกชนและของรัฐ

อยูที่ระดับ 2 (คะแนน 410 – 484) และนักเรียนไทยจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งแสดงวารูเรื่องวิทยาศาสตรไมถึงระดับพื้นฐาน

(อศ.1 และ อศ.2) สวนคาเฉลี่ยประเทศอยูที่ระดับ 2 ซึ่งมีนักเรียนเพียงหนึ่งในหาเทานั้นที่แสดงวารูเรื่อง

ในขณะที่ญี่ปุน สิงคโปร และจีนไทเป มีนักเรียนจํานวนมากที่สุดมีคะแนนที่ระดับ 4 (คะแนน 559 – 633) โดยเฉพาะ
สิงคโปรมีนักเรียนมากกวาครึ่ง (51.9%) ที่แสดงความสามารถตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป

วิทยาศาสตรสูงกวาระดับพื้นฐาน (คือที่ระดับ 3 ขึ้นไป)


นักเรียนไทย 13% มีผลการประเมินที่ไมถึงระดับ 1a (คาเฉลี่ย OECD มี 5.5%) ในขณะที่ประเทศเอเชีย
กลุมคะแนนสูงเกือบไมมีนักเรียนอยูในกลุมนี้

ความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา ผลการประเมินสะทอนความไมเทาเทียมกันทางการศึกษาของไทยที่มีอยูมาก

ต ุลาคม 2560

คะแนนของนักเรียนไทยที่มีการกระจายกวางมาก นักเรียนกลุมที่มีคะแนนบนสุดกับกลุมที่มีคะแนนลางสุดตามเกณฑ
ของ PISA 2015 มีคะแนนหางกันเทียบเทากับการเรียนวิทยาศาสตรที่ตางกันมากกวาหาป ถาไมนับนักเรียนจาก

22

กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนสาธิต (เพราะมีตัวแปรทรัพยากรและตัวแปรอื่น ๆ ที่แตกตางกันมาก) และ
นับวากลุม สพม. เปนกลุมที่มีคะแนนสูงสุด ทั้งนี้นักเรียนกลุมที่มีคะแนนต่ําสุด (อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน) ยังมี
คะแนนตางจากกลุมสูงสุด (กลุม สพม.) เทากับการเรียนที่ตางกันมากกวาสองป นักเรียนจากภาคอีสานตอนลางมี
ผลการประเมินต่ํากวาภาคอื่น ๆ โดยมีคะแนนตางจากนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทากับการเรียนที่
ตางกันเกือบสองป
ดานความแตกตางระหวางเพศ นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนชายซึ่งตรงขามกับทิศทางของนานาชาติ
ความต องการทํ างานด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี นั กเรียนไทยประมาณหนึ่งในห า (20%) ต องการทํ างานที่
เกี่ ยวข องกั บวิ ทยาศาสตร และต อ งการทํ า งานด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ 14% ส ว นความต อ งการทํ า งานด า น
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมมีนอย ยิ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยิ่งมีนอยมาก เมื่อเทียบกับ PISA
2006 ความตอ งการทํ างานด านวิศวกรรมของนักเรีย นไทยลดลงอย างมาก สว นวิ ทยาศาสตร ดา นอื่น ๆ ก็ล ดลง
เล็กนอย ตัวเลขนี้อาจชี้แนวโนมถึงอนาคตของงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติที่อาจจะถดถอยไป
อยางไรก็ตาม ถาดูในกลุมนักเรียนที่มีผลการประเมินสูงมีนักเรียนมากกวาครึ่ง (58%) ตองการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตร (สูงกวาคาเฉลี่ย OECD) สําหรับดานความแตกตางระหวางเพศ นักเรียนหญิงที่ตองการทํางานที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรมีมากเปนสองเทาของนักเรียนชายซึ่งสวนทางกับแนวโนมของประเทศอื่น ๆ
จุดยุติ (End Point)

วิทยาศาสตรของนักเรียนไทยกับนักเรียนในภูมภ
ิ าคเอเชีย
การรายงานผลการประเมินของ PISA

เพื่อใหเห็นภาพเปรียบเทียบระหวางประเทศ มีการรายงานหลายแบบ

วิธีการรายงานที่งายที่สุดคือ รายงานเปนคะแนนเฉลี่ยเทียบกับคาเฉลี่ย OECD ซึ่งเปนคะแนนมาตรฐาน และ
สามารถเปรียบเทียบกันไดในแตละประเทศ ใน PISA 2015 มีคาเฉลี่ย OECD ของวิทยาศาสตร เปนคะแนน
มาตรฐานที่ 493 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนในประเทศ/เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใตดวยกัน สามารถแบงประเทศ/เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่มี
คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรสูงกวาคาเฉลี่ย OECD ไดแก ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งเปนประเทศสมาชิก OECD

และ

สิงคโปร จีนไทเป มาเกา เวียดนาม ฮองกง และจีนสี่มณฑล1 ซึ่งเปนประเทศรวมโครงการ สวนกลุมที่มีคะแนน
เฉลี่ยวิทยาศาสตรต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD ไดแก ไทย และอินโดนีเซีย โดยไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาอินโดนีเซีย
ทุกวิชา (มาเลเซียไดรวมโครงการ PISA 2015 ดวย แตมาเลเซียไมมีผลปรากฏในรายงานนานาชาติ เนื่องจาก
อัตราการเขาสอบของโรงเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด)

วิทยาศาสตรของนักเรียนไทยยังลาหลังประเทศอื่น โดยเฉพาะในเอเชียดวยกัน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสูงมีนอย

ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรอยูในกลุมบนสุดสิบอันดับแรก (Top 10) ไดแก สิงคโปร (556)

มาก ผลการประเมินยังชี้ถึงชองที่กวางของความไมเทาเทียมทางการศึกษาที่นักเรียนวัยเดียวกันแสดงวารูเรื่องวิทยาศาสตร

ญี่ปุน (538) เอสโตเนีย (534) จีนไทเป (532) ฟนแลนด (531) มาเกา (529) แคนาดา (528) เวียดนาม (525)

ที่แตกตางเทียบเทาการเรียนที่ตางกันหลายป ซึ่งเปนอันตรายตองานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติเพราะใน
กลุมนักเรียนที่มีผลการประเมินสูงเทานั้นที่ตองการทํางานดานนี้ แตนักเรียนสวนใหญมีคะแนนต่ําทําใหความตองการ
ทํางานในดานนี้มีนอย จึงเปนความจําเปนที่จะตองเรงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรหากตองการกําลังคน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต เพราะการมีผลการเรียนที่ดีในวิชาใดเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการเลือกอาชีพ
ในอนาคตที่เกี่ยวของกับวิชานั้น ๆ

ฮองกง (523) และจีนสี่มณฑล (518) ซึ่งจะเห็นไดวาในบรรดากลุมบนสุดสิบอันดับแรกนี้ เปนประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ในเอเชียถึง 7 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจดวยกัน
นอกจาก PISA จะรายงานผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ยแลว ยังขยายภาพใหไดขอมูลที่เปนประโยชนแกระบบ
การศึกษามากขึ้น เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมวานักเรียนรูเรื่องวิทยาศาสตรมากนอยตางกันอยางไร โดยรายงาน
เปนระดับการรูเรื่องวิทยาศาสตร แบงออกเปน 6 ระดับ เริ่มจากระดับต่ําสุด (ระดับ1) จนถึงระดับสูงสุด (ระดับ 6)

อานเพิม
่ เติม

หรืออาจบอกคุณภาพเปนกลุมรวม เชน ที่ระดับ 5 และ 6 จัดวาเปนระดับสูง ระดับ 3 และ 4 จัดเปนระดับปานกลาง

OECD (2016a), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris.

และระดับ 2 เปนระดับพื้นฐานต่ําสุดที่นักเรียนเริ่มแสดงวารูและสามารถใชประโยชนวิทยาศาสตรในชีวิตจริงได

OECD (2016b), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris.

แตถาต่ํากวาระดับ 2 ลงไป ถือวาเปนกลุมเสี่ยงที่นักเรียนแสดงวามีความสามารถไมถึงระดับพื้นฐานและไมสามารถ

OECD (2016c), PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy,

ใชวิทยาศาสตรใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได สัดสวน (รอยละ) ของนักเรียนในแตละระดับของประเทศหนึ่ง ๆ

PISA, OECD Publishing, Paris.

ชี้บอกวา ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ สามารถสรางนักเรียนใหมีความสามารถสูงและจัดการกับนักเรียนที่มี
ความสามารถต่ําไดมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ ระดับที่เปนความสนใจของทุกระบบการศึกษาและมักใหความสําคัญมาก

โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)


ภาษาทางฟสิกส หมายถึง จุดบนแกนของเลนสหรือกระจกที่เปนจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผานเลนส หรือ
เกิดการสะทอนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบทําใหจุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เปนที่สนใจ

จุดยุติ (End Point)


คือ ระดับ 2 เพราะระดับนี้ถือวาเปนระดับพื้นฐานต่ําสุด (baseline) ที่คาดหวังวานักเรียนวัย 15 ป ควรจะตองรู
(Minimum requirement) เพื่อที่จะสามารถใชในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น การงานอาชีพ และ/หรือมีสวนรวม
ในเศรษฐกิจสังคมหรือในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมสมัยใหม (OECD, 2016a)

ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดที่การทําปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณและมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งอาจสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของสาร

1 จีนประเมินใน 4 มณฑล ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เจียงซู และกวางตุง
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