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ทั้ง ๆ ที่สองระบบมีความแตกต่างกันอยู่เป็นอันมาก แต่ฟินแลนด์และเกาหลีใต้มีจุดเด่นที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่าง คือ สังคมครู
ครูฟินแลนด์และครูเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องอย่างสูงไม่ใช่เพียงฐานะเป็นผู้มีความรู้เท่านั้น แต่ในฐานะภาพลักษณ์ของ
ผู้มีอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ซึ่งตามความเป็นจริงอาชีพครูในเกาหลีใต้เป็นที่นิยมและได้รับการยกย่องอย่างสูง ในขณะที่
นักเรียนที่จะเข้าเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษาในฟินแลนด์มีเพียงหนึ่งในสิบ และเกาหลีใต้มีเพียง 5% ของผู้สมัครเท่านั้น
ที่จะผ่านการคัดเลือก ครูจึงเป็นบุคคลทีไ่ ด้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่จะผลักดันอาชีพทางการศึกษาของชาติ
ครู เกาหลี ใต้มี ความคาดหวังทางการเรีย นของนั กเรีย นสู งมากเช่ นกั น ครู ต้องการให้ นักเรีย นได้เรีย นอย่ างหนั กและ
ประสบความสาเร็จในชีวิต การเป็นครูในเกาหลีใต้ต้องรับผิดชอบการสอนวันละ 5 คาบการเรียน และพบนักเรียนสี่ครั้ง
ต่ อ สั ป ดาห์ และสอนพิ เ ศษให้ นั ก เรี ย นสั ป ดาห์ ล ะครั้ ง เป็ น เวลารวม 20 ครั้ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่ จาเป็ น และต้ อ งการ
ความช่วยเหลือทางการเรียน หรือต้องการให้อธิบายหรือสอนเพิ่มเติม จึงไม่ค่อยมีนักเรียนที่ล้าหลังเพื่อน นักเรียนเกาหลีใต้
ประมาณ 75% มีผลการเรียนดีมาก เพราะต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยต่อไป

เบื้องหลังความสาเร็จใน PISA ของบางประเทศ
แม้ว่า OECD จะทาโครงการ PISA ด้วยวัตถุประสงค์เ พื่อให้ข้อมูล แก่ร ะดับนโยบายของประเทศสมาชิกให้ทราบ
ถึงระดับคุณ ภาพการศึกษา และวิธีการยกระดับสาหรับประเทศที่ยังด้อยคุณ ภาพเมื่อเทีย บกับมาตรฐานนานาชาติ
แต่ทุก วันนี้ PISA กลับกลายเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่จะแสดงถึงศักยภาพของระบบ
การศึกษาของประเทศ ซึ่งแสดงว่า PISA มีความสาคัญทาให้หลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจคิดทบทวนถึงอิทธิพลของ

จุดยุติ (End Point)

PISA ที่ส่งตรงต่อระบบการศึกษา

PISA ได้ให้ข้อ มูล แล้วว่าระบบโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ นั้น มีลักษณะอย่า งไร ในที่นี้นาเสนอโมเดลจากสองระ บบ
การศึกษาทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อให้พิจารณาตามบริบทของระบบในแต่ละประเทศ

การประเมินนี้ OECD มีหลักยึดอยู่ว่า เยาวชนอายุ15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับควรต้องมีพื้นฐานความรู้

ฟินแลนด์กับเกาหลีใต้มีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกัน คือ การให้ความเคารพครูและวิชาชีพของครู การคัดเลือกคนเข้าสู่อาชีพครูเป็นไป
อย่า งเข้ม ข้น และมหาวิท ยาลัย ที่ดีที่สุด เท่า นั้น ที่ทาหน้า ที่ผ ลิต ครู แต่สิ่ง ที่ส องระบบตรงข้า มกัน คือ ลัก ษณะการเรีย น
โมเดลเกาหลี ใ ต้ คือ ความอดทนและการเรีย นหนัก มากของนักเรีย น ในขณะที่นัก เรีย นฟิ น แลนด์เ รีย นสบาย ๆ และ
ยืด หยุ่น ได้ มีเ วลาเรีย นสั ้น ๆ และมีกิจ กรรมเสริ ม มากมายจากสัง คม แต่ทั ้ง นี ้ต้อ งไม่ลืม ว่า ฟิน แลนด์เ ป็น ตัว แทนของ
ระบบการศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งประเทศใหญ่ ๆ คงใช้เป็นต้นแบบได้ยาก

ความสามารถในการใช้ความรู้ โดยใช้กรอบแนวคิดในชีวิตจริงตามสถานการณ์ที่เยาวชนจะต้องพบเจอในชีวิตประจาวัน

ที่เ ข้ ม แข็งโดยเฉพาะในสามด้ านหลัก คื อ การอ่าน วิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ อย่ า งไรก็ ตาม PISA ประเมิ น
มากกว่าการประเมินว่า นักเรียนมีความรู้ในแต่ละวิชานั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด
เนื่ องจากข้อมูลของทุก ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมการประเมิน จะถูกนามาวิเคราะห์บนสเกลเดียวกัน PISA จึง
กาหนดมาตรฐานด้า นเทคนิคการด าเนินการ (Technical Standards) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสุ่มตัวอย่างทั้งระดับ
โรงเรีย นและระดับนักเรีย น การแปลข้อ สอบ การตรวจให้ร หัสคะแนนข้อ สอบ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ ที่ทุกประเทศ
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โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมือ
่ ผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อน
ของรังสีขนานของแสงเมือ
่ ตกกระทบทาให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดทีก
่ ารทาปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึง่ อาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

รูป 1 การเปลี่ยนแปลงคะแนนวิทยาศาสตร์ของโปแลนด์

ยกระดับคุณภาพการเรียนรูจ
้ ากนักเรียนที่มีคะแนนต่ากว่า
ค่ า เฉลี่ ย OECD ใน PISA 2000 จนมี ค ะแนนสู ง กว่ า
ค่าเฉลี่ย OECD ตั้งแต่ปี 2012 ดังแสดงในรูป 1
อย่างไรก็ตาม บางประเทศที่ผลการประเมินชี้วา่ คุณภาพ
การเรียนรู้ยังต่า แต่ระดับนโยบายที่ยังไม่เข้าใจกับประเด็น
ปัญหาหรือยังเข้าใจไม่ถูกต้องในขั้นตอนของการประเมิน
เช่ น การสุ่ ม ตัวอย่ าง การแปลข้ อ สอบ เป็ นต้น จึ งขอให้
ข้อมูลแก่ผู้อ่านว่า PISA เป็นการวิจัยในระดับนานาชาติ
ที่ ทุ ก ขั้ น ตอนเป็ น ไปตามกฎกติ ก าของ OECD โดยที่

ที่มา: Delaney, A. and Kraemer, J., 2018

ทุกประเทศต้องดาเนินการตามมาตรฐานด้านเทคนิคการดาเนินการอย่างเคร่งครัด และ OECD มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตัวอย่าง การแปลข้อสอบ ซึ่ง OECD มีคณะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยทาหน้าที่ตรวจสอบการแปลอย่างเคร่งครัด

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 36 (ธันวาคม 2561)

ดั ง นั้ น ถ้ า ระดั บ นโยบายต้ อ งการยกระดั บ คุ ณ ภาพ ควรพิ จ ารณาข้ อ มู ล จากประเทศอื่ น ๆ ที่ ป ระสบความสาเร็ จ ว่ า
ดาเนินการกันอย่างไร ในที่นี้จะยกตัวอย่างสองระบบการศึกษาเพื่อ เป็นแนวทาง ได้แก่ ฟินแลนด์และเกาหลีใต้ที่ได้รับ
การยกย่องว่าจัดการศึกษาได้ดีที่สุดในโลก

เกาหลีใต้
เกาหลีใต้เป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด แต่เป็นระบบที่มีความแตกต่างจากฟินแลนด์
อย่างมาก เป็นต้นว่า ระบบของเกาหลีใต้เป็นระบบขนาดใหญ่ จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก ในขณะที่เวลาเรียนของ

ฟินแลนด์

เด็กฟินแลนด์มีเวลาพักผ่อนเล่นสนุกอย่างอิสระ 15 นาที ในทุกการเรียน 45 นาที แต่นักเรียนเกาหลีใต้ใช้เวลาเรียนเกือบ

ฟินแลนด์เป็นโมเดลของระบบการศึกษาขนาดเล็ก ผลการประเมินชี้ว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสาเร็จ

จัดการศึกษาได้ดีที่สุดและมีคะแนนอยู่ กลุ่มบนสุดของการประเมิน PISA เสมอมา ปัจจัยที่ทาให้ ระบบการศึกษาของ

อย่างสูงใน PISA และนักเรียนมีผลการประเมินสูงสุดหรืออยู่ในห้าลาดับแรกหรือสิบลาดับแรกเสมอมา

ทั้งวันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๆ ที่สองระบบนี้แตกต่างกันอย่างมาก แต่ก็ได้รับการยกย่องว่า
เกาหลีใต้ประสบความสาเร็จ คือ

ลักษณะของการศึกษาทีท
่ าให้ฟน
ิ แลนด์ประสบความสาเร็จ

1. วัฒนธรรม

ปัจจัยที่ทาให้ฟินแลนด์ประสบความสาเร็จ นอกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็งแล้ว ปัจจัยอื่นที่ช่วยส่งเสริมให้

ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ที่ประสบความสาเร็จนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากวัฒนธรรมการให้คุณค่าแก่การศึกษา เกาหลีใต้

ประสบความสาเร็จใน PISA มีดังนี้ (Malaty G., 2006 and Näätänen M., 2008)

มีแรงกระตุ้นและให้ค วามสาคัญ อย่า งเข้ม ข้นแก่การศึก ษา นักเรีย นเกาหลี ใต้มีแรงกดดัน สูงมากกับการเรีย นและ

1. ความสาเร็จในการผลิตครูก่อนประจาการ (ยึดมั่นในการมีครูคุณสมบัติสูงและการคัดเลือกนักเรียนที่มีแรงบันดาลใจสูง

เรียนกันแบบบ้าคลั่งเพราะเชื่อว่า ถ้ายิ่งเรียนหนักมากเท่าไรก็จะเก่งขึ้นเท่านั้น

ที่จะเป็นครู) ครูในฟินแลนด์ทุกคนต้องจบระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย ยกเว้นครูอนุบาลก่อนวัยเรียนที่จบระดับปริญญาตรี

วัฒนธรรมในเกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นเรื่องความขยันและการทางานหนัก คือ ตัวการสาคัญ ในการยกระดับสถานะ

ได้ ครูที่จะสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 7 – 12 ต้องมีวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมนี้ได้ถูกส่งผ่า นไปยังนักเรียนในการเล่าเรียน ครอบครัวเกาหลี ใต้ให้คุณค่าสูงมาก

2. วัฒนธรรมความเชือ
่ มัน
่ ในวิชาชีพครู ทางด้านวิชาชีพการสอน ครูมีภารกิจหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ “การสอน”
ความใส่ใจในการเล่าเรียนของศิษย์ และการเชื่อมั่นและไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อครูเป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานของฟินแลนด์
3. ความสาเร็จในการฝึกอบรมครูประจาการ การฝึกอบรมครูประจาการของฟินแลนด์ มีการจัดการที่ดีโดยมีองค์กรต่าง ๆ
เช่น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาท้องถิ่น สมาคมครู และสมาคมครูวิชาต่าง ๆ เช่น สมาคมครูคณิตศาสตร์
เป็นต้น ทาหน้าที่จัดการอบรมครูแบบต่าง ๆ แต่ละมหาวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่างจัดการศึกษาแบบต่าง ๆ ซึ่ง
บางทีศูนย์ต่าง ๆ ก็จัดการอบรมให้ฟรี หรือครูได้เงินสนับสนุนจากโรงเรียน และถ้าเป็นวิชาที่ต้องการครูก็จะออกค่าใช้จ่าย
เองเพื่อเข้ารับการอบรมในวิชาที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา

ต่อการศึกษา ครอบครัวมีความคาดหวังสูงมาก ซึ่งถือเป็นความสาคัญอันดับต้น ๆ ที่นักเรียนจะต้องประสบความสาเร็จ
ในการศึกษา ดังนั้น จึงไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ถ้านักเรียนคนหนึ่งจะล้มเหลวในการเรียน พ่อแม่ในเกาหลีใต้จะใช้เงินเฉลี่ย
ประมาณ 25% ของรายได้ให้แก่การศึกษาของลูกทั้งค่าใช้จ่ายในวัสดุการเรียนและการเรียนกับครูพิเศษ ซึ่งทั้งพ่อแม่
และนักเรียนต่างมีแรงจูงในการเรียนไม่ต่างกัน (Yang P., 2016)
2. นักเรียน
นักเรียนเกาหลีใต้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับ ทุกการสอบหรือการประเมิน ในการประเมินของ PISA นักเรียนจึงมีผล
การประเมินที่สูงกว่านักเรียนจากประเทศร่ารวยและมีค่าการลงทุนทางการศึกษาต่อหัวที่สูงกว่าเกาหลี ใต้ อย่างเช่น
สหรัฐอเมริกา และสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD อีกด้วย

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้ก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ

รูป 2 คะแนนเฉลี่ยของเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และค่าเฉลี่ย OECD ใน PISA 2015

4. สวัสดิการและชีวต
ิ ในโรงเรียน ในห้องเรียนมีนักเรียนจานวนน้อย (8 -10 คน) ทาให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง

เกาหลี

โดยเฉพาะนั กเรี ย นที่ มี ปัญ หาทางการเรี ย น ครู มี อิ ส ระและมี ความรั บผิ ด ชอบ อี กทั้ง มี บรรยากาศในโรงเรี ย นที่ ดี คื อ

520

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ครูสามารถเลือกหนังสือเรียนได้เอง ชั่วโมงเรียนใช้เวลาเรียน 45 นาที และพัก 15 นาที

510

ซึ่งนักเรียนสามารถออกไปวิ่งเล่นนอกห้องได้โดยมีครูหนึ่ง คนหรือมากกว่าหนึ่งคนคอยดูแล นักเรียนจึงมีเวลาย่อยและ

500

ซึมซับความรู้ที่ครูสอน โดยไม่เครียดจากการถูกยัดเยียดหรือทาการบ้านจานวนมาก

490

5. โรงเรียนไม่แตกต่างกัน โรงเรียนในฟินแลนด์เป็นตัวสะท้อนถึงประเพณีความเท่าเทียมกันของฟินแลนด์ โรงเรียนเอกชน

470

480
460

มีน้อยมากเพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนและครูของรัฐ (Näätänen M., 2008) ในฟินแลนด์ ความแตกต่าง

450

ด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียนซึ่งไม่เหมือนในประเทศอื่น ๆ ที่ตัวแปรนี้

440

ส่งผลค่อนข้างสูง
มีห้องสมุดท้องถิ่น ซึ่งทั้งระบบต่างส่งเสริมการอ่านของนักเรียน นอกจากนั้น หนังสือเรียนยังมีคาถามหรือโจทย์ปัญหา
ในทานองเดียวกับคาถามของ PISA ทาให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิ ธีคิดและตอบปัญ หาแบบนั้น นักเรีย นฟินแลนด์ เรีย น
ทั้งแบบที่สร้างความรู้พื้นฐานที่เข้มข้นผสมกับการเรียนแบบยืดหยุ่นที่นักเรียนไม่ต้องเครียดมาก ฟินแลนด์มีเวลาเรียนสั้น
ในแต่ละวัน แต่มีกิจกรรมพิเศษที่มีผู้สนับสนุนโรงเรียนจัดให้เพราะเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดได้นอกโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย OECD

530

ไม่ มี การตรวจสอบการทางานของครู ครูสามารถสร้างหลักสูตรเองที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย

6. นักเรียน นักเรียนฟินแลนด์เป็นนักอ่านที่ดี และมีสื่อ ช่วยส่งเสริมทั้งทางภาพยนตร์และรายการทีวี ที่ส่งเสริมการอ่าน

สหรัฐอเมริกา

วิทยาศาสตร์

การอ่าน

คณิตศาสตร์

นักเรียนเกาหลีใต้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นสนุกแบบวัยรุ่นทั่วไปนัก ในระบบโรงเรียนของเกาหลีใต้ไม่มีแนวคิดของเรื่อง
สมดุลระหว่างการเรียน เล่น หรือกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพราะการเป็นนักเรียนคือความรับผิดชอบทางการเรียนให้ดีที่สุด
และต้องเรียนเพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยสูง นักเรียนจึงมีความกดดันเรื่องการเรียน การสอบปลายปี และการผ่านเข้าไปเรียน
ในระดับวิทยาลัย

ดั ง นั้ น ถ้ า ระดั บ นโยบายต้ อ งการยกระดั บ คุ ณ ภาพ ควรพิ จ ารณาข้ อ มู ล จากประเทศอื่ น ๆ ที่ ป ระสบความสาเร็ จ ว่ า
ดาเนินการกันอย่างไร ในที่นี้จะยกตัวอย่างสองระบบการศึกษาเพื่อ เป็นแนวทาง ได้แก่ ฟินแลนด์และเกาหลีใต้ที่ได้รับ
การยกย่องว่าจัดการศึกษาได้ดีที่สุดในโลก

เกาหลีใต้
เกาหลีใต้เป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด แต่เป็นระบบที่มีความแตกต่างจากฟินแลนด์
อย่างมาก เป็นต้นว่า ระบบของเกาหลีใต้เป็นระบบขนาดใหญ่ จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก ในขณะที่เวลาเรียนของ

ฟินแลนด์

เด็กฟินแลนด์มีเวลาพักผ่อนเล่นสนุกอย่างอิสระ 15 นาที ในทุกการเรียน 45 นาที แต่นักเรียนเกาหลีใต้ใช้เวลาเรียนเกือบ

ฟินแลนด์เป็นโมเดลของระบบการศึกษาขนาดเล็ก ผลการประเมินชี้ว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสาเร็จ

จัดการศึกษาได้ดีที่สุดและมีคะแนนอยู่ กลุ่มบนสุดของการประเมิน PISA เสมอมา ปัจจัยที่ทาให้ ระบบการศึกษาของ

อย่างสูงใน PISA และนักเรียนมีผลการประเมินสูงสุดหรืออยู่ในห้าลาดับแรกหรือสิบลาดับแรกเสมอมา

ทั้งวันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๆ ที่สองระบบนี้แตกต่างกันอย่างมาก แต่ก็ได้รับการยกย่องว่า
เกาหลีใต้ประสบความสาเร็จ คือ

ลักษณะของการศึกษาทีท
่ าให้ฟน
ิ แลนด์ประสบความสาเร็จ

1. วัฒนธรรม

ปัจจัยที่ทาให้ฟินแลนด์ประสบความสาเร็จ นอกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้มแข็งแล้ว ปัจจัยอื่นที่ช่วยส่งเสริมให้

ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ที่ประสบความสาเร็จนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากวัฒนธรรมการให้คุณค่าแก่การศึกษา เกาหลีใต้

ประสบความสาเร็จใน PISA มีดังนี้ (Malaty G., 2006 and Näätänen M., 2008)

มีแรงกระตุ้นและให้ค วามสาคัญ อย่า งเข้ม ข้นแก่การศึก ษา นักเรีย นเกาหลี ใต้มีแรงกดดัน สูงมากกับการเรีย นและ

1. ความสาเร็จในการผลิตครูก่อนประจาการ (ยึดมั่นในการมีครูคุณสมบัติสูงและการคัดเลือกนักเรียนที่มีแรงบันดาลใจสูง

เรียนกันแบบบ้าคลั่งเพราะเชื่อว่า ถ้ายิ่งเรียนหนักมากเท่าไรก็จะเก่งขึ้นเท่านั้น

ที่จะเป็นครู) ครูในฟินแลนด์ทุกคนต้องจบระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย ยกเว้นครูอนุบาลก่อนวัยเรียนที่จบระดับปริญญาตรี

วัฒนธรรมในเกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นเรื่องความขยันและการทางานหนัก คือ ตัวการสาคัญ ในการยกระดับสถานะ

ได้ ครูที่จะสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 7 – 12 ต้องมีวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมนี้ได้ถูกส่งผ่า นไปยังนักเรียนในการเล่าเรียน ครอบครัวเกาหลี ใต้ให้คุณค่าสูงมาก

2. วัฒนธรรมความเชือ
่ มัน
่ ในวิชาชีพครู ทางด้านวิชาชีพการสอน ครูมีภารกิจหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ “การสอน”
ความใส่ใจในการเล่าเรียนของศิษย์ และการเชื่อมั่นและไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อครูเป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานของฟินแลนด์
3. ความสาเร็จในการฝึกอบรมครูประจาการ การฝึกอบรมครูประจาการของฟินแลนด์ มีการจัดการที่ดีโดยมีองค์กรต่าง ๆ
เช่น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาท้องถิ่น สมาคมครู และสมาคมครูวิชาต่าง ๆ เช่น สมาคมครูคณิตศาสตร์
เป็นต้น ทาหน้าที่จัดการอบรมครูแบบต่าง ๆ แต่ละมหาวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่างจัดการศึกษาแบบต่าง ๆ ซึ่ง
บางทีศูนย์ต่าง ๆ ก็จัดการอบรมให้ฟรี หรือครูได้เงินสนับสนุนจากโรงเรียน และถ้าเป็นวิชาที่ต้องการครูก็จะออกค่าใช้จ่าย
เองเพื่อเข้ารับการอบรมในวิชาที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา

ต่อการศึกษา ครอบครัวมีความคาดหวังสูงมาก ซึ่งถือเป็นความสาคัญอันดับต้น ๆ ที่นักเรียนจะต้องประสบความสาเร็จ
ในการศึกษา ดังนั้น จึงไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ถ้านักเรียนคนหนึ่งจะล้มเหลวในการเรียน พ่อแม่ในเกาหลีใต้จะใช้เงินเฉลี่ย
ประมาณ 25% ของรายได้ให้แก่การศึกษาของลูกทั้งค่าใช้จ่ายในวัสดุการเรียนและการเรียนกับครูพิเศษ ซึ่งทั้งพ่อแม่
และนักเรียนต่างมีแรงจูงในการเรียนไม่ต่างกัน (Yang P., 2016)
2. นักเรียน
นักเรียนเกาหลีใต้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับ ทุกการสอบหรือการประเมิน ในการประเมินของ PISA นักเรียนจึงมีผล
การประเมินที่สูงกว่านักเรียนจากประเทศร่ารวยและมีค่าการลงทุนทางการศึกษาต่อหัวที่สูงกว่าเกาหลี ใต้ อย่างเช่น
สหรัฐอเมริกา และสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD อีกด้วย

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้ก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ

รูป 2 คะแนนเฉลี่ยของเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และค่าเฉลี่ย OECD ใน PISA 2015

4. สวัสดิการและชีวต
ิ ในโรงเรียน ในห้องเรียนมีนักเรียนจานวนน้อย (8 -10 คน) ทาให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง

เกาหลี

โดยเฉพาะนั กเรี ย นที่ มี ปัญ หาทางการเรี ย น ครู มี อิ ส ระและมี ความรั บผิ ด ชอบ อี กทั้ง มี บรรยากาศในโรงเรี ย นที่ ดี คื อ

520

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ครูสามารถเลือกหนังสือเรียนได้เอง ชั่วโมงเรียนใช้เวลาเรียน 45 นาที และพัก 15 นาที

510

ซึ่งนักเรียนสามารถออกไปวิ่งเล่นนอกห้องได้โดยมีครูหนึ่ง คนหรือมากกว่าหนึ่งคนคอยดูแล นักเรียนจึงมีเวลาย่อยและ

500

ซึมซับความรู้ที่ครูสอน โดยไม่เครียดจากการถูกยัดเยียดหรือทาการบ้านจานวนมาก

490

5. โรงเรียนไม่แตกต่างกัน โรงเรียนในฟินแลนด์เป็นตัวสะท้อนถึงประเพณีความเท่าเทียมกันของฟินแลนด์ โรงเรียนเอกชน

470

480
460

มีน้อยมากเพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนและครูของรัฐ (Näätänen M., 2008) ในฟินแลนด์ ความแตกต่าง

450

ด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียนซึ่งไม่เหมือนในประเทศอื่น ๆ ที่ตัวแปรนี้

440

ส่งผลค่อนข้างสูง
มีห้องสมุดท้องถิ่น ซึ่งทั้งระบบต่างส่งเสริมการอ่านของนักเรียน นอกจากนั้น หนังสือเรียนยังมีคาถามหรือโจทย์ปัญหา
ในทานองเดียวกับคาถามของ PISA ทาให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิ ธีคิดและตอบปัญ หาแบบนั้น นักเรีย นฟินแลนด์ เรีย น
ทั้งแบบที่สร้างความรู้พื้นฐานที่เข้มข้นผสมกับการเรียนแบบยืดหยุ่นที่นักเรียนไม่ต้องเครียดมาก ฟินแลนด์มีเวลาเรียนสั้น
ในแต่ละวัน แต่มีกิจกรรมพิเศษที่มีผู้สนับสนุนโรงเรียนจัดให้เพราะเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดได้นอกโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย OECD

530

ไม่ มี การตรวจสอบการทางานของครู ครูสามารถสร้างหลักสูตรเองที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย

6. นักเรียน นักเรียนฟินแลนด์เป็นนักอ่านที่ดี และมีสื่อ ช่วยส่งเสริมทั้งทางภาพยนตร์และรายการทีวี ที่ส่งเสริมการอ่าน

สหรัฐอเมริกา

วิทยาศาสตร์

การอ่าน

คณิตศาสตร์

นักเรียนเกาหลีใต้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นสนุกแบบวัยรุ่นทั่วไปนัก ในระบบโรงเรียนของเกาหลีใต้ไม่มีแนวคิดของเรื่อง
สมดุลระหว่างการเรียน เล่น หรือกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพราะการเป็นนักเรียนคือความรับผิดชอบทางการเรียนให้ดีที่สุด
และต้องเรียนเพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยสูง นักเรียนจึงมีความกดดันเรื่องการเรียน การสอบปลายปี และการผ่านเข้าไปเรียน
ในระดับวิทยาลัย

ธันวาคม 2561
3. ครู

36

ทั้ง ๆ ที่สองระบบมีความแตกต่างกันอยู่เป็นอันมาก แต่ฟินแลนด์และเกาหลีใต้มีจุดเด่นที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่าง คือ สังคมครู
ครูฟินแลนด์และครูเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องอย่างสูงไม่ใช่เพียงฐานะเป็นผู้มีความรู้เท่านั้น แต่ในฐานะภาพลักษณ์ของ
ผู้มีอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ซึ่งตามความเป็นจริงอาชีพครูในเกาหลีใต้เป็นที่นิยมและได้รับการยกย่องอย่างสูง ในขณะที่
นักเรียนที่จะเข้าเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษาในฟินแลนด์มีเพียงหนึ่งในสิบ และเกาหลีใต้มีเพียง 5% ของผู้สมัครเท่านั้น
ที่จะผ่านการคัดเลือก ครูจึงเป็นบุคคลทีไ่ ด้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่จะผลักดันอาชีพทางการศึกษาของชาติ
ครู เกาหลี ใต้มี ความคาดหวังทางการเรีย นของนั กเรีย นสู งมากเช่ นกั น ครู ต้องการให้ นักเรีย นได้เรีย นอย่ างหนั กและ
ประสบความสาเร็จในชีวิต การเป็นครูในเกาหลีใต้ต้องรับผิดชอบการสอนวันละ 5 คาบการเรียน และพบนักเรียนสี่ครั้ง
ต่ อ สั ป ดาห์ และสอนพิ เ ศษให้ นั ก เรี ย นสั ป ดาห์ ล ะครั้ ง เป็ น เวลารวม 20 ครั้ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่ จาเป็ น และต้ อ งการ
ความช่วยเหลือทางการเรียน หรือต้องการให้อธิบายหรือสอนเพิ่มเติม จึงไม่ค่อยมีนักเรียนที่ล้าหลังเพื่อน นักเรียนเกาหลีใต้
ประมาณ 75% มีผลการเรียนดีมาก เพราะต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยต่อไป

เบื้องหลังความสาเร็จใน PISA ของบางประเทศ
แม้ว่า OECD จะทาโครงการ PISA ด้วยวัตถุประสงค์เ พื่อให้ข้อมูล แก่ร ะดับนโยบายของประเทศสมาชิกให้ทราบ
ถึงระดับคุณ ภาพการศึกษา และวิธีการยกระดับสาหรับประเทศที่ยังด้อยคุณ ภาพเมื่อเทีย บกับมาตรฐานนานาชาติ
แต่ทุก วันนี้ PISA กลับกลายเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่จะแสดงถึงศักยภาพของระบบ
การศึกษาของประเทศ ซึ่งแสดงว่า PISA มีความสาคัญทาให้หลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจคิดทบทวนถึงอิทธิพลของ

จุดยุติ (End Point)

PISA ที่ส่งตรงต่อระบบการศึกษา

PISA ได้ให้ข้อ มูล แล้วว่าระบบโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ นั้น มีลักษณะอย่า งไร ในที่นี้นาเสนอโมเดลจากสองระ บบ
การศึกษาทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อให้พิจารณาตามบริบทของระบบในแต่ละประเทศ

การประเมินนี้ OECD มีหลักยึดอยู่ว่า เยาวชนอายุ15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับควรต้องมีพื้นฐานความรู้

ฟินแลนด์กับเกาหลีใต้มีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกัน คือ การให้ความเคารพครูและวิชาชีพของครู การคัดเลือกคนเข้าสู่อาชีพครูเป็นไป
อย่า งเข้ม ข้น และมหาวิท ยาลัย ที่ดีที่สุด เท่า นั้น ที่ทาหน้า ที่ผ ลิต ครู แต่สิ่ง ที่ส องระบบตรงข้า มกัน คือ ลัก ษณะการเรีย น
โมเดลเกาหลี ใ ต้ คือ ความอดทนและการเรีย นหนัก มากของนักเรีย น ในขณะที่นัก เรีย นฟิ น แลนด์เ รีย นสบาย ๆ และ
ยืด หยุ่น ได้ มีเ วลาเรีย นสั ้น ๆ และมีกิจ กรรมเสริ ม มากมายจากสัง คม แต่ทั ้ง นี ้ต้อ งไม่ลืม ว่า ฟิน แลนด์เ ป็น ตัว แทนของ
ระบบการศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งประเทศใหญ่ ๆ คงใช้เป็นต้นแบบได้ยาก

ความสามารถในการใช้ความรู้ โดยใช้กรอบแนวคิดในชีวิตจริงตามสถานการณ์ที่เยาวชนจะต้องพบเจอในชีวิตประจาวัน

ที่เ ข้ ม แข็งโดยเฉพาะในสามด้ านหลัก คื อ การอ่าน วิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ อย่ า งไรก็ ตาม PISA ประเมิ น
มากกว่าการประเมินว่า นักเรียนมีความรู้ในแต่ละวิชานั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด
เนื่ องจากข้อมูลของทุก ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมการประเมิน จะถูกนามาวิเคราะห์บนสเกลเดียวกัน PISA จึง
กาหนดมาตรฐานด้า นเทคนิคการด าเนินการ (Technical Standards) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสุ่มตัวอย่างทั้งระดับ
โรงเรีย นและระดับนักเรีย น การแปลข้อ สอบ การตรวจให้ร หัสคะแนนข้อ สอบ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ ที่ทุกประเทศ
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โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมือ
่ ผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อน
ของรังสีขนานของแสงเมือ
่ ตกกระทบทาให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดทีก
่ ารทาปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึง่ อาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

รูป 1 การเปลี่ยนแปลงคะแนนวิทยาศาสตร์ของโปแลนด์

ยกระดับคุณภาพการเรียนรูจ
้ ากนักเรียนที่มีคะแนนต่ากว่า
ค่ า เฉลี่ ย OECD ใน PISA 2000 จนมี ค ะแนนสู ง กว่ า
ค่าเฉลี่ย OECD ตั้งแต่ปี 2012 ดังแสดงในรูป 1
อย่างไรก็ตาม บางประเทศที่ผลการประเมินชี้วา่ คุณภาพ
การเรียนรู้ยังต่า แต่ระดับนโยบายที่ยังไม่เข้าใจกับประเด็น
ปัญหาหรือยังเข้าใจไม่ถูกต้องในขั้นตอนของการประเมิน
เช่ น การสุ่ ม ตัวอย่ าง การแปลข้ อ สอบ เป็ นต้น จึ งขอให้
ข้อมูลแก่ผู้อ่านว่า PISA เป็นการวิจัยในระดับนานาชาติ
ที่ ทุ ก ขั้ น ตอนเป็ น ไปตามกฎกติ ก าของ OECD โดยที่

ที่มา: Delaney, A. and Kraemer, J., 2018

ทุกประเทศต้องดาเนินการตามมาตรฐานด้านเทคนิคการดาเนินการอย่างเคร่งครัด และ OECD มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตัวอย่าง การแปลข้อสอบ ซึ่ง OECD มีคณะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยทาหน้าที่ตรวจสอบการแปลอย่างเคร่งครัด
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