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เปรู
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ไทย

38

480
460
440
420
400
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380
360
340
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PISA 2000

จากทั่วโลกในสามด้านหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินได้ให้สาระและข้อมูล

PISA 2015

สรุปคะแนนที่เปลี่ยนแปลงของสามด้านหลักใน PISA 2000 และ PISA 2015
ประเทศที่คะแนน
เปลีย
่ นแปลง
เปรู
แอลบาเนีย
บราซิล
ชิลี
โปรตุเกส
อินโดนีเซีย
ไทย

วิทยาศาสตร์
(คะแนน)

การอ่าน
(คะแนน)

คณิตศาสตร์
(คะแนน)

64
51
26
32
42
10
-15

70
56
11
49
28
27
-22

95
32
43
39
38
19
-17

ที่มา: OECD, 2016

จุดยุติ (End Point)
PISA เปรียบเหมือน X-ray ในระบบการศึกษาของชาติ แม้จ ะไม่สามารถแสดงภาพได้หมดทั้งระบบแต่ก็สามารถบอกจุดที่
เจ็บป่วยได้ แต่น่าเศร้าที่ระดับนโยบายบางประเทศหลบเลี่ยงที่จะมองจุดที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย แต่กลับพยายาม
กลบเกลื่อนหรือสร้างภาพขึ้นปิดบังจุดที่เจ็บป่วยนั้น แทนที่จะให้การเยียวยารักษา การวิจัยนานาชาตินี้ไม่ได้ให้ผลเฉพาะ
คะแนนแต่ได้ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์หลายอย่างที่ชี้แนะถึงการยกระดับคุณ ภาพการศึกษา แต่ ยังถูกเพิ กเฉยจากระดั บ
นโยบายทางการศึกษาหลายระบบ
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โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมือ
่ ผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อน
ของรังสีขนานของแสงเมือ
่ ตกกระทบท่าให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดทีก
่ ารท่าปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึง่ อาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

ที่สามารถเป็นบทเรียนส่าหรับระดับนโยบายทัว่ โลก จากการประเมิน PISA 2015 มีนักเรียนประมาณ 540,000 คน
เป็นตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ปี ที่มีประมาณ 29 ล้านคน ในโรงเรียนจาก 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้รายงาน
ผลการทดสอบเป็นคะแนนมาตรฐานของแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยกลางอยู่ที่ประมาณ 490 คะแนน และคะแนนที่สูง
หรือต่่ากว่ากัน 30 คะแนน สามารถประมาณได้ว่า มีคุณภาพการเรียนรู้แตกต่างกันประมาณหนึ่งปี
ที่ผ่านมา นักเรียนจากสิงคโปร์มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงสุดอย่างต่อเนื่องและใน PISA 2015 มีคะแนนสูงสุด
ทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ 556 คะแนน ซึ่งประมาณคร่าว ๆ ได้ว่า มีการเรียนรู้ที่สูงกว่านักเรียน
สหรัฐอเมริกา (496 คะแนน) ถึงสองปี หรือสูงกว่านักเรียนไทย (421 คะแนน) มากกว่าสี่ปี ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
อืน
่ ๆ ในเอเชีย เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง(จีน) หรือจีนไทเป ก็มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ทุกด้าน ส่วนทาง
ฝั่งประเทศตะวันตก เช่น แคนาดา และฟินแลนด์ก็มีคะแนนสูงพอ ๆ กับฮ่องกง(จีน) หรือเอสโตเนียที่มีคะแนน
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากญี่ ปุ่ น และมี ค ะแนนคณิ ต ศาสตร์ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เกาหลี ในฝั่ ง สหราชอาณาจั ก ร
John Jerrim แห่ง University College London ให้ข้อคิดว่า หนทางเดียวที่จะท่าให้ประเทศตะวันตกมีคะแนน
เท่า กับ ประเทศในเอเชีย คือ ต้องเล่น บท “คุณ แม่จอมบงการ” และ “เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมอย่า งกว้า งขวาง”
(The Economist, 2016) แต่ฝ่ายที่ ไม่เห็นด้วยกับ PISA ก็อ้างว่า การศึกษามีความหมายมากกว่าคะแนนจาก
การสอบและไม่มีประโยชน์ที่จะให้ความส่าคัญกับคะแนนมากเกินไป
แม้จะยอมรับว่า PISA มีจุดอ่อนอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เป็นประโยชน์ในแง่ที่เป็นงานวิจัยที่มีอิทธิพลทางการศึกษามาก
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ท่าหน้าที่เป็นเสมือนให้เครื่องมือแนะแนวว่า ระดับนโยบายควรท่าอย่างไรที่จะ
เติมเต็มการศึกษาของชาติ และที่ส่าคัญไม่แพ้กันคือ บอกว่าไม่ควรท่าอะไรด้วย
ผลการประเมินยังชี้ว่า ในบรรดาประเทศยากจน ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนมีความเกี่ยวโยงกับคะแนนจากการประเมิน
แต่ในประเทศร่่ารวย (ที่มีค่ าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐต่อนักเรียนหนึ่ งคน) ความเกี่ยวโยงนั้นกลับ
ไม่ชัดเจน เป็นต้นว่า นักเรียนโปแลนด์กับเดนมาร์กมีคะแนนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นักเรียนเดนมาร์กมีค่าใช้จ่าย
ต่อหัวมากกว่านักเรียนโปแลนด์ถึง 50% หรือถ้ามองโรงเรียนเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนของรัฐ
เมื่อมองครั้งแรกก็จะเห็นว่า โรงเรียนเอกชนมีคะแนนสูงกว่า (กรณีนี้ไม่ใช่ส่าหรับประเทศไทย) แต่ถ้า น่าสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนและของโรงเรียนมาพิจารณาประกอบกันแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้น
ในกรณีความยากจนมีความเกี่ยวโยงกับคะแนนต่่าก็ไม่เป็นจริงเสมอไป ในขณะที่นักเรียนยากจนของประเทศสมาชิก
OECD ที่มีคะแนนไม่ถึงระดับพื้นฐานมีมากกว่านักเรียนร่่ารวยถึงสามเท่า ยิ่งเป็นนักเรียนที่เกิดในประเทศอื่น (นักเรียน
ที่เป็นผู้อพยพ) ยิ่งมีมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม ในบรรดานักเรียนที่มีคะแนนวิทยาศาสตร์สูงนั้นมีนักเรียนที่ฐานะ
ยากจนถึง 29% โดยเฉพาะในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเอสโตเนีย มีนักเรียนยากจนแต่มีคะแนนสูงเกือบครึ่งหนึ่ง

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 38 (กุมภาพันธ์ 2562)

เงินไม่ใช่คา่ ตอบทุกอย่างแต่เป็นวิธก
ี ารปฏิบต
ั ิ

ประเทศทีก
่ ระตือรือร้นใช้ผลการประเมินยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

ค่ากล่าวนี้บอกนัยถึงข้อมูลจากการวิจัยที่พบว่า การที่นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในแคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย

โปรตุเกสเคยมีผลการประเมินเท่ากับไทยในระยะแรก แต่ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะยกระดับถึงแม้จะเริ่มช้าตั้งแต่

ฮ่องกง(จีน) และมาเก๊า(จีน) เกือบจะไม่มีความเกี่ยวโยงกับภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เหตุผลอย่างหนึ่ง

PISA 2006 แต่ก็เริ่มมีผลการประเมินดีขน
ึ้ เรื่อย ๆ ทุกด้าน เรียกว่า ยกระดับคุณภาพการเรียนได้เท่ากับหนึ่งปีจาก

เช่น ในเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เอสโตเนียมีจ่านวนประชากรเด็กลดลงอย่างรวดเร็วกว่าจ่านวนครู ปัจจุบันจึงมีนักเรียน

ที่เคยมีคะแนนต่่า ขณะนี้มีคะแนนสูงกว่าสหรัฐอเมริกาและสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD แล้ว

12 คนต่อครูหนึ่งคน ความจริงไม่ใช่ขนาดชั้น เรียนที่ลดลงท่าให้นักเรียนได้คะแนนสูง แต่เป็นความเอาใจใส่ดูแล
และช่ วยเหลือนัก เรียนอย่างทั่วถึ งที่ เป็น สาเหตุ ส่าคัญ ยิ่งไปกว่านั้ น เอสโตเนียยังมีวิธีก ารอื่น คือ พยายามไม่ให้มี
นักเรียนซ้่าชั้นเพราะการให้ซ้่าชั้นจะท่าให้ครูไม่สนใจสอนนักเรียนที่เรียนอ่อน และยังสะท้อนถึงความล่าเอียงหรือ
การเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนอีกด้วย อย่างเช่น ในสหพันธรัฐรัสเซีย สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก นักเรียนชายที่
เรียนอ่อนมีแนวโน้มที่จะถูกให้ซ้่าชั้นอีกหนึ่งปีแม้ว่าจะมีคะแนนสอบผ่าน
เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และแคนาดา พยายามจะไม่ให้มีการแบ่งแยกนักเรียนตามความสามารถ การแยกนักเรียนว่า
จะเป็นสายวิชาชีพหรือสายวิชาการจะท่าอย่างช้าที่สุด หรืออย่างเร็วก็ต่อเมื่อนักเรียนมีอายุ 15 ปี หรือ 16 ปี เพราะ
เชื่อว่าการมีวิชาพื้นฐานที่เพียงพอจะท่าให้ปรับตัวกับทักษะใหม่ ๆ ในอาชีพการงานได้ดีกว่า

สาเหตุสามประการที่ท่าให้โปรตุเกสสามารถยกระดับขึน
้ ได้ คือ 1) เริ่มจากความจริงจังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (Mr.Nuno Crato) ในขณะนั้นซึ่งไม่พอใจกับผลการประเมิน โดยเริ่มให้มีก ารสอบมาตรฐานใหม่
ใช้กับ โรงเรียน 2) มีหลักสูตรใหม่ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งเริ่มใช้ในปี 2011 และ 3) ลดการแบ่งแยกนักเรียนตาม
ความสามารถ โดยนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนจะได้รับการสอนพิเศษจากครู ซึ่งนักเรียนก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ห้องและได้เรียนรู้กับเพื่อนหรือเรียนรู้จากเพื่อน
การที่โปรตุเกสได้ชื่อว่า เป็นมหาอ่านาจทางการศึกษา Mr.Nuno Crato ได้กล่าวว่า สิ่งส่าคัญคือ ต้อง “มีครูที่ถูก
เตรียมมาอย่างดี” แต่ส่าหรับในโปรตุเกสไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ครูท่าอะไรมากมายเพราะมีสหภาพครูคอยปกป้อง
สิทธิของสมาชิก เช่น ต่อต้านการที่จะต้องมีการสอบครูก่อนที่จะยอมให้เข้าไปสอนได้ โปรตุเกสสามารถยกระดับ

ในทางตรงข้าม ถ้านักเรียนถูกแยกจากสายวิชาการตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ว่าจะแยกโรงเรียนหรือแยกโปรแกรมใน

ได้ทั้ง ๆ ที่ประเทศถูกลดงบประมาณด้านการใช้จ่ายสาธารณะ และ Mr.Nuno Crato ยังกล่าวด้วยว่า “เงินถึงแม้

โรงเรียนเดิมพบว่า ช่องว่างระหว่างนักเรียนยากจนกับนักเรียนที่ร่ารวยจะกว้างขึ้น ในเนเธอร์แลนด์พบว่า นักเรียน

จะส่าคัญ แต่ไม่ใช่ตัวตัดสินทั้งหมด” (The Economist, 2016)

อาชีวศึกษามีผลการประเมินต่่ากว่านักเรียนในโรงเรียนทั่วไปถึงสามปี เรื่องนี้ Andreas Schleicher แห่ง OECD
กล่าวว่า “ยิ่งนักเรียนถูกแยกจากวิชาการมากเท่าไร นักเรียนยิ่งถูกแยกตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น
เท่านั้น” ผลการวิจัยเช่นนี้จึงไม่แนะน่าให้ระบบการศึกษาของประเทศใดแยกกลุ่มนักเรียนตามความสามารถแม้จะ
อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน

ความพยายามของเปรู
เปรูเป็นประเทศที่มีคะแนนต่่ามากตั้งแต่การประเมินในครั้งแรก (PISA 2000) แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีประเทศ
ใดสามารถยกระดับขึ้นได้มากกว่าเปรู จนถึง PISA 2015 เปรูมีคะแนนวิทยาศาสตร์เพิ่ม 64 คะแนน คะแนน

เมื่อกลับมามองระบบการศึกษาของไทย ในโรงเรียนทั่วไปจากการตอบแบบสอบถามของครูใหญ่ได้ข้อมูลว่า นักเรียน

การอ่านเพิ่ม 71 คะแนน และคะแนนคณิตศาสตร์เพิ่ม 95 คะแนน ซึ่งประมาณเท่ากับการเรียนที่สูงขึ้น 2 ถึง 3 ปี

ประมาณ 76% ถูกแยกกลุ่มตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง เป็นต้นว่า แยกห้องเรียนตามผลการเรียนทางวิชาการ แยกกลุ่ม

เปรูต้ องใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะมีชนเผ่ามากมายที่มีวัฒ นธรรมและความเป็นอยู่ ที่

ตามความสามารถในบางวิชา โดยเฉพาะการแยกสายการเรียนไม่ว่าจะไปทางสายวิชาการหรือสายวิชาชีพ เนื่องจาก

แตกต่างกัน มีความเชื่อและแนวปฏิบัติเฉพาะเผ่า รัฐบาลเปรูต้องออกมาตรการหลายอย่างที่จะยกระดับคุณภาพ

ข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของ PISA (คือ กลุ่มอายุ 15 ปี) พบว่า ประมาณ 75% เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา

การศึกษาของประเทศ ก่อนอื่นรัฐบาลต้องออกกฎหมายให้พ่อแม่พาลูกเข้าโรงเรียนมิฉะนั้นต้องมีโทษถึงติดคุก

ปีที่ 4 หรือ ปวช.1 แสดงว่า นัก เรียนต้องตัดสิน ใจเลือกทางเดิน ตั้งแต่อายุ 14 ปี ซึ่งวุฒิภ าวะยัง น้อยเกิน ไปใน

แม้ประเทศจะยากจนมากแต่เปรูด่าเนิ นการอบรมครูอย่างหนักทั่วประเทศ โดยครูต้องเสียสละเพราะรัฐบาลไม่มี

การตัดสินใจ

ค่าตอบแทนใด ๆ ให้แม้แต่การเดินทาง และที่ส่าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เปรูเพิ่มเวลาการอ่านในโรงเรียน

ระบบการศึ ก ษาในกลุ่ มคะแนนสู ง สุ ด หรือกลุ่ มบนสุ ด (Top performers) เน้ น เรื่อ งความเป็ น ไปในชั้ น เรีย นทั้ ง

นอกจากเปรูแล้ว หลายประเทศก็มีผลการประเมินสูงขึ้นเพราะประเทศเหล่านั้นให้ความสนใจอย่างจริงจังและ

เรื่ อ งการใช้เวลาและความพยายามต่าง ๆ มากกว่าจะให้ความส่าคัญกับโครงสร้างของระบบโรงเรียน ในประเทศ

ใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะยกระดับคุณ ภาพการศึกษา โปแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ มีคะแนนเพิ่มอย่างมี

เหล่านั้นครูได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมืออาชีพ และครูเองก็ปฏิบัติตนแบบมืออาชีพด้วย ครูใช้เวลาเตรี ยมการสอน

นัยส่าคัญจากคะแนนต่่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ปัจจุบันมีคะแนนสูงกว่า ค่าเฉลี่ย OECD แล้ว โดยเทียบคะแนนใน

เรีย นรู้จ ากเพื่ อ นครูด้ว ยกั น และเป็ น ผู้ น่า การเรีย นการสอนไม่ ใ ช่ต ามนั ก เรียน ครูมีค วามคาดหวั งทางวิ ชาการ

PISA 2000 กับ PISA 2015 พบว่า มีคะแนนวิท ยาศาสตร์เพิ่ม 18 คะแนน คะแนนการอ่า นเพิ่ม 27 คะแนน

สูงกับ นักเรียนเกือบทุกคนว่า นักเรียนต้องมีผ ลการเรียนในมาตรฐานสูง และพฤติกรรมเหล่านี้ถูกตัดสินโดยผล

และคะแนนคณิ ตศาสตร์เพิ่ ม 34 คะแนน แต่ส่าหรับประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ PISA 2000 กับ PISA 2015

การประเมินนานาชาติไม่ใช่จากสภาหรือหน่วยงานที่ดูแลครู

นอกจากคะแนนไม่สูงขึ้นแล้วยังมีคะแนนลดต่่าลงทุก วิชา ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายให้กับผู้รับผิดชอบเชิงนโยบาย
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

เงินไม่ใช่คา่ ตอบทุกอย่างแต่เป็นวิธก
ี ารปฏิบต
ั ิ

ประเทศทีก
่ ระตือรือร้นใช้ผลการประเมินยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

ค่ากล่าวนี้บอกนัยถึงข้อมูลจากการวิจัยที่พบว่า การที่นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในแคนาดา เดนมาร์ก เอสโตเนีย

โปรตุเกสเคยมีผลการประเมินเท่ากับไทยในระยะแรก แต่ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะยกระดับถึงแม้จะเริ่มช้าตั้งแต่

ฮ่องกง(จีน) และมาเก๊า(จีน) เกือบจะไม่มีความเกี่ยวโยงกับภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เหตุผลอย่างหนึ่ง

PISA 2006 แต่ก็เริ่มมีผลการประเมินดีขน
ึ้ เรื่อย ๆ ทุกด้าน เรียกว่า ยกระดับคุณภาพการเรียนได้เท่ากับหนึ่งปีจาก

เช่น ในเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เอสโตเนียมีจ่านวนประชากรเด็กลดลงอย่างรวดเร็วกว่าจ่านวนครู ปัจจุบันจึงมีนักเรียน

ที่เคยมีคะแนนต่่า ขณะนี้มีคะแนนสูงกว่าสหรัฐอเมริกาและสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD แล้ว

12 คนต่อครูหนึ่งคน ความจริงไม่ใช่ขนาดชั้น เรียนที่ลดลงท่าให้นักเรียนได้คะแนนสูง แต่เป็นความเอาใจใส่ดูแล
และช่ วยเหลือนัก เรียนอย่างทั่วถึ งที่ เป็น สาเหตุ ส่าคัญ ยิ่งไปกว่านั้ น เอสโตเนียยังมีวิธีก ารอื่น คือ พยายามไม่ให้มี
นักเรียนซ้่าชั้นเพราะการให้ซ้่าชั้นจะท่าให้ครูไม่สนใจสอนนักเรียนที่เรียนอ่อน และยังสะท้อนถึงความล่าเอียงหรือ
การเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนอีกด้วย อย่างเช่น ในสหพันธรัฐรัสเซีย สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก นักเรียนชายที่
เรียนอ่อนมีแนวโน้มที่จะถูกให้ซ้่าชั้นอีกหนึ่งปีแม้ว่าจะมีคะแนนสอบผ่าน
เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และแคนาดา พยายามจะไม่ให้มีการแบ่งแยกนักเรียนตามความสามารถ การแยกนักเรียนว่า
จะเป็นสายวิชาชีพหรือสายวิชาการจะท่าอย่างช้าที่สุด หรืออย่างเร็วก็ต่อเมื่อนักเรียนมีอายุ 15 ปี หรือ 16 ปี เพราะ
เชื่อว่าการมีวิชาพื้นฐานที่เพียงพอจะท่าให้ปรับตัวกับทักษะใหม่ ๆ ในอาชีพการงานได้ดีกว่า

สาเหตุสามประการที่ท่าให้โปรตุเกสสามารถยกระดับขึน
้ ได้ คือ 1) เริ่มจากความจริงจังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (Mr.Nuno Crato) ในขณะนั้นซึ่งไม่พอใจกับผลการประเมิน โดยเริ่มให้มีก ารสอบมาตรฐานใหม่
ใช้กับ โรงเรียน 2) มีหลักสูตรใหม่ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งเริ่มใช้ในปี 2011 และ 3) ลดการแบ่งแยกนักเรียนตาม
ความสามารถ โดยนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนจะได้รับการสอนพิเศษจากครู ซึ่งนักเรียนก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ห้องและได้เรียนรู้กับเพื่อนหรือเรียนรู้จากเพื่อน
การที่โปรตุเกสได้ชื่อว่า เป็นมหาอ่านาจทางการศึกษา Mr.Nuno Crato ได้กล่าวว่า สิ่งส่าคัญคือ ต้อง “มีครูที่ถูก
เตรียมมาอย่างดี” แต่ส่าหรับในโปรตุเกสไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ครูท่าอะไรมากมายเพราะมีสหภาพครูคอยปกป้อง
สิทธิของสมาชิก เช่น ต่อต้านการที่จะต้องมีการสอบครูก่อนที่จะยอมให้เข้าไปสอนได้ โปรตุเกสสามารถยกระดับ

ในทางตรงข้าม ถ้านักเรียนถูกแยกจากสายวิชาการตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ว่าจะแยกโรงเรียนหรือแยกโปรแกรมใน

ได้ทั้ง ๆ ที่ประเทศถูกลดงบประมาณด้านการใช้จ่ายสาธารณะ และ Mr.Nuno Crato ยังกล่าวด้วยว่า “เงินถึงแม้

โรงเรียนเดิมพบว่า ช่องว่างระหว่างนักเรียนยากจนกับนักเรียนที่ร่ารวยจะกว้างขึ้น ในเนเธอร์แลนด์พบว่า นักเรียน

จะส่าคัญ แต่ไม่ใช่ตัวตัดสินทั้งหมด” (The Economist, 2016)

อาชีวศึกษามีผลการประเมินต่่ากว่านักเรียนในโรงเรียนทั่วไปถึงสามปี เรื่องนี้ Andreas Schleicher แห่ง OECD
กล่าวว่า “ยิ่งนักเรียนถูกแยกจากวิชาการมากเท่าไร นักเรียนยิ่งถูกแยกตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น
เท่านั้น” ผลการวิจัยเช่นนี้จึงไม่แนะน่าให้ระบบการศึกษาของประเทศใดแยกกลุ่มนักเรียนตามความสามารถแม้จะ
อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน

ความพยายามของเปรู
เปรูเป็นประเทศที่มีคะแนนต่่ามากตั้งแต่การประเมินในครั้งแรก (PISA 2000) แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีประเทศ
ใดสามารถยกระดับขึ้นได้มากกว่าเปรู จนถึง PISA 2015 เปรูมีคะแนนวิทยาศาสตร์เพิ่ม 64 คะแนน คะแนน

เมื่อกลับมามองระบบการศึกษาของไทย ในโรงเรียนทั่วไปจากการตอบแบบสอบถามของครูใหญ่ได้ข้อมูลว่า นักเรียน

การอ่านเพิ่ม 71 คะแนน และคะแนนคณิตศาสตร์เพิ่ม 95 คะแนน ซึ่งประมาณเท่ากับการเรียนที่สูงขึ้น 2 ถึง 3 ปี

ประมาณ 76% ถูกแยกกลุ่มตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง เป็นต้นว่า แยกห้องเรียนตามผลการเรียนทางวิชาการ แยกกลุ่ม

เปรูต้ องใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะมีชนเผ่ามากมายที่มีวัฒ นธรรมและความเป็นอยู่ ที่

ตามความสามารถในบางวิชา โดยเฉพาะการแยกสายการเรียนไม่ว่าจะไปทางสายวิชาการหรือสายวิชาชีพ เนื่องจาก

แตกต่างกัน มีความเชื่อและแนวปฏิบัติเฉพาะเผ่า รัฐบาลเปรูต้องออกมาตรการหลายอย่างที่จะยกระดับคุณภาพ

ข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของ PISA (คือ กลุ่มอายุ 15 ปี) พบว่า ประมาณ 75% เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา

การศึกษาของประเทศ ก่อนอื่นรัฐบาลต้องออกกฎหมายให้พ่อแม่พาลูกเข้าโรงเรียนมิฉะนั้นต้องมีโทษถึงติดคุก

ปีที่ 4 หรือ ปวช.1 แสดงว่า นัก เรียนต้องตัดสิน ใจเลือกทางเดิน ตั้งแต่อายุ 14 ปี ซึ่งวุฒิภ าวะยัง น้อยเกิน ไปใน

แม้ประเทศจะยากจนมากแต่เปรูด่าเนิ นการอบรมครูอย่างหนักทั่วประเทศ โดยครูต้องเสียสละเพราะรัฐบาลไม่มี

การตัดสินใจ

ค่าตอบแทนใด ๆ ให้แม้แต่การเดินทาง และที่ส่าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เปรูเพิ่มเวลาการอ่านในโรงเรียน

ระบบการศึ ก ษาในกลุ่ มคะแนนสู ง สุ ด หรือกลุ่ มบนสุ ด (Top performers) เน้ น เรื่อ งความเป็ น ไปในชั้ น เรีย นทั้ ง

นอกจากเปรูแล้ว หลายประเทศก็มีผลการประเมินสูงขึ้นเพราะประเทศเหล่านั้นให้ความสนใจอย่างจริงจังและ

เรื่ อ งการใช้เวลาและความพยายามต่าง ๆ มากกว่าจะให้ความส่าคัญกับโครงสร้างของระบบโรงเรียน ในประเทศ

ใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะยกระดับคุณ ภาพการศึกษา โปแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ มีคะแนนเพิ่มอย่างมี

เหล่านั้นครูได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมืออาชีพ และครูเองก็ปฏิบัติตนแบบมืออาชีพด้วย ครูใช้เวลาเตรี ยมการสอน

นัยส่าคัญจากคะแนนต่่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ปัจจุบันมีคะแนนสูงกว่า ค่าเฉลี่ย OECD แล้ว โดยเทียบคะแนนใน

เรีย นรู้จ ากเพื่ อ นครูด้ว ยกั น และเป็ น ผู้ น่า การเรีย นการสอนไม่ ใ ช่ต ามนั ก เรียน ครูมีค วามคาดหวั งทางวิ ชาการ

PISA 2000 กับ PISA 2015 พบว่า มีคะแนนวิท ยาศาสตร์เพิ่ม 18 คะแนน คะแนนการอ่า นเพิ่ม 27 คะแนน

สูงกับ นักเรียนเกือบทุกคนว่า นักเรียนต้องมีผ ลการเรียนในมาตรฐานสูง และพฤติกรรมเหล่านี้ถูกตัดสินโดยผล

และคะแนนคณิ ตศาสตร์เพิ่ ม 34 คะแนน แต่ส่าหรับประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ PISA 2000 กับ PISA 2015

การประเมินนานาชาติไม่ใช่จากสภาหรือหน่วยงานที่ดูแลครู

นอกจากคะแนนไม่สูงขึ้นแล้วยังมีคะแนนลดต่่าลงทุก วิชา ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายให้กับผู้รับผิดชอบเชิงนโยบาย
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

รูป 1 การเปลี่ยนแปลงคะแนนการอ่านของประเทศคะแนนต่่าใน PISA 2000 และ PISA 2015
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PISA 2000

จากทั่วโลกในสามด้านหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินได้ให้สาระและข้อมูล

PISA 2015

สรุปคะแนนที่เปลี่ยนแปลงของสามด้านหลักใน PISA 2000 และ PISA 2015
ประเทศที่คะแนน
เปลีย
่ นแปลง
เปรู
แอลบาเนีย
บราซิล
ชิลี
โปรตุเกส
อินโดนีเซีย
ไทย

วิทยาศาสตร์
(คะแนน)

การอ่าน
(คะแนน)

คณิตศาสตร์
(คะแนน)

64
51
26
32
42
10
-15

70
56
11
49
28
27
-22

95
32
43
39
38
19
-17

ที่มา: OECD, 2016

จุดยุติ (End Point)
PISA เปรียบเหมือน X-ray ในระบบการศึกษาของชาติ แม้จ ะไม่สามารถแสดงภาพได้หมดทั้งระบบแต่ก็สามารถบอกจุดที่
เจ็บป่วยได้ แต่น่าเศร้าที่ระดับนโยบายบางประเทศหลบเลี่ยงที่จะมองจุดที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย แต่กลับพยายาม
กลบเกลื่อนหรือสร้างภาพขึ้นปิดบังจุดที่เจ็บป่วยนั้น แทนที่จะให้การเยียวยารักษา การวิจัยนานาชาตินี้ไม่ได้ให้ผลเฉพาะ
คะแนนแต่ได้ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์หลายอย่างที่ชี้แนะถึงการยกระดับคุณ ภาพการศึกษา แต่ ยังถูกเพิ กเฉยจากระดั บ
นโยบายทางการศึกษาหลายระบบ
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โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมือ
่ ผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อน
ของรังสีขนานของแสงเมือ
่ ตกกระทบท่าให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดทีก
่ ารท่าปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึง่ อาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

ที่สามารถเป็นบทเรียนส่าหรับระดับนโยบายทัว่ โลก จากการประเมิน PISA 2015 มีนักเรียนประมาณ 540,000 คน
เป็นตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ปี ที่มีประมาณ 29 ล้านคน ในโรงเรียนจาก 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้รายงาน
ผลการทดสอบเป็นคะแนนมาตรฐานของแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยกลางอยู่ที่ประมาณ 490 คะแนน และคะแนนที่สูง
หรือต่่ากว่ากัน 30 คะแนน สามารถประมาณได้ว่า มีคุณภาพการเรียนรู้แตกต่างกันประมาณหนึ่งปี
ที่ผ่านมา นักเรียนจากสิงคโปร์มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงสุดอย่างต่อเนื่องและใน PISA 2015 มีคะแนนสูงสุด
ทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ 556 คะแนน ซึ่งประมาณคร่าว ๆ ได้ว่า มีการเรียนรู้ที่สูงกว่านักเรียน
สหรัฐอเมริกา (496 คะแนน) ถึงสองปี หรือสูงกว่านักเรียนไทย (421 คะแนน) มากกว่าสี่ปี ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
อืน
่ ๆ ในเอเชีย เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง(จีน) หรือจีนไทเป ก็มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ทุกด้าน ส่วนทาง
ฝั่งประเทศตะวันตก เช่น แคนาดา และฟินแลนด์ก็มีคะแนนสูงพอ ๆ กับฮ่องกง(จีน) หรือเอสโตเนียที่มีคะแนน
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากญี่ ปุ่ น และมี ค ะแนนคณิ ต ศาสตร์ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เกาหลี ในฝั่ ง สหราชอาณาจั ก ร
John Jerrim แห่ง University College London ให้ข้อคิดว่า หนทางเดียวที่จะท่าให้ประเทศตะวันตกมีคะแนน
เท่า กับ ประเทศในเอเชีย คือ ต้องเล่น บท “คุณ แม่จอมบงการ” และ “เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมอย่า งกว้า งขวาง”
(The Economist, 2016) แต่ฝ่ายที่ ไม่เห็นด้วยกับ PISA ก็อ้างว่า การศึกษามีความหมายมากกว่าคะแนนจาก
การสอบและไม่มีประโยชน์ที่จะให้ความส่าคัญกับคะแนนมากเกินไป
แม้จะยอมรับว่า PISA มีจุดอ่อนอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เป็นประโยชน์ในแง่ที่เป็นงานวิจัยที่มีอิทธิพลทางการศึกษามาก
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ท่าหน้าที่เป็นเสมือนให้เครื่องมือแนะแนวว่า ระดับนโยบายควรท่าอย่างไรที่จะ
เติมเต็มการศึกษาของชาติ และที่ส่าคัญไม่แพ้กันคือ บอกว่าไม่ควรท่าอะไรด้วย
ผลการประเมินยังชี้ว่า ในบรรดาประเทศยากจน ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนมีความเกี่ยวโยงกับคะแนนจากการประเมิน
แต่ในประเทศร่่ารวย (ที่มีค่ าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐต่อนักเรียนหนึ่ งคน) ความเกี่ยวโยงนั้นกลับ
ไม่ชัดเจน เป็นต้นว่า นักเรียนโปแลนด์กับเดนมาร์กมีคะแนนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นักเรียนเดนมาร์กมีค่าใช้จ่าย
ต่อหัวมากกว่านักเรียนโปแลนด์ถึง 50% หรือถ้ามองโรงเรียนเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนของรัฐ
เมื่อมองครั้งแรกก็จะเห็นว่า โรงเรียนเอกชนมีคะแนนสูงกว่า (กรณีนี้ไม่ใช่ส่าหรับประเทศไทย) แต่ถ้า น่าสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนและของโรงเรียนมาพิจารณาประกอบกันแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้น
ในกรณีความยากจนมีความเกี่ยวโยงกับคะแนนต่่าก็ไม่เป็นจริงเสมอไป ในขณะที่นักเรียนยากจนของประเทศสมาชิก
OECD ที่มีคะแนนไม่ถึงระดับพื้นฐานมีมากกว่านักเรียนร่่ารวยถึงสามเท่า ยิ่งเป็นนักเรียนที่เกิดในประเทศอื่น (นักเรียน
ที่เป็นผู้อพยพ) ยิ่งมีมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม ในบรรดานักเรียนที่มีคะแนนวิทยาศาสตร์สูงนั้นมีนักเรียนที่ฐานะ
ยากจนถึง 29% โดยเฉพาะในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเอสโตเนีย มีนักเรียนยากจนแต่มีคะแนนสูงเกือบครึ่งหนึ่ง

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 38 (กุมภาพันธ์ 2562)

