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PISA in FOCUS*
ผลการประเมิน PISA ระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
แปลและเรียบเรียงโดย ดร.นันทวัน นันทวนิช ผูชํานาญ สาขาวิจัย สสวท.

ในชวงหลายสิบปที่ผานมา การลดชองวางของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหวางหญิงและชาย
เปนอีกหนึ่งเปาหมายสําคัญทางการศึกษาของหลายประเทศ เพราะการสงเสริมใหคนเกิดความเสมอภาคทาง
การศึกษา และมีโอกาสในการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ยอมนํามาสูการไดรับความเทาเทียมกันของ
โอกาสที่ดีในการดําเนินชีวิตในสังคม
ในปจจุบัน ชองวางของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษากําลังลดนอยลง อยางไรก็ตาม พบวา
เด็กผูชายมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนนอยกวา และมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดอยกวาเด็กผูหญิง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ อัตราการลาออกจากโรงเรียนกลางคันโดยไมไดรับวุฒิการศึกษาของ
เด็กผูชาย ยังมีอัตราสูงอีกดวย อยางไรก็ตาม แมวาผูหญิงจะมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนมากกวา โดยเฉพาะ
ในระดับอุดมศึกษาที่มีสัดสวนของผูหญิงที่เขาเรียนสูงกวาผูชายมาก แตกลับพบวา มีผูหญิงจํานวนนอยที่
สมัครเขาเรียนในสายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพ คอมพิวเตอร และวิศวกรรม ในขณะที่ผูชาย
จะเลือกเรียนในสายวิชาดังกลาวเปนจํานวนมากกวา
การมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ําของนักเรียนชาย
ผลการประเมินจากโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment หรือ PISA) ที่ผานมาสะทอนวา โดยภาพรวมแลว นักเรียนชายในวัย 15 ป
มีผลการประเมินต่ํากวานักเรียนหญิงในวัยเดียวกัน ผลการประเมิน PISA 2012 พบวา นักเรียนกลุมต่ําที่มี
สมรรถนะไมถึงระดับพื้นฐานของ PISA ในทั้งสามวิชา ไดแก การอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปน
นักเรียนชาย 14% และเปนนักเรียนหญิง 9% และในประเทศโดยสวนใหญ นักเรียนกลุมต่ําจะเปนนักเรียน
ชายในสัดสวนที่มากกวา ดังแสดงในกราฟที่ 1
การที่นักเรียนชายมีผลการประเมินต่ํากวานักเรียนหญิง อาจมาจากการมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เชน 1) นักเรียนชายใชเวลาในการทําการบานนอยกวานักเรียนหญิง
ประมาณ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยผลการวิจัยพบวา เวลาที่ใชในการทําการบาน มีความสัมพันธกับผลการ
ประเมินของนักเรียน เมื่อนักเรียนใชเวลาในการทําการบานเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง จะทําใหไดคะแนนวิชาการอาน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพิ่มขึ้น 4 คะแนน และ 2) ภายหลังเลิกเรียน นักเรียนชายใชเวลาในการเลน
วิดีโอเกมสมากกวา แตใชเวลาในการอานเพื่อความบันเทิงนอยกวานักเรียนหญิง ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา
สมรรถนะการอานนั้นเปนพื้นฐานสําคัญของการเรียนในรูเรื่องตาง ๆ ดังนั้นเมื่อนักเรียนชายไมไดใชเวลาใน
การอานมากนัก จึงใชสมรรถนะการอานในวิชาตาง ๆ ในโรงเรียนไดไมดีตามไปดวย
* PISA in Focus เปนบทความวิชาการเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการ PISA ที่นาสนใจ เผยแพรทางเว็บไซตของ OECD
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กราฟที่ 1 แสดงรอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีสมรรถนะต่ํากวาระดับ 2 (ระดับพื้นฐาน)
ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของ PISA 2012
นักเรียนหญิง
นักเรียนชาย

หมายเหตุ :
1) แถบกราฟสีเขมแสดงถึงความแตกตางระหวาง
รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
2) ลําดับของประเทศ/เขตเศรษฐกิจถูก
เรียงลําดับตามรอยละของนักเรียนชายที่มี
สมรรถนะในกลุมต่ํา (มีสมรรถนะไมถึง
ระดับพื้นฐานของ PISA) ในดานการอาน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยเรียงจาก
มากไปนอย
ที่มาของขอมูล : OECD, PISA 2012 Database

รอยละของนักเรียน
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กราฟที่ 2 แสดงความแตกตางของคะแนนคณิตศาสตรระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในชวงกอนและ
หลังจากวิเคราะหรวมกับความเชื่อมั่นในความสามารถทางคณิตศาสตรของตัวนักเรียน

ความแตกตางของคะแนนระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงกอน
วิเคราะหรวมกับความเชื่อมั่นใน
ความสามารถทางคณิตศาสตรของ
ตัวนักเรียน
ความแตกตางของคะแนนระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
หลังจากวิเคราะหรวมกับความ
เชื่อมั่นในความสามารถทาง
คณิตศาสตรของตัวนักเรียน

หมายเหตุ :
1) แถบกราฟสีเขมแสดงถึงความแตกตางของ
คะแนนระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
2) ลําดับของประเทศ/เขตเศรษฐกิจถูกเรียงลําดับ
ตามความแตกตางของคะแนนระหวางนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิง หลังจากวิเคราะหรวมกับ
ขอมูลความเชื่อมั่นในความสามารถทาง
คณิตศาสตรของตัวนักเรียน โดยเรียงจากนอย
ไปมาก
ที่มาของขอมูล : OECD, PISA 2012 Database

ความแตกตางของคะแนน (ชาย-หญิง)
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การขาดความมั่นใจในตัวเองของนักเรียนหญิง
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เขารวมโครงการใน PISA 2012 โดยสวนใหญ พบวา ในกลุมนักเรียนที่มี
ผลการประเมินสูง นักเรียนชายจะทําคะแนนวิชาคณิตศาสตรไดดีกวานักเรียนหญิงถึง 19 คะแนน โดยทั่วไป
แลว นักเรียนหญิงจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรนอยกวานักเรียนชาย และมักมีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนชายดวย
แตเมื่อวิเคราะหขอมูลของกลุมนักเรียนทั้งชายและหญิงที่มีผลการประเมินสูง และมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถทางคณิตศาสตรที่เทากันพบวา ความแตกตางของคะแนนคณิตศาสตรระหวางนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงจะมีนอยลง ดังแสดงในกราฟที่ 2
ผลการวิจัยของ PISA สะทอนวา นักเรียนหญิงมีแนวโนมที่จะทํางานเกี่ยวกับการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่มีความคลายคลึงกับงานที่เคยทําในโรงเรียนไดดีกวานักเรียนชาย แตเมื่อตอง
ทํางานที่ตองใชความรูความคิดใหเหมือนนักวิทยาศาสตร เชน แปลงสถานการณปญหาใหอยูในรูปของภาษา
ทางคณิตศาสตร ใชความรูทางวิทยาศาสตรมาอธิบายสถานการณปญหา อธิบายหรือแปลความหมาย
ปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตร และพยากรณการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร ผลการวิจัยกลับพบวา
นักเรียนหญิงทําผลงานไดไมดีนักเมื่อเทียบกับนักเรียนชาย ทั้งนี้ การมีความสามารถในการคิดอยาง
นักวิทยาศาสตร อาจเกี่ยวของกับความมั่นใจในตัวเองของนักเรียนดวย ดังนั้น เมื่อนักเรียนมีความมั่นใจใน
ตัวเองมากขึ้น ก็จะไมกังวลกับความลมเหลวในการทํางานและกลาที่จะลองผิดลองถูก ซึ่งกระบวนการนี้เปน
พื้นฐานสําคัญของการเกิดความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
การลดชองวางของความแตกตางระหวางเพศในการศึกษา
ในกลุมประเทศทีร่ วมประเมิน PISA และสํารวจความเห็นของผูปกครองดวย พบวา โดยสวนใหญ
พอแม ผูปกครอง มีความคาดหวังกับลูกชายมากกวาลูกสาว ใหเขาทํางานในสายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร ดังนั้น เพื่อเปนการลดชองวางของความแตกตางระหวางเพศใน
การศึกษา พอแม ผูปกครอง จึงควรสนันสนุนและสงเสริมลูกสาวและลูกชายอยางเทาเทียมกัน ทั้งเรื่องการ
เรียนในโรงเรียน และการสรางแรงบันดาลใจสําหรับอนาคตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของลูก
สําหรับครูผูสอนนั้น ควรระมัดระวังการปฏิบัติตนในหองเรียนที่อาจแสดงถึงอคติระหวางเพศได เชน
การเรียกตอบคําถาม การสบตาขณะสอน และการชื่นชมใหกําลังใจ ครูควรใชกลวิธีการสอนที่ชวยสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนใหดีขึ้น เชน การตั้งคําถามใหนักเรียนลองแกปญหาดวยตนเอง เนื่องจากผลการวิจัย
พบวา นักเรียนหญิงจะเรียนคณิตศาสตรไดดีขึ้น เมื่อครูถามคําถามและใหนักเรียนลองแกปญหาคณิตศาสตร
ดวยตัวเอง นอกจากนี้ ครูยังควรไดรับการฝกอบรมพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชวยเหลือนักเรียนกลุมที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ําใหมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกลุมนักเรียนชาย
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ความแตกตางในความสามารถทางวิชาการระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไมไดเปนเพราะ
ความแตกตางของความสามารถที่มีมาตั้งแตกําเนิด พอแม ผูปกครอง ครู ผูนําและผูวางนโยบายทางการ
ศึกษา จึงควรรวมกันหาแนวทางที่จะชวยลดชองวางของความแตกตางระหวางเพศในการศึกษา เพื่อใหทั้ง
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายรูถึงศักยภาพแทจริงที่ตนเองมี อันจะนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่นักเรียนอยูใหดีขึ้นตอไป
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