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จากผลการประเมินของ PISA มักพบอยู่เสมอว่า ปริมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ซึง่ ประกอบด้วยทรัพยากรทางด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล และวัสดุการเรียน มีความสัมพันธ์เพียง
เล็กน้อยกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวอย่างเช่น ในประเทศและเขตเศรษฐกิจที่ร่วมโครงการซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหัว
สําหรับนักเรียนอายุ 6 – 15 ปี ต่ํากว่า 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ นักเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์สูงขึ้น เมื่อมี
ปริมาณค่าใช้จา่ ยมากขึ้น แต่สําหรับประเทศหรือเขตเศรษฐกิจทีม่ ีรายได้สูง รวมถึงประเทศสมาชิก OECD กลับไม่ได้
เป็นเช่นนั้น เพราะมีปัจจัยอื่นที่สามารถบอกได้ว่าคะแนน PISA ที่สูงนั้นเกิดจากปัจจัยใด ดังนั้น จึงทําให้ทราบว่า
การสร้างระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมต้องมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเงิน ผลการวิจัยของ PISA พบว่า นักเรียนจะมี
ผลการเรียนรูท้ ี่ดีขึ้นเมื่อโรงเรียนจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม ดังรูป 1

รูป 1 ความเท่าเทียมของการจัดสรรทรัพยากรกับคะแนนคณิตศาสตร์
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ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจทีม่ ีคะแนนสูงมี
แนวโน้มที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรที่เท่าเทียมกันใน
ทุกโรงเรียน โดยไม่ได้คํานึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ดังรูป 2 จะเห็นได้วา่ ประเทศเอสโตเนีย
ฟินแลนด์ เยอรมนี เกาหลี และสโลวีเนีย ซึง่ ประเทศ
เหล่านี้มีคะแนนคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD
และในประเทศเหล่านี้ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํารายงานว่ามี
ทรัพยากรการเรียนไม่แตกต่างจากโรงเรียนที่มีสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูง แต่สําหรับประเทศที่มี
คะแนนคณิตศาสตร์อยู่ในกลุม่ ต่ํา เช่น คอสตาริกา เปรู
เม็กซิโก โคลอมเบีย อุรุกวัย ชิลี และอินโดนีเซีย รวมถึง
ประเทศไทย มีความแตกต่างของความพร้อมด้าน
ทรัพยากรการเรียนระหว่างโรงเรียนที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจต่ําและโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสูงยัง
แตกต่างกันมาก

หมายเหตุ: สัญลักษณ์วงกลมและสามเหลี่ยมที่มีสีทึบ หมายถึง
ความแตกต่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

รูป 2 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่รายงานว่ามีทรัพยากรการเรียนที่เพียงพอระหว่างโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่ํากับโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง
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แต่ระบบโรงเรียนในหลายประเทศ ทรัพยากรการเรียนไม่สามารถจัดสรรได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉลี่ยใน
ประเทศสมาชิก OECD พบว่า โรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํามักจะเป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก และ
มีแนวโน้มในการขาดแคลนครู ทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าโรงเรียนที่มีสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ระบบโรงเรียนของประเทศที่รายงานว่าขาดแคลนทรัพยากรการเรียนหรือมีไม่เพียงพอ
ก็จะมีการกระจายทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่าํ กับสูงด้วย
เช่น ประเทศเม็กซิโก คอสตาริกา และเปรู ในทางตรงข้าม ผู้บริหารโรงเรียนในประเทศฟินแลนด์รายงานว่า
โรงเรียนของพวกเขาได้รับทรัพยากรการเรียนที่มีคุณภาพเหมือนกันในทุกโรงเรียน ทั้งนี้ โดยภาพรวมโรงเรียนที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ําก็มักจะมีทรัพยากรทางการเรียนที่มีคุณภาพต่ํากว่าด้วย ดังนั้น ทรัพยากร
การเรียนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมผลการเรียนรูข้ องนักเรียนที่ควรให้ความสนใจ ซึ่งการส่งเสริมไม่ใช่
การจัดหาให้ในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ควรจัดหาให้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน
สําหรับประเทศไทย ยังมีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํากับโรงเรียน
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันในด้านการจัดสรรทรัพยากรการเรียน (จากรูป 2)
และเมื่อพิจารณาดัชนีทรัพยากรการเรียนของประเทศ ซึ่งค่าดัชนีนี้ได้จากการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
การขาดแคลนหรือมีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วัสดุการเรียนการสอน เช่น ตําราเรียน วัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอจนเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน
แล้วนํามาแปลงเป็นค่าดัชนี ซึ่งมีค่าตั้งแต่ -1 จนถึง +1 ค่าดัชนีที่สูงกว่า แสดงถึงมีความพร้อมด้านทรัพยากร
การเรียนที่ดีกว่า
เมื่อนําค่าดัชนีทรัพยากรการเรียนแบ่งเป็น 4 ส่วน ตั้งแต่สว่ นต่ําสุด หมายถึงมีความพร้อมด้านทรัพยากร
การเรียนน้อยที่สุดจนถึงส่วนบนสุดซึ่งหมายถึงมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนมากที่สุด แล้วหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนคณิตศาสตร์ พบว่า ดัชนีทรัพยากรการเรียนส่งผลทางบวกต่อคะแนนคณิตศาสตร์ (เมือ่ ค่าดัชนี
ทรัพยากรการเรียนของประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย คะแนนคณิตศาสตร์จะเพิ่มสูงขึ้น 8.1 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ย
OECD คะแนนคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น 7.7 คะแนน) แต่เมื่อพิจารณาตามกลุ่มโรงเรียน พบว่า การกระจายของดัชนี
ทรัพยากรการเรียนของแต่ละกลุ่มโรงเรียนในประเทศไทยยังมีความแตกต่างกันมาก ดังรูป 3 และ 4
คะแนนคณิตศาสตร์
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รูป 3 ดัชนีทรัพยากรการเรียนกับคะแนนคณิตศาสตร์

รูป 4 ดัชนีทรัพยากรการเรียนของโรงเรียนต่างกลุ่ม
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ในหลายกลุม่ โรงเรียนยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนน้อย และภายในสังกัดเดียวกันยังมีทรัพยากร
การเรียนที่แตกต่างกัน เช่น สพฐ.1 กับ สพฐ.2 และ สช. กับ อศ.1 อีกทั้งในบางกลุ่มโรงเรียนที่เป็นกลุ่มคะแนนสูง
กลับไม่ได้มีทรัพยากรการเรียนมากนัก ดังนั้น การส่งเสริมทรัพยากรการเรียนไม่ควรจะมุ่งเน้นในเชิงปริมาณเพียง
อย่างเดียว แต่ควรมุ่งเน้นไปที่การกระจายทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมและคํานึงถึงคุณภาพของทรัพยากร ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากผลการประเมิน PISA ในระดับนานาชาติ อย่างเช่นประเทศกลุ่มคะแนนสูง ได้แก่
เอสโตเนีย ฟินแลนด์ เยอรมนี เกาหลี และสโลวีเนีย ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะฟินแลนด์ที่
ผู้บริหารโรงเรียนรายงานว่าคุณภาพของทรัพยากรที่ทุกโรงเรียนได้รับไม่แตกต่างกัน

ระบบโรงเรียนในประเทศที่มคี ะแนน PISA สูง จะสามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่า
โรงเรียนจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงหรือต่ําก็ตาม และการสนับสนุนโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่ําไม่จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนให้โรงเรียนเหล่านั้นมากขึ้น แต่ควรจัดหาทรัพยากรการเรียนและ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงต่างหาก
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