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คํานํา

ครูและผูนํ้าทางการศึกษาต้องการข้อมูลที�มีความหมายและน่าเช �ือถือเพื�อประเมินว่านักเรียนของพวกเขาพร้อมสําหรับดําเนินชีวิตและการทาํงาน 

มากน้อยเพียงใด ผูบ้ริหารหลายคนประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ความคาดหวังในระดับท้องถิ �นหรือระดับชาติ อยา่งไรก็ตาม 

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที�เชื �อมโยงกันทั�วโลก เกณฑม์าตรฐานด้านการศึกษาไม่ควรถกูกําหนดโดยมาตรฐานระดับชาติเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป 

แต่ควรจะเป็ นมาตรฐานที�ถูกกําหนดขึ �นโดยโรงเรียนและระบบการศึกษาที�ประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติ

ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที�ผ่านมา โครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ได้ทําการประเมินคุณภาพ ความเสมอภาค 

และประสิทธิภาพของระบบการศึกษาในกว่า 80 ประเทศ ซ �ึงมีขนาดทางเศรษฐกิจรวมกันกว่า 9 ใน 10 ของเศรษฐกิจโลกทั�งหมดโรงเรียนและ 

ประเทศต่าง ๆ สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ผา่นโครงการ PISA ระบบการศึกษาที�มีผลการทดสอบในระดับสูงและกระจายตัวอย่างเทา่เทียม 

และระบบการศึกษาที�สามารถยกระดับผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว ได้แสดงให้ประเทศอื�น ๆ เห็นได้ถึงสิ �งที�เป็ นไป ได้

เช่นเดียวกบัการประเมิน PISA ระหว่างประเทศ การทดสอบที�มี PISA เป็ นฐานระดับโรงเรียน (PISA-based Test for Schools : PBTS) 

จะวัดความรู้และความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอายปุระมาณ 15 ปี

นอกจากนี� การทดสอบยงัประเมินทศันคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียน โรงเรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเอง ที�สําคัญ 

การประเมนิเหล่านี� ไม่เพียงวัดว่านักเรียนสามารถนําสิ �งที�เรียนรู้ ไป ใช้งานได้หรือไม่แต่จะวัดว่านักเรียนสามารถอนุมานจากสิ �งที�พวกเขารู้และ 

นําความรู้ ไป ใช้อย่างสร้างสรรค์ ในบริบทใหม่ได้ดีเพียงใด การทดสอบที�มี PISAเป็ นฐานระดับโรงเรียน (PISA-based Test for Schools : PBTS)  

เป็ นเครื�องมือเฉพาะที�ออกแบบมาเพื �อให้ โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของนักเรียนกับระดับนานาชาติได้อยา่งสร้างสรรค์ 

รายงานนี�นําเสนอผลการทดสอบที�มี PISA เป็ นฐานระดับโรงเรียนสําหรับโรงเรียนของท่าน อยา่งไรก็ตามข้อมูลผลการทดสอบเป็ นเพียงก้าวแรกที�จะ 

นําไปสู่ความเข้าใจที�ลึกซึ �งยิ �งขึ�น และจะมปีระโยชน์ก็ต่อเมื�อสามารถช่วยนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง นอกจากนี� ทา่นจะมีโอกาสแลกเปลี�ยนและเรียนรู ้

จากกลยุทธ ์นโยบาย และแนวปฏิบตัิของโรงเรียนที�เข้าร่วมโครงการทั �วโลก ซ �ึงล้วนแต่มคีวามมุง่มั�นในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน 

การไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ และการพฒันาสถานศึกษา OECD พร้อมที�จะสนับสนุนทุกฝ่ ายที�เกี�ยวข้องในการส่งมอบ “นโยบายที�ดีกว่าเพื�อโรงเรียนและ 
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1. บทสรปุผู้  บริหาร

ข้  อความเปรียบเทียบในท �ีนี�บรรยายผลการเปรียบเทียบท �ีมีนั ยสําคัญทางสถิติท �ีระดับความเช �ือม �ัน 95% 
ผลการทดสอบที�นําเสนอในรายงานฉบับนี�เป็  นระดับคะแนนที�ถูกปรับตามเกณฑ์  มาตรฐานที�กําหนดให้  ผลการทดสอบ 
จากประเทศสมาชิก OECD ที�เข้  าร่  วมการประเมนิมีค่  าเฉลี�ยเท่  ากับ 500 และส่  วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่  ากับ 100 



1.

8 โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021



2.

9

การทดสอบที�มี PISA เป็นฐานระดับโรงเรยีน (PBTS) ได้รบัการออกแบบมาเพื�อรายงานผลในระดับ
โรงเรยีน เพื�อให้สามารถนําไปใช้ ในการปรบัปรงุโรงเรยีนและกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการเรยีนรู ้
ซึ�งแตกต่างจากการทดสอบ PISA หลกัที�มีจุดมุง่หมายเพื�อการรายงานผลการทดสอบระดับชาต ิ

ผลที� ได้จาก PBTS จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงระดับสมรรถนะโดย

ประมาณที�เปรียบเทียบได้กับนานาชาติสําหรับนักเรียนของท่าน

รวมถึงข้อมูลเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และทัศนคติ

ของพวกเขา

นอกจากนี� PBTS ยังจะนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี�ยวกับทักษะทางสังคม

และอารมณ์ของนักเรียนของท่าน ซึ�งเป็ นคุณลักษณะด้านการศึกษา

ที�มีความสําคัญมากขึ �นและเชื�อว่าจะเป็ นสมรรถนะหลักที�จะช่วยให้

นักเรียนสามารถปรับตัวและแสวงหาหนทางในโลกที�เปลี�ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-based economy) 

ที�เชื�อมโยงกันทั�วโลก เป็นเรื �องที�สําคัญอย่างยิ�งที�จะไม่เปรียบเทียบ

สมรรถนะของนักเรียนเพียงแต่กับมาตรฐานระดับท้องถิ�นหรือระดับ

ชาติเท่านั�น แต่ควรจะต้องเปรียบเทียบกบัระบบการศึกษาที�ประสบ

ความสําเร็จในระดับนานาชาติด้วย 

เนื�องจากทั �ง PISA และ PBTS มีพื �นฐานมาจากกรอบแนวคิดเดียวกัน 

ผลลัพธ์ของการประเมนิทั �งสองจงึเทียบเคียงกันได้ ซึ�งหมายความว่า 

ท่านจะสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะของโรงเรียนของทา่นกับระบบ

การศึกษาระดับชาติของประเทศต่าง ๆ ทั�วโลกได้ สิ�งนี�จะช่วยให้ทา่น

สามารถวัดได้ว่านักเรียนของท่านมีความพร้อมเพยีงใดในการเข้าร่วม

ในสังคมโลกาภวิัตน์ รวมถึงสามารถตั �งเป้าหมายของโรงเรียนของท่าน

โดยใช้ระบบการศึกษาที�ประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติ

เป็นเกณฑ ์

PBTS ยงัช่วยให้ท่านมีความเข้าใจที�ดีขึ �นเกี�ยวกับอุปสรรคที�นักเรียน

ที�มีผลการเรียนไม่ดีต้องเผชิญในโรงเรียนของท่าน ซึ�งจะช่วยใหท้่าน

สามารถกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที�เฉพาะเจาะจงเพื�อลด

ช่องว่างของความสําเร็จและพฒันาการทั �งหมดที�อาจมีอยู่

2. 
สิ�งที� โรงเรียนของท่านสามารถ
เรียนรู้ ได้จากการทดสอบที�มี 
PISA เป็นฐานระดับโรงเรียน 

(the PISA-based Test for 
Schools: PBTS) 
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“อะไรคือสิ�งสําคัญที�พลเมืองต้องรู้และสามารถทําได้?” 

เพื�อตอบคําถามนี�และตอบสนองต่อความต้องการที�จะเข้าถึงข้อมูล

สมรรถนะของนักเรียนที�เทียบเคียงได้ ในระดับนานาชาติ 

องค์การเพื�อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (OECD) 

จึงได้ดําเนินการสํารวจสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี

ในประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก ทุก ๆ สามปี ซึ�งเป็ นที�รู้จกักันในชื�อของ

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลของ OECD 

หรือ PISA ทั�งนี� PISA จะทําการประเมินว่า นักเรียนอายุประมาณ 15 

ปี มีความรู้และทักษะที�จําเป็ นสําหรับการมีส่วนร่วมในสังคมสมัยใหม่

มากน้อยเพียงใด

ในแต่ละรอบของการทดสอบ PISA สมรรถนะหนึ�งในสามด้านจะถูก

เลือกให้เป็นสมรรถนะหลักและได้รับการทดสอบอยา่งละเอียด 

โดยจะใช้เวลาทดสอบด้านนั�นเกือบครึ�งหนึ�งของเวลาทั �งหมด

สําหรับการทดสอบในปี 2018 สมรรถนะหลกัคือด้านการอ่าน 

ซึ�งเหมือนกับการทดสอบในปี 2009 

ส่วนด้านวิทยาศาสตร์เป็นสมรรถนะหลักในปี 2015 และปี 2006 

และด้านคณิตศาสตร์เป็นสมรรถนะหลักในปี 2003 และ ปี 2012 

(และจะเป็นอีกครั �งในปี 2021) 

ผลการศึกษาของ PISA 
เผยให้เห็นสิ�งที�เป็นไปได้ ในการจดัการศึกษา 
โดยแสดงใหเ้ห็นวา่นักเรยีนในระบบการศึกษา
ที�มีประสิทธิภาพสูงสุดและระบบการศึกษา
ที�พัฒนาอยา่งรวดเร็วที�สุดสามารถทําอะไรได้บ้าง 

ผลการศึกษานี�ช่วยให้ผูก้ําหนดนโยบายทั�วโลกสามารถวัดความรู้

และทักษะของนักเรียนในประเทศของตนและในโรงเรียนของตน

โดยเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศอื�น ๆ

ทักษะด้านสติ�ญญา (Cognitive skills): สิ�งที�นักเรียนในโรงเรียน

ของท่านรูแ้ละทําได้: บทนี�จะแสดงสมรรถนะของนักเรียนของท่าน

ในด้านการอา่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถงึแสดงให้เห็น

ผลลัพธ์ของโรงเรียนของท่านอยู่ ในระดับใด  เมื�อเทียบตามระดับ

สมรรถนะของ PISA บทนี�ยังสํารวจช่องว่างระหว่างกลุม่นักเรียน

ที�แสดงสมรรถนะสูงสุดกับตํ�าสุดระหว่างเพศและระหว่างกลุม่นักเรียน

ที�มีเศรษฐฐานะในระดับสูงกับระดับตํ�า

เสียงสะท้อนของนักเรียน: การมีส่วนร่วมของนักเรียนและ

ความรูส้ึกของนักเรียนที�มีต่อโรงเรียน: บทนี�จะสํารวจเกี�ยวกับ

แรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ความเชื�อมั�นของนักเรียน

ที�มีต่อความสามารถของตนเอง และความรู้สึกของนักเรียน

ที�มีต่อแนวปฏบิัติ ในการสอนที�ถูกนํามาใช้ ในห้องเรียนของพวกเขา 

ต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และต่อความสัมพันธ์ของนักเรียน

มีต่อเพื�อนร่วมชั �นเรียน 

ข้อมูลเชิงลึกเกี�ยวกับทักษะทางสังคมและอารมณ์ ของนั กเรียน:  

บทนี�จะให้ความกระจ่างเกี�ยวกับทักษะทางสังคมและอารมณ์ของ

นักเรียนของทา่น โดยวัดจากด้านสมรรถนะย่อย 5 ด้านที�เชื�อมโยงกับ

มิติ ใหญ่ 5 ด้าน (การจัดการอารมณ์ การมีส่วนร่วมกับผูอ้ื�น การทํางาน

ร่วมกัน สมรรถนะในการทํางาน และการเปิ ดกว้างทางความคิด)

สุดท้ายนี� OECD ขอเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วม PISA for Schools 

Community ซึ�งจะเปิดโอกาสให้ท่านแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

ชุมชนออนไลน์ที�รองรับได้หลายภาษานี�จะช่วยให้ โรงเรียนทกุแห่งที�

ได้รับรู้ผลการประเมิน PBTS ของตนเองสามารถแบ่ง�นแนวปฏิบัติ

ที�ดี ตั �งคําถาม ได้รับคําแนะนําจากเพื�อนร่วมโครงการ ร่วมสร้าง

ทรัพยากรสําหรับการสอน และมส่ีวนร่วมในการสัมมนาออนไลน์ผ่าน

เว็บไซต์และการอภปิรายในกระทูท้ี�ถูกเลือกโดยมี OECD หรือผูม้ี

บทบาทในระดับชาติเป็นผูด้ําเนินรายการ 

อ่านเพิ�มเติม

เกี�ยวกับ PISA 
oe.cd/PISA
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ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data
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2.1 กลุ่มตัวอย่างของท่านและการเข้ารว่มการทดสอบของท่าน 

รูปที� 2.1 แสดงขอ้มูลสรุปเกี�ยวกับการมส่ีวนร่วมของโรงเรียนของท่านในการทดสอบ PBTS ซึ�งประกอบไปด้วยลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง

และข้อมูลเกี�ยวกับการเขา้ร่วมการทดสอบของทา่น คูม่ือผูอ้่าน (www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools) 

ให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับคุณลกัษณะของโรงเรียนที�เข้าร่วม PBTS และขั �นตอนการสุ่มตัวอยา่งที� ใช้ ในการเลอืกโรงเรียนและนักเรียน

รูปที� 2.1 ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมการทดสอบ 

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021© OECD 2021
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PISA for Schools Community มีจุดมุง่หมายเพื�อสนับสนุนนักการศึกษาจากโรงเรียนที�เข้าร่วมโครงการในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี�: 

• ให้และรับการสนับสนุน: นักการศึกษาสามารถได้รับคําตอบ

ของคําถามที�ต้องการถาม  รวมถงึสามารถแบง่�นแนวคิด

แนวทางการปฏบิตัิที�เป็นรูปธรรมและเนื�อหาสําหรับการพฒันา

ในด้านต่าง ๆ

• เสริมความรูแ้ละทักษะทางวิชาชีพ: นักการศึกษาสามารถ

พัฒนาความรู้ของพวกเขาในสาระวิชาที�เกี�ยวข้องเช่นเดียวกับ

ทักษะการสอน พวกเขายังสามารถพฒันาทักษะในการให้

คําปรึกษาแก่เพื�อนร่วมงานได้อีกด้วย

• สร้างเครือข่ายวิชาชีพระหว่างประเทศ: นักการศึกษาสามารถ

สร้างเครือข่ายกับนักการศึกษาจากประเทศอื�น ๆ

พวกเขายังสามารถสร้างชื�อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ

• รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี�ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาและ

ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรและผู้เชี�ยวชาญของ OECD :

นักการศึกษาสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเกี�ยวกับงานวิจยัด้าน

การศึกษาและได้รับประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์กับบคุลากรและ

ผูเ้ชี�ยวชาญของ OECD  ผา่นการสัมมนาผ่านเว็บไซต์และ

การแจ้งเตือนสําหรับสิ�งพิมพ์ ใหมข่อง OECD

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

PISA for Schools Community
www.oecdpisaforschools.org
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2.2 การทําความเข้าใจผลลัพธ์ของโรงเรยีนของท่าน 

รายงานนี�นําเสนอผลลัพธ์สําหรับโรงเรียนของท่าน โดยพจิารณาจาก

การเข้าร่วมการทดสอบที�มี PISA เป็นฐานระดับโรงเรียน (PBTS) 

ซึ�งวัดสมรรถนะในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนอาย ุ15 ปี เนื�องจาก PBTS ตั �งอยูบ่นพื �นฐานของโปรแกรม

การประเมนิสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของ OECD 

จึงสามารถเปรียบเทียบผลลพัธ์ของโรงเรียนของทา่นกับโรงเรียนอื�น ๆ 

ในประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศที�เข้าร่วมในการทดสอบ PISA 

รอบต่าง ๆ ได้

การวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนที�ค่อนข้างน้อย 

ด้วยเหตุนี�  ในบางกรณีกลุม่ย่อยของนักเรียนที�ถูกนํามาวิเคราะห์อาจ

ประกอบด้วยคนเพียงไม่กี�คน (เช่น กลุม่ตัวอย่างของเด็กผูช้ายใน

โรงเรียนที�มีเด็กผูห้ญิงเข้าเรียนเป็นหลกั เป็นต้น) ในกรณีเช่นนี� 

เราขอแนะนําให้ ใช้ความระมดัระวังในการสรุปผลจากกลุม่ย่อยดังกลา่ว 

เนื�องจากค่าประมาณการต่าง ๆ นั�นมาจากกลุม่ตัวอย่างเพียงไม่กี�

ตัวอย่าง  ตลอดทั �งรายงานฉบบันี�จะมีหมายเหตุแจ้งให้ทราบใต้รูป

ที�แสดงผลการศึกษาในกรณีที�ผลการศึกษาเป็นผลมาจากการวิเคราะห์

กลุม่ยอ่ยที�ประกอบด้วยจํานวนนักเรียนที�น้อยเกินกว่าจะทําให้ ได้

ข้อสรุปที�เชื�อถอืได้ ยิ�งไปกว่านั�น  รายงานนี�จะนําเสนอเฉพาะผล

การประมาณค่าแบบจุด (point estimates) สําหรับประเทศของท่าน

และกลุม่ประเทศ OECD เท่านั�น

ถึงแม้ว่าคะแนนเหลา่นี�จะมีความคลาดเคลื�อนอยูร่ะดับหนึ�ง 

แต่การนําเสนอข้อมูลด้วยภาพในรายงานฉบับนี�จะไม่นําเสนอระดับ

ความคลาดเคลื�อนดังกล่าว  ทั �งนี�เนื�องจากข้อมลูเหล่านั�นถูกใช้เพื�อ

เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเท่านั�น อย่างไรก็ตาม 

ผลการทดสอบที�มีนัยสําคัญทางสถติิที�นําเสนอในรายงานฉบบันี�

ได้คํานึงถงึความคลาดเคลื�อนดังกลา่วเป็นที�เรียบร้อยแลว้

หากท่านสนใจที�จะสํารวจผลลัพธข์องโรงเรียนของทา่นเพิ�มเติม 

ท่านสามารถเข้าใช้งานข้อมลูของโรงเรียนของทา่นรวมถึงข้อมูลของ

ประเทศอื�น ๆ ที�เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง PISA for Schools 

Digital Dashboard ที�กําลังจะเปิดให้ ใช้บริการเร็ว ๆ นี�

คูม่ือเพิ�มเติมสําหรับผูอ้่าน

(www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools) 

ได้นําเสนอชดุเครื �องมือที�มีประโยชน์สําหรับการทําความเข้าใจผลลพัธ์

ของโรงเรียนของท่านให้ดียิ�งขึ �น   ตลอดทั �งรายงานฉบับนี�จะมีลิงก์เพื�อ

รับข้อมูลเชิงลึกเพิ�มเติมจากหลักฐานที�มีอยูข่อง OECD และ PISA
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3. 

ทักษะด้านสติ�ญญา 
(Cognitive skills):

สิ �งที�นักเรียนในโรงเรียนของท่านรู้

และทําได้

3.
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บทนี�จะนําเสนอภาพรวมของผลลัพธ์จากการทดสอบที�มี PISA เป็นฐานระดับโรงเรยีน (the PISA-
based Test for Schools: PBTS) สําหรบัโรงเรยีนของท่าน โดยมุง่เน้นไปที�ผลการทดสอบของ
นักเรยีนกลุม่ต่าง ๆ ในโรงเรยีนของทา่นและประเภทของสมรรถนะย่อยที�พวกเขาสามารถทําได้ ใน
แต่ละด้าน

3.1 การวิเคราะห์สมรรถนะของนักเรยีนในโรงเรยีนของท่าน

นักเรียนอายุ 15 ปี ในโรงเรียนของท่านพร้อมที�จะเผชิญ

กับความท้าทายที�จะเกิดขึ �นในอนาคตหรือไม่ ?  

พวกเขาสามารถวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และสื�อสาร

ความคิดของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธภิาพหรือไม่ ? 

พวกเขาได้รับการพัฒนาความสามารถ ทักษะ และความรู้

ที�จําเป็นสําหรับการดํารงอยู่ ในสังคมในศตวรรษที� 21 หรือไม ่?

การประเมนิ PISA วัดความสามารถ ทักษะ และความรู้ของ

นักเรียนอาย ุ15 ปีทั�วโลก ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบที�มี PISA เป็นฐานระดับโรงเรียน 

(PBTS) ของโรงเรียนของท่านจะช่วยให้ท่านสามารถเปรียบเทียบ

ระดับความสามารถของนักเรียนในทั �งสามด้านกับระดับ

ความสามารถของนักเรียนคนอื�น ๆ ในประเทศของท่าน

และประเทศอื�น ๆ ผลลพัธนี์�สามารถใช้เป็นตัวชี �วัดว่า 

นักเรียนในโรงเรียนของท่านได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถ

ประสบความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจของโลกมากน้อยเพียงใด
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ที�มา: ข้อมูลสําหรบัประเทศของท่านและกลุ่มประเทศ OECD ไดม้าจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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รปูที� 3.1 สมรรถนะของนักเรยีนในด้านการอ่าน คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์

รปูที � 3.1 แสดงผลลัพธ์สําหรบัโรงเรยีนของท่านในดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์โดยเปรยีบเทียบกับผลการประเมิน PISA 

ในปี 2018 จากประเทศของท่านเอง และจากกลุ่มประเทศ OECD โดยแสดงช่วงความเชื�อมั�น 95% ของระดบัคะแนน 

หากคะแนนของประเทศของท่านหรอืของกลุ่มประเทศ OECD ไม่ไดอ้ยู่ ในช่วงความเชื�อมั�นดงักล่าว  ก็แสดงวา่คะแนนของโรงเรยีน

ของท่านมีความแตกตา่งจากคะแนนของประเทศของท่านเองหรอืกลุ่มประเทศ OECD อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021
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ผลลัพธ์จากการประเมิน PISA บ่งบอกถึงคุณภาพและความเท่าเทียมของผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากทั�วโลก และช่วยให้นักการศึกษา

และผูก้ําหนดนโยบายได้มี โอกาสเรียนรู้จากนโยบายและแนวปฏิบัติที� ใช้ ในประเทศอื�น ๆ รายงานผลการประเมนิ PISA ปี 2018 

ซึ�งเป็นรอบที�เจ็ดของการประเมิน มีจํานวนทั �งหมด 6 เลม่ ดังนี�:

• Volume I, What Students Know and Can Do (สิ�งที�นักเรียน

รู้และทาํได้) รายงานเล่มนี �จะแสดงผลการทดสอบสมรรถนะ

ของนักเรียนในด้านการอา่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

โดยละเอียด และอธบิายว่าสมรรถนะมกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งไร

เมื�อเปรียบเทยีบกับการประเมนิ PISA ครั�งก่อน

• Volume II, Where All Students Can Succeed (ส่วนที�ทกุคน

สามารถประสบความสําเร็จได้) รายงานเล่มนี�แสดงผล

การประเมนิในด้าน ความต่างทางเพศกับสมรรถนะ

และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐฐานะของนักเรียนกับภูมิหลัง

การเป็ นผูอ้พยพ รวมทั�งความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ

นักเรียนกับสุขภาวะ

• Volume III, What School Life Means for Students’ Lives

(การใช้ชีวิตในโรงเรียนมีความหมายต่อการดํารงชีวิตของนักเรียน

อย่างไร)   รายงานเลม่นี�จะมุง่เน้นไปที�สุขภาพทางร่างกาย

และอารมณ์ของนักเรียน บทบาทของครูและผูป้กครอง

ในการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน และชีวิตทางสังคม

ที� โรงเรียน รายงานเลม่นี�ยังได้ตรวจสอบตัวบง่ชี �สุขภาวะ (well-

being) ของนักเรียนและตรวจสอบว่าสิ�งเหล่านี�เกี�ยวข้องกับ

บรรยากาศภายในโรงเรียนอย่างไร

• Volume IV, Are Students Smart about Money?

(นักเรียนมีความชาญฉลาดเรื�องการเงินหรือไม่ ?)

รายงานเล่มนี�จะแสดงผลการตรวจสอบความเข้าใจเกี�ยวกับ

เรื�องของเงนิของนักเรียนอายุ 15 ปี ใน 21 ประเทศและ

ระบบเศรษฐกจิที�เข้าร่วมการประเมนิส่วนเพิ�มนี�

• Volume V, Effective Policies, Successful Schools

(นโยบายที�มีประสิทธิภาพและโรงเรียนที�ประสบความสําเร็จ)

รายงานเลม่นี�จะวิเคราะหน์โยบายและแนวปฏบิัติที� ใช้ ใน

โรงเรียนและระบบการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่าง

�จจัยดังกลา่วขา้งต้นกับผลลพัธ์ทางการศึกษา

• Volume VI, Are Students Ready to Thrive in Global

Societies? ( นักเรียนพร้อมที�จะประสบความสําเร็จใน

สังคมโลกหรือไม่ ? ) รายงานเล่มนี�จะสํารวจว่า

นักเรียนมีความสามารถในการตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ

ทั�งในระดับทอ้งถิ�น ระดับโลก และที�มคีวามเชื �อมโยง

ระหว่างวัฒนธรรม การทําความเข้าใจและตระหนักรู้

ถึงมุมมองและโลกทศัน์ที�แตกต่าง การมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื�น

อย่างสุภาพ และการปฏิบัติตนในแนวทางที�จะนําไปสู่

ความยั�งยนืและสุขภาวะของส่วนรวม มากน้อยเพียงใด

โปรดติดตามรายงาน PISA ฉบับตีพิมพ์ล่าสุดและฉบบัที�กําลังจะตีพมิพ์เร็ว ๆ นี� 

PISA Volumes 
oe.cd/publications
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กรอบการประเมินของ PISA กําหนดให้สมรรถนะต้องครอบคลุม

มากกว่าความสามารถในการผลติซํ �า (reproduce) ความรู้ที� ได้

่ได้เรียนมา

สมรรถนะตามกรอบการประเมินของ PISA 
หมายถึง   ความสามารถในการตอบสนองต่อ
อุปสรรคที�ซับซ้อนได้อยา่งประสบความสําเร็จ 
โดยใช้ทกัษะด้านจิตสังคม (psychosocial) 
ซึ�งประกอบด้วยความรูแ้ละทักษะ 
แรงบันดาลใจ ทัศนคติ อารมณ์ 
และองค์ประกอบทางสังคมและ
พฤติกรรมอื�น ๆ

แทนที�จะประเมินว่านักเรียนสามารถถอดแบบสิ�งที�เรียนรู้มาได้หรือไม่ 

PISA  จะวัดว่านักเรียนสามารถอนุมานจากสิ�งที�เรียนรู้และประยุกต์ ใช้

ความสามารถที�มีอยู่ ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้หรือไม่

ภารกิจ (tasks) ที�สามารถทําให้สําเร็จลุลว่งได้ด้วยการจดจําแบบง่าย ๆ 

หรือด้วยการใช้ขั �นตอนวิธทีี�กําหนดไว้ลว่งหน้า 

ย่อมสามารถถูกทดแทนด้วยระบบดิจิทัลและระบบการทํางานอัตโนมัต ิ

(digitalization and automation) ได้ โดยง่าย  ดังนั�น 

ทักษะที�ทําให้สามารถทํางานประเภทนี� ได้จะมีบทบาทน้อยลงในสังคม

ฐานความรู้สมัยใหม่และไม่ ใช่ทักษะที� PISA ให้ความสนใจ

3.2 สมรรถนะด้านการอ่านของนักเรยีน

การทดสอบ PBTS ประเมินกระบวนการหรือองค์ประกอบด้าน

สติ�ญญา (cognitive processes or elements) ที�เกี�ยวข้องกับ

การอ่านในหลายรูปแบบองค์ประกอบเหลา่นี�แสดงถึงกลยุทธ์

ทาง�ญญา (mental strategies) แนวทางหรือจุดประสงค์ที�ผูอ้่านใช้

เพื�อทําความเข้าใจในเนื�อหาสาระของขอ้ความที�อ่าน  

การประเมินสมรรถนะด้านการอ่านใน PISA 
มีองค์ประกอบทั �งหมด 5 ด้านคือ การดึงข้อมูล, 
การสรา้งความเข้าใจในภาพรวม, การตีความ, 
การไตรต่รองและประเมนิเนื�อหาของขอ้ความ, 
และการไตรต่รองและประเมินรปูแบบของ
ข้อความ

เนื�องจากเป็นไปไม่ได้ที�จะบรรจแุบบทดสอบลงไป

ใน PBTS ให้มากพอที�จะสามารถแยกรายงานผล

แต่ละองค์ประกอบยอ่ย ดังนั�น จึงได้นําเอาองค์ประกอบ

ทั �ง 5 ด้านมาจัดกลุม่ใหม่เป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี�: 

• การค้นหาข้อมูล: องค์ประกอบนี�เกี�ยวข้องกับการสํารวจข้อมูล

ที�มี ให้ พร้อมทั �งค้นหาและดึงข้อมูลที�เจาะจงอย่างน้อยหนึ�งข้อมูล

ออกมา

• การทําความเข้าใจ: องค์ประกอบนี�เกี�ยวข้องกับการประมวลผล

สิ�งที�อ่าน  เพื�อให้เข้าใจถึงความหมายที�แท้จริงภายในขอ้ความนั�น

ไม่ว่าความหมายนั�นจะถูกระบไุว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตาม

• การประเมินและการไตร่ตรอง: องค์ประกอบนี�เกี�ยวข้องกับ

การใช้ความรู้ ความคิด หรือทศันคติ ที�นอกเหนือจากข้อความ

เพื�อที�จะเชื�อมโยงข้อมลูที� ให้ ไว้ภายในข้อความ กับกรอบอ้างอิง

จากความคิดและประสบการณ์ส่วนบุคคล

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

กรอบการประเมิน PISA 
oe.cd/publications
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รูปที� 3.2 สมรรถนะย่อยด้านการอ่านของนักเรียน 

ถึงแม้ว่าข้อสอบ PBTS จะไม่สามารถประเมินนักเรียนได้ทุกองค์ประกอบ แต่ยังสามารถแบ่งออกเป็ นสามสมรรถนะย่อยที�สําคัญได้ 

รูปที� 3.2 แสดงผลลพัธ์ของโรงเรียนของทา่นสําหรับสมรรถนะย่อยด้านการอ่านทั�งสามด้าน  โดยจะแสดงผลเทียบเคียง

กบัผลลัพธข์องประเทศของท่านและของกลุม่ประเทศ OECD จากการประเมนิ PISA ปี 2018 พร้อมทั�งช่วงความเชื�อมั�น 95% 

ของโรงเรียนของท่าน หากสมรรถนะย่อยของประเทศของท่านหรือของกลุม่ประเทศ OECD ด้านใดตกอยูน่อกช่วงดังกล่าว ยอ่มหมายความว่า  

สมรรถนะยอ่ยของโรงเรียนของทา่นในด้านนั�นมีความแตกต่างจากประเทศของทา่นหรือของกลุม่ประเทศ OECD อย่างมนัียสําคัญทางสถติิ
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3.3 สมรรถนะด้านคณิตศาสตรข์องนักเรยีน

กรอบแนวคดิทางคณิตศาสตรข์อง PISA 
กําหนดการทดสอบดา้นคณิตศาสตร ์โดยอยู่
บนฐานของความฉลาดรูท้างคณิตศาสตร ์
(Mathematical Literacy) ซึ�งเกี�ยวข้องกับ
การมีเหตผุลเชิงคณิตศาสตร ์และสามขั �นตอน
ของวงจรการจัดการ�ญหาดว้ยการสรา้งแบบ
จําลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematical 
Modeling) ไดแ้ก่ การกําหนดวธิีการแก้�ญหา
 การลงมือแก้�ญหา และการตคีวามผลลัพธ์

การทดสอบ PBTS จะวัดว่าโรงเรียนสามารถช่วยใหนั้กเรียนประยุกต์

ใช้คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน ในการดํารงชีวิตในฐานะพลเมือง 

และในการประกอบอาชีพ ในฐานะของพลเมืองในศตวรรษที� 21 

ที�สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม และรู้จกัไตร่ตรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใด

กรอบแนวคิดนี�กําหนดให้องค์ประกอบของการสร้างแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์มทีั �งหมดสามด้าน ดังนี�การกําหนดวิธกีาร�ญหา

 การลงมือแก้�ญหา และการต ีความผลลัพธ ์

องค์ประกอบแต่ละด้านต้องอาศัยสมรรถนะพื �นฐาน

ด้านคณิตศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์

อย่างละเอียดสําหรับนักแก้�ญหา ดังรายละเอยีดด้านลา่ง:

• การกําหนดวิธีการแก้�ญหา: การดําเนินการเริ�มต้นจาก

"การทําความเข้าใจ�ญหาที�แฝงอยู่ ในบริบท"

นักแก้�ญหาต ้องพยายามระบคุวามรู้ทางคณิตศาสตร์ที�เกี�ยวข้อง

กับสถานการณ์ กําหนดสูตรทางคณิตศาสตร์ ให้สอดคลอ้งกับ

กรอบความคิดและความสัมพันธ์ที� ได้ระบุไว้แล้ว รวมทั �งสร้าง

ข้อสมมุติเพื�อทําให้�ญหาอยู่ในรูปแบบที�ง่ายขึ �น ดังนั�นจงึอาจจะ

กล่าวได้ว่า นักแก้�ญหาได้แปลง "�ญหาที�แฝงอยู่ ในบริบท"

ให้เป็น "�ญหาทางคณิตศาสตร์" ที�สามารถแก้ ไขได้ โดยใช้

ความรู้ทางคณิตศาสตร์

• การลงมือแก้�ญหา: ในการแก้�ญหาโดยใช้คณิตศาสตร ์

นักแก้�ญหาจะใช้กรอบแนวคิด ขอ้มูล ขั �นตอน

และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เพื�อให้ ได้

"ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์" ขั �นตอนนี�มักเกี�ยวข้องกบัการจัดรูป

การแปลงรูป และการคํานวณทางคณิตศาสตร ์

ทั �งในรูปแบบที�มีและไมม่ีเครื�องมือช่วยในการคํานวณ

• การตีความผลลัพธ์: หลังจากนั�น จะต้องตีความ

"ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์"  ในแง่ของ�ญหาด ั �งเดิม เพื�อให้ ได้ 

"ผลลัพธ์ที�สอดคล้องกบับริบท" ดังนั�น นักแก้�ญหาจะต้อง

ตีความ ประยกุต์และประเมนิผลลพัธ์ทางคณิตศาสตร์

และความสมเหตุสมผลของผลลพัธ์ ภายใต้บริบทของ�ญหา

ในชีวิตจริง
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รูปที� 3.3 สมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ถึงแม้ว่าขอ้สอบ PBTS จะไมส่ามารถประเมินนักเรียนได้ทกุองค์ประกอบของวงจรการแก้�ญหา แต่ยังสามารถแบ่งออกเป็นสมรรถนะย่อยที�สําคัญได้ 

รูปที� 3.3 แสดงผลลพัธ์ของโรงเรียนของทา่นสําหรับสมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ทั �งสามด้าน โดยจะแสดงผลเทียบเคียงกับผลลัพธ์ของประเทศ

ของท่านและของกลุม่ประเทศ OECD จากการประเมนิ PISA ปี 2018 พร้อมทั �งช่วงความเชื�อมั�น 95% ของโรงเรียนของท่าน หากสมรรถนะย่อย

ของประเทศของทา่นหรือของกลุม่ประเทศ OECD ด้านใดตกอยูน่อกช่วงดังกล่าว ยอ่มหมายความว่าสมรรถนะย่อยของโรงเรียนของท่านในด้านนั�น

มคีวามแตกต่างจากประเทศของทา่นหรือของกลุม่ประเทศ OECD อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ
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การเรียนรู้เริ�มต ้นขึ�นตั�งแต่ก่อนที�เด็กจะเริ�มเข้าโรงเรียนและดําเนิน

ต่อไปตลอดวัยผู ้ใหญ่ การเรียนรู้เกิดขึ�นทั�งในครอบครัว ชมุชน 

ละแวกบ้านของตนเองและในระหว่างที�อยูเ่พียงลําพัง

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การเรียนรู้เกิดขึ �นในห้องเรียน โรงเรียนเป็ นที�

ที�นักเรียนจะได้สัมผัสกับความสนุกและความผิดหวังที�มาพร้อมกับ

การเรียน รวมถึงเป็ นที�ที�นักเรียนหลาย ๆ คนจะได้เรียนรู้วิธทีี�จะเรียนรู้ 

แม้ว่าระบบการศึกษาส่วนใหญ่จะมุง่เน้นไปที� “สิ�ง” ที�นักเรียนเรียนรู้

มากกว่า “วิธกีาร” ที�นักเรียนเรียนรู้  แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะพัฒนา

กลยุทธ์การเรียนรู้ (Learning Strategies) ขึ �นมาเองอย่างเลี�ยงไม่ได้ 

ผ่านการทําการบ้านและการเตรยีมตัวสอบ ที�สําคัญ  กลยุทธ์ที�พวกเขา

เลือกใช้มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนรู้ของพวกเขาเองอย่างมาก

ในฐานะที�เป็ นส่วนสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้

ของนักเรียนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเรียนและชีวิตประจําวันของ

พวกเขา   นอกเหนือจากอิทธิพลระยะสั �นดังกล่าวแล้ว กลยุทธ์

การเรียนรู้ยงัสามารถส่งผลระยะยาวต่อนักเรียนได้อีกด้วย ยกตัวอย่าง

เช่น การเรียนรู้แบบท่องจําอาจมีประโยชน์ ในสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนบางรูปแบบ  แต่การใช้กลยุทธ์นั�นเพียงอย่างเดียวอาจส่ง

ผลเสียในภายหลังต่อการเรียนหรือการทํางานที�ต้องการมากกว่า

การท่องจาํและการถอดแบบ  ไม่ช้าก็เร็วการขาดความคิดที�ลึกซึ �ง 

มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ และยืดหยุน่จะกลายเป็ น�ญหา 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสังคมแห่งนวัตกรรมที�ความต้องการทักษะ

ที� ไม่มีแบบแผนตายตัว (non-routine skills) ได้เพิ�มมากขึ �น

กลยุทธ์การเรยีนรูห้มายถึง  กระบวนการทางสติ
�ญญาและอภิ�ญญา (cognitive and 
metacognitive process)  ที�นักเรยีนใช้ ในขณะที�

พวกเขาพยายามเรยีนรูสิ้�งใหม่ ๆ   สําหรบัการ
ประเมินของ PISA นั�น กลยุทธ์หลักที�นักเรยีนใช้
ในการเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์ามารถแบ่งออกได้เป็ น
สามแนวทางกวา้ง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์การท่องจํา 
กลยุทธ์การไตรต่รอง และกลยุทธ์การควบคุม

นักเรียนแต่ละคนเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แต่ละด้านในระดับความ

เข้มข้นที�แตกต่างกัน  บางคนสะดวกที�จะใช้กลยุทธ์เฉพาะอันใด

อันหนึ�ง ในขณะที�บางคนอาจใช้กลยุทธ์ที�แตกต่างกันขึ �นอยูก่ับความ

คาดหวังของครู แรงจูงใจของนักเรียนเอง  ประเภทของงานที� ได้รับ

มอบหมาย และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของนักเรียนโดยทั�วไป 

ทั �งนี�นักเรียนแต่ละคนอาจให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การเรียนรู้แต่ละ

กลยุทธ์แตกต่างกันออกไปเมื�อพวกเขาเผชิญกับข้อมูลใหม ่ๆ  ขึ�นอยู่

กับว่า  พวกเขากําลังอยูร่ะหว่างขั�นตอนใดของกระบวนการเรียนรู้: 

ขั �นตอนการระบุ�ญหา (identification) 

การทําความเข้าใจ (comprehension) การจดจาํ (retention) 

หรือการดึงข้อมูลกลับมาใช้ (retrieval) แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 

“ไม่มีกลยุทธ์ ใดเพียงกลยุทธ์เดียวที� ใช้ ได้ผลกับทุก�ญหาราวกับว่า

เป็ นยาครอบจักรวาล” 

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

กลยุทธ์การเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
oe.cd/il/teach
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3.4 สมรรถนะด้านวิทยาศาสตรข์องนักเรยีน 

สมรรถนะด้านวทิยาศาสตรจ์ําเป็นต้องมี
องค์ประกอบของความรูส้ามประการ ได้แก่ 
ความสามารถทางวทิยาศาสตร ์ความรูเ้กี�ยวกับ
ระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตรท์ี� ได้มาตรฐาน 
และความรู้ ในเนื�อหาวชิาวทิยาศาสตร ์

องค์ประกอบทั �งสามด้านมีความเชื�อมโยงกัน ยกตัวอย่างเช่น 

การอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการ

ความรู้เกี�ยวกับเนื�อหาของวิทยาศาสตร์ ส่วนการประเมนิการค้นคว้า

ทางวิทยาศาสตร์และการตีความหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์จําเป็นต้อง

มีความเขา้ใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างขึ �นได้อย่างไรและ

มีความน่าเชื�อถอืมากน้อยเพียงใด

ตามคําจํากัดความของ PISA บุคคลที�มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ควรจะมีความสามารถและเต็มใจที�จะมีส่วนร่วมในการสนทนา

อย่างมีเหตุผลเกี�ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมรรถนะที�จําเป็ นสําหรับบคุคลที�มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วย:

• ความสามารถในการอธิบาย:  องค์ประกอบนี�หมายถึง

ความสามารถที�จะรับรู้ เสนอและประเมนิคําอธิบายทาง

วิทยาศาสตร์ สําหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเทคโนโลยี

ที�หลากหลาย

• ความสามารถในการประเมินและวางแผน: องค์ประกอบนี�

หมายถึงความสามารถที�จะอธิบาย ออกแบบ และประเมิน

การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการเสนอวิธกีาร

ตอบคําถามตามหลักวิทยาศาสตร์

• ความสามารถในการตีความตามหลักวิทยาศาสตร์:

องค์ประกอบนี�หมายถึงความสามารถที�จะวิเคราะหแ์ละประเมิน

ข้อมูล นําเสนอคํากล่าวอ้างและข้อโต้แยง้ในรูปแบบที�หลากหลาย

รวมทั �งสามารถสร้างข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
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รูปที� 3.4 สมรรถนะย่อยด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ถึงแม้ว่าขอ้สอบ PBTS จะไมส่ามารถประเมินนักเรียนได้ทกุองค์ประกอบ แต่ยังสามารถแบ่งออกเป็นสมรรถนะย่อยที�สําคัญได้ 

รูปที� 3.3 แสดงผลลพัธ์ของโรงเรียนของทา่นสําหรับสมรรถนะย่อยด้านวิทยาศาสตร์ทั �งสามด้าน โดยจะแสดงผลเทียบเคียงกับผลลัพธ์ของประเทศ

ของท่านและของกลุม่ประเทศ OECD จากการประเมิน PISA ปี 2018 พร้อมทั �งช่วงความเชื�อมั�น 95% ของโรงเรียนของท่าน  หากสมรรถนะย่อย

ของประเทศของทา่นหรือของกลุม่ประเทศ OECD ด้านใดตกอยูน่อกช่วงดังกล่าวย่อมหมายความว่าสมรรถนะยอ่ยของโรงเรียนของทา่น

ในด้านนั�นมีความแตกต่างจากประเทศของท่านหรือของกลุม่ประเทศ OECD อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021
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วิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ ในทกุแง่มุมของชีวิตสมยัใหม่ อยูร่อบตัวเรา 

ตั �งแต่เครื�องปิ� งขนม�งที�เรียบง่ายไปจนถึงจรวดอันทรงพลังที�ส่ง

ดาวเทียมขึ �นสู่วงโคจร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า  วิทยาศาสตร์ ได้ช่วย

ยกระดับความเป็นอยูข่องเราใหด้ีขึ �นอย่างมาก ไมว่่าจะเป็น

ในด้านการแพทย์ การสื�อสาร การขนส่ง และด้านอื�น ๆ อกีมากมาย

ในโลก�จจุบัน ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ ใช่สิ�งฟุ่มเฟือย

แต่เป็นสิ�งจําเป็น ข้อมูลของสํานักงานสถติิแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา

ในปี 2015 งาน 8.6 ลา้นตําแหน่งในสหรัฐอเมริกา (คิดเป็น 6.2% 

ของงานทั �งหมด) อยู่ ในสาขาที�เกี�ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ และคาดว่าในระหว่างปี 2014 ถึงปี 2024 

งานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะเติบโตในอัตรา 28.2% 

ในขณะที�อาชีพอื�นน่าจะเติบโตเพียง 6.5% 

การขยายตัวของงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะมาพร้อมกับ

ระบบอัตโนมตัิ (automation) ที�สามารถทดแทนแรงงานในงานที�มี

ขั �นตอนการทํางานแบบตายตัว (routine jobs) และงานที� ใช้ทักษะตํ�า 

ตัวเลขจากธนาคารโลกแสดงใหเ้ห็นว่า 

งานหลากหลายประเภทตั �งแต่คนขบัรถบรรทุกไปจนถึงผูเ้ชี�ยวชาญ

ด้านการเงนิมีความเป็นไปได้สูงที�จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมตัิ

ในอีกไม่กี�ปีข้างหน้า 

งานซึ�งเดิมใช้แรงงานมนุษย์เป็นหลักอาจจะถูกแทนที�ด้วยเทคโนโลยี

ทั �งหมดหรือถูกแทนที� ในส่วนที�มีขั �นตอนการทํางานแบบตายตัว 

(routine task) หลกัฐานนี�แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์

ในอนาคต เพราะนักเรียนที�มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สูง

ย่อมมีแนวโน้มที�จะประกอบอาชีพในสาขานี�และมีงานที�ดีรองรับ

ในอนาคต

งานวจิัยหลายชิ �นระบุวา่ 
แนวทางการเรยีนการสอนด้านวทิยาศาสตร์
อาจมีบทบาทต่อสมรรถนะและทศันคติด้าน
วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนมากกวา่ประสบการณ์
และวฒุกิารศึกษาของผูส้อน 
อันที�จรงิสิ�งที�ครแูสดงออกในห้องเรยีน
มีศักยภาพที�จะดึงดูดนักเรยีนเข้าหาวทิยาศาสตร์
หรอืทําใหพ้วกเขาถอยห่างจากวทิยาศาสตร ์
ดังนั�นจึงจําเป็นที�จะต้องค้นหาแนวทางการเรยีน
การสอนที�ส่งผลดีต่อสมรรถนะและทัศนคติ
ทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน

งานวิจยัของ OECD แสดงใหเ้ห็นว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนวิทยาศาสตร์แบบค้นคว้าหาความรู ้

(inquiry-based science teaching) และสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์

เป็นลบน้อยลงอย่างมากหากชั �นเรียนนั�นนําเสนอบทเรียน

อย่างเป็นระบบระเบียบ (disciplined) 

วิธนีี�สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างเพศหญิงและชายในเรื�องทัศนคติ

ที�มีต่อวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจประกอบอาชีพในสาขาที�เกี�ยวข้อง

กับ STEM

งานวิจยันี�ยังแสดงให้เห็นว่า การสอนโดยมีผูส้อนกํากับ (teacher-

directed instruction) เป็นกลยุทธ์ที�เชื�อถือได้ 

ซึ�งมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน ไมว่่าบรรยากาศและทรัพยากรของโรงเรียนจะเป็นอย่างไร 

การสอนที�พร้อมปรับตัว (adaptive teaching) มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก

กับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

ในประเทศที�รู้กนัดีว่ามีการจัดการเรียนรู้แบบรายบุคคล 

(personalized learning) ในขณะที� การติชม (feedback) ของครู

และสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์  มีความสัมพนัธ์เพียงเล็กน้อย

แต่ก็เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก  หากคํานึงถึงผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน

ในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านของนักเรียน 

์
อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 

ความสมัพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสอนวิทยาศาสตร์กับผลลัพธ์
ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
oe.cd/il/scienceteaching

โรงเรียนของท่ านเมื�อเปรียบเทียบกับนานาชาต ิปี  2021© OECD 2021
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3.5 ผลลัพธ์ของโรงเรยีนของท่าน
เมื�อแบ่งตามระดับสมรรถนะของ PISA 

เพื�อให้นักเรยีนในโรงเรยีนของทา่น
ประสบความสําเร็จในศตวรรษที� 21 
จําเป็นอยา่งยิ�งที�พวกเขาต้องมีสมรรถนะ
ที�จะช่วยใหส้ามารถดํารงชีวติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั �งในขณะที�กําลังศึกษาอยู่
และเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
ผลการศึกษาของ PISA พบวา่ ระดับทักษะ
และสมรรถนะเมื�ออาย ุ15 ปี ที�แตกต่างกนั
นําไปสู่ผลลัพธ์ ในตลาดแรงงานที�แตกต่างกนั

ผลลัพธ์ของ PISA ได้จัดกลุม่สมรรถนะแต่ละด้านของนักเรียน

ออกเป็นหกระดับ ตั �งแต่นักเรียนที�มีสมรรถนะสูงที�สุด (ระดับ 6) 

ไปจนถึงนักเรียนที�มีสมรรถนะตํ �าที�สุด (ตํ�ากว่าระดับ 2)

ระดับ 2 เป็นกลุม่ฐาน (baseline group) ที� ใช้อ้างอิง และใช้แสดงถงึ

ระดับสมรรถนะที�นักเรียนเริ �มแสดงให้เห็นถึงความสามารถที�จะช่วย

ให้พวกเขาดํารงชีวิตได้อย่างมปีระสิทธภิาพและมปีระสิทธผิล 

ทั �งในฐานะนักเรียน แรงงาน และพลเมอืง

หากท่านต้องการคําอธิบายโดยละเอียดเกี�ยวกับระดับสมรรถนะใน

แต่ละด้าน โปรดดูคูม่ือสําหรับผูอ้่าน (Reader’s Guide)

www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools

เนื�องจากจํานวนตัวอยา่งในแต่ละโรงเรียนที�เข้าร่วม PBTS มีขนาดเล็ก 

รายงานนี�จึงขอแบง่นักเรียนออกเป็นเพียงสามกลุม่ ได้แก่: 

• นักเรียนที�มีคะแนนในระดับสูง (ตรงกบั PISA ระดับ 5

และ 6) และจะกา้วไปสู่การเป็นกําลงัแรงงานที�มีความรู้และ

ทักษะสูงในอนาคต

• นักเรียนที�มีคะแนนในระดับกลาง (ตรงกับ PISA ระดับ 2, 3

และ 4)   และสามารถแสดงทักษะและความสามารถที�จะช่วย

ให้พวกเขาดํารงชีวิตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั �งในขณะที�กําลงั

ศึกษาอยูแ่ละเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ

• นักเรียนที�มีทําคะแนนตํ�ากว่าพื �นฐาน (ตํ�ากว่า PISA

ระดับ 2) และมคีวามเสี�ยงที�จะมีผลลัพธท์างการศึกษาและ

ผลลัพธ์ ในตลาดแรงงานที� ไม่ดี

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021
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รูปที� 3.5 ระดับสมรรถนะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

รูปที� 3.5 สรุปผลระดับสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนของท่าน โดยแสดงผลเทียบกับค่าเฉลี�ยของนักเรียนภายในประเทศ

และและนักเรียนในกลุม่ประเทศ OECD (ข้อมูล PISA ปี 2018)  

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data

กลุม่ประเทศ OECD ได้รวบรวมวิดีโอที�นําเสนอเนื�อหาเกี�ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติจาก

ประเทศและระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ที�มีผลการดําเนินงานที�ยอดเยี�ยมหรือมีการพฒันาที�ดีขึ �น 

ท่านต้องการทราบขอ้มูลเพิ�มเติมจากประสบการณ์ของพวกเขาหรือไม่? ท่านจะพบบางส่วนที�นี�  

oe.cd/strongperf

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021© OECD 2021
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การอ่าน: การประเมินด้านการอ่านจะวัดว่านักเรียนสามารถประยุกต์

ใช้การอ่านได้อยา่งคล่องแคลว่ มีจุดมุง่หมาย และถูกต้องตามบริบท

ในสถานการณ์ที�แตกต่างกันและเพื�อวัตถุประสงค์ที�หลากหลายหรือไม่ 

นักเรียนที�มีความเชี�ยวชาญในระดับสูงสุดจะสามารถประเมินข้อความ

ที� ไม่คุน้เคยได้อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสมมติฐานเกี�ยวกับ

ข้อความเหล่านั�นได้ โดยอาศัยความรู้เฉพาะด้านและกรอบแนวคิด

ที�ช่วยสนับสนุน ซึ�งอาจจะตรงกนัข้ามกับสิ�งที�คาดหมาย 

สเกลอกี�� งที�อยูห่ลังเส้นแบ่งสมรรถนะ คือสมรรถนะที�อยู่ ในระดับ 2 

ซึ�งPISA ได้กําหนดให้เป็นระดับพื �นฐานของความสามารถที�นักเรียน

จะเริ �มแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการอ่านที�จะช่วยให้พวกเขา

ดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล 

คณิตศาสตร์: การประเมินด้านคณิตศาสตร์จะวัดความสามารถของ

นักเรียนในการกําหนดวิธกีารแก้�ญหา การลงมือแก้�ญหา 

และการตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ ในบริบทที�หลากหลาย 

นักเรียนที�ทําได้ถงึระดับ 5 และ 6 ในด้านคณิตศาสตร์

มีศักยภาพมากพอที�จะพัฒนาและทํางานกับแบบจําลองที�ซับซ้อน 

ระบุข้อจํากดั และระบุข้อสมมุติได้

นักเรียนที�มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับพื �นฐาน (ระดับ 2) 

สามารถใช้อลักอริธมึ สูตรการคํานวณ กระบวนการ หรือการแปลงค่า

ขั �นพื �นฐาน  และสามารถตีความและรู้ถงึสถานการณ์ที�ต้องใช้เพียง

การอนุมานแบบตรงไปตรงมาเท่านั�น

วิทยาศาสตร์: การประเมินด้านวิทยาศาสตร์จะวัดความสามารถของ

นักเรียนในการอธบิายปรากฏการณ์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร ์

การประเมนิและออกแบบการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร ์

และการตีความข้อมูลและหลักฐานด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร ์

นักเรียนที�มีสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับสูงสุดจะมีความ

เชี�ยวชาญและมคีวามรู้เกี�ยวกับวิทยาศาสตร์เพียงพอที�จะสามารถ

นําความรู้และทักษะของตนไปประยกุต์ ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ 

รวมถึงสถานการณ์ที� ไม่คุน้เคยได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์

ส่วนนักเรียนที�มีสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ระดับพื �นฐาน (ระดับ 2) 

จะสามารถใช้ความรู้เกี�ยวกับเนื�อหาในชีวิตประจําวัน 

เพื�อระบุคําอธบิายทางวิทยาศาสตร์ที�เหมาะสม ซึ�งแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถที�จะมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
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3.6 การเปรยีบเทียบสมรรถนะจากความต่างระหว่างเพศ

ข้อมูล PISA ปี 2018 แสดงให้เห็นวา่ 
โดยเฉลี�ยแล้ว  เด็กผูห้ญิงมีสมรรถนะ
ด้านการอ่านดีกวา่เด็กผูช้ายเพียงเล็กน้อย
แต่ก็มีนัยสําคัญทางสถิติ   ในขณะที�เด็กผูช้าย
มีสมรรถนะดีกวา่เด็กผูห้ญิงในด้าน
คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรเ์ล็กน้อย
และมีนัยสําคัญทางสถติิเช่นกัน อยา่งไรก็ตาม 
ผลลัพธเ์หลา่นี�แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ
และระบบเศรษฐกิจ 

การเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการอ่านระหว่างปี 2009 และปี 2018 

ซึ�งเป็นรอบที�การอ่านเป็นหัวข้อหลักของ PISA แสดงให้เห็นว่า 

ในกว่า 36 ประเทศที�มีช่องว่างทางสมรรถนะในด้านการอ่านลดลง

ระหว่างเด็กหญงิและเด็กชายเมื�อเวลาผ่านไป  อย่างไรก็ตาม 

มีกว่า 11 ประเทศในกลุม่นี�ที�พบว่า 

การลดลงของช่องว่างทางสมรรถนะในด้านการอ่านไม่ได้เกิดจาก

การเพิ�มขึ �นในสมรรถนะของเด็กผูช้าย แต่กลบัเกิดจากสมรรถนะ

ที�ลดลงของเด็กผูห้ญิง

โรงเรียนของทา่นมีช่องว่างทางสมรรถนะอันเป็นผลมาจากความต่าง

ทางเพศหรือไม่? 

ช่องว่างนั�นแตกต่างจากช่องว่างในประเทศและทั�วโลกอยา่งไร 

เมื�อพิจารณาจากผลลัพธ์ของโรงเรียนของท่าน? 

ท่านควรจะจดัการกับช่องว่างที�เกิดขึ �นโดยใช้มาตรการแบบไหน?

เมื�อทําการเปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร ์

ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอา่น จากผลการทดสอบ PISA พบว่า 

วิทยาศาสตร์เป็นด้านที�มีความต่างของค่าเฉลี�ยระหว่างเพศหญิงและ

เพศชายน้อยที�สุด

อย่างไรก็ตาม   ค่าเฉลี�ยที� ใกล้เคียงกนัของสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์

ระหว่างเด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้ายไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการที�

เด็กผูห้ญงิจํานวนมากไม่สามารถพฒันาตนเองให้ ไปถึงระดับ

สมรรถนะขั �นสูงสุด และเด็กผูช้ายจํานวนมากประสบ�ญหา  ในการ

พัฒนาตนเองให้มีทกัษะในระดับพื �นฐาน เด็กผูช้ายมีความแตกต่าง

ทางสมรรถนะระหว่างกันสูงกว่าเด็กผูห้ญิงในทั �งสามด้าน 

หมายความว่า  กลุม่เด็กผูช้ายที�มีสมรรถนะสูงสุดจะนําหน้ากลุม่

เด็กผูช้ายที�มีสมรรถนะตํ�าสุดไปไกลมาก 

ในขณะที� ระยะห่างระหว่างกลุม่ที�มีระดับสมรรถนะสูงสุดและตํ�าสุด

จะแคบกว่าสําหรับเด็กผูห้ญิง

แต่ข้อค้นพบเหลา่นี�ของแต่ละประเทศและ
แต่ละปีก็มคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก  
ซึ�งชี �ให้เห็นวา่  ช่องวา่งทางสมรรถนะระหวา่งเพศ
ไม่ได้เกดิจากความแตกต่างของความถนัด
โดยกําเนิด  แต่มาจาก�จจัยที�เปลี�ยนแปลงได ้ 
โดยผูป้กครอง คร ูผูก้ําหนดนโยบายและ
ผูนํ้าทางความคิด 

ความพยายามร่วมกันในการส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคิติที�นําไปสู่

ความสําเร็จทั �งในเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงและการเปลี�ยนพฤติกรรม

ที�เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ จะช่วยให้ทั �งเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง

ได้ตระหนักถงึศักยภาพของพวกเขา  และได้ ใช้ความสามารถเฉพาะ

ตัวของพวกเขาช่วยเหลือสังคมอย่างเทา่เทยีมกัน

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

นัยเชิงนโยบายของสมรรถนะที�แตกต่างกันระหว่างเพศ 
oe.cd/il/PISA15vol1
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รูปที� 3.6 สมรรถนะด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหญิงและชาย

รูปที� 3.6 แสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิงและชายในโรงเรียนของท่านมีสมรรถนะด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์

มากน้อยเพียงใด โดยเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนอื�น ๆ ในประเทศของท่านและในกลุม่ประเทศ OECD 

(คะแนนของประเทศและของกลุม่ประเทศ  OECD มาจาก PISA ปี 2018) รูปนี�มีแผนภูมสํิาหรับสมรรถนะแต่ละด้านรวมทั �งหมด 3 ชุด 

เครื�องหมายทึบแสดงถงึช่องว่างระหว่างเพศมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับความเชื�อมั�น 95%

หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงด้วยเครื�องหมายทบึ
ที�มา: ขอ้มลูสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018,  oecd.org/pisa/data
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3.7 การวัดช่องว่างของสมรรถนะระหว่างกลุ่มนักเรยีน
ที�มีความสามารถสูงสุดและตํ�าสุด

หัวข้อนี�และหัวข้อถดั ๆ ไปจะมุง่เน้นที�ความเสมอภาค  โดยให้ความ

สนใจเป็ นพิเศษกับผลลัพธ์ของนักเรียนกลุม่ใดกลุม่หนึ�งในโรงเรียน

ของท่าน  หัวข้อเหล่านี�จะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโรงเรียนของท่าน

กับผลลัพธภ์ายในโรงเรียน (within-schools) เป็ นหลัก ไม่ ใช่ผลลัพธ์

ภายในประเทศ หรือผลลัพธ์ของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจอื�น ๆ  

ผลลัพธ์ภายในโรงเรียนในที�นี�หมายถึง "ค่าเฉลี�ยของค่าเฉลี�ย" 

อันเป็ นตัวแทนของทุกโรงเรียนในประเทศหรือระบบเศรษฐกิจนั�น 

ซึ�งแตกต่างจากผลลพัธ์ภายในประเทศ

ยกตัวอย่างเช่น ระดับคะแนนของนักเรียนที�มีระดับเศรษฐฐานะ

อยู่ ในกลุม่ 25% สูงสุดภายในโรงเรียนเป็นผลมาจากการคํานวณ

คะแนนเฉลี�ยของนักเรียนมีระดับเศรษฐฐานะอยู่ ในกลุม่ 25% สูงสุด

ในแต่ละโรงเรียน หลังจากนั�น จงึนําเอาค่าเฉลี�ยของแต่ละโรงเรียน

ในประเทศมาหาค่าเฉลี�ยเพื�อให้ ได้ค่าเฉลี�ยภายในโรงเรียน (within-

schools) สําหรับกลุม่ที�มีระดับเศรษฐฐานะอยู่ ในกลุม่ 25% สูงสุด

สําหรับประเทศหรือระบบเศรษฐกิจนั�น ดังนั�น ผลลัพธ์ดังกล่าวจึง

น่าจะเป็นตัวแทนที�ดีสําหรับโรงเรียนที�มีระดับปานกลางในประเทศ

หรือเศรษฐกจินั�น

ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งกลุม่นักเรยีน
ที�มีสมรรถนะสูงสุดและตํ�าสุดในโรงเรยีนของ
ท่านสามารถบง่บอกได้วา่ 
ผลลัพธท์างการเรยีนรู้ ในโรงเรยีนของทา่นมี
ช่องวา่งที�กวา้งแค่ไหน  ช่องวา่งที�กวา้งกวา่
โรงเรยีนอื�น ๆ ในประเทศของท่าน อาจบ่งบอก 
วา่   โรงเรยีนของท่านมีความเท่าเทียมของ
ผลการเรยีนรู ้น้อยกวา่โรงเรยีนอื�น ๆ ในประเทศ
ของท่าน ในทางกลับกัน ช่องวา่งที�แคบกวา่
อาจบ่งบอกวา่ โรงเรยีนของทา่นมีความเท่าเทยีม
ของผลการเรยีนรูม้ากกวา่
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รูปที� 3.7 สมรรถนะด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที�มีสมรรถนะสูงสุดและตํ�าสุด

รูปที� 3.7 แสดงความแตกต่างของสมรรถนะระหว่างนักเรียนที�ระดับควอร์ ไทล์สูงสุดและตํ�าสุดในโรงเรียนของท่าน 

รูปนี�มีแผนภูมิสําหรับสมรรถนะแต่ละด้านรวมทั�งหมด 3 ชุด โดยแผนภูมแิต่ละชุดจะแสดงผลลัพธ์ของโรงเรียนของทา่นเทยีบเคียงกับผลลพัธ์

ภายในโรงเรียนของประเทศของทา่นและกลุม่ประเทศ OECD (ข้อมูลจาก PISA ปี 2018) สําหรับแต่ละด้าน 

เครื�องหมายที�อยูบ่นสุดจะแสดงถึงสมรรถนะโดยเฉลี�ยของนักเรียนที�อยู่ ในกลุม่ 25% สูงสุด (นักเรียนที�มีสมรรถนะสูงสุด) 

เครื�องหมายที�อยูล่่างสุดแสดงถึงสมรรถนะโดยเฉลี�ยของนักเรียนที�อยู่ ในกลุม่ 25% ตํ�าสุด (นักเรียนที�มีสมรรถนะตํ�าที�สุด) 

เครื�องหมายทึบบ่งชี �ว่า ช่องว่างของผลลัพธ์ระหว่างนักเรียนที�ระดับควอร์ ไทล์สูงสุดและตํ�าสุดมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับความเชื�อมั�น 95%

หมายเหตุ: เครื�องหมายทึบแสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคัญทางสถติิ

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD  ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021

http://oecd.org/pisa/data


3.

33

ผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่ 
สมรรถนะที� ไม่ดีของนักเรยีนเมื�ออายุ 15 ปี 
ไม่ได้เป็นผลมาจาก�จจัยเสี�ยงอันใดอันหนึ�ง
เพียงอยา่งเดียว แต่เกดิจากการรวมกัน
และการสะสมของอปุสรรคและการด้อยโอกาส
ที�ส่งผลกระทบต่อพวกเขาตลอดชั�วชีวติ

แม้ว่า�จจัยภูมิหลังเหล่านี�จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกคน แต่ ใน

บรรดานักเรียนที�มีสมรรถนะตํ�า   �จจัยเสี�ยงเหล่านั�นจะส่งผลเสียต่อ

นักเรียนด้อยโอกาสมากกว่านักเรียนทั�วไป  ผลการศึกษาในกลุม่

ประเทศ OECD พบว่า   �จจัยด้านประชากรศาสตร์และการไม่ได้รับ

การศึกษาระดับปฐมวัย  ส่งผลให้นักเรียนที�ด้อยโอกาสมีโอกาสที�จะมี

สมรรถนะตํ�ามากกว่านักเรียนทั�วไป

นักเรียนที�มีสมรรถนะตํ�ามักจะมีความพยายาม  แรงจูงใจและความ

มั�นใจด้านคณิตศาสตร์  น้อยกว่านักเรียนที�มีสมรรถนะดีกว่า รวมถึง  

มีการขาดเรียนมากกว่าอีกด้วย 

นักเรียนที�ขาดเรียนอยา่งน้อยหนึ�งครั �งในช่วงสองสัปดาห์ก่อนการสอบ 

PISA  มแีนวโน้มที�จะมีสมรรถนะในวิชาคณิตศาสตร์ตํ�ากว่านักเรียน

ที� ไม่ได้ขาดเรียนมากกว่าเกือบสามเท่า

นักเรียนที�เข้าเรียนในโรงเรียนที�ครูให้การสนับสนุนมากกว่าและครูมี

กําลังใจในการสอนดีกว่ามี โอกาสที�จะมีสมรรถนะตํ�าน้อยกว่า ในขณะที� 

นักเรียนที�มีครูที�มีความคาดหวังต่อนักเรียนตํ�าและขาดสอนบ่อยกว่า

มีแนวโน้มที�จะเป็นผูท้ี�มสีมรรถนะตํ �าในวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า 

แมว้่าจะพจิารณาถึง�จจัยด้านเศรษฐฐานะของนักเรียนแล้วก็ตาม

นอกจากนี� ผลการศึกษาในกลุม่ประเทศ OECD พบว่า  โรงเรียนที�มี 

นักเรียนที�มีสมรรถนะตํ�าจํานวนมากกว่ามักจะมีทรัพยากรทางการ

ศึกษาน้อยกว่าและขาดแคลนครูมากกว่า  แม้ว่าจะพิจารณาถึง�จจัย

ด้านเศรษฐฐานะของนักเรียนแล้วก็ตาม

ประเทศและระบบเศรษฐกิจที�การกระจายทรัพยากรทางการศึกษามี

ความเสมอภาคมากกว่า   มักจะมีสัดส่วนนักเรียนที�มีสมรรถนะด้าน

คณิตศาสตร์สูงสุดมากกว่า   แมว้่าจะเปรียบเทียบระหว่างระบบ

โรงเรียนที�มีทรัพยากรทางการศึกษาที� ใกล้เคียงกนัก็ตาม

กระดุมเม็ดแรกสําหรับผูก้ําหนดนโยบายคือ   การกําหนดให้การ

จัดการ�ญหาที�นักเรียนมสีมรรถนะตํ �าเป็นนโยบายที�มีความสําคัญ

เป็นอันดับต้น ๆ  และการจัดสรรทรัพยากรเพื�อสนับสนุนการดําเนิน

การดังกล่าว 

วาระในการลด�ญหาการมีสมรรถนะตํ�าอาจรวมถึงการดําเนินการ

หลายอย่างเช่น:

• การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที�ส่งเสริมการเรียนรู้และ

ผลักดันใหนั้กเรียนใช้ความพยายาม (demanding);

• การสนับสนุนเพื�อแก้ ไขอย่างทนัท่วงท;ี

• การระบุตัวผูม้ีสมรรถนะตํ�าและการออกแบบกลยุทธ์เชิงนโยบาย

ที�สําหรับคนกลุม่นี� โดยเฉพาะ;

• การเสนอโปรแกรมพเิศษสําหรับนักเรียนที�เป็นผูอ้พยพ

นักเรียนที�เป็นชนกลุม่น้อย และนักเรียนในชนบท; และ

• การลดความเหลื�อมลํ �าในการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัย

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

เหตุใดนักเรียนที�มีสมรรถนะตํ�าจึงไล่ตามผู้อื�นไม่ทัน และจะช่วยให้พวกเขา
ประสบความสาํเร็จได้อย่างไร  
oe.cd/lowperf
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3.8 ผลกระทบของเศรษฐฐานะต่อสมรรถนะของนักเรยีน
ในโรงเรยีนของท่าน

นักเรียนในโรงเรียนของท่านมีความแตกต่างของสมรรถนะอันเนื�อง

มาจากความแตกต่างทางเศรษฐฐานะมากน้อยเพียงใด ? 

และความแตกต่างดังกล่าวเปรียบเทียบกับโรงเรียนในประเทศหรือ

ระบบเศรษฐกิจอื�น ๆ แล้วเป็ นอย่างไร ?

ข้อมูลของ PISA แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังของนักเรียนยังคงเป็ น�จจัย

ที�มีอิทธิพลต่อโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการศึกษาและพัฒนา

ทักษะของนักเรียน ในหลายประเทศรวมถึงประเทศที�มีผลการทดสอบ 

PISA ในระดับที�ดี

ครอบครัวที�มีรายได้สูงมักลงทุนในการศึกษาโดยการซื �อหนังสือ 

การรับบริการจากสถานรับเลี �ยงเด็กหรือศูนย์พฒันาเด็กปฐมวัยที�มี

คุณภาพสูง กิจกรรมการเรียนรู้ที�เข้มข้น และการสอนพิเศษแบบ

ตัวต่อตัวเมื�อจําเป็ น ในขณะเดียวกัน  ระดับรายได้ที�ตํ�ามีผลกระทบต่อ

ความสามารถของผูป้กครองในการเลี �ยงดูและสนับสนุนความต้องการ

ของเด็ก  อีกทั �งประสบการณ์ความยากจนในช่วงวัยเด็ก

และวัยรุ่นตอนต้นมักจะส่งผลให้ทกัษะด้านสติ�ญญา (cognitive) 

พัฒนาได้ช้ากว่าและมีสุขภาพที�แย่กว่า 

นั�นคือเหตุผลที�ทําให้ความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ�งหมายถึงการทําให้

มั�นใจได้ว่า  ผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็ นผลมาจากความสามารถ 

ความตั �งใจ  และความพยายามของนักเรียนมากกว่า�จจัยแวดล้อม

ส่วนบุคคล เป็ นหัวใจสําคัญของการสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างทั�วถึง

และเท่าเทยีม 

แนวทางหนึ�งในการจัดสรรทรัพยากรให้มปีระสิทธิภาพและยกระดับ

การศึกษาและผลลัพธ์ทางสังคมคือ การทําให้มั�นใจได้ว่านักเรียนที�มี

ความสามรถสูงสุด  ไม่ ใช่ผูท้ี�มีฐานะรํ�ารวยที�สุดเป็นผูท้ี� ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาที�ดีที�สุด

เศรษฐฐานะเป็นกรอบแนวคิดกว้าง ๆ ที�สรุปรวมแงมุ่มต่าง

ของนักเรียน โรงเรียน หรือระบบโรงเรียน กรอบแนวคิดดังกล่าว

นําไปสู่การวัดสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic, Social 

and Cultural Status: ESCS)  ในการทดสอบ PISA และ PBTS 

โดยใช้ขอ้มูลที�รวบรวมจากแบบสอบถามที�ถามนักเรียนเกี�ยวกับ

ภูมิหลังครอบครัวของพวกเขา ซึ�งประกอบไปด้วย 

การศึกษาของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง ทรัพยสิ์นในบ้าน 

ที�แสดงถงึความมั�งคั�งทางวัตถุ และจํานวนหนังสือและทรัพยากร

ทางการศึกษาอื�น ๆ ที�มีอยู่ ในบา้น  

โดยทั�วไป ดัชนี ESCS ในระดับประเทศมักจะมีค่าอยูร่ะหว่าง -3.5 ถงึ 

+2.0 โดยค่าที�ตํ�ากว่าแสดงถงึเศรษฐฐานะที�ตํ�า

ดัชนี ESCS สร้างขึ �นโดยกําหนดให้ระดับเศรษฐฐานะโดยเฉลี�ย

ของกลุม่ประเทศ OECD มีค่าเท่ากับ 0.0 และถกูปรับให้เป็น

มาตรฐาน (standardized) โดยกําหนดให้ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน

มีค่าเท่ากบั 1 สําหรับรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับดัชนี ESCS

ผูอ้่านสามารถศึกษาเพิ�มเติมจากคูม่ือและรายงานทางเทคนิคของ

PBTS (the Reader’s Guide and the PBTS Technical Report)

ผลลัพธข์อง PISA แสดงให้เห็นวา่ ภายในระบบ
โรงเรยีนเดียวกันก็สามารถบรรลุถึงความเป็นเลศิ
ทางการศึกษาและความเสมอภาคได้ นั�นคือ 
นักเรยีนสามารถเป็นผูท้ี�ประสบความสําเร็จ
ในระดับสูงโดยเฉลี�ยได้ ในขณะที�อิทธิพล
ทางเศรษฐฐานะมีผลต่อสมรรถนะของพวกเขา
เพียงเล็กน้อย
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ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นเรื �องของ
ความพยายามในการออกแบบและประสาน
นโยบาย ความสําเร็จในการสรา้งความเสมอภาค
ทางการศึกษาไม่เพยีงแต่จะช่วยให้เกิดสังคมที�

เป็นธรรม แต่ยังเป็นการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการเพิ�มปรมิาณทักษะที�จะ
กระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสรมิ
การทํางานรว่มกันในสังคม  ด้วยเหตุนี�

ความเสมอภาคจึงควรเป็นหนึ�งในวตัถุประสงค์
หลักของกลยทุธ์ ในการพฒันาระบบการศึกษา

ผลวิเคราะห์ข้อมูล PISA แสดงให้เห็นว่า   ในประเทศและระบบ

เศรษฐกิจที�เข้าร่วมส่วนใหญ่   ระดับเศรษฐฐานะและการมีภูมิหลัง

เป็ นผูอ้พยพ  มีความสัมพันธ์กับความแตกต่างทางสมรรถนะของ

นักเรียนอย่างมีนัยสําคัญ แต่ ในขณะเดียวกัน PISA ยังแสดงให้เห็นว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและสมรรถนะของพวกเขา

แตกต่างกันอยา่งมากในแต่ละประเทศ

สําหรับบางประเทศที�มีสมรรถนะในระดับสูง  ความสัมพันธ์ดังกล่าว

จะน้อยกว่าค่าเฉลี�ย ซึ�งหมายความว่าระดับสมรรถนะที�สูงและ

ความเสมอภาคทางการศึกษานั�นไม่ได้แยกขาดจากกัน 

ประเด็นนี�ตอกยํ �าถึงคําจํากัดความของความเสมอภาคตามแนวทาง

ของ PISA  ซึ�งหมายถึงการที�นักเรียนมภีูมิหลังแตกต่างกนัสามารถมี

สมรรถนะสูงได้เท่าเทียมกัน  แทนที�จะหมายถงึเพยีงแค่การที�

สมรรถนะของนักเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั�น

PISA เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที�สะสมมาตั �งแต่แรกเกิด 

การลงทนุในการศึกษาปฐมวัยทําให้เกิดผลตอบแทนที�ค่อนข้างสูง

เมื�อเด็กผา่นการเรียนในโรงเรียน ในทางตรงกันข้าม 

การลงทนุในตอนที�นักเรียนตามคนอื�นไมท่ันแลว้มักมีต้นทุน

ในการดําเนินการที�สูงกว่าและมปีระสิทธิภาพตํ�ากว่า 

แม้ว่าการพัฒนาทกัษะจะสามารถทําได้ ในทุกช่วงอายุก็ตาม

สําหรับประเทศส่วนใหญ่   นโยบายการศึกษาที�ครอบคลุมจะต้อง

มุง่เน้นไปที�การเพิ�มการมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมและทําให้

จํานวนครอบครัวที�สามารถให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน

ได้ดีขึ �นมีจํานวนเพิ�มขึ �นเรื�อย ๆ  ซึ�งอาจหมายถงึการปรับปรุงข้อเสนอ

ของโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบยกกระดาน 

และประเด็นที�สําคัญที�สุดคือ   ควรมองว่าระบบการศึกษาที�เสมอภาค

และนักเรียนที�มีสมรรถนะสูงเป็นเป้าหมายที�ส่งเสริมกันและกนั

มากกว่าเบยีดบงัหรือแข่งขันกันเอง

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 

นัยเชิงนโยบายของความเสมอภาคที�แตกต่างกัน 
oe.cd/il/PISA15vol1
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รูปที� 3.8 สมรรถนะด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที�มีเศรษฐฐานะอยู่ ในระดับบนสุดและล่างสุด

รูปที� 3.8  

แสดงความแตกต่างทางสมรรถนะระหว่างนักเรียนที�มีเศรษฐฐานะในระดับบนสุดและล่างสุดในโรงเรียนของท่านเทียบเคียงกับผลลัพธ์

ภายในโรงเรียนของประเทศและของกลุม่ประเทศ OECD จาก PISA ปี 2018 โดยนําเสนอสมรรถนะโดยเฉลี�ยของนักเรียนทุกคน 

นักเรียนที�มีค่าดัชนี ESCS อยู่ ในกลุม่ 25% สูงสุด (นักเรียนที�มีฐานะดี) และนักเรียนที�มีค่าดัชนี ESCS อยู่ ในกลุม่ 25% ล่างสุด 

(นักเรียนที�มีฐานะไม่ดี) สําหรับโรงเรียนของท่านเอง  ประเทศของท่านและของกลุม่ประเทศ OECD 

เครื�องหมายทึบบง่ชี �ว่า ช่องว่างของผลลัพธ์ระหว่างนักเรียนที�มีฐานะดีและฐานะไม่ดีมีนัยสําคัญทางสถติิที�ระดับความเชื�อมั�น 95%

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021

หมายเหตุ: เครื�องหมายทึบแสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคัญทางสถติิ

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD  ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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เราสามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาได้ด้วยการกําจัด

อุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนที�เกิดจากสภาวะการณ์

ทางเศรษฐกจิและสังคมที�นักเรียนแต่ละคนไม่สามารถควบคุมได้ 

ซึ�งรวมถงึการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาที� ไม่เท่าเทยีมกัน

ทั �งในสภาพแวดลอ้มของครอบครัวและโรงเรียน

วิธหีนึ�งที� PISA ใช้ ในการสํารวจความเสมอภาคทางการศึกษา คือ 

การทดสอบว่าเศรษฐฐานะของนักเรียนสามารถทํานายสมรรถนะ

ของนักเรียนได้ดีเพยีงใด (PISA เรียกสิ�งนี�ว่า  กําลังของอิทธิพล

ของเศรษฐฐานะ)

เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของความเสมอภาคได้ดีที�สุด โดย

การเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงของตัวบ่งชี �นี�ระหว่าง PISA ปี 2006 

และ PISA ปี 2015 ซึ�งเป็นสองรอบของการทดสอบ PISA 

ที�กําหนดให้การทดสอบด้านวิทยาศาสตร์เป็นสมรรถนะหลัก

ในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา ความเสมอภาคปรับตัวดีขึ �นในหลาย ๆ 

ประเทศและระบบเศรษฐกิจที�เข้าร่วมการทดสอบ PISA 

ผลการทดสอบของประเทศ OECD ในปี 2006 ชี �ใหเ้ห็นว่า 

ความแปรผนัของสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสามารถ

อธิบายได้ด้วยเศรษฐฐานะของนักเรียนเองได้ถึง 14% ในขณะที� 

ความแปรผนัของสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสามารถ

อธิบายได้ด้วยเศรษฐฐานะของนักเรียนเองได้ 13% 

เมื�อพิจารณาจากผลการทดสอบในปี 2015  แต่ ในบางประเทศอิทธิพล

ของ�จจัยด้านเศรษฐฐานะมนํี�าหนักลดลงประมาณ 2% ถึง 7% 

ความก้าวหน้าในด้านความเสมอภาคทางการศึกษานี�เป็นเรื �องที�น่า

ยกย่องอยา่งยิ�ง  เพราะความเหลื�อมลํ �าทางรายได้ของประเทศเหล่านั�น

กลับเพิ�มขึ �นในช่วงเวลาเดียวกัน 

แนวโน้มของความเสมอภาคยังถกูสะทอ้นให้เห็น
ผ่านการเปลี�ยนแปลงของผลกระทบโดยเฉลี�ย
ของเศรษฐฐานะที�มีต่อสมรรถนะ 
ในช่วงทศวรรษที�ผา่นมา สมรรถนะที�แตกต่าง
กัน ระหวา่งนักเรยีนที�มีเศรษฐฐานะที�แตกต่าง
กันโดยเฉลี�ยแล้ว ลดลงระหวา่ง 5 ถึง 13 คะแนน
ในหลายประเทศ

การพัฒนาศักยภาพในกลุม่นักเรียนด้อยโอกาสส่งผลต่อความ

ก้าวหน้าของความเสมอภาคใช่หรือไม่ ?   

แนวโน้มของนักเรียนที�มี "ความยดืหยุน่ (resiliency)" ในหลาย 

ประเทศบง่บอกว่า น่าจะเป็นเช่นนั�น นักเรียนที�มีความยดืหยุน่ 

(Resilient Student) หรือที�เรียกว่า “กลุม่นักเรียนช้างเผอืก” 

คือนักเรียนที�มาจากภูมิหลงัที�ด้อยโอกาสแต่สามารถเอาชนะ

อปุสรรคและมสีมรรถนะในระดับสูงเมื�อเทียบกับนักเรียนที�มี

เศรษฐฐานะในระดับเดียวกันจากทั�วโลก

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

ที� ใดที�ความเสมอภาคทางการศึกษาปรับตัวดีขึ �นในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา 
oe.cd/il/equity

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021© OECD 2021
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3.9 ผลลัพธ์ของโรงเรยีนของท่านในบรบิททาง
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศของท่าน

รูปที� 3.9 แสดงผลลัพธ์ของโรงเรียนของทา่นในบริบททางเศรษฐกิจ

และสังคมของโรงเรียนทั �งหมดในประเทศของท่านที�เข้าร่วม PISA 

ปี 2018 แกนตั �ง (แกน y) แสดงถงึระดับสมรรถนะด้านการอ่าน

ของ PISA ส่วนแกนนอน (แกน x) แสดงถงึระดับเศรษฐฐานะ

ของนักเรียนซึ�งวัดโดยดัชนีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

(Economic, Social and Cultural Status: ESCS) ของ PISA

สิ�งสําคัญที�ควรคํานึงถงึเมื�ออ่านแผนภมูินี�คือ ค่าดัชนีที�เพิ�มขึ �น 

(จากซ้ายไปขวา) หมายถงึระดับเศรษฐฐานะเฉลี�ยของนักเรียนเพิ�มขึ �น 

ดังนั�น โรงเรียนที�ถูกกําหนดจดุด้วยค่า ESCS ตํ�ากว่า (ตัวอย่างเช่น 

-1.5) จะปรากฏที�ด้านซ้ายของรูปและอาจสรุปได้ว่าโรงเรียนเหล่านี�

มีนักเรียนด้อยโอกาสมากกว่า ในขณะที� โรงเรียนที�ถูกกําหนดจุดด้วยค่า

ESCS ที�สูงกว่า เช่น +1.0 ขึ �นไป (ทางด้านขวาของแกน x) หมายถึง

โรงเรียนที�มีนักเรียนที�มีภูมิหลังที�มีความได้เปรียบเชิงโอกาสมากกว่า

เส้นทแยงมมุในรูป (ซึ�งเป็นเส้นพยากรณ์จากสมการถดถอย) 

บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐฐานะและสมรรถนะ 

โดยใช้ข้อมลูสมรรถนะของโรงเรียนในประเทศของทา่นทั �งหมด

ที�เข้าร่วมการทดสอบ PISA ปี 2018 

โรงเรียนที�อยูเ่หนือเส้นทแยงมุมอย่างมาก คือโรงเรียนที�มีสมรรถนะ

สูงกว่าระดับที�คาดคาดหวังไว้อย่างสมเหตุสมผลเมื�อคํานึงถึง

ระดับเศรษฐฐานะเฉลี�ยของโรงเรียน ในขณะที� โรงเรียน

ที�อยูล่่างเส้นทแยงมุมอยา่งมากคือโรงเรียนที�มีสมรรถนะน้อยกว่า

ที�คาดหวังไว้อยา่งสมเหตุสมผล 

นอกจากนี� ยังมีพื �นที�แรเงาสองแหง่ในแต่ละรูป 

พื �นที�แรเงาตามแนวนอนแสดงถึงช่วงความเชื�อมั�นสําหรับสมรรถนะ

ด้านการอ่านของโรงเรียนของท่าน  

ส่วนพื �นที�แรเงาตามแนวตั �งแสดงถึงช่วงความเชื�อมั�นสําหรับค่าดัชนี 

ESCS ของโรงเรียนของท่าน 

พื �นที�ที�ทับซ้อนกันแสดงถึงบริเวณที�ผลลัพธ์ของโรงเรียนของท่าน

น่าจะตกอยู่ ในส่วนนี�ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 95 หากทําการทดสอบ 

PBTS ซํ �า ๆ ภายในโรงเรียนของท่าน 

นอกจากนี� น่าจะเป็นประโยชน์ที�จะเปรียบเทยีบผลลพัธ์ของโรงเรียน

ของท่านไมเ่พียงแต่กับโรงเรียนทุกแห่งจากประเทศของท่านที�เข้าร่วม

ทดสอบ PISA ปี 2018 เท่านั�น แต่ยงัเป็นการเปรียบเทียบกับนักเรียน

ที�มีภูมิหลังทางเศรษฐฐานะที� ใกล้เคียงกบันักเรียนในโรงเรียนของท่าน  

ซึ�งเป็นส่วนที�นําเสนอในพื �นที�แรเงาตามแนวตั �ง

ระดับสมรรถนะของโรงเรยีนของทา่นเป็นอย่างไร
เมื�อเทียบกับโรงเรยีนอื�น ๆ ในพื �นที�แรเงานี� ? 
สมรรถนะของโรงเรยีนของท่านเป็นอยา่งไรเมื�อ
เทียบกับสมรรถนะที�คาดหวงั (เส้นทแยงมุม) เมื�อ
คํานึงถงึระดับสมรรถนะของนักเรยีนของท่าน ?

นอกจากนี� ยังน่าจะเป็นประโยชน์ที�จะเปรียบเทยีบผลลัพธ์ของ

โรงเรียนของทา่นกับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื �นที�แรเงาแนวนอน 

ซึ�งนักเรียนมสีมรรถนะใกล้เคียงกันแต่มีระดับเศรษฐฐานะที�

แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาโรงเรียนที�มีสมรรถนะใกลเ้คียงกัน  

โรงเรียนของท่านมีระดับเศรษฐฐานะที�สูงกว่าหรือตํ �ากว่า ?

รูปที� 3.10 และ 3.11 แสดงสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์

และด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนของท่านในบริบท

ทางเศรษฐกจิและสังคมของโรงเรียนทั �งหมดในประเทศ

ของท่านที�เข้าร่วม PISA ปี 2018

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021
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รูปที� 3.9 แสดงสมรรถนะด้านการอ่านของโรงเรียนของท่านในบริบททางเศรษฐกิจและสงัคม
ของโรงเรียนทั �งหมดในประเทศของท่านที�เข้าร่วม PISA ปี 2018

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021

หมายเหตุ: เครื�องหมายทึบแสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคัญทางสถติิ

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD  ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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รปูที� 3.10 แสดงสมรรถนะด้านคณิตศาสตรข์องโรงเรยีนของท่านในบรบิททางเศรษฐกิจ
และสงัคมของโรงเรยีนทั �งหมดในประเทศของท่านที�เข้ารว่ม PISA ปี 2018

หมายเหตุ: ขนาดของจุดจะเป็ นสัดส่วนกับจํานวนนักเรยีนที �เข้ารว่มการประเมินของโรงเรยีนนั�น
ที�มา: ข้อมูลสําหรบัโรงเรยีนในประเทศของท่านไดม้าจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ป ี 2018,  oecd.org/pisa/data

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021
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รูปท �ี 3.11 แสดงสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนของท่านในบริบททางเศรษฐกิจ
และสงัคมของโรงเรียนทั �งหมดในประเทศของท่านที�เข้าร่วม PISA ปี 2018

หมายเหตุ: ขนาดของจุดจะเป็นสัดส่วนกับจํานวนนักเรียนที�เข้าร่วมการประเมินของโรงเรียนนั�น
ที�มา: ข้อมลูสําหรับโรงเรียนในประเทศของทา่นได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมลู PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data
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ตามคําจํากัดความของ PISA นักเรียนที� “มีความยืดหยุน่ทาง

วิชาการ” (academically resilient) คือนักเรียนด้อยโอกาส

ที�มีระดับเศรษฐฐานะอยู่ ในกลุม่ 25% ล่างสุดในประเทศของตน 

แต่มีสมรรถนะในระดับ 3 ขึ �นไปในทกุด้านของ PISA

ความแปรผนัในสัดส่วนของนักเรียนที�มีความยดืหยุน่ทางวิชาการ 

(academically resilient) ตามแต่ละประเทศและตามเวลา

มักสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในผลลัพธ์ที�นักเรียนทุกคน

ได้รับโดยเฉลี�ย สัดส่วนที�น้อยที�สุดของนักเรียนที�มีความยดืหยุน่ 

(resilient)  จะพบในประเทศที�นักเรียนมสีมรรถนะโดยเฉลี�ยตํ�า

แม้แต่ ในกลุม่ของนักเรียนที�มีความได้เปรียบเชิงโอกาสมากกว่า 

ในขณะเดียวกัน ความแปรผันดังกล่าวยงัสะท้อนให้เห็นถึง

ความไม่เสมอภาคในการกระจายโอกาสในการเรียนรู้กนัอีกด้วย 

ข้อมูลของ PISA แสดงให้เห็นวา่ 
หลายประเทศสามารถเพิ�มสัดส่วนของ
นักเรยีนที�มีความยดืหยุน่ทางวชิาการใน
กลุม่นักเรยีนที�มีระดับเศรษฐฐานะตํ�า 

ความเป็นไปได้ที�นักเรียนที�ด้อยโอกาสจะมคีวามยืดหยุน่ทางวิชาการ

ไม่เพียงแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเท่านั�น แต่ยังแตกต่าง

กันไปในแต่ละโรงเรียนภายในระบบการศึกษานั�น ๆ ด้วย 

การวิเคราะหเ์ชิงลึกโดยใช้ข้อมูล PISA ปี 2012 และ ปี 2015 

ได้มุง่เน้นไปที�กลุม่ประเทศและเศรษฐกิจที�นักเรียนด้อยโอกาส

อย่างน้อย 5% มีความยืดหยุน่ทางวิชาการ

การวิเคราะห์ ได้ชี �ให้เห็นถงึลักษณะบางอย่างที�พบบ่อยในสภาพ

แวดล้อมของโรงเรียนที�ช่วยให้นักเรียนด้อยโอกาสประสบความสําเร็จ

ในระบบการศึกษาส่วนใหญ่ที�นํามาวิเคราะห์ โรงเรียนที�นักเรียน

รายงานมบีรรยากาศทางระเบยีบวินัย (Disciplinary climate) ที�ดีกว่า

จะมีความเป็นไปได้ที�นักเรียนด้อยโอกาสจะมีความยดืหยุน่สูงกว่า

โรงเรียนที�มีสภาพแวดลอ้มที�วุ่นวายมากกว่า   แม้ว่าจะคํานึงถึง

ความแตกต่างในระดับเศรษฐฐานะของนักเรียนและโรงเรียน 

และคุณลกัษณะส่วนบุคคลอื�น ๆ ของนักเรียนที�อาจจะมีความสัมพันธ์

กับความยดืหยุน่แล้วก็ตาม 

การเข้าเรียนในชั �นเรียนที�มีระบบระเบยีบเป็นประโยชน์กับนักเรียน

ทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งนักเรียนที�มีความเสี�ยงและเปราะบางในทาง

วิชาการมากที�สุด  ชั �นเรียนที�มีระบบระเบยีบจะช่วยให้นักเรียนจะ

สามารถตั �งใจและจดจ่ออยูก่ับบทเรียนและครูจะสามารถให้คําแนะนํา

ที� ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปได้  ความสัมพันธ์ที�คล้ายคลงึกันนี�ยังพบในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลสัดส่วนของนักเรียนที� ไม่ได้หยุดไปโรงเรียนในช่วงสอง

สัปดาห์ก่อนการทดสอบ PISA ซึ�งเป็นตัวบง่ชี �อีกประการหนึ�งของ

บรรยากาศ (เชิงบวก) ของโรงเรียน 

ในทางตรงกนัข้ามพบว่า   ความเป็นไปได้ที�นักเรียนที�ด้อยโอกาสจะมี

ความยืดหยุน่ทางวิชาการมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับจํานวน

ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัตถุที�มีอยู่ ในโรงเรียนของพวกเขา

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 

ประเทศและโรงเรียนที�นักเรียนด้อยโอกาสประสบความสาํเร็จ 
oe.cd/il/succeed
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3.10 แนวโน้มสมรรถนะของนักเรยีน

แนวโน้มสมรรถนะของนักเรยีนเป็นตัวบ่งชี �ที�

มีประโยชน์ในการสะท้อนให้เห็นวา่ โรงเรยีน 
ของท่านมกีารพัฒนาหรอืไม่และอย่างไรเมื�อ
เวลาผ่านไป

เพื�อให้การเปรียบเทียบผลลัพธ์มคีวามหมาย  จงึจําเป็น

ต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขต่อไปนี� 

• ประการแรก  การทดสอบที�มีความต่อเนื�องต้องมีขอ้สอบที� ใช้

ร่วมกันในจํานวนที�เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ เพื�อให้สามารถ

รายงานผลลพัธ์ ในมาตรวัดหรือหน่วยเดียวกันได้

• ประการที�สอง กลุม่ตัวอย่างนักเรียนในการทดสอบที�มีความ

ต่อเนื�องจะต้องเป็นตัวแทนประชากรเป้าหมายเดียวกันทกุครั �ง

และผลลัพธท์ี�มาจากกลุม่ตัวอย่างที�เป็นไปตามมาตรฐานของ

PISA for Schools เท่านั�น  ที�จะสามารถนํามาใช้เปรียบเทยีบ

กันได้ระหว่างปี

• ประการที�สาม เงื�อนไขการทดสอบในแต่ละรอบจะต้องมคีวาม

คล้ายคลงึกันมากพอเพื�อให้สมรรถนะที� ได้จากการทดสอบ

สะท้อนถึงความสามารถบนพื �นฐานเดียวกนั

• ประการที�สี� การรายงานสมรรถนะของนักเรียนต้องใช้หน่วยวัด

เดียวกัน

เนื�องจากการทดสอบ PISA for Schools ได้เปลี�ยนการทดสอบ

จากบนกระดาษไปเป็นการทดสอบแบบดิจิทัลในปี  2019 ดังนั�น 

หน่วยวัดที� ใช้ ในการรายงานผลจึงต้องถูกประมาณขึ �นใหม่ 

และส่งผลให้ ไม่สามารถเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ PISA 

สําหรับโรงเรียนที�ทําบนกระดาษซึ�งดําเนินการมากอ่นหน้านี� ได้

รูปที� 3.12, 3.13 และ 3.14 แสดงการเปลี�ยนแปลงโดยเฉลี�ย

ของสมรรถนะของโรงเรียนของท่านเมื�อเวลาผ่านไป  ซึ�งสะท้อนให้

เห็นว่า โรงเรียนของท่านมีสมรรถนะที�ดีขึ �น แย่ลงหรือไม่เปลี�ยนแปลง   

นอกจากระดับสมรรถนะของโรงเรียนของท่านแล้ว ยงัแสดงช่วง

ความเชื�อมั�น 95% ของระดับสมรรถนะดังกลา่วอีกด้วย 

หากช่วงความเชื�อมั�นของ 2 ปีมีการซ้อนทับกัน ย่อมไม่สามารถบอก

ได้ว่า  ความแตกต่างของระดับสมรรถนะใน 2 ปีนั�นมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ
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รูปที� 3.12 แนวโน้มสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียน 
(พร้อมกับช่วงความเชื�อมั �นที� 95% สาํหรับโรงเรียนของท่าน) 

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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รูปที� 3.13 แนวโน้มสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
(พร้อมกับช่วงความเชื�อมั�น 95% สาํหรับโรงเรียนของท่าน)

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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รูปที� 3.14 แนวโน้มสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
(พร้อมกับช่วงความเชื�อมั�น 95% สาํหรับโรงเรียนของท่าน)

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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บทนี�จะนําเสนอภาพรวมของแรงบันดาลใจที�จะบรรลเุป้าหมาย ทัศนคติต่อการเรยีนรู ้และการรบัรู้
เกี�ยวกับสภาพแวดล้อมการเรยีนรูข้องนักเรยีน ผลการศึกษาของ PISA แสดงให้เห็นวา่ การเข้าใจวา่
นักเรยีนรูสึ้กอย่างไรเกี�ยวกับการใช้ชีวติประจําวนัของตนเองและเมื�ออยูท่ี� โรงเรยีนสามารถอธิบาย 
สมรรถนะและผลลพัธ์ ในการดํารงชีวติในอนาคตของพวกเขาได้

ทัศนคติและการรับรู้ของนักเรียนมีความเกี�ยวข้องกับสมรรถนะของ

พวกเขาอยา่งไร ?

นักเรียนในโรงเรียนของท่านตอบคําถามหลายข้อเกี�ยวกับการรับรู้ว่า

สมรรถนะด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร ์

มีประโยชน์อย่างไรต่อแผนการเรียนและแผนการประกอบอาชีพของ

พวกเขา  คําถามเหล่านี�สามารถเป็นตัวทํานายที�สําคัญสําหรับการเลือก

หลักสูตรการเรียน การเลือกอาชีพ และสมรรถนะในการทํางาน อีกทั �ง

ยังให้ข้อมลูเชิงลึกที�น่าสนใจเกี�ยวกับแรงบันดาลใจที�จะบรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี� ขอ้มูล PISA ยงัแสดงให้เห็นว่า   แรงบนัดาลใจที�อยู่ ใน

ระดับตํ�า มีความสัมพันธ์กบัสมรรถนะที�อยู่ ในระดับตํ �าด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี� นักเรียนยงัตอบคําถามหลายขอ้เกี�ยวกับ 

“การับรู้ความสามารถของตนเอง” (self-efficacy) 

ซึ�งเป็นคําที� ใช้อธิบายความเชื�อของนักเรียนที�ว่า  พวกเขาสามารถ

สร้างผลลพัธท์ี�ต้องการผา่นการกระทําของตนเองได้ เช่น 

การแก้�ญหาที�ยากหรือการบรรลเุป้าหมายส่วนตัว 

สิ�งนี�สามารถเป็นแรงจูงใจที�ทรงพลังในการผลกัดันสู่การปฏิบัติ

หรือบากบั�นเมื�อต้องเผชิญกับความยากลําบาก
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ผูเ้รียนที�ประสบความสําเร็จมักเชื�อในสมรรถภาพของตนเองหรือ

มั�นใจในความสามารถในการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ

บางคนอาจจะตั �งคําถามวา่ความเชื�อของนักเรยีน
เกี�ยวกับความสามารถของพวกเขาสะทอ้นถึง
สมรรถนะของพวกเขาหรอืไม่ ? อย่างไรก็ตาม 
งานวจิัยได้แสดงให้เห็นวา่  ความเชื�อมั�นสามารถ
ช่วยผลกัดันให้เกิดความสําเร็จในการเรยีนรู้ ได้
จรงิ  ไม่ ใช่แค่การสะท้อนสิ�งที�มอียูแ่ล้ว 

นักเรียนต้องเชื�อมั�นในขีดความสามารถของตนเองก่อนที�จะทําการ

ลงทุนในกลยทุธ์การเรียนรู้ที�จะช่วยให้พวกเขาบรรลุถงึสมรรถนะ

ที�สูงขึ �น ข้อเท็จจริงคือสมรรถภาพของตนเองที�สูงขึ �น 

(ซึ�งก็คือการเพิ�มขึ �นหนึ�งหน่วยในดัชนีสมรรถภาพของตนเอง) 

มีความสัมพันธ์กบัการเพิ�มขึ �นของสมรรถนะด้านการอ่านถึง 9 จุด 

เมื�อพิจารณาจากขอ้มูล PISA ของประเทศ OECD ในปี 2018

นอกจากนี� การรับรู้สมรรถภาพของตนเองในทางคณิตศาสตร์

ยังเป็นตัวทํานายสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที�ดีที�สุดตัวหนึ�ง 

เมื�อพิจารณาจากขอ้มูล PISA ในปี 2012 (ปีลา่สุดที�มี ให้สําหรับดัชนีนี�) 

โดยสามารถอธบิายความผันผวนได้ถึงร้อยละ 28 ของความผันแปร

ของสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ในกลุม่ประเทศ OECD 

และมีความสัมพันธ์กับการเพิ�มขึ �นของสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์

ถึง  49 จดุ ซึ�งเทียบได้เท่ากับการได้เรียนหนังสือเพิ�มขึ �นอีก 1 ปี

ในท้ายที�สุด นักเรียนที�มีการรับรู้สมรรถภาพของตนเองอยู่ ในควอร์ ไทล์

สูงสุดของประเทศจะมีสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี�ย

ถึง 41 คะแนน เมื�อพิจารณาจากขอ้มูล PISA ในปี 2015 

(ปีล่าสุดที�มี ให้สําหรับดัชนีนี�)   แมว้่าการรับรู้สมรรถภาพของตนเอง

ในทางวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้เพียง 6% ของความแปรผันในสมรรถนะ

ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ในส่วนต่อไปนี� ทา่นจะได้เห็นผลลัพธ์ของโรงเรียนของท่าน

ในแง่ของแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการรับรู้

สมรรถภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร ์

หากท่านต้องการสํารวจผลลัพธข์องด้านคณิตศาสตร ์

ท่านสามารถทําได้ ในแดชบอร์ดดิจิทัลของ PISA for Schools 

ซึ�งจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี� 
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�จจัยที�สําคัญที�สุดประการหนึ�งที�เกี�ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ�ทางการเรยีนและการดํารงชีวติของ
นักเรยีน คือแรงบันดาลใจที�จะบรรลุเป้าหมาย 
ในหลาย ๆ กรณี คนที�มีพรสวรรค์น้อยกวา่แต่มี
แรงบันดาลใจที�จะบรรลุเป้าหมาย มากกวา่มี
แนวโน้มที�จะประสบความสําเร็จมากกวา่คนที�มี
พรสวรรค์  แต่ ไม่สามารถตั �งเป้าหมายให้ตัวเอง
และจดจอ่อยูก่ับการบรรลุเป้าหมายเหล่านั�นได้

แรงผลักดันดังกล่าวอาจมาจากแหล่งกําเนิดภายในหรือภายนอกตัว

นักเรียนเอง  แรงบันดาลใจที�จะบรรลุเป้าหมายจะเกิดขึ �นจากภายใน

เมื�อได้รับการจดุประกายจากความสนใจหรือความเพลิดเพลินในการ

ทํางาน แรงจูงใจรูปแบบนี�เป็น�จจยัภายในส่วนบุคคลไม่ ใช่ผลจาก

แรงกดดันจากภายนอกหรือแรงผลกัดันเพื�อแสวงหาผลตอบแทนใด ๆ 

ที�มาจากภายนอก 

แรงบันดาลใจจะมาจากภายนอกเมื�อมันมาจากภายนอกตัวบุคคล 

แรงบันดาลใจภายนอกอาจมาจากความกงัวลทางสังคม เช่น 

ไม่อยากทําให้พ่อแมผ่ิดหวัง หรือจากความอยากได้รางวัล เช่น 

คะแนนดี ๆ หรือคําชมจากครู เป็นต้น

งานวิจยัแสดงให้เห็นว่า แรงบันดาลใจภายในและความสําเร็จเป็นสิ�งที�

เสริมแรงซึ�งกันและกัน แรงบนัดาลใจภายในช่วยเพิ�มการมีส่วนร่วม

และอาจเกี�ยวข้องกบัแนวคิดของความเชี�ยวชาญในการทํางาน 

ซึ�งหมายถึงความปรารถนาที�จะทํางานหนักเพื�อเชี�ยวชาญในงานนั�น ๆ 

ในทางตรงกนัข้าม ผลกระทบของแรงบันดาลใจภายนอกต่อ

ความสําเร็จยงัไมม่ีความชัดเจน ตัวอย่างเช่น การเน้นการแข่งขัน

มากเกินไปอาจทําลายแรงจูงใจจากภายในและสร้างความวิตกกงัวลได้ 

อีกทั �งความกดดันที�จะได้คะแนนสูงขึ �นและความกังวลเกี�ยวกับการได้

เกรดไม่ดีเป็นสาเหตุของความเครียดที�มกัถูกอ้างถงึโดยเด็กและวัยรุ่น

ที�อยู่ ในวัยเรียนมากที�สุด

การที�นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากแรงผลักดันภายในหรือภายนอก

ในระดับใดนั�นอาจแตกต่างกันไปขึ �นอยูก่ับเพศของนักเรียน 

โดยมักพบว่า  เด็กผูห้ญิงชอบอา่นหนังสือมากกว่าซึ�งเป็นส่วนประกอบ

ของแรงผลกัดันที�มาจากภายในของเด็กผูห้ญงิเอง ในขณะทีเด็กผูช้าย  

มักจะมีทัศนคติที�ดีต่อการแขง่ขันมากกว่า

หลักฐานเชิงประจักษ์บ่งชี �ว่า   ความแตกต่างระหว่างเพศของทัศนคติ

ต่อการแข่งขนัอาจก่อตัวขึ �นตั �งแต่เนิ�น ๆ และคงอยูต่่อไป 

แม้ว่าขนาดของความแตกต่างนี�จะเกี�ยวข้องกับบรรทดัฐานทางสังคม

ที�แพร่หลายในแต่ะละประเทศหรือระบบเศรษฐกิจก็ตาม

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 

แรงบันดาลใจที�จะมีความเชี�ยวชาญ
ในการทํางานของนักเรียน 
oe.cd/il/PISA18vol2
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4.1 แรงบันดาลใจในการเรยีนวิทยาศาสตร์

แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์หมายถึง ระดับที�นักเรียนเชื�อว่า

วิทยาศาสตร์มคีวามเกี�ยวข้องกับอาชีพและการศึกษาในอนาคตของ

พวกเขา และที�สําคัญ แรงบนัดาลใจดังกล่าวมคีวามสัมพนัธ์กับ

สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างเสมอมา

รูปที� 4.1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนในโรงเรียนของท่านตอบคําถาม

4 ข้อเกี�ยวกับแรงบนัดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร 

คําถามเหลา่นี� ให้ความสําคัญกับการที�พวกเขาเห็นว่าวิทยาศาสตร์มี

ความสําคัญต่อชีวิตของพวกเขาเองอยา่งไร เมื�อพวกเขากา้วไปสู่

การศึกษาในระดับที�สูงขึ �นและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

แท่งกราฟแสดงถึงสัดส่วนของนักเรียนในโรงเรียนของท่าน

ที�เห็นด้วยอยา่งยิ�งหรือเห็นด้วยกับคําชี �แจงแต่ละขอ้ 

ตัวเลขยังแสดงสัดส่วนเฉลี�ยในประเทศของท่านและในกลุม่

ประเทศ OECD ใน PISA ปี 2015 (ปีล่าสุดที�มี ให้สําหรับ

รายการเหลา่นี�) เครื�องหมายทึบสําหรับประเทศของท่าน

หรือกลุม่ประเทศ OECD ระบุว่า 

โรงเรียนของท่านแตกต่างจากแต่ละกลุม่อย่างมนัียสําคัญทางสถติิ

ที�ระดับความเชื�อมั�น 95% หรือไม่

รูปที� 4.1 แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
(นักเรียนที�เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ�ง)

หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงโดยเครื�องหมายทบึ 

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2015, oecd.org/pisa/data
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ข้อมูล PISA แสดงให้เห็นว่า แรงบันดาลใจที�จะบรรลเุป้าหมายใน

แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความแตกต่างนี�อาจจะ

สะท้อนถึงหลายสิ�งหลายอย่างนอกจากความแตกต่างกนัของ

แรงบันดาลใจ ยกตัวอย่างเช่น ความแตกต่างนี�อาจสะทอ้นให้เห็นถึง

ความแตกต่างระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการยอมรับ

ความทะเยอทะยานและแสวงหาความสําเร็จส่วนตัว หรือมมุมองที�

แตกต่างกันเกี�ยวกับพฤติกรรมที�สะท้อนถงึแรงบันดาลใจที�สูงและตํ�า

แรงบันดาลใจไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของนักเรียนมากนัก

เมื�อพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างประเทศ  แต่อยา่งไรก็ตาม 

เมื�อพิจารณาภายในระบบการศึกษา  พบว่า 

แรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะของนักเรียน

นอกจากจะเกี�ยวข้องกับสมรรถนะที�ดีขึ �นแล้ว แรงบนัดาลใจที�มากขึ �น

ยังเกี�ยวข้องกับความวิตกกังวลที�สูงขึ �น โดยเมื�อพิจารณาภายใน

ประเทศต่าง ๆ พบว่า  

แรงบันดาลใจและความวิตกกังวลมคีวามสัมพันธ์กัน 

แรงบันดาลใจที�จะบรรลุเป้าหมายที�มากขึ �นมักเกี�ยวข้องกับความวิตก

กังวลที�เกิดจากภาระงานที� โรงเรียนที�สูงขึ �น

ในเกือบทุกประเทศและระบบเศรษฐกจิ นักเรียนที�รายงานว่าต้องการ

ผลการเรียนสูงสุดในหลักสูตรส่วนใหญห่รือทั �งหมดมักจะรายงานว่า

รู้สึกวิตกกังวลมากแมว้่าพวกเขาจะเตรียมตัวอย่างดีสําหรับการ

ทดสอบก็ตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบันดาลใจและความวิตกกังวลของนักเรียน

อาจขึ �นอยูก่บัลกัษณะของแรงบันดาลใจ

นักเรยีนที�มีแรงบันดาลใจจากภายนอกต้องการ
ที�จะทําได้ดีเพราะพ่อแม่ คร ูและคนรอบข้าง
ตั �งความคาดหวงัไวสู้งสําหรบัพวกเขา 
แต่นักเรยีนที�มีแรงบันดาลใจภายในมี
ความคาดหวงัสูงสําหรบัตัวเองและต้องการทําให้
ความคาดหวงัเหล่านั�นเป็นจรงิสําหรบัตัวเอง
ไม่ ใช่เพื�อคนอื�น

นักเรียนสามารถมแีรงบันดาลใจทั �งสองประเภทพร้อมกันได้ 

ซี�งนักเรียนบางคนอาจนําแรงบันดาลใจจากภายนอกเข้ามาเป็น

แรงบันดาลใจภายในของตนเองถึงขั �นทําใหค้วามคาดหวังของคนอื�น

เหล่านั�นกลายเป็นความคาดหวังของตัวเอง 

แต่แรงบันดาลใจภายนอกสามารถนําไปสู่ความเครียดและความวิตก

กังวลได้  เนื�องจากนักเรียนกลัวความอับอายและการตําหนิจากผูอ้ื�น

หากพวกเขาลม้เหลว นักเรียนเหลา่นี�อาจมีแนวโน้มที�จะเป็นผูย้ดึถือ

ในความสมบูรณ์แบบ  และในที�สุดก็ต้องทนทกุข์ทรมานจาก

ความท้อแท้ การขาดความมั�นใจ และความเหนื�อยหน่าย

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 

การที�แรงบันดาลใจมีความสมัพันธ์กับสมรรถนะและความวิตกกังวลของนักเรียน
oe.cd/il/motivation
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4.2 ความเชื�อมั�นในสมรรถภาพของตนเองของนักเรยีน

รูปที� 4.2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนในโรงเรียนของท่านตอบคําถาม 

8 ข้อเกี�ยวกับสมรรถภาพของตนเองในด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร 

พวกเขาถูกถามว่าพวกเขารู้สึกมั�นใจแค่ไหนที�ต้องทํางานทาง

วิทยาศาสตร์แต่ละอย่างที�กล่าวถึงในรูป 

ค่าที�รายงานในรูปแสดงถึงสัดส่วนของนักเรียนที�ตอบว่า

พวกเขาสามารถทํางานได้อยา่งง่ายดายหรือใช้ความพยายาม

เพียงเล็กน้อย

เพื�อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง (self-efficacy) ในด้านวิทยาศาสตร์และสมรรถนะ

ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ผลลัพธ์ ได้ถูกจดัแสดงสําหรับ

นักเรียนที�มีสมรรถนะในด้านวิทยาศาสตร์สูงสุดและตํ�าสุด

แยกจากกัน (เช่น กลุม่นักเรียนร้อยละ 25 สูงสุดและร้อยละ 25 

ตํ �าสุดของสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์) 

ในขณะที�คําตอบของนักเรียนที�มีต่อรายการต่าง ๆ จะถกูใช้เพื�อสร้าง

ดัชนีสมรรถภาพของตนเองในด้านวิทยาศาสตร์ รูปที� 4.2 

จะนําเสนอรายการทีละรายการเพื�อแสดงให้เห็นว่า   หากแต่ละรายการ

กําหนด�ญหาทางวิทยาศาสตร์ ไว้อย่างชัดเจน (เช่นการอธิบายว่า

แผ่นดินไหวแบบใดที�เกิดขึ �นบ่อยครั �งในบางพื �นที�มากกว่าพื �นที�อื�น ๆ)  

โดยส่วนใหญ่แลว้ ความเชื�อมั�นของนักเรียนที�มีสมรรถนะตํ �าสุด

และสูงสุดมีความคล้ายคลึงกนัอย่างไร อย่างไรก็ตามเมื�อนักเรียนต้อง

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กบับริบทที�แตกต่างกัน ซึ�งเป็นไปตามกรอบ

ความสามารถที�อยูเ่บื �องหลังการทดสอบแต่ละชุด กลบัพบว่า 

กลุม่นักเรียนที�มีสมรรถนะตํ�าที�สุดจะมีความมั�นใจที�น้อยกว่าอยา่งมาก 

เครื�องหมายทึบบง่ชี �ว่า   นักเรียนที�มีสมรรถนะสูงสุดและตํ�าสุดมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที�ระดับความเชื�อมั�น 95%
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หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงโดยเครื�องหมายทบึ

รูปที� 4.2 ความเชื�อมั�นในสมรรถภาพของตนเองของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์สาํหรับโรงเรียน
ของท่าน และสาํหรับกลุ่มนักเรียนที�มีสมรรถนะสูงสุดและตํ�าสุด (นักเรียนเชื�อว่าพวกเขาสามารถ
ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างง่ายดายหรือใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย)
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การรับรู้สมรรถภาพของตนเองในด้านวิทยาศาสตร์หมายถงึ การตัดสิน

ที�คํานึงถงึอนาคตเกี�ยวกับความสามารถของบคุคลหนึ�งในการบรรลุ

เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ�งในบริบทที�เจาะจง โดยที�การบรรลเุป้าหมาย

เหล่านี�ต้องใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เช่น 

การอธิบายปรากฏการณ์ด้วยหลกัวิทยาศาสตร ์

การประเมนิและออกแบบการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร ์

หรือการตีความข้อมูลและหลักฐานด้วยหลกัวิทยาศาสตร์

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที�ดีขึ �น  นําไปสู่การรับรู้สมรรถภาพใน

ตนเองในระดับที�สูงขึ �นผ่านการตอบรับเชิงบวกที� ได้รับจากครู เพื�อน 

และผูป้กครอง รวมถงึอารมณ์เชิงบวกที�เกี�ยวข้อง  ในขณะเดียวกัน

นักเรียนที�มีการรับรู้สมรรถภาพในตนเองตํ�าก็มีความเสี�ยงสูงที�จะมี

ผลการเรียนไม่ดี ในด้านวิทยาศาสตร์แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถ

ก็ตาม

หากนักเรยีนไม่เชื�อในความสามารถของตนเอง
วา่จะทํางานชิ �นใดชิ �นหนึ�งได้สําเร็จพวกเขาอาจ
ไม่ ใช้ความพยายามที�จําเป็นในการทํางานให้
สําเร็จ ในขณะเดียวกัน การขาดการรบัรู้ ใน
สมรรถภาพของตนเองจะกลายเป็นคําพยากรณ์
ที�เป็นความจรงิ  การรบัรูส้มรรถภาพของตนเอง
ในด้านวทิยาศาสตร์ ไม่เพียงเกี�ยวขอ้งกับ
สมรรถนะของนักเรยีนเทา่นั�น  แต่ยังรวมถึง
การเลือกอาชีพและการเลือกหลกัสูตรการศึกษา
ของพวกเขาด้วย

ในขณะที�เด็กที�อายุน้อยกว่ามักมีความเชื�อมั�นในเชิงบวกเกี�ยวกับ

ความสามารถทั�วไปของตนมากกว่าเด็กโต แต่การรับรู้สมรรถภาพ

ของตนเองเฉพาะด้านก็มีแนวโน้มที�จะเพิ�มขึ �นตามอายุ 

สิ�งนี�สามารถสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที�ว่า เมื�อเด็กเข้าใจและ

ตีความคําติชมที� ได้รับจากพ่อแม่ เพื�อน หรือครูได้ดีขึ �น 

พวกเขาจะประเมินตนเองได้แมน่ยําและเป็ นจริงมากขึ�น

ข้อมูล PISA   แสดงให้เห็นว่าการรับรู้สมรรถภาพของตนเองใน

ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ

ด้านวิทยาศาสตร์เฉลี�ยของประเทศ  แต่ระดับของการรับรู้

สมรรถภาพของตนเองมแีนวโน้มที�จะมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก

กับร้อยละของนักเรียนที�คาดหวังจะประกอบอาชีพที�เกี�ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ นอกจากนี� ข้อมูลยงัแสดงให้เห็นว่า

เด็กผูห้ญงิมีแนวโน้มที�จะมีการรับรู้สมรรถภาพของตนเองในด้าน

วิทยาศาสตร์ตํ�ากว่าเด็กผูช้าย

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 

การรับรูส้มรรถภาพของตนเองในด้านวิทยาศาสตร ์
oe.cd/il/PISA15vol1
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4.3 ความรูส้กึของนักเรยีนที�มีต่อแนวทางการสอน

แม้ว่าจะไม่มีวิธกีารสอนที� “ดีที�สุด” เพยีงวิธเีดียว แต่ครูต้องตัดสินใจ

ว่าจะใช้วิธกีารสอนแบบใดในแต่ละบทเรียน และจะจัดสรรเวลา

ให้กับแต่ละวิธมีากน้อยเพียงใด ครูต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ 

เช่น พวกเขาจะทุม่เทเวลาให้กบัการตั �งเป้าหมาย 

การอธิบายและการตั �งคําถามมากน้อยแค่ไหน 

พวกเขาจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการสนับสนุนนักเรียน

ที�มี�ญหาและใหข้้อเสนอแนะ อีกทั �งจะให้ความสําคัญกับการกระตุน้

การเรียนรู้ของนักเรียนมากน้อยเพียงใด 

รวมถึงจะทําให้บทเรียนของนักเรียนมีความยืดหยุน่เพียงใด 

ยิ�งไปกว่านั�น ครูต้องตัดสินใจว่าจะผสมผสานแนวทางการสอน

ที�แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและเมื�อใด:  ครูสามารถนําเอากลยุทธ์

การสอนทั �งหมดมาผสมผสานกนัได้ตลอดทั �งภาคการศึกษา 

หรืออาจจะนําเอากลกยุทธ์การสอนหลายแบบมาผสมผสานกัน

ในบทเรียนใดบทเรียนหนึ�งก็ ได้

รูปที� 4.3 แสดงร้อยละของนักเรียนที�รายงานว่า 

แนวทางการสอนที�เฉพาะเจาะจงเกดิขึ �นในทุกบทเรียนหรือในหลาย

บทเรียน รูปนี�ยังจัดกลุม่แนวทางการสอนออกเป็นสองกลุม่ 

โดยกลุม่หนึ�งจะแสดงลกัษณะการสอนที�พร้อมปรับตัว (adaptive 

teaching) และอีกกลุม่หนึ�งแสดงลักษณะการสอนโดยมีผูส้อนกํากับ 

(teacher-directed instruction) นอกจากนี� เพื�อสร้างบริบทให้กับ

ผลลพัธ์ของโรงเรียนของท่าน รูปนี�ยังแสดงใหเ้ห็นว่า 

นักเรียนในโรงเรียนอื�น ๆ ในประเทศของท่านและในกลุม่ประเทศ 

OECD ตอบคําถามเดียวกันใน PISA ปี 2018 อย่างไร  

เครื�องหมายทึบแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลสําหรับ

ประเทศของทา่นหรือกลุม่ประเทศ OECD กับโรงเรียนของท่าน

มีนัยสําคัญทางสถติิที�ระดับความเชื�อมั�น 95%
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รูปที� 4.3 แนวทางการสอน
(นักเรียนสงัเกตพฤติกรรมเหล่านี� ในทุกบทเรียนหรือในหลายบทเรียน) 

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021

หมายเหตุ: เคร � ืองหมายทึบแสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท�ีมา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD  ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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ข้อมูล PISA แสดงให้เห็นวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครกูับนักเรยีนในเชิงบวก
และสรา้งสรรค์  มีความสัมพนัธ์กับสมรรถนะ
ที�ดีขึ �นในวชิาคณิตศาสตร์
และอาจเป็นตัวขับเคลื�อนสําคัญที� โรงเรยีน
สามารถใช้ ในการส่งเสรมิสุขภาวะทางสังคม
และอารมณ์ของนักเรยีนได้อกีด้วย

โดยเฉลี�ยในประเทศ OECD เมื�อเปรียบเทยีบนักเรียนที�มีเศรษฐฐานะ 

ใกล้เคียงกนั นักเรียนที�ถูกระบุว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที�ดีกับคร ู

มีแนวโน้มที�จะรายงานว่าพวกเขามีความสุขที� โรงเรียน หาเพื�อนได้ง่าย

ที� โรงเรียน รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ�งของโรงเรียน และพอใจกับโรงเรียน 

ของพวกเขา นอกจากนี� พวกเขายังมี โอกาสน้อยกว่าที�จะถูกระบุว่า 

รู้สึกเหงาที� โรงเรียนหรือรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกหรืออึดอัดใจและ

ไม่เป็นส่วนหนึ�งของโรงเรียน

ในโรงเรียนที�ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบันักเรียนดีกว่า 

นักเรียนมีโอกาสน้อยกว่าที�จะถกูรายงานว่าพวกเขามาโรงเรียนสาย

หรือขาดเรียนในช่วงสองสัปดาห์ก่อนการทดสอบ PISA

ยกตัวอย่างเช่น ในเกือบทุกประเทศและระบบเศรษฐกิจ เมื�อพิจารณา

ในกลุม่นักเรียนที�มีสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ใกลเ้คียงกันและ

ที�มีเศรษฐฐานะใกลเ้คียงกัน จะพบว่านักเรียนที�เข้าเรียนในโรงเรียน

ที�ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดีกว่าจะมีโอกาสน้อยกว่า

ที�จะถูกรายงานว่าพวกเขามาโรงเรียนสายในช่วงสองสัปดาห์ก่อน

การทดสอบ PISA

ข้อมูล PISA เผยว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนในโรงเรียนที�ครูเชื�อว่า

พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนมีความสําคัญพอ ๆ กบั

การได้รับความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างประเทศและ

ระบบเศรษฐกจิต่าง ๆ โดยพบว่า 

ข้อค้นพบดังกลา่วในประเทศที�อยู่ ในกลุม่ OECD เป็นจริงน้อยกว่า

ในประเทศและระบบเศรษฐกิจที�เข้าร่วมการทดสอบทั �งที�มีสมรรถนะ

ระดับสูงและระดับตํ�า 

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

การที�ความสมัพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนสง่ผลต่อสุขภาวะของนักเรียนที� โรงเรียน
oe.cd/il/wellbeing
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4.4 บรรยากาศทางระเบียบวินัย (Disciplinary climate) ในชั �นเรยีน

ข้อมูล PISA แสดงให้เห็นวา่ สภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี�เข้มแข็งและสนับสนุนการเรยีนรูข้องนักเรยีน
มีความสัมพนัธ์อย่างสมํ �าเสมอและหนักแน่นกับสมรรถนะที�ดีของนักเรยีนในระบบโรงเรยีนทั�วโลก 
นักเรยีนมกัจะแสดงสมรรถนะได้ดีเมื�อห้องเรยีนมรีะบบระเบียบและเมื�อครแูละนักเรยีนเป็นมิตร
และเกื �อกูลกัน

บรรยากาศที� โรงเรียนของทา่นเอื �อต่อการเรียนรู้หรือไม่?

นักเรียนที�เข้าร่วมการประเมนิ PBTS ได้ตอบคําถามหลายคําถาม

เกี�ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของพวกเขา คําถามชดุหนึ�งได้

รวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกับบรรยากาศความเป็นระบบระเบียบระหว่าง

ที�สอนโดยใช้ภาษาหลักในโรงเรียนของทา่น 

สําหรับการประเมนิ PISA  บรรยากาศทางระเบียบวินัยในชั �นเรียน

หมายถึง การลดเสียงรบกวนและความวุ่นวายใหน้้อยที�สุด 

การตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถ�งสิ�งที�ครู (และนักเรียน

คนอื�น ๆ ) พูดและสามารถมสีมาธิกบัการทํางานด้านวิชาการได้

รูปที� 4.4 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนในโรงเรียนของท่านตอบคําถาม 

5 ข้อเกี�ยวกับบรรยากาศความเป็นระบบระเบียบระหว่างที�สอน

โดยใช้ภาษาหลกั   โดยเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศของท่าน

และในกลุม่ประเทศ OECD ในการทดสอบ PISA ปี 2018 

รูปนี�แสดงจํานวนร้อยละของนักเรียนที�ประสบกับสถานการณ์

แต่ละอย่างในทกุบทเรียนหรือเกือบทุกบทเรียนในระหว่างการเรียน

การสอนภายในชั �นเรียน 

เครื�องหมายทึบแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างข้อมลูสําหรับ

ประเทศของทา่นหรือกลุม่ประเทศ OECD กับโรงเรียนของท่าน

มีนัยสําคัญทางสถติิที�ระดับความเชื�อมั�น 95%
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รูปที� 4.4 บรรยากาศความเป็นระบบระเบียบระหว่างที�สอนโดยใช้ภาษาหลัก 
(ในทุกบทเรียนหรือเกือบทุกบทเรียน)

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021

หมายเหตุ: เคร � ืองหมายทึบแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท�ีมา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD  ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA 2018, oecd.org/pisa/data
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ข้อมูลของ PISA แสดงให้เห็นว่า ประมาณหนึ�งในสามของความ

แปรผันในสมรรถนะของนักเรียนในแต่ละประเทศเป็นผลมาจาก

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและสองในสามมาจากความแตกต่าง

ภายในโรงเรียน  ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในแต่ละประเทศ

สามารถเห็นได้ชัดจากตัวแปรที�ประเมนิว่า บรรยากาศความเป็นระบบ

ระเบียบในห้องเรียนเอื �อต่อการเรียนรู้หรือไม่ได้ ดัชนีบรรยากาศ

ความเป็นระบบระเบียบสร้างขึ �นจากการรายงานผลของนักเรียน 

และค่าดัชนีที�สูงขึ �นสอดคล้องกบัการมีบรรยากาศในห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ที�ดีขึ �น

โดยเฉลี�ยประมาณหนึ�งในสิบ (9%) ของความแปรผันในบรรยากาศ

ความเป็นระบบระเบียบที�รายงานโดยนักเรียน เป็นผลมาจาก

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนส่วนความแปรผนัที�เหลือมาจาก

ความแตกต่างภายในโรงเรียนเดียวกัน  (แต่อาจมาจากชั �นเรียน

ที�แตกต่างกัน) ที�น่าสนใจคือประเทศที�มีสภาพบรรยากาศในห้องเรียน

วิทยาศาสตร์แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนมากที�สุดกลับไม่ ใช่ประเทศ

ที�ระดับสมรรถนะแตกต่างกันมากที�สุด

การศึกษาวจิัยชี� ให้เห็นวา่ ครทูี�มีประสบการณ์
มีประสิทธิภาพมากกวา่ แต่ก็มีคําอธิบาย
หลายประการวา่  เหตุใดจึงเป็นเช่นนั �น 
ไม่วา่จะเป็นเพราะครสูะสมทกัษะอันมีคุณค่า
และเก็บเกี�ยวโอกาสในการฝึกอบรมเพื�อพัฒนา
ทักษะวชิาชีพในระหวา่งที�ทํางาน หรอืเนื�องจาก
ครทูี�มีประสิทธิภาพน้อยที�สุดมีแนวโน้มที�จะออก
จากวชิาชีพครไูปตั�งแต่อายงุานยังน้อย 
ในขณะที�ครทูี�มีประสิทธิภาพมากกวา่ยังคงอยู่
ในวชิาชีพต่อไป 

เหตุผลที�เป็นไป ได้แต่ละขอ้เหล่านี�มีความหมายในเชิงนโยบายที�

แตกต่างกัน: ตั�งแต่การเพิ�มมาตรฐานการจ้างงาน 

การปรับปรุงการฝึ กอบรมครู 

การเพิ�มความน่าดึงดูดใจของวิชาชีพครู 

การทําให้แน่ ใจว่าครูมอืใหม่ได้รับการสนับสนุนใหส้ามารถเรียนรู้

เครื�องมือที�จําเป็นในการทํางานอย่างรวดเร็ว 

และการดําเนินมาตรการองกนัไม่ให้ครูที�ดีออกจากอาชีพคร ู

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 

ประสทิธิภาพของโรงเรียนและบรรยากาศในโรงเรียนเกี�ยวข้อง
กับประสบการณ์ของครูอย่างไร
oe.cd/il/schoolclimate
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4.5 ประสบการณ์ของนักเรยีนเกี�ยวกับการถูกกลั�นแกล้งในโรงเรยีน 

การกลั�นแกล้งในโรงเรยีนอาจส่งผลกระทบ
ระยะยาวต่อสุขภาวะทางจติใจของนักเรยีน 
(ทั �งตัวผูถู้กกระทําและผูก้ระทํา)  
ครอบครวัของพวกเขาและชุมชนโรงเรยีนนั�น

วัยรุ่นที�เคยมีประสบการณ์การถูกกลั�นแกล้ง  ไมว่่าจะในฐานะผูก้ระทํา

ความผิด เหยื�อ หรือทั�งคู ่มีแนวโน้มที�จะโดดเรียน เรียนไม่จบ  

ออกจากโรงเรียน  และมีสมรรถนะด้านวิชาการที�แย่กว่าเพื�อนนักเรียน

ที� ไม่มีความสัมพันธเ์ชิงขัดแย้งกับเพื�อนร่วมชั�นเรียน นอกจากนี�  

พวกเขายังมีแนวโน้มที�จะแสดงอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล  

มีความนับถือตนเองตํ�า รู้สึกโดดเดี�ยว  เปลี�ยนแปลงการรับประทาน

อาหาร  และสูญเสียความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ

นักเรียนที�เข้าร่วมการทดสอบ PBTS ถกูถามคําถามหลายข้อเกี�ยวกับ

สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนของพวกเขา คําถามชุดหนึ�งรวบรวมข้อมลู

เกี�ยวกับการกลั�นแกล้งประเภทต่าง ๆ ที�พวกเขาอาจเคยประสบที�

โรงเรียน การกลั�นแกล้งนั�นมีอยูห่ลายรูปแบบ

การกลั�นแกลง้ทางกายภาพ (ตี ต่อย หรือเตะ) และการกลั�นแกล้ง

ทางวาจา (การใช้คําหยาบคายหรือการล้อเลียน) ถือเป็ นรูปแบบของ

การกลั�นแกลง้โดยตรง

การกลั�นแกลง้เชิงสัมพันธ์หมายถึง ปรากฎการณ์ของการกีดกัน

ทางสังคมโดยที�เด็กบางคนถูกเพิกเฉย ถูกกีดกันไม่ ให้ร่วมเล่น

หรืองานเลี �ยงสังสรรค์ ถูกคนรอบข้างปฏิเสธ หรือตกเป็ นเหยื�อของ

การนินทา  และการสร้างความอับอายต่อหน้าสาธารณชนใน

รูปแบบอื�น ๆ

ในขณะที�วัยรุ่นใช้การสื�อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ �นเรื�อย ๆ 

การกลั�นแกลง้ทางอนิเทอร์เน็ตได้กลายเป็นความก้าวร้าวรูปแบบใหม่

ที�แสดงออกผ่านเครื�องมือออนไลน์โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถอื 

(เช่นการส่งข้อความผา่นการแชต เครือข่ายสังคมออนไลน์ และอีเมล)

การกลั�นแกลง้ประเภทต่าง ๆ เหล่านี�มักจะเกดิขึ �นควบคูก่นัไป PISA 

นิยามกรณีของการกลั�นแกล้งเป็น “บอ่ยครั �ง”  หากการกลั�นแกลง้

เกิดขึ �นอย่างน้อยสองถึงสามครั �งต่อเดือน
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รูปที� 4.5 การกลั�นแกล้งที� โรงเรียน
(เกิดขึ �นสองถึงสามครั �งต่อเดือนหรือสปัดาห์ละครั �งหรือมากกว่านั�น)

รูปที� 4.5 แสดงให้เห็นว่านักเรียนในโรงเรียนของท่านตอบคําถามจํานวนหกข้อเกี�ยวกับการกลั�นแกล้งที� โรงเรียนอยา่งไร 

เมื�อเทียบกับนักเรียนในประเทศของท่านและในกลุม่ประเทศ OECD (ขอ้มลูของประเทศและ OECDมาจากข้อมูล PISA ปี 2018) 

รูปนี�แสดงร้อยละของนักเรียนที�รายงานว่า ได้พบเห็นเหตุการณ์การกลั�นแกล้งกันที� โรงเรียนด้วยความถี�สองถงึสามครั �งต่อเดือน 

หรือหนึ�งครั �งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านั�น รูปนี�ยังแสดงร้อยละของนักเรียนที�รายงานว่า เป็นผูป้ระสบกับเหตุการณ์เหล่านี�ด้วยตนเอง

อย่างน้อยหนึ�งเหตุการณ์ อย่างน้อยเดือนละสองถึงสามครั �ง หรือสัปดาห์ละครั �ง หรือมากกว่านั�น 

เครื�องหมายทึบแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างข้อมลูสําหรับประเทศของท่านหรือกลุม่ประเทศ OECD กับโรงเรียนของท่าน

มีนัยสําคัญทางสถติิที�ระดับความเชื�อมั�น 95%

หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงโดยเครื�องหมายทบึ 

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของทา่นและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data
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ครูและเจ้าหน้าที�ของโรงเรียนอยู่ ในสถานะพิเศษที�จะส่งเสริมความ

สัมพันธ์ที�ดีระหว่างนักเรียน เข้าแทรกแซงในกรณีเกิดการกลั�นแกล้งกัน 

และร่วมกับผูป้กครองในการช่วยให้นักเรียนที�ทําการกลั�นแกลง้และ

นักเรียนที�ตกเป็นเหยื�อได้เรียนรู้ที�จะสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีและเข้มแข็ง

ระหว่างกัน  การปกป้องเด็กจากการถูกข่มเหงรังแกเป็นความรับผดิชอบ

ของผู้ ใหญทุ่กคนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูป้กครองและคร ู 

การสื�อสารอย่างใกลชิ้ดระหว่างผู้ ใหญ่เหล่านี�เป็นสิ�งสําคัญและจําเป็น

สําหรับการถา่ยทอดคําพูดและแนวทางในการปฏิบัติต่อเด็กที�สอดคลอ้ง

กัน เพื�อให้สามารถสนับสนุนเด็กได้ ในทุกบริบท ทั �งในการดํารงชีวิต 

การเรียน และการเลน่ 

เยาวชนที�มีความเชื�อมโยงสัมพันธ์กับครู
และผูป้กครองมากกวา่มักจะถกูกลั�นแกล้ง
น้อยกวา่  และถงึแมว้า่พวกเขาจะถูกกลั�นแกล้ง 
ก็จะมีโอกาสน้อยกวา่ที�จะกลาย�ญหาทางจิต
ขั �นรนุแรง 

นักการศึกษาสามารถลดความก้าวร้าวและการตกเป็นเหยื�อจากการถูก

กลั�นแกล้งของนักเรียนได้ โดยสร้างบรรยากาศแห่งการสนับสนุนและ

การเห็นอกเห็นใจทั �งในและนอกหอ้งเรียน 

โครงสร้างด้านกฎระเบียบของโรงเรียนและการสนับสนุนของผู้ ใหญ่

ที�มีต่อนักเรียนเป็นองค์ประกอบสําคัญสองประการของบรรยากาศ

เชิงบวกของโรงเรียนที�จะช่วยต่อต้านการกลั�นแกล้งในโรงเรียน 

โครงสร้างด้านกฎระเบียบหมายถงึแนวคิดที�ว่าผูท้ี�เกี�ยวข้องรับรู้ว่า

โรงเรียนมกีฎระเบียบที�เข้มงวดแต่ก็มีการบังคับใช้อยา่งเป็นธรรม 

การสนับสนุนจากผู้ ใหญ่หมายถงึ การที�นักเรียนรับรู้ว่าครู

และบุคลากรของโรงเรียนจะปฏบิัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ

และต้องการให้พวกเขาประสบความสําเร็จ 

โรงเรียนที�มี�ญหาความรุนแรงทางร่างกายและความรุนแรง

เชิงสัมพนัธ์ ในระดับตํ�า  มีแนวโน้มมากกว่าที�จะมีนักเรียนที�ตระหนัก

ถึงกฎระเบียบของโรงเรียน เชื�อว่ากฎระเบียบเหลา่นั�นมีความยุติธรรม 

และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับครูของพวกเขามากกว่า 

�จจัยพื �นฐานอย่างหนึ�งที�เกี�ยวข้องกับการลดลงของการกลั�นแกล้ง

และการตกเป็นเหยื�อของการถูกกลั�นแกลง้  คือ การมีระบบระเบยีบ

ในชั �นเรียนและในโรงเรียน เมื�อนักเรียนได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้

ภายใต้สภาพแวดลอ้มที�มีโครงสร้างและเป็นระเบียบ นักเรียนจะรู้สึก

ปลอดภัยมากขึ �น  และมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้และงานในโรงเรียน

มากขึ �นและมีแนวโน้มที�จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที�มีความเสี�ยงสูง

น้อยลง

จากข้อมูลของกลุม่ประเทศ OECD พบว่าโรงเรียนที�มีบรรยากาศ

ความเป็นระบบระเบียบในชั �นเรียนที�แย่ (ตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยของประเทศ) 

มักจะมีจํานวนนักเรียนที�ถูกกลั�นแกล้งเป็นประจําในสัดส่วนที�มากกว่า

โรงเรียนที�มีบรรยากาศความเป็นระบบระเบยีบในชั �นเรียนที�ด ี

(สูงกว่าค่าเฉลี�ยของประเทศ) ถึงร้อยละ 6 

โดยคํานึงถงึระดับเศรษฐฐานะของนักเรียนและโรงเรียนเรียบร้อยแลว้  

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

การช่วยลดการกลั�นแกล้งในโรงเรียนโดย ครู และผู้ปกครอง
oe.cd/il/PISA15vol3
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บทนี�จะอภิปรายผลลัพธ์ของโรงเรยีนของท่านในแง่ของทกัษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรยีน
ของท่าน และจะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหวา่งทักษะเหลา่นี�กับผลลัพธ์ ในการดํารงชีวติที�เกี�ยวข้อง

ทักษะทางสังคมและอารมณ์ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคลที�แสดง

รูปแบบความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที�สอดคล้องกัน ซึ�งสามารถ

เปลี�ยนแปลงได้ตลอดชีวิตและมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที�สําคัญ

บทบาทและผลกระทบของทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสําคัญ

อย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลในระบบเศรฐกิจและ

สังคมที�มีความหลากหลายและกาํลังเปลี�ยนแปลงไป และมีผลโดยตรง

ต่อความสําเร็จทางการศึกษา   การเปลี�ยนผ่านจากโรงเรียนเข้าสู่ตลาด

แรงงาน ผลิตภาพและความพึงพอใจในการทํางาน สุขภาพจิตและ

สุขภาพร่างกาย และความเป็ นอยู่ โดยรวม 

การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผูค้น

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มและมีอิทธิพลต่อความสําเร็จ

ของพวกเขาเท่านั�น  แต่ยังมีบทบาทต่อชุมชนและสังคมขนาดใหญ่

ที�เราอาศัยอยูอ่ีกด้วย

พลเมืองที�มีไหวพริบ มีความเคารพซึ�งกันและกัน 

และมีความอดทน  ซึ�งสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ื�นได้ดีและมี

ความรับผิดชอบทั �งต่อตนเองและส่วนรวม ถอืเป็นรากฐาน

ของสังคมที�ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม 

ทักษะเหลา่นี�สามารถเปลี�ยนแปลงได้และสามารถสร้างได้ โดยใช้

�จจัยส่วนบคุคลและ�จจัยเชิงบริบทที�หลากหลาย ซึ�งรวมถึงการ

แทรกแซงเชิงนโยบายโดยตรง   แม้ว่าทักษะทางสังคมและอารมณ์

จะสามารถถกูพัฒนาขึ �นได้ ในภายหลัง แต่ทว่าการพัฒนาในช่วง

วัยเด็กและการพฒันาอย่างต่อเนื�องจะทําให้บรรลุถึงผลลัพธ์ ได้ดี

ที�สุด

5. 
ความเข้าใจที�ลึกซึ �ง

เกี�ยวกับทักษะ
ทางสงัคมและอารมณ์

ของนักเรยีน
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5.1 มิติของทักษะทางสงัคมและอารมณ์

นับตั �งแต่เปิดตัวเป็นครั �งแรกในปี 2019 จนถึงขณะนี�

แบบสอบถาม PBTS มคีําถามจํานวน 40 ข้อเกี�ยวกับทักษะ

ทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน 

คําถามเหลา่นี�นํามาจากการศึกษาวิจยัของ OECD 

เกี�ยวกับทักษะทางสังคมและอารมณ์ซึ�งดําเนินการ

ผ่านโครงการวิจยัที�มีการเก็บขอ้มูลจาก 10 เมืองใน 9 ประเทศ

การศึกษานี�มีวัตถุประสงค์เพื�อช่วยให้เมอืงและประเทศต่าง ๆ 

สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ของเยาวชนและ

เพื�อใหค้วามกระจา่งเกี�ยวกับการพฒันาทักษะเหลา่นี�

การศึกษาวิจยัของ OECD เกี�ยวกับทักษะทางสังคมและอารมณ์

จะประเมินทกัษะ 15 ด้านซึ�งจัดหมวดหมูเ่ป็น 5 หมวด ได้แก่ 

การจัดการอารมณ์ (emotional regulation) 

การมีส่วนร่วมกับผูอ้ื�น (engaging with others) 

การทํางานร่วมกัน (collaboration) 

สมรรถนะในการทํางาน (task performance) 

และการเปิดกว้างทางความคิด (open-mindedness) 

โดยแต่ละหมวดจะประกอบด้วย 3 ทกัษะ  กลุม่ทักษะเหล่านี�

สามารถเชื�อมโยงได้กับกรอบแนวคิดที�มอีิทธิพลมากที�สุดใน�จจุ

บันคือ การจัดหมวดหมูต่ามลกัษณะบุคลิกภาพหลกั 5 แบบ 

(Big Five taxonomy) 

การทดสอบ PBTS ได้พยายามทําใหแ้บบสอบถามของนักเรียนสั �นที�สุด

เท่าที�จะเป็นไปได้ โดยบรรจเุพยีงหนึ�งทักษะในแต่ละหมวด ได้แก:่

• การมองโลกในแง่ดีเพื�อการจัดการอารมณ์

• ความกล้าแสดงออกเพื�อการมส่ีวนร่วมกับผูอ้ื�น

• การเห็นอกเห็นใจเพื�อการทํางานร่วมกัน

• การควบคุมตนเองเพื�อสมรรถนะในการทํางาน

• ความสนใจใฝ่รูสํ้าหรับเปิดกว้างทางความคิด

เนื�องจากวิธกีารวัดทักษะทางสังคมและอารมณ์เหล่านี� ไม่ได้มาจาก

การประเมนิของ PISA แต่มาจากการสํารวจอื�น ๆ ที� OECD ได้จัดทํา

ขึ �นในระดับนานาชาติ ดังนั�น  จงึไม่สามารถเปรียบเทียบทกัษะ

ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน  โดยเปรียบเทียบกับการประเมนิ 

PISA ได้ อย่างไรก็ตาม ยงัสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ดังกล่าว

ระหว่างโรงเรียนของท่านกบัโรงเรียนอื�น ๆ ที�เข้าร่วมการทดสอบ PBTS 

ในประเทศของทา่น  แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี�

ทําให้สามารถทําการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนภายในประเทศได้ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นพื �นฐานสําหรับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
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รูปที� 5.1 ทักษะทางสงัคมและอารมณ์ ในแต่ละมิติของลักษณะบุคลิกภาพหลัก 5 แบบ (Big Five) 
สาํหรับโรงเรียนของท่านและในแต่ละควอร์ ไทล์ของโรงเรียนทั �งหมดที�เข้าร่วมการทดสอบ PBTS 
ในประเทศของท่าน

รูปที� 5.1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนในโรงเรียนของท่านมีทักษะในแต่ละหมวดแตกต่างจากโรงเรียนอื�น ๆ ที�เข้าร่วมการทดสอบที� PBTS 

ในประเทศของทา่นอย่างไรบ้าง ผลลัพธจ์ะถูกรายงานตามมาตราส่วนมาตรฐานระดับประเทศ โดยค่าที�สูงกว่าจะบง่บอกถึงระดับของทกัษะที�สูงกว่า 

อนึ�ง รูปนี�จะแสดงระดับทกัษะแต่ละด้านของโรงเรียนของท่านและค่าเฉลี�ยของทักษะนั�นสําหรับกลุม่ 25% ตํ�าสุด 50% กลาง และ 25% สูงสุด 

ของโรงเรียนทั �งหมดที�เข้ารับการทดสอบ PBTS ในประเทศของท่านจนถึง�จจุบัน เครื�องหมายทึบแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างกลุม่นั�น ๆ 

กับโรงเรียนของท่านมีนัยสําคัญทางสถติิที�ระดับความเชื�อมั�น 95%

หมายเหตุ: ความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงโดยเครื�องหมายทึบ 
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5.2 ความสมัพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน
กับทักษะทางสงัคมและอารมณ์

ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ได้รบัการพัฒนา
ผ่านปฏิสัมพันธ์นับครั �งไมถ่ว้นระหวา่ง
นักเรยีนและสภาพแวดล้อมที�นักเรยีน
อาศัยอยู ่ โดยลักษณะบางอย่างของ
สภาพแวดล้อมมผีลในเชิงบวกหรอืเชิงลบ
ต่อพัฒนาการของทกัษะเหล่านี�

จากการประเมินทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน 

ทําให้สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของทกัษะเหล่านี�กับ

สภาพความเป็นอยูข่องนักเรียนในแง่มุมต่าง ๆ และค้นหา

�จจัยใด ๆ ที�ส่งเสริมหรือขัดขวางการพัฒนาทักษะเหล่านี�

เพื�อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวนี� รูปที� 5.2 

จะแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีบรรยากาศ

ความเป็นระบบระเบียบในชั �นเรียนกับทักษะแต่ละด้านทั �ง 5 ด้าน 

โดยคํานึงถงึผลกระทบจากระดับเศรษฐฐานะของนักเรียน

และความแตกต่างทางประชากรศาสตร์อื�น ๆ แลว้ 

รูปนี�นําเสนอระดับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะแต่ละด้านกบัดัชนี

บรรยากาศความเป็นระบบระเบียบในชั �นเรียนสําหรับโรงเรียนของท่าน 

ทั �งนี�เนื�องจากไม่มรีูปที�เป็นตัวแทนสําหรับประเทศของท่านหรือ 

กลุม่ประเทศ OECD โดยตรง  รูปนี�จึงให้ข้อมลูเกี�ยวกับการกระจายตัว

ของค่าความสัมพันธ์นี�ระหว่างโรงเรียนทั �งหมดที�เข้าร่วมในการทดสอบ 

PBTS ในประเทศของท่านจนถึง�จจุบัน

เพื�อแสดงการกระจายตัว  จึงได้จัดกลุม่โรงเรียนตามระดับของทักษะ

แต่ละด้าน ได้แก่กลุม่โรงเรียน 25% ตํ�าสุด 50% ปานกลาง และ 

25% สูงสุด   แล้วจงึแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

ดัชนีบรรยากาศความเป็นระบบระเบียบในห้องเรียนกับทกัษะของ

กลุม่โรงเรียนทั �งสามกลุม่ดังกล่าวข้างต้น 

เครื�องหมายทึบแสดงให้เห็นว่าระดับความสัมพันธ์กับทักษะแตกต่าง

จาก 0 อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที�ระดับความเชื�อมั�น 95%

ดัชนีของบรรยากาศความเป็นระบบระเบียบถูกสร้างขึ �นโดยใช้ข้อมูล

ที�นักเรียนเป็นผูต้อบ อันมีรายละเอียดตามหัวข้อ 4.4 

โดยค่าที�เป็นบวกจะหมายความว่า นักเรียนได้เรียนวิชาที�สอนด้วย

ภาษาหลักภายใต้บรรยากาศที�เป็นระบบระเบียบมากกว่านักเรียน

ในกลุม่ประเทศ OECD  
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รูปที� 5.2 ความสมัพันธ์ระหว่างดัชนีบรรยากาศความเป็นระบบระเบียบในห้องเรียนกับทักษะ
ทางสงัคมและอารมณ์ของนักเรียนที� โรงเรียนของท่านและนักเรียนที�อยู่ ในควอร์ ไทล์ต่าง ๆ 
ของโรงเรียนทั �งหมดที�เข้าร่วมการทดสอบ PBTS ในประเทศของท่านจนถึง�จจุบัน 

หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงโดยเครื�องหมายทบึ

ในกรณีของ [skill with strongest relationship] ยกตัวอย่างเช่น   

ความสัมพันธ์กับดัชนีบรรยากาศความเป็นระบบระเบียบในชั �นเรียนมีค่าเทา่กับ [value of strongest relationship] ในโรงเรียนของท่าน 

ซึ�งชี �ให้เห็นถงึความสัมพันธ์ที�[significant/not significant]ทางสถติิ ในเชิง[positive/negative] ระหว่างตัวชี �วัดสองตัวนี� [This implies 

that by implementing policies aimed at [increasing/decreasing] the index of classroom disciplinary climate you would expect to 

see a corresponding [increase/decrease] in the [skill with strongest relationship] score.]
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5.3 ความสมัพันธ์ระหว่างทักษะทางสงัคมและอารมณ์
กับผลลัพธ์ ในการดํารงชีวิต

ในขณะที�การพัฒนาทักษะทางสังคมและ
อารมณ์เป็นผลลัพธ์ที�เกดิมาจาก�จจัย
ที�เกี�ยวข้องกบัคุณลักษณะของบุคคล 
ครอบครวั เพื�อน โรงเรยีน และชุมชน 
แต่ทักษะเหลา่นี�เองก็ส่งผลต่อผลลัพธ์
ในการดํารงชีวติที�สําคัญอื�น ๆ อีกมากมาย 
เช่น ผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษา การจ้างงาน 
สุขภาพ หรอืสุขภาวะส่วนบุคคล เป็นต้น

ด้วยเหตุนี�นักการศึกษาและผูกํ้าหนดนโยบายจงึสนใจที�จะเข้าใจ

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะเหลา่นี�กับผลลัพธท์ี�ถูกกล่าวถงึ

ข้างต้น

ดังนั�น รูปที� 5.3 และ 5.4 จึงนําเสนอระดับความสัมพันธ์

ระหว่างแต่ละทักษะทั �ง 5 หมวดกับ 

1) การรับรู้ภาวะสุขภาพ (perceived health)

และ 2) ความพงึพอใจในชีวิตโดยรวม (overall life satisfaction)

เช่นเดียวกบัรูปที� 5.2 ความสัมพันธ์เหล่านี�จะแสดงให้เห็น

หลังจากการควบคุมผลกระทบของระดับเศรษฐฐานะของนักเรียน

และความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์อื�น ๆ แล้ว

รูปนี�จะแสดงระดับความสัมพันธก์ับผลลพัธ์เหล่านี�สําหรับโรงเรียน

ของท่าน นอกจากนี� เนื�องจากไม่มตีัวเลขที�สอดคล้องกัน

ที�เป็นตัวแทนสําหรับประเทศของท่านหรือสําหรับ OECD 

รูปนี�จึงให้ข้อมลูเกี�ยวกับการกระจายตัวของค่าความสัมพันธ์นี�

ระหว่างโรงเรียนทั �งหมดที�เข้าร่วมในการทดสอบ PBTS ในประเทศ

ของท่านจนถงึ�จจุบัน

เพื�อแสดงการกระจายตัว จึงได้จัดกลุม่โรงเรียนตามระดับของทักษะ

แต่ละด้าน ได้แก่กลุม่โรงเรียน 25% ตํ�าสุด 50% ปานกลาง และ 25% 

สูงสุด  แล้วจึงแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์

เหล่านี�กับทักษะของกลุม่โรงเรียนทั �งสามกลุม่

เครื�องหมายทึบแสดงให้เห็นว่าระดับความสัมพันธ์กับทักษะแตกต่าง

จาก 0 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับความเชื�อมั�น 95%

ระดับสุขภาพที�รับรู้ โดยตัวนักเรียนเองวัดได้จากการสอบถามนักเรียน

ว่าพวกเขาจะอธิบายสุขภาพของตนเองอย่างไร (ยอดเยี�ยม ดีมาก ดี 

พอใช้ และแย่) ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตของนักเรียนวัดได้

จากการสอบถามนักเรียนว่า พวกเขาพงึพอใจกับชีวิตโดยรวมเพียงใด 

(จาก 0 ถึง 10 โดย 0 หมายถงึพงึพอใจน้อยที�สุด และ 10 หมายถึง

พึงพอใจสูงสุด)
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รูปที� 5.3 ความสมัพันธ์ระหว่างทักษะทางสงัคมและอารมณ์ของนักเรียนกับระดับสุขภาพที�รับรู้
โดยตัวนักเรียนเองสาํหรับโรงเรียนของท่านและนักเรียนที�อยู่ ในควอร์ ไทล์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
ทั �งหมดที�เข้าร่วมการทดสอบ PBTS ในประเทศของท่านจนถึง�จจุบัน

หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงโดยเครื�องหมายทบึ

ในกรณีของระดับสุขภาพที�รับรู้ โดยตัวนักเรียนเอง ยกตัวอย่างเช่น ทักษะที�มีระดับความสัมพันธสู์งสุดสําหรับโรงเรียนของท่านคือ [skill with 

strongest relationship] ความสัมพันธ์นี�มีค่าเทา่กับ [value of strongest relationship] ซึ�งชี �ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที�[significant/not 

significant]ทางสถติิ ในเชิง[positive/negative] ระหว่างตัวชี �วัดทั �งสอง [This implies that by [fostering/discouraging] students’ [skill with 

strongest relationship] you would expect to see a corresponding [increase/decrease] in students’ perceived health.]
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รูปที� 5.4 ความสมัพันธ์ระหว่างทักษะทางสงัคมและอารมณ์ของนักเรียนกับความพึงพอใจ
ในชีวิตโดยรวมของนักเรียนสาํหรับโรงเรียนของท่านและนักเรียนที�อยู่ ในควอร์ ไทล์ต่าง ๆ 
ของโรงเรียนทั �งหมดที�เข้าร่วมการทดสอบ PBTS ในประเทศของท่านจนถึง�จจุบัน

หมายเหตุ: ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิแสดงโดยเครื�องหมายทบึ

ในกรณีของความพงึพอใจโดยรวมในชีวิตของนักเรียน ทักษะที�มีความสัมพันธ์สูงสุดสําหรับโรงเรียนของทา่นคือ [skill with strongest 

relationship] ความสัมพันธ์นี�มีค่าเท่ากับ [value of strongest relationship] ซึ�งชี �ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที�[significant/not 

significant]ในทางสถิติ ในเชิง[positive/negative] ระหว่างตัวชี �วัดทั �งสองนี� [This implies that by [fostering/discouraging] 

students’ [skill with strongest relationship] you would expect to see a corresponding [increase/decrease] in students’ overall 

life satisfaction.]
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ในปี 2019 ทาง OECD ได้ริเริ�มการศึกษาทักษะทางสังคม

และอารมณ์โดยมีเป้าหมายเพื�อรวบรวมหลกัฐานเชิงประจักษ์

เกี�ยวกับทักษะทางสังคมและอารมณ์ของเยาวชนในโรงเรียน

ด้วยการรวบรวมชุดข้อมลูที�ครอบคลุม
เกี�ยวกับครอบครวั โรงเรยีน 
และบรบิทการเรยีนรูข้องชมุชนของนักเรยีน 
การศึกษานี�มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูกํ้าหนด
นโยบายและนักการศึกษาได้รบัข้อมูล
ที�เกี�ยวข้องกบัเงื�อนไขและแนวปฏิบัติ
ในโรงเรยีนและสภาพแวดล้อมอื�น ๆ 
ที�ส่งเสรมิหรอืขัดขวางการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์ 

การศึกษาของ OECD เกี�ยวกับทกัษะทางสังคมและอารมณ์

เป็นเรื�องที�ซับซ้อนและเป็นเรื�องใหม่ ซึ�งเกี�ยวข้องกบันักเรียน 

ผูป้กครอง และครูหลายหมื�นคนจากทั�วโลก 

อีกทั �งยังเป็นการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกับ�จจยัส่วนบุคคลและ

�จจัยเชิงบริบทจํานวนมาก

เป้าหมายโดยรวมของการศึกษานี�คือ การช่วยเหลือเมืองและประเทศ

ต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการพฒันาทักษะทางสังคมและอารมณ์

ของนักเรียนได้ดียิ�งขึ �น การศึกษานี�สร้างขึ �นจากสมมติฐานที�ว่า 

วิธกีารแบบองค์รวม (holistic approach) ซึ�งส่งเสริมพัฒนาการ

ทั �งทักษะด้านสติ�ญญา (cognitive) 

และทักษะทางพฤติกรรม (non-cognitive) 

มีความเหมาะสมที�สุดที�จะช่วยให้เด็กสามารถเติมเต็มศักยภาพ

ได้อย่างเต็มที� ดังนั�น   การศึกษานี�จึงมีวัตถุประสงค์เพื�อขยาย

ขอบเขตของนโยบายการศึกษาให้รวมถึงทักษะทางสังคมและอารมณ์ 

ในขณะที�ยังคงสอดคลอ้งกับวิชาการแบบดั �งเดิมและทกัษะ

ด้านสติ�ญญา (cognitive skills)  เนื�องจากระบบโรงเรียน

มักมุง่เน้นไปที�ความรู้และทักษะทางวิชาการแบบดั �งเดิม

วัตถุประสงค์เฉพาะเพิ�มเติมของการศึกษาคือ:

• นําเสนอข้อมูลเกี�ยวกับระดับทักษะทางสังคมและอารมณ์

ของนักเรียนที�น่าเชื�อถือให้กบัเมืองและประเทศที�เข้าร่วม

• นําเสนอขอ้มูลเชิงลึกเกี�ยวกับคุณลกัษณะระดับบุคคล

ครอบครัว เพื�อน และโรงเรียนที�ส่งเสริมหรือขัดขวาง

การพัฒนาทกัษะเหลา่นี�

• นําเสนอหลกัฐานของความสามารถของทกัษะทางสังคมและ

อารมณ์ในการทํานายผลลัพธ์ ในการดํารงชีวิตในด้านการศึกษา

ความประพฤติ สุขภาพ และสุขภาวะส่วนบุคคล

อ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับ

การศึกษาในกลุ่มประเทศ OECDเกี�ยวกับทักษะ
ทางด้านสงัคมและอารมณ์ 
oe.cd/il/SSES

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021© OECD 2021

http://oe.cd/il/SSES


5.

74 โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021 © OECD 2021



ภาคผนวก 1

V
IA

.

75

ภาคผนวกนี�นําเสนอข้อมูลเพิ�มเติม  ที�รวบรวมจากแบบสอบถามสําหรบันักเรยีน 
ซึ�งเป็นข้อมลูส่วนที� ไม่ได้ถูกนํามาวเิคราะห์ ในรายงานฉบับนี� 
ข้อมูลเหลา่นี�จะพรอ้มสําหรบัให้เขา้ดูและใช้งานได้ ในรปูแบบดิจิทัลผา่นระบบ 
PISA for Schools Digital Dashboard
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รูป A.2 การกระจายตัวของอาชีพของผู้ปกครอง (ร้อยละ)

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data

รูป A.1 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง (ร้อยละ)

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data
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รูป A.3 ประเทศเกิดของนักเรียนและผู้ปกครอง (ร้อยละ)

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018,  oecd.org/pisa/data

รูป A.4 ภาษาพูดที�บ้าน (ร้อยละ) 

ที�มา: ข้อมลูสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data
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รูปที� A.6 การเคยเรียนซํ �าชั �น (ร้อยละ)

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data

ภาพ A.7 การร่วมมือกันระหว่างนักเรียนในโรงเรียนของท่าน: ข้อความที�ว่า 
“นักเรียนดูเหมือนจะให้คุณค่ากับความร่วมมือ (เช่น การทํางานร่วมกัน)” 
จริงแค่ไหน (ร้อยละ)

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data

ภาพ A.5 อายุถึงเกณฑ์เข้าสูก่ารศึกษาปฐมวัย

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018, oecd.org/pisa/data
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ภาพ A.8 การแข่งขันระหว่างนักเรียนในโรงเรียนของท่าน: ข้อความที�ว่า
“ นักเรียนดูเหมือนจะให้คุณค่ากับการแข่งขัน (เช่น แข่งขันระหว่างกัน)” 
เป็นจริงแค่ไหน (ร้อยละ)

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018,  oecd.org/pisa/data

รูปที� A.9 ความพึงพอใจในชีวิต (จากศูนย์ถึงสบิ โดยศูนย์หมายถึงพึงพอใจน้อยที�สุด 
และสบิหมายถึงพึงพอใจสูงสุด)

ที�มา: ข้อมูลสําหรับประเทศของท่านและกลุม่ประเทศ OECD ได้มาจาก OECD (2019), ฐานข้อมูล PISA ปี 2018,  oecd.org/pisa/data

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021© OECD 2021
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รูปที� A.10 สมรรถนะในระดับสากล   (ร้อยละของนักเรียนที�รูเ้รื�องนี�และสามารถอธิบาย
�ญหาทั�วไปหรือคุ้นเคยกับเรื�องนี�และจะสามารถอธิบายเรื�องนี� ได้ดี) (ร้อยละ) 

หมายเหตุ: ข้อมูลสําหรับประเทศของทา่นและสําหรับกลุม่ประเทศ OECD จะพร้อมใช้งานตั �งแต่ปลายปี 2020  

โรงเรยีนของท่านเมื�อเปรยีบเทียบกับนานาชาต ิปี 2021



องค์การเพื�อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

OECD เป็นเวทีซึ�งรัฐบาลต่าง ๆ ได้ทํางานร่วมกันเพื�อจัดการกับความทา้ทายทางเศรษฐกจิ สังคม และสิ�งแวดลอ้มอนัเป็นผลมาจากโลกาภวิัตน์ 
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จัดให้มีเวทีที�รัฐบาลสามารถแลกเปลี�ยนและเปรียบเทียบประสบการณ์ด้านการดําเนินนโยบาย แสวงหาคําตอบสําหรับ�ญหาที�พบเจอร่วมกัน 
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PISA for Schools

โรงเรียนของท่านเมื�อเปรียบเทียบกับนานาชาติ 

นักเรียนอายุ 15 ปีที� โรงเรียนของท่านมีความพร้อมที�จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ค้นหาและเติมเต็มตําแหน่งงานในศตวรรษที� 21 

อีกทั �งแข่งขันและทํางานร่วมกันในฐานะพลเมืองในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์มากน้อยเพียงใด?

โปรแกรมประเมนิสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 

ได้ประเมนิและเปรียบเทียบระบบการศึกษาทั�วโลกมานานกว่าทศวรรษ โดยเน้นใหเ้ห็นถึงระบบการศึกษาที�มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบอื�น ๆ 

อย่างต่อเนื�องหรือที�มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ�มขึ �นอย่างมาก โดยในบางครั �งอาจจะเป็นการเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั �น

อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาในพื �นที�และบคุลากรของโรงเรียนมีความสนใจมากขึ �นในการปรับปรุงพัฒนาและการเปรียบเทียบผลลัพธท์างการศึกษา

ในระหว่างประเทศเช่นเดียวกบัผูกํ้าหนดนโยบาย ผลการทดสอบที�มี PISA เป็นฐานสําหรับโรงเรียน (The PISA-based Test for Schools หรือ 

PBTS) และผลลพัธ์ของโรงเรียนที�นําเสนอในรายงานนี�ช่วยใหนั้กการศึกษาในพื �นที�สามารถดําเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ 

อนึ�ง  รายงานนี�นําเสนอสมรรถนะด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สําหรับโรงเรียนที�เข้าร่วมการประเมนิ พร้อมกับข้อมูลบริบท

ที�รวบรวมจากนักเรียนและเจ้าหน้าที�ของโรงเรียน ผลลัพธ์ของแต่ละโรงเรียนจะถูกนําเสนอเป็นแผนภาพมากกว่า 40 ภาพ ที�แตกต่างกันสําหรับ

แต่ละโรงเรียน   นอกจากผลลพัธ์แล้วรายงานยงัพยายามแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศการเรียนรู้ที� โรงเรียนและการมส่ีวนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้

เป็น�จจัยสําคัญในการทําความเข้าใจสมรรถนะโดยรวมของโรงเรียน

เนื�องจากการเปรียบเทียบเกณฑ์ (benchmarking) เป็นขั �นตอนที�จะนําไปสู่การปรับปรุงโรงเรียน 

รายงานฉบบันี�จึงใช้นโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียนจากทั�วโลกเพื�อกระตุน้การไตร่ตรองและการอภิปรายระหว่างนักการศึกษาในพื �นที� 

นอกจากนี� รายงานยังมลีิงก์ที�ช่วยให้ผูอ้่านสามารถเข้าถึงงานวิจยั รายงาน และทรัพยากรของ OECD ได้ ในคลิกเดียว

สารบัญ

บทที� 1

บทที� 2

บทที� 3

บทที� 4

บทที � 5

บทสรุปผูบ้ริหาร

สิ�งที� โรงเรียนของทา่นสามารถเรียนรู้ ได้จากการทดสอบที�มี PISA เป็นฐานระดับโรงเรียน (PBTS)

ทักษะด้านสติ�ญญา (cognitive skills): สิ�งที�นักเรียนในโรงเรียนของท่านรู้และทําได้ 

เสียงสะท้อนของนักเรียน: การมส่ีวนร่วมของนักเรียนและความรู้สึกของนักเรียนที�มีต่อโรงเรียน

 ความเข้าใจที�ลึกซึ �งเกี�ยวกับทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน

2021

องค์การเพื�อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา 

Janison Education 
Group Pty Ltd




