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ปััจจััยสำำ�คััญ อีีกประการหนึ่่ง� ที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อผลการศึึกษา คืือฐานะทางการ

?

ความเท่าเทียม
ในการเรียนรู้

ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่
โดย ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ และนายพัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล
คำำ�ถามนี้้�ท้้าทายวงการวิิจััยด้้านการ
ศึึ ก ษาและการเรีี ย นรู้้� เ ป็็ น อย่่ า งมาก
เพราะมีีปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งหลายอย่่ า ง
อย่่างไรก็็ตาม งานวิิจััยในปีี 2016 จาก
ทีีมวิิจััยของมหาวิิทยาลััย Stanford ชี้้�
ว่่ามีีความเป็็นไปได้้1 โดยพิิจารณาจาก
ปัั จ จัั ย หลัั ก สองตัั ว ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
การเรีียนรู้้� ในระดัับชาติิ คืือ รููปแบบแนว
ความคิิ ด ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ พฤติิ ก รรมการ
เรีียนรู้้�ของมนุุษย์์ (mindset) และฐานะ
ทางการเงิิน (socioeconomic status)
ในทางจิิ ต วิิ ท ยา ผู้้�ที่่� มีี แนวความคิิ ด อยู่่�
กัับที่่� (fixed mindset) เชื่่�อว่่าเชาวน์์
ปััญญาเป็็นสิ่่ง� ที่่�ไม่่สามารถเปลี่่ย� นแปลงได้้

ในขณะที่่� ผู้้�ที่่� มีี แนวความคิิ ด ก้้ า วหน้้ า
(growth mindset) เชื่่� อ ว่่ า เชาวน์์
ปััญญาสามารถเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนา
ได้้ เ สมอ 2 ซึ่่� ง การมีีแนวความคิิ ด อยู่่�
กัั บ ที่่� ขัั ด ขวางผลสัั ม ฤทธิ์์� ท างการเรีี ย น
ในขณะที่่� ก ารมีีแนวความคิิ ด ก้้ า วหน้้ า
สามารถนำำ� ไปสู่่�ความสำำ� เร็็ จ ในการเรีี ย น
และความรู้้�สึึ ก มีีส่่ ว นร่่ ว มในห้้ อ งเรีี ย น 3

เงิินที่่�เป็็นตััวชี้้�วััดระดัับความยากจน สถานะทางสัังคม และระดัับการศึึกษา4 โดยมาก
แล้้ว เด็็กที่่�มาจากครอบครััวรายได้้สููงมีีแนวโน้้มที่่�มีีแนวความคิิดก้้าวหน้้ามากกว่่าเด็็ก
ที่่�มาจากครอบครััวรายได้้ต่ำำ�� แต่่ทีีมวิิจััยพบว่่า การฝึึกให้้เด็็กนัักเรีียนที่่�เดิิมมีีแนวความ
คิิดอยู่่�กัับที่่ใ� ห้้มีีแนวความคิิดก้้าวหน้้ามากขึ้้น� ช่่วยป้้องกัันเด็็กเหล่่านี้้�จากอุุปสรรคในการ
ศึึกษา เช่่น ความยากจน นำำ�ไปสู่่�คะแนนเฉลี่่�ยสะสมผลการเรีียน (GPA) ที่่�สููงขึ้้�น ในกลุ่่�ม
นัักเรีียนที่่ผู้� ป้� กครองมีีรายได้้น้อ้ ยอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ดัังแสดงในกราฟด้้านล่่างที่่จำ� ำ�ลอง
ผลลััพธ์์งานวิิจััย ทรงกลมสีีส้้มแสดงถึึงเด็็กกลุ่่�มที่่�มีีแนวความคิิดก้้าวหน้้า ทรงกลม
สีีน้ำำ�� เงิิ น แสดงถึึ ง เด็็ ก
กลุ่่�มที่่� มีี แนวความคิิ ด
อยู่่�กัั บ ที่่� แ ละขนาดของ
ทรงกลมแทนจำำ�นวนเด็็ก

หากเราสามารถทำำ�งานวิิจััยใน
สมองคนไทย เพื่่�อศึึกษาผลที่่�แนวความคิิด
ก้้าวหน้้ามีีต่่อทัักษะด้้านการควบคุุมและการคิิด
เชิิงบริิหารของนัักเรีียนไทยและการประมวลผล
รางวััล เราอาจสามารถตอบคำำ�ถามข้้างต้้นได้้ว่า่
ความเท่่าเทีียมในการเรีียนรู้้ส� ามารถทำำ�ให้้เกิิดขึ้้น�
ได้้จริิงในระดัับไหน ต้้องใช้้ทรััพยากรใดบ้้าง และ
กลุ่่�มนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�มในไทยเหมาะกัับระดัับของ
การฝึึกแนวความคิิดก้้าวหน้้าในระดัับใดบ้้าง ดััง
เช่่นที่่� บทความวิิทยาศาสตร์์ ในวารสาร Nature
รายงานถึึงผลสำำ�เร็็จของการนำำ�การ
ฝึึ ก แนวความคิิ ด ก้้ า วหน้้ า ไปใช้้ ใ น
การทดลองระดัับชาติิ แสดงให้้เห็็น
ว่่าวิิธีีการนี้้� ได้้ผลจริิงในการพััฒนา
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนรู้้�8 เมื่่�อนำำ�
ผลงานวิิจัยั ในกลุ่่�มนัักเรีียนไทยมา

ต่่อยอดใช้้จริิงให้้เป็็นวงกว้้างขึ้้�น จะเป็็นแนวทาง
สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้เด็็กไทยมีีแนวความคิิดก้้าวหน้้า
ในการเรีี ย นรู้้� ม ากขึ้้� น มีีผลสัั ม ฤทธิ์์� ท างการ
ศึึกษามากขึ้้�น และช่่วยทำำ�ให้้ช่่องว่่างทางการ
ศึึกษาที่่�เกิิดจากความยากจนและความแตกต่่าง
ระหว่่างฐานะทางการเงิินของคนไทยลดลง มีี
แนวความคิิดก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้ม� ากขึ้้น� มีีผล
สััมฤทธิ์์ท� างการศึึกษามากขึ้้น� และช่่วยทำำ�ให้้ช่อ่ ง
ว่่างทางการศึึกษาที่่�เกิิดจากความยากจนและ
ความแตกต่่างระหว่่างฐานะทางการเงิินของคน
ไทยลดลง

ผลการศึึกษาเชิิงประสาทวิิทยาศาสตร์์ พบว่่าการมีีแนวความคิิดก้้าวหน้้า

เชื่่อ� มโยงกัับการทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้น� ในสมองหลายส่่วน เช่่น ส่่วนที่่ค� วบคุุมความ
สนใจ (attention) ทัักษะด้้านการควบคุุมและการคิิดเชิิงบริิหาร (executive control functions) และการประมวลผลรางวััล คืือ prefrontal cortex, anterior cingulate cortex และ
ventral striatum5 ซึ่ง่� อาจเป็็นคำำ�อธิิบายว่่าทำำ�ไมเด็็กจึึงมีีพฤติิกรรมและผลสััมฤทธิ์ท์� างการ
เรีียนที่่ต่� า่ งไปจากกลุ่่�มที่่มีี� แนวความคิิดอยู่่�กัับที่่� ล่่าสุุดผลวิิจัยั ชี้้�ว่า่ นอกจากฐานะทางการเงิิน
จะส่่งผลต่่อสมองมนุุษย์์แล้้ว สิ่่ง� แวดล้้อมที่่ต่� า่ งกัันก็็ส่ง่ ผลต่่อความแตกต่่างในสมองเช่่นกััน6
ตััวอย่่างเช่่น ผลวิิจััยที่่�ใช้้กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นชาวผิิวขาวอาจแตกต่่างจากผลวิิจััยที่่�ได้้จากงาน
ที่่�ทำำ�ในชาวเอเชีียหรืือในไทย7
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