มติชนรายวัน
พฤ. 17 มิ.ย. 53
“ติดสินบน” เพื่อใหเรียนดีขึ้น
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
“ถ า หนู สอบแต ล ะวิช าผ าน หนู จ ะได วิ ช าละ 500 บาท”
200 บาท

ถ าหนู อานหนั งสือจบและตอบคํ าถามได”

แตเอาไปแค 100 บาทถาไดเกรด C”
เพอเจอ

“ครู จ ะให ห นู เ ล มละ

“เอาไปเลย 300 บาทสําหรับวิช าที่ ได A

คําพูด “ติดสินบน” เหลานี้เพื่อชวยใหเด็กเรียนดีขึ้นไมใชเรื่อง

มีการทดลองกระทํากันแลวจริง ๆ ในอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ผมเห็นวาเปนเรื่องแปลก

จึงขอนํามาเลาสูกันฟง
ความพยายามยกระดั บ ความสํา เร็จ ของระบบการศึ ก ษามี อยู ทั่ วไปในทุ ก ประเทศ
บ างก็ เ ชื่อวาต องยกคุ ณ ภาพของครูเ ป น เรื่อ งปฐม
บางก็บอกวาตองมีโปรแกรมพิเศษหลังเลิกเรียน

บ างก็ บ อกวาต องลดขนาดชั้น เรีย นให เ ล็ก ลง
บางก็เนนเงินเดือนครูเปนพิเศษ

บางก็ใหจาย

เงินเดือนครูโดยโยงกับเกรดของนักเรียน ฯลฯ
ไอเดียใหมอันหนึ่งที่เพิ่งมีการทดลองใชกันก็คือใหเงินสดโดยตรงแกนักเรียนโดยโยงใย
กับผลการเรีย น

แนวคิด นี้อยูบนพื้น ฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตรสมัย ใหมที่วา “มนุษย ตอบรับต อ

แรงจูงใจเสมอ” ไอเดียนี้จึงเปนการนําความรูทางเศรษฐศาสตรมาใชกับการศึกษา
ผูสนับสนุนไอเดียนี้บอกวาเหตุผลที่นักเรียนไมทุมเทเวลาและแรงงานใหกับการเรียนรู
อยางเพียงพอก็เพราะวาผลประโยชนตอบแทนแกตัวเขา (งานดีและเงินดี) ดูเลื่อนเลื่อนไมชัดเจนและ
หางไกลจากตัวเขา แตถาเปนการใหเงินสดโดยตรงแลวจะทําใหเห็นไดชัดเจนกวาและจะเกิดผลทันที
หากเอารางวัลผูก กั บผลการสอบหรืออัต ราการเรียนจบแลวเชื่อได วาคะแนนสอบจะสูง ขึ้น และอัต รา
เลิกเรียนกลางคันจะลดลง
มีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตรในเรื่องนี้อยูสองชิ้น

ชิ้นแรกเปนของ Victor Lavy แหง

Hebrew University และ Joshua Angrist แหง MIT (2010) และชิ้นที่สองเปนของ Roland G. Fryer
Junior แหง National Bureau of Economic Research (2010)
งานชิ้น แรกมาจากการทดลองกับ นั กเรีย นมัธยมปลายใน 40 โรงเรียนของอิสราเอล
ซึ่ ง มี นั ก เรี ย นจํ า นวนไม ม ากที่ ฝ า ฟ น เรี ย นจบชั้ น มั ธ ยมปลายจนได ใ บประกาศนี ย บั ต ร (เรี ย กว า

-2The Bagrut) ในโรงเรี ย นจํ า นวนครึ่ ง หนึ่ ง

นั ก เรีย นได รั บ ขอ เสนอว า ถ า เรี ย นจนสอบผ า นได

ประกาศนี ย บัต รจะไดรับ เงิ น สด $1,450 (46,400 บาท)

หลัง จากเวลาผานไปทั้ง สองพบวาอัต รา

การเรียนจบของโรงเรียนที่มีรางวัลสูงกวาโรงเรียนที่ไมมีรางวัลใหประมาณรอยละ 33 แตมีขอแมวาเปน
จริงเฉพาะกับนักเรียนหญิงและสําหรับผูที่ตองออกแรงไมมากนักก็เรียนจบเทานั้น
ในงานชิ้นที่สอง Roland Fryer แหงมหาวิทยาลัย Harvard ทดลองอยางกวางขวางกับ
โรงเรีย นในสหรัฐอเมริก ากับ นั กเรียนจํานวน 38,000 คน ซึ่ง อยูใ นโรงเรีย นของรัฐ ในเมืองนิ วยอรก
ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี
ในจํานวนนี้กวารอยละ 80 มาจากครอบครัวที่ยากจน และเกือบรอยละ 90 เปนคน
ผิวดําหรือเชื้อสายลาตินอเมริกัน (Hispanic) โรงเรียนเหลานี้คือโรงเรียนไอซียูที่ทางการตองการแกไข
อยางรีบดวน นักเรียนของโรงเรียนในเขตชั้นในของเมืองเหลานี้สอบไดคะแนนการอานจากการทดสอบ
ระดับชาติ (แบบที่บานเราเรียกวา O-Net นั่นแหละ) ต่ํามาก
เด็กซึ่งมีอายุ 13-14 ป เหลานี้มีอยูรอยละ 20 ที่สามารถสอบการอานไดสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยของประเทศ ซึ่งก็ไมไดสูงอะไรมากนักเพราะคะแนนเฉลี่ยของประเทศคือรอยละ 29 เทานั้น
ในแตละเมือง ครึ่ง หนึ่ง ของโรงเรีย นที่รวมในการทดลองถู กสุมเลือกเพื่อให รางวัล
นักเรียน และนําผลการเรียนมาเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ไมมีรางวัลใหในเมืองเดียวกัน

นักเรียนใน

นิวยอรกและชิคาโกไดรับรางวัลที่โยงกับคะแนนจากการสอบ สวนนักเรียนในดัลลัสและวอชิงตัน ดี.ซี.
ไดรับรางวัลที่เกี่ยวกับงานเฉพาะอยางเชนอานหนังสือ
ผลจากการทดลองก็ คื อ การให ร างวั ล เป น เงิ น เพื่ อ ให ส อบได ค ะแนนสู ง ไม เ ป น ผล
เหมือนกัน หมดในทุ กกรณี (ทดลองกั บ เด็ ก ประถม 4 ถึง ม.1) ไมวาจะเป นการใหรางวัล 25 ถึ ง 50
เหรียญสําหรับผลสอบในวิชาคณิตศาสตรและการอาน หรือใหรางวัลตามเกรดที่สอบได (50 เหรียญ
สําหรับเกรด A และไมใหเลยสําหรับเกรด D)

ซึ่งในการทดลองหากเด็กตองการไดรางวัลทั้งหมด

จริง ๆ ก็แลวอาจไดถึงคนละ 2,000 เหรียญ (64,000 บาท) ตอปทีเดียว
Fryer พบอยางชัดเจนวาการใหเงินไมทําใหมีผลการเรียนดีขึ้นเลย ไมวาจะเปนเพศใด
หรือวากอนหนาการทดลองจะเรียนดีหรือไมดีอยูแลวเพียงใดก็ตาม เหตุผลที่เงินไมชวยใหเรียนดีขึ้นก็
อาจเปนเพราะวาสิ่งของที่จะไดจากการไดเงินไปซื้ออาจบอนเซาะความรักในการเรียนรู

อยางไรก็ดี

Fryer พบวาเงินมิไดมีผลกระทบตอความสนุกในการเรียนรู
สิ่งที่ นัก เศรษฐศาสตรเหลานี้ พยายามค นหาก็คื ออะไรเป นปจ จัย ที่ทําให คะแนนสอบ
สูงขึ้นอยางชัดแจง (คนเหลานี้สมมุติวาคะแนนสอบคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ชี้วัดผลสําเร็จของการศึกษา)

-3เรารูวาความรูความสามารถของครู เครื่องไมเครื่องมือของโรงเรียน และแรงงานที่
ใสลงไปของครูและนักเรียนนั้นมีผลอยางแนนอนตอคะแนนของการสอบ แตคําตอบที่ยังมืดมิดอยูก็คือ
ปุมใดที่ห ากกดแลวจะทํ าให คะแนนสูง ขึ้น

ถาไมรูก็ไมอาจสามารถระบุ การจูงใจที่มีประสิท ธิภาพ

เพื่อใหปุมนั้นถูกกดได
Fryer พบว าการให รางวัล แก ก ารทํ างานพิ เ ศษเฉพาะอย าง ดั ง ในกรณี ของเด็ ก
ประถม 2 นั้นไดผลชัดเจน เขาใหเด็กเลมละ 2 เหรียญสําหรับการอานและสอบผานการทดสอบวาอาน
รูเ รื่อง

การทดลองพบวาเด็ กอานกั น มากขึ้น อยางผิด สังเกต และทํ าให เ กรดสูง ขึ้นอย างมากโดย

อัตโนมัติถึงแมวามิไดตั้งใจจะใหเงินเพื่อทําใหเกรดสูงขึ้นก็ตาม
หลังจากเลิกการทดลองไป 1 ป เด็กที่อานหนังสือเพราะไดเงินเหลานี้ก็ยังคงมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนที่ไมมีรางวัลใหถึงแมชองวางจะแคบลงทุกทีก็ตาม
การทดลองทั้ง 2 ชิ้นนี้มิไดใหขอสรุปเด็ดขาดวาการใหเงินนักเรียนมีผลทําใหผลการเรียน
และคุณภาพของระบบการศึกษาดีขึ้นหรือไม คําตอบขึ้นอยูกับระดับชั้นเรียนและความสัมพันธระหวาง
รางวัลกับปจจัยนี้ อยางไรก็ดีดูเหมือนวาผูวิจัยทั้งหมดจะใหความสําคัญแกบทบาทของเงินในสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษาของนักเรียนไมมากนัก
นักการศึกษาของไทยที่อานเรื่องนี้คงถอนใจกับ “ความเพอเจอ” ของนักเศรษฐศาสตร
กลุมที่ทําการทดลองนี้ เพราะตระหนักดีวาความสําเร็จในการเรียนรูของนักเรียนไมจําเปนตองผูกพัน
ทั้งหมดกับคะแนนสอบ การเรียนรูเปนกระบวนการซึ่งไมมีวันจบสิ้นในขณะที่คะแนนสอบนั้นเปนการ
วัดความรูความเขาใจ ณ จุดหนึ่งของเวลาของวิชาหนึ่งเทานั้น และถาขอสอบมิไดวัดสิ่งที่ตองการอยาง
แทจริงแลว คะแนนสอบที่ไดก็ไรความหมาย
อยางไรก็ดีงานวิจัยเยี่ยงนี้ใหแงคิดในเรื่องประสิทธิภาพของการใหเงินโดยตรงตอคะแนน
การสอบซึ่งถือไดวาเปนทางเลือกนอกกรอบโดยแท
ถาเราจะปฏิรูปการศึกษากันโดยคิดและกระทําในกรอบแบบเดิม ๆ โดยภาครัฐดังที่ผาน
มา เราไมประสบผลสําเร็จแนนอน จะปฏิรูปไดสําเร็จก็ตอเมื่อมีการขับเคลื่อนโดยทุกภาคสวนใน
สังคม ไมวาจะเปนพอแม ภาครัฐ

ครูและโรงเรียน

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ฯลฯ

โดยการใชความคิดสรางสรรคและมีนวตกรรมเปนตัวนํา
--------------------------------------------

