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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสอง
ภาษาในส.ป.ป.ลาว และ 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาทีเ่ หมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว
ดำ�เนินการวิจยั 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในส.ป.ป.ลาว
โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่อง
มือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ระยะ
ที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว โดยการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 18 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนโยบายจากกระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬาและผูบ้ ริหารโรงเรียนสองภาษา 9 คน และครูผสู้ อนโรงเรียนสองภาษา 9 คน เครือ่ ง
มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และระยะที่ 3
การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาทีเ่ หมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว โดยการวิจยั
เชิงสำ�รวจและการประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 1) การวิจัยเชิงสำ�รวจ จากกลุ่มตัวอย่าง 92 คน ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้บริหาร 12 คน ครู 40 คนและผู้ปกครอง 40 คน จากโรงเรียนสองภาษาทั้ง
4 แห่งในส.ป.ป.ลาวเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน
ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากกระทรวงศึกษาฯ มหาวิทยาลัยแห่งชาติและผูบ้ ริหารโรงเรียนสองภาษา
ในส.ป.ป.ลาว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในส.ป.ป.ลาว มี 5 องค์ประกอบหลัก 24
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) ผู้บริหาร มี 8 องค์ประกอบย่อย 2) โครงสร้างการบริหาร มี 4 องค์ประกอบ
1
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ย่อย 3) การบริหารหลักสูตรและการสอน มี 7องค์ประกอบย่อย 4) การจัดการโรงเรียนสองภาษา มี 3
องค์ประกอบย่อย และ 5) การบริหารผู้เรียน มี 2 องค์ประกอบย่อย
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับ ส.ป.ป.ลาว มี 7 องค์ประกอบหลัก 61
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้บริหารยุคใหม่ มี 10 องค์ประกอบย่อย 2) โครงสร้างการบริหาร มี 18
องค์ประกอบย่อย 3) การบริหารการเรียนการสอน มี 12 องค์ประกอบย่อย 4) การจัดการโรงเรียนสอง
ภาษา มี 6 องค์ประกอบย่อย 5) การบริหารผู้เรียน มี 5 องค์ประกอบย่อย 6) การบริหารเทคโนโลยี มี
5 องค์ประกอบย่อย และ 7) การประกันคุณภาพ มี 5 องค์ประกอบย่อย
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบ การบริหารโรงเรียนสองภาษา ลาว

Abstract

This research aimed: 1) to study components of a bilingual school administration
model in Laos and 2) to develop an appropriate bilingual schools administration model
for Laos. The research process comprised of three phrases: 1) studying components of
bilingual schools administration model in Laos by obtaining a documentary study and an
In-depth interview of 9 experts, using purposive selection technique. The instrument used in
this phrase was semi-structured interviews. The content analyzing was used to analyze the
collected data. 2) Developing of an appropriate bilingual schools administration model for
Laos by obtaining a group discussion of 18 experts, using purposive selection technique.
The first group consisted of 9 experts were the Ministry of Education and Sports and bilingual
schools’ administrators, and the other group of 9 experts were bilingual schools’ teachers.
The instrument used in this phrase was a meeting minute. The content analyzing was used to
analyze the collected data, and 3) inspecting and confirmation of model by obtaining a survey
study and a group meeting: (1) the survey study, sample used in this study consisted of 12
administrators, 40 teachers and 40 parents from 4 bilingual schools in Laos, using purposive
selection technique. The instrument used in this study was 5 rating-scale questionnaires.
The basic statistics used for analyzing the collected data were means and standard deviation.
(2) The group meeting of 9 experts, was selected by using purposive selection technique.
The instruments used in this study were questionnaires. The basic statistics used for
analyzing the collected data were means and standard deviation.
The results of this study were as follows:
The bilingual schools administration model of Laos consisted of 5 operation components
and 24 sub-components ; 1) administrator with 8 sub-components, 2) administration structure
with 4 sub-components, 3) curriculum and instruction administration with 7 sub-components,
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4) bilingual school management with 3 components, and 5) student management with 2
sub-components.
The bilingual school administration model for Laos consisted of 7 operation
components and 61 sub-components ; 1) modernized administrator with10 sub-components,
2) administration structure with 18 sub-components, 3) instructional administration with12
sub-components, 4) bilingual school management with 6 sub-components, 5) student
management with 5 sub-components, 6) technology management with 5 sub-components,
and 7) quality assurance with 5 sub-components.
Keywords: model, bilingual school administration, Laos

บทนำ�

นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา กระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬาและองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ได้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Ministry of
Education and Sports, 2013: 1-2) โดยส่งเสริม
ให้นกั เรียนมีทกั ษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
เพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และแสวงหาความรู้ ด้ ว ย
ตนเอง ระบบการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บว่ า
สามารถตอบสนองความต้ อ งการดั ง กล่ า วคื อ
ระบบสองภาษาที่ มี จุ ด เด่ น ในการใช้ ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติควบคู่กับหลักสูตรแห่งชาติ (Ministry
of Education and Sports, 2016: 2) ตลอดจน
การเรียนการสอนในบริบทท้องถิ่นผสานกับความ
เป็นสากลเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด
และพัฒนาจนกลายเป็นบุคลากรสำ�คัญของชาติ
การศึ ก ษาระบบสองภาษาในลาวเริ่ ม
ต้นจากการเป็นห้องเรียน ลาว-ฝรั่งเศส ตามข้อ
ตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลลาวและรั ฐ บาลฝรั่ ง เศส
(Ministry of Education and Sports, 2015:
1-5) กำ�หนดให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษา
ฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ชั้น ป.3 ขึ้นไป
ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 โรงเรียนในแขวงต่างๆ ทั่ว
ประเทศ หลังจากนั้นจึงมีการศึกษาสองภาษาแบ
บอื่นๆ เกิดขึ้น ได้แก่ ระบบลาว- เวียดนาม ระบบ

ลาว–จีนและระบบลาว-อังกฤษที่เริ่มต้นทดลอง
เปิดภายใต้คำ�สั่งนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง
และเคลือ่ นไหวของกระทรวง ศึกษาธิการและกีฬา
ฉบับเลขที่ 282/เม.ย., ลงวันที่7 กันยายน 2011
และข้ อ ตกลงของรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง
โรงเรียนเอกชนนานาชาติ ฉบับเลขที่ 1052/ สสก.
มย., ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2516 (Ministry of
Education and Sports, 2016: 1-9) อย่างเป็น
ทางการจำ�นวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปัญญา
ทิพย์ โรงเรียนแสงดารา โรงเรียนออสการ์ และ
โรงเรียนอีสเทอร์นสตาร์ อย่างไรก็ตาม โรงเรียน
สองภาษายั ง มี ปั ญ หาสำ � คั ญ (Eastern Star
Schools, 2016: 1-3) เช่น ผู้เรียนมีทักษะภาษา
อังกฤษอ่อน ขาดแคลนครูชาวต่างประเทศ และ
การแข่งขันสูงทางการตลาดระหว่างโรงเรียนสอง
ภาษาและโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น สภาพปัญหา
ข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องกันแสดงให้เห็นว่าการ
บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นสองภาษายั ง ขาดความ
เหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสม
สำ�หรับส.ป.ป.ลาว ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารสร้างองค์ความ
รูท้ างการบริหารการศึกษาตามกลยุทธ์การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) ที่ให้ความสำ�คัญกับการบริหารโดยการก
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ระจายอำ�นาจ การมีส่วนร่วม การพัฒนาวิชาชีพ
ครู การเผยแพร่สารสนเทศ การเลือกผู้บริหารที่มี
ความเหมาะสม การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการ
ให้รางวัลอย่างเหมาะสม เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ให้
แก่กระทรวงศึกษาฯและโรงเรียนสองภาษาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาใน ส.ป.ป.ลาว
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
สองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับ ส.ป.ป.ลาว

วิธีดำ�เนินการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย มี 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูป
แบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในส.ป.ป.ลาว
โดยการศึกษาเอกสาร ได้แก่ ข้อตกลงของรัฐมนตรี
ว่าด้วยการคุม้ ครองโรงเรียนเอกชนนานาชาติ หลัก
การคุ้มครองโรงเรียนส.ป.ป.ลาว ค.ศ. 2013 และ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผูท้ รงคุณวุฒิ 8 คน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง จากกลุ่มนโยบายกระทรวงศึกษาฯ 4 คน
และผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา 4 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว
ผู้วิจัยศึกษาศาสตร์การบริหาร ได้แก่ กลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลและการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาของไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
เวียดนามและฟินแลนด์เพือ่ นำ�แนวคิดมาประกอบ
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การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารสถานศึกษา 18 คนจากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง คือกลุ่มนโยบายกระทรวง
ศึกษาฯและผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา 9 คนและ
กลุ่มครูโรงเรียนสองภาษา 9 คน ผู้วิจัยนำ�เสนอ
ผลการวิจัยระยะที่ 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา
และร่วมกันอภิปรายสู่การพัฒนาให้เป็นรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับ
ส.ป.ป.ลาว
ระยะที่ 3 การตรวจสอบและยืนยันรูป
แบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสม
สำ�หรับส.ป.ป.ลาว ดำ�เนินการ 2 กระบวนการ คือ
3.1 การสำ � รวจความคิ ด เห็ น จากผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสองภาษา
ในส.ป.ป.ลาว กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เป็น ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง
ในโรงเรียนสองภาษาทั้งสี่แห่งในลาว 92 คน ใช้
แบบสอบถาม จำ�นวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
สถานภาพทั่ ว ไป เป็ น แบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาสำ�หรับส.ป.ป.ลาว เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและตอนที่ 3 ข้อ
เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
การคำ�นวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 การประชุมกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
เป็น ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหาร
การศึกษาระดับประเทศ 9 คนได้มาจากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากกระทรวงศึกษาฯ 3 คน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 2 คนและผู้บริหารโรงเรียน
สองภาษา 4 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารที่ได้จากการวิจัยนี้
อย่างรอบด้านและทำ�แบบประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบประเมินตามแนวคิดของกัสกี้
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(Guskey, 2000: 36) ประกอบ ด้วยเกณฑ์ 4
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความเป็นประโยชน์ 2) ความ
เป็ น ไปได้ 3) ความเหมาะสม และ4) ความ
สอดคล้อง

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาในส.ป.ป.ลาว พบ
ว่า มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร มี 8 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ (1) นักเทคโนโลยีเชี่ยวชาญ
(2) นักสานเสวนา (3) นักวางแผนกลยุทธ์ (4) นัก
สรรสร้างพลังเชิงบวก (5) ผู้อำ�นวยความสะดวก
ต่อการเรียนรู้ (6) ภาวะผู้นำ�แบบลุยงาน (7) ผู้มี
ความคิดโดดเด่น (8) เป็นต้นแบบทีด่ ี 2) โครงสร้าง
การบริหารมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) ผู้
อำ�นวยการและรองผู้อำ�นวยการ (2) การกระจาย
อำ�นาจ (3) การมีส่วนร่วม (4) การบริหาร 4
กระบวนการ 3) การบริหารหลักสูตรและการสอน
มี 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) บริหารหลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรแห่งชาติ (2) แนวการสอน
สองภาษาแบบซึมซาบ (3) ใช้วิธีการสอนที่หลาก
หลาย (4) การสร้างความมั่นใจ (5) การวัดและ
ประเมินผล (6) การเทียบโอน (7) เน้นการเรียน
การสอน 4) การจัดการโรงเรียนสองภาษา มี 3
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) บริหารบุคคลอย่างมี
เป้าหมาย (2) บริหารการเงินด้วยความโปร่งใส (3)
บริหารทัว่ ไปด้วยระบบคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จและ
5) การบริหารผูเ้ รียน มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
(1) การเสริมสร้างคุณลักษณะพลโลกและ(2) ครู
ประจำ�ชั้นมืออาชีพ
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
โรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว
พบว่า มี 7 องค์ประกอบหลักและ 61องค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้ 1) ผู้บริหารยุคใหม่ มี 10 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ (1) ภาวะผู้นำ�ทางการเรียนการสอน
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(2) ความคิดสร้างสรรค์ (3) ความมุง่ มัน่ และวิรยิ ะ
อุตสาหะ (4) พลังงานเชิงบวก (5) ความเชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยี (6) นักวิจัย (7) นักสานเสวนา
(8) นักวางแผนกลยุทธ์ (9) บุคคลแห่งการเรียนรู้
และ(10) ต้นแบบที่ดี 2) โครงสร้างการบริหาร
มี 18 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) ประธาน
(2) สภาโรงเรียน (3) ผู้อำ�นวยการ (4) ผู้จัดการ
(5) รองผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยหลั ก สู ต รนานาชาติ
(6) รองผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยหลั ก สู ต รแห่ ง ชาติ
(7) รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (8) รองผู้จัดการ
ฝ่ า ยการเงิ น (9) รองผู้ จั ด การฝ่ า ยวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนา (10) รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(11) รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและรับสมัคร
นักเรียน (12) หัวหน้ากลุ่มสาระ (13) หัวหน้า
ฝ่ า ยพั ฒ นาผู้ เ รี ย น (14) ครู (15) ครู ผู้ ช่ ว ย
( 1 6 ) บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า
(17) พนักงาน และ(18) บุคลากรอื่น 3) การ
บริหารการเรียนการสอน มี 12 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ (1) การบริหารหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรแห่งชาติ (2) การบริหารหลักสูตรภาษา
ต่างประเทศ (3) แนวการสอนสองภาษาแบบ
ซึมซาบ (4) เทคนิคการสอนหลากหลาย (5) การ
ลดการบ้าน (6) การให้นักเรียนได้เล่นอย่างเต็ม
ที่ในช่วงพัก (7) การจัดครูมืออาชีพ (8) การจัด
สื่อและอุปกรณ์ที่ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ที่ (9) การวัดและประเมิน ผลจากงานที่ปรากฏ
(10) การสอนเสริม (11) การส่งเสริมครูให้วิจัย
เพือ่ หาเทคนิคการสอนแบบใหม่ และ(12) การวิจยั
เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ลาว 4) การจัดการโรงเรียนสองภาษา มี 6 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ (1) ระบบการศึกษา 4-5-4-3
(2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีเป้าหมาย
(3) การบริหารการเงินด้วยความโปร่งใส (4) การ
บริ ห ารทั่ ว ไปด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพแบบเบ็ ด เสร็ จ
(5) การวิจัยเพื่อพัฒนา และ(6) การตลาดแนวรุก
5) การบริหารผูเ้ รียน มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
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(1) การช่วยเหลือนักเรียน (2) การป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม (3) การเสริมสร้างคุณลักษณะ
พลโลก (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด และ(5) การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมลาว
6) การบริหารเทคโนโลยี มี 5 องค์ประกอบ
ย่ อ ย ได้ แ ก่ (1) เทคโนโลยี ช่ ว ยในการตั ด สิ น
ใจ (2) เทคโนโลยีสื่อสารทางไกล (3) เทคโนโลยี
เพื่ อ การบริ ห ารงาน (4) เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ย
และ (5) เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความสำ�เร็จ และ
7) การประกันคุณภาพ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
(1) การสร้างความตระหนักด้านประกันคุณภาพ
ให้บคุ ลากร (2) การจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา (3) การประกันคุณภาพภายใน (4) การ
ประกันคุณภาพภายนอกและ (5) การรายงานผล
การประกันคุณภาพ
3. ผลการตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับ
ตาราง 1
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
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ส.ป.ป.ลาว พบว่า
3.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียน
สองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาวที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ เป็นไปได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
ศึกษาในส.ป.ป.ลาว
3.2 ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาในส.ป.ป.ลาว โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.32) เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่
ระหว่าง 4.27-4.42 โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ย
มากเป็ น อั น ดั บ แรกคื อ การบริ ห ารเทคโนโลยี
( =4.42) รองลงมาคื อ การบริ ห ารผู้ เ รี ย น
( =4.38) และอันดับสุดท้ายคือ โครงสร้างการ
บริหาร ( =4.27) ดังแสดงในตาราง 1

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสองภาษาในส.ป.ป.ลาว
การบริหารโรงเรียนสองภาษา
ผู้บริหารยุคใหม่
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารการเรียนการสอน
การจัดการโรงเรียนสองภาษา
การบริหารผู้เรียน
การบริหารผู้เรียน การบริหาร
เทคโนโลยี การประกันคุณภาพ
รวม

3.3 ผลการประชุ ม กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.40)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( )
อยู่ระหว่าง 4.27-4.47 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
เป็นอันดับแรก คือ ด้านความเป็นประโยชน์และ

4.33
4.27
4.31
4.31
4.38
4.42
4.32
4.32

S.D.
0.58
0.53
0.60
0.61
0.57
0.55
0.61
0.51

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านความสอดคล้อง ( =4.47) รองลงมาคือด้าน
ความเหมาะสม ( =4.40) และอันดับสุดท้ายคือ
ด้านความเป็นไปได้ ( =4.27) ดังแสดงในตาราง 2
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ผลการตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ �หรับ
ส.ป.ป.ลาว
การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ

S.D.

แปลผล

1. ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility)

4.47

0.47

มาก

2. ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)
3. ด้านความเหมาะสม (Propriety)

4.27
4.40

0.57
0.57

มาก
มาก

4. ด้านความสอดคล้อง (Congruity)

4.47

0.36

มาก

4.40

0.46

มาก

รวม

อภิปรายผล

จากการวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการบริ ห าร
โรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
ใน ส.ป.ป.ลาว มี 5 องค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็น
องค์ ป ระกอบที่ สั ง เคราะห์ ไ ด้ จ ากการบริ ห าร
โรงเรียนสองภาษาทั้ง 4 แห่งในลาว สอดคล้อง
กับหลักการคุ้มครองโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ส.ป.ป.ลาว ค.ศ. 2013 ที่ระบุว่า การ
บริหารการศึกษาต้องดำ�เนินการอย่างถูกต้องเพื่อ
ให้เกิดความสอดคล้องกับหลักมูลฐาน 5 ประการ
ได้ แ ก่ 1) ปั ญ ญาศึ ก ษา 2) คุ ณ สมบั ติ ศึ ก ษา
3) แรงงานศึกษา 4) ศิลปศึกษา และ5) พลศึกษา
และแบ่งการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 5 ฝ่าย
คือ 1) ฝ่ายบริหาร 2) ฝ่ายสำ�นักงาน 3) ฝ่าย
วิชาการ 4) ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร-เทคโนโลยีและ
5) ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น (Laos Ministry of
Education and Sports: 2013: 12-32)
2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
ที่เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว มี 7 องค์ประกอบ
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า
2.1 ผู้ บ ริ ห ารยุ ค ใหม่ (modernized
administrator) มีความเหมาะสมในระดับมาก

สอดคล้องกับความคิดเห็นของคูรอส (Couros,
2010) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้อำ�นวยการที่
มีประสิทธิภาพว่ามี 7 ประการ ได้แก่ มีความคิด
ริเริ่ม นักสื่อสาร นักคิดวิเคราะห์ นักสร้างสรรค์
พลังเชิงบวก ผู้สร้างเครือข่าย ผู้มีวิสัยทัศน์และ
ผู้เอาใจใส่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียน
สองภาษามีบทบาทสำ�คัญที่สุดในการขับเคลื่อน
กิจกรรมทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศเพือ่ นำ�
มาซึ่งความสำ�เร็จแก่ผู้เรียนและสถานศึกษา
2.2 โครงสร้างการบริหาร (administration
structure) มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิชัย เนียมเทศ
(2552: 145-149) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการ
จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารโครงการดัง
กล่าวจำ�เป็นต้องจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
มีการกระจายอำ�นาจและมีความยืดหยุน่ สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมา จากโรงเรียนสองภาษามีความต้องการ
โครงสร้างการบริหารที่มีตอบสนองภาระงานได้
อย่างครอบคลุม
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2.3 การบริ ห ารการเรี ย นการสอน
(instructional administration) มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ เมย์ ฮิลล์
และไทเอคิวาอิ (May, Hill, & Tiakiwai, 2004:
132) เรือ่ งตัวบ่งชีค้ วามเป็นเลิศของการศึกษาสอง
ภาษาแบบซึมของประเทศนิวซีแลนด์ ทีพ่ บว่า การ
จัดการเรียนสองภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้
สอนจะต้องเลือกวิธีสอนและรูปแบบการประเมิน
ที่เหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสอง
ภาษามีการใช้หลักสูตรและวิธีการสอนที่แตกต่าง
จากโรงเรียนประเภทอื่น ซึ่งโรงเรียนต้องบริหาร
จัดการให้ดี
2.4 การจั ด การโรงเรี ย นสองภาษา
(bilingual school management) มี ค วาม
เหมาะสมในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอำ�ไพวรรณ โทณะวนิก (2549: 49-66) ที่
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการโรงเรียนสองภาษา
สำ�หรับประเทศไทย พบว่า การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของการบริหารโรงเรียนสองภาษาคือ การบริหาร
จัดการงบประมาณและการเงิน ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จาก โรงเรียนสองภาษามีจ�ำ นวนบุคลากรมากกว่า
โรงเรียนประเภทอืน่ เพราะต้องใช้บคุ ลากรด้านการ
สอนในสองหลักสูตร ดังนั้นการบริหารจัดการจึง
ต้องการเทคนิคและวิธีการที่แยบยล
2.5 การบริ ห ารผู้ เ รี ย น (students
administration) มีความเหมาะสมในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพร สกุลพนารักษ์
(2552: 171) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาสำ�หรับประเทศไทย พบว่า การ
บริหารกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพประกอบ
ด้วยงานแผนงาน งานสถิติ งานครูประจำ�ชั้น งาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานดูแลช่วย
เหลือนักเรียน งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
งานปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จาก ผลผลิตหรือผูเ้ รียนเป็นดรรชนีชถี้ งึ ความสำ�เร็จ
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ของการจัดการศึกษา โรงเรียนสองภาษาจึงต้องมี
การบริหารผู้เรียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำ�หรับ
โรงเรียนสองภาษา
2.6 การบริหารเทคโนโลยี (technology
management) มีความเหมาะสมในระดับมาก
สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ฐานิ ต า นพฤทธิ์
(2556: 209) ที่ ไ ด้ วิ จั ย เรื่ อ ง นวั ต กรรมการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนในฝัน ที่พบว่า การพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อนบน
พื้นฐานของการเป็น ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก เทคโนโลยีเป็นตัวผลักดันให้การ
บริหารจัดการด้านอื่นในโรงเรียนดำ�เนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.7 การประกั น คุ ณ ภาพ (quality
assurance) มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของศรี สุ ข วงศ์ วิ จิ ต ร
(2557: 255) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริหาร งานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาใน
ส.ป.ป.ลาว พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาจะต้อง
จัดระบบโครงสร้างให้รองรับการประกันคุณภาพ
ให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ซึ่ง
ต้องสร้างสำ�นึกแก่บคุ ลากรให้มงุ่ มัน่ พัฒนาองค์กร
สู่การมีมาตรฐานด้วยการประกันคุณภาพ
3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสองภาษา ผลการวิจัยสามารถนำ�
มาอภิปรายได้ ดังนี้
3.1 การศึกษาเชิงสำ�รวจ (survey study)
พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่
เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้
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3.1.1 ผูบ้ ริหารยุคใหม่ มีความเหมาะ
สมในระดับมากและมีหนึง่ ประเด็นทีเ่ หมาะสมมาก
ทีส่ ดุ คือ ความมุง่ มัน่ และวิรยิ ะอุตสาหะ สอดคล้อง
กับการวิจัยของวิทยา พัฒนวงค์ (2552: 274) ที่
ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย ที่พบว่า คุณลักษณะ
ที่ดีของผู้บริหารจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บริบท
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของลาวที่เป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบกิจการโรงเรียน ผู้บริหารจึงต้อง
มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.1.2 โครงสร้างการบริหาร มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุดคือ รองผู้อำ�นวยการฝ่ายหลักสูตรแห่งชาติ
สอดคล้ องกั บ ข้ อตกลงของรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการ
คุ้มครองโรงเรียนเอกชนสองภาษาของการศึกษา
ก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษา (2016: 5-8) ที่
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า คณะบริหารต้องประกอบ
ด้วยบุคคลสัญชาติลาวหนึ่งคนทำ�หน้าที่ควบคุม
ดูแลการนำ�หลักสูตรไปใช้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้ปกครองมีความคาดหวังว่าผู้บริหารที่เป็นชาติ
เดียวกันจะนำ�พาบุตรหลานให้ประสบผลสำ�เร็จ
3.1.3 การบริหารการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดคือ การบริหารหลักสูตรนานาชาติ
และหลั ก สู ต รแห่ ง ชาติ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก าร
ประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของรัฐนิวเซา
ท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย ฉบับที่ 2 (NSW
Concept Framework for School Excellence
Version 2, 2017: 5) ระบุว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจะถูกกำ�หนดโดยมาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากหลักสูตรเป็นหัวใจของโรงเรียน
โรงเรี ย นสองภาษาจึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
หลักสูตรทัง้ สองอย่างเท่าเทียมกัน สำ�หรับประเด็น

159

Volume 14 Number 4 October-December 2020

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่นในเรื่องนี้ คือ การ
บริหารหลักสูตรภาษา ต่างประเทศอื่น ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะโรงเรียนสองภาษามี 2 ภาษาหลักแล้ว
ภาษาอื่นจึงไม่มีความจำ�เป็นมากนัก
3.1.4 การจัดการโรงเรียนสองภาษา
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบการศึกษา 4-5-4-3
สอดคล้องกับแนวคิดของคัมมินส์ (Cummins,
2000: 34-36) ที่กล่าวว่า การเรียนภาษาควร
เริ่มตั้งแต่เด็ก เด็กที่มีพ่อแม่พูดกันคนละภาษาจะ
ใช้ภาษาทัง้ สองได้ดพี อๆ กัน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
ปัจจุบันผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียนเมื่ออายุ 2 ปีเพื่อให้เด็กเกิดการซึมซับภาษา
ทัง้ สองอย่างเต็มทีอ่ นั จะทำ�ให้เกิดผลดีในการเรียน
รูว้ ชิ าต่างๆ ในระดับประถม สำ�หรับประเด็นทีม่ คี า่
เฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่นในเรื่องนี้ คือ การตลาด
แนวรุก ทัง้ นีส้ ะท้อนให้เห็นว่า ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องยัง
ยึดมัน่ ในความเชือ่ ทีว่ า่ การพูดปากต่อปากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด
3.1.5 การบริหารผู้เรียน มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นที่มี ค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ลาว สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ อำ � ไพวรรณ
โทณะวนิก (2549: 43) ที่พบว่า วัตถุประสงค์
ของการศึกษาสองภาษาแบบซึมซาบในประเทศ
แคนาดาคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศให้
คงอยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษาสองภาษา
บ่งบอกถึงการนำ�ภาษาและวัฒนธรรมของต่างชาติ
เข้ามาผสมผสาน หากไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามไว้อาจถูกกลืนหายไป ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่างมีความหวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรม สำ�หรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ประเด็นอื่นในเรื่องนี้ คือ การป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก นักเรียน
โรงเรียนสองภาษาในลาวนั้นมีความประพฤติที่
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ดีเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนจึงไม่ใช่
ปัญหาหลัก
3.1.6 การบริหารเทคโนโลยี มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ เทคโนโลยีเครือข่าย ผลการวิจัยครั้ง
นีส้ อดคล้องกับคำ�ให้สมั ภาษณ์ของศรีสขุ วงศ์วจิ ติ ร
(แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกของการวิจยั เรือ่ ง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสม
สำ�หรับ ส.ป.ป.ลาว, 2561: 3) ทีไ่ ด้กล่าวว่า อยาก
เห็นภาพโรงเรียนสองภาษาสร้างเครือข่ายร่วมกัน
พัฒนาซึง่ อาจใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อ ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมากจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเล็งเห็นความ
สะดวกของใช้เทคโนโลยี สำ�หรับประเด็นที่มีค่า
เฉลีย่ น้อยกว่าประเด็นอืน่ ในเรือ่ งนี้ คือ เทคโนโลยี
ช่วยในการตัดสินใจซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างให้ความเชื่อมั่นต่อขีดความสามารถ
ของผู้บริหาร แต่การใช้เทคโนโลยีก็จะทำ�ให้การ
ทำ�งานง่ายขึ้น
3.1.7 การประกันคุณภาพ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การรายงานผลการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระเบียบกระทรวงศึกษาฯ
ไม่ ไ ด้ กำ � หนดให้ โ รงเรี ย นประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลแก่
สาธารณชน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ประเด็นอื่นในเรื่องนี้ คือการจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความสำ�คัญ
ของการจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ที่ ใ ช้ เ ป็ น ธรรมนู ญ หลั ก ในการบริ ห ารโรงเรี ย น
สอดคล้องกับแนวคิดของ สีทัด อุทัยธานี (แบบ
บันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกของการวิจัยเรื่องรูป
แบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสม
สำ�หรับส.ป.ป.ลาว, 2560: 2) ที่ได้แสดงทัศนะ
ไว้ว่า สิ่งที่จะช่วยส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียน
สองภาษาก็คือ การจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการ
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ศึกษา
3.2 การตรวจสอบและยื น ยั น รู ป แบบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสม สำ�หรับ
ส.ป.ป.ลาว พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกคนมีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกัน คือ รูปแบบการบริหารโรงเรียน
สองภาษาที่เหมาะสมกับส.ป.ป.ลาว มีความเป็น
ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม
และมีความสอดคล้อง และจากการประเมินโดย
ใช้แบบสอบถาม พบว่า ทั้ง 4 ด้านโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การวิจัยมีการดำ�เนินการที่เป็นระบบ ระเบียบ ถูก
ต้องตามขั้นตอนและกระบวนการของการสร้าง
รูปแบบอย่างครบถ้วน และที่สำ�คัญเป็นรูปแบบที่
ยังไม่มีการสร้างขึ้นในลาว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของไชยยน คำ�มะวงษ์ (2556: 392-397) ที่ได้
ศึกษาเกีย่ วกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาการ
บริหารการศึกษาชั้นสูงภาคเอกชนของส.ป.ป.ลาว
ผลการประเมินในด้านความเป็นประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความเป็ น ไปได้ แ ละความถู ก ต้ อ ง
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและยัง
สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ว่า
“…เป็ น ประโยชน์ ค รั บ รู ป แบบนี้ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ ลาวมาก มีความทันสมัยและใกล้เคียง
กับประเทศในแถบยุโรปมาก …” (ผู้เชี่ยวชาญ ฌ.)
“…ค่ะ เป็นไปได้คะ่ ทีผ่ วู้ จิ ยั นำ�เสนอมานัน้
ดิฉันเห็นด้วย เพราะโรงเรียนของดิฉันก็เป็นสอง
ภาษา ดังนั้น งานวิจัยนี้มีความเป็นไปได้สูง…”
(ผู้เชี่ยวชาญ ช.)
“…มีความเหมาะสมในการนำ�รูปแบบนี้
มาบริหารโรงเรียน …” (ผู้เชี่ยวชาญ ข.)
“…รูปแบบนีม้ คี วามสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาฯ…” (ผู้เชี่ยวชาญ ซ.)
เมื่อพิจารณาการประเมินในแต่ละด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่า

Journal of Education, Mahasarakham University

เฉลี่ยสูงสุดมีสองด้านด้วยกัน คือ ด้านความเป็น
ประโยชน์และด้านความสอดคล้อง รองลงมาคือ
ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ตาม
ลำ�ดับ จากผลการวิจยั สามารถกล่าวได้วา่ รูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับ
ส.ป.ป.ลาวที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้มีความเป็นประโยชน์
สอดคล้ อ ง เหมาะสมและเป็ น ไปได้ สู ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
นี้ได้ผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหาร
ครู และผูป้ กครองโรงเรียนสองภาษาในส.ป.ป.ลาว
แล้วและผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขจนได้รูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยเชื่อว่า
อาจจะเป็นมูลเหตุทนี่ �ำ พาให้ผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับมากถึงมากที่สุด
เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะประเด็ น พบว่ า
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอื่น คือ มาก
ที่สุด ได้แก่ รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นประโยชน์ส�ำ หรับผูบ้ ริหารในการนำ�
ไปประยุกต์ใช้บริหารโรงเรียน รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
ทันสมัยและสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในระยะที่ผ่านมาลาวยังไม่มีการวิจัย
เกี่ ยวกั บ รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นสองภาษา
ฉะนัน้ เมือ่ มีรปู แบบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตรงกับหลักการ
บริหารจัดการ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
งานของผู้บริหารและครู
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินต่ำ�
กว่าประเด็นอืน่ ในเรือ่ งนี้ ได้แก่ รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถสร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธา ให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง
และชุมชนมากขึน้ รูปแบบการบริหารโรงเรียนสอง
ภาษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนำ�ไปปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะว่า ผู้ทรงคุณวุฒิยังมีความกังวลหรือ
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ขาดความมั่นใจว่าทุกประเด็นที่มีอยู่ในรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำ�หรับ
ส.ป.ป.ลาวจะสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงทั้งหมด
เพราะทรัพยากรโรงเรียนที่มีอยู่อย่างจำ�กัดอาจ
จะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการตามรูปแบบนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้ มีดังนี้
1.1 ผู้บริหารยุคใหม่ ผู้บริหารโรงเรียน
สองภาษาในส.ป.ป.ลาว ควรพั ฒนาตนเองให้
มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามองค์ ป ระกอบย่ อ ยหรื อจั ด
บุคลากรช่วยในงานด้านที่ผู้บริหารขาดความถนัด
ได้
1.2 โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างที่
แสดงนีเ้ ป็นโครงสร้างสมบูรณ์แบบ ต้องใช้บคุ ลากร
จำ�นวนมากอาจไม่เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนสองภาษาของส.ป.ป.ลาว สามารถยุบรวม
บางตำ�แหน่งเข้าด้วยกันและมอบหมายให้บุคคล
เดียวกันรับผิดชอบ
1.3 การบริ ห ารการเรี ย นการสอน
ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาของส.ป.ป.ลาวควร
ตระหนักว่าหลักสูตรนานาชาติต้องได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
1.4 การจั ด การโรงเรี ย นสองภาษา
หากมีนวัตกรรมทางการบริหารที่เป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือ ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาของ
ส.ป.ป.ลาว สามารถนำ�มาปรับใช้โดยให้คำ�นึงถึง
ความกลมกลืนและความสอดคล้องต่อระบบหลัก
ที่ดำ�เนินอยู่ เช่น การบริหารยุค 4.0 ของไทย
1.5 การบริหารผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียน
สองภาษาของส.ป.ป.ลาว ควรส่งเสริมคุณลักษณะ
พลโลกให้ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
สองภาษาของ ส.ป.ป.ลาว โดยเฉพาะ
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1.6 การบริหารเทคโนโลยี โรงเรียนสอง
ภาษาของ ส.ป.ป.ลาว ที่มีงบประมาณเพียงพอ
สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้รับผิดชอบงานด้านนี้
โดยมีสญ
ั ญาทีช่ ดั เจนและมีการติดตาม ตรวจสอบ
การดำ�เนินงาน
1.7 การประกันคุณภาพ เป็นงานประจำ�
ที่กระทรวงศึกษาฯกำ�หนดไว้แต่การปฏิบัติจริง
ยังขาดความเข้มข้น ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนสอง
ภาษาของ ส.ป.ป.ลาว ควรสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องให้มองเห็นความจำ�เป็นที่ต้องปฏิบัติ
งานไปพร้อมกับประกันคุณภาพ
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 ควรนำ�รูปแบบการบริหารโรงเรียน
สองภาษาสำ � หรั บ ส.ป.ป.ลาว ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิ จั ย นี้ ไ ปทดลองใช้ กั บ โรงเรี ย นสองภาษาของ
ส.ป.ป.ลาว เพื่อศึกษาว่าแต่ละองค์ประกอบส่งผล
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ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาใน ส.ป.ป.ลาว อย่างไร
2.2 ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ เปรียบ
เทียบองค์ประกอบของรูปแบบที่ได้จากการวิจัยนี้
เป็นรายองค์ประกอบ
2.3 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาองค์
ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะ
สมสำ�หรับแต่ละระดับ ได้แก่ อนุบาล ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา โดยศึกษาจากโรงเรียน
ต้นแบบที่มีการยอมรับว่าประสบผลสำ�เร็จในการ
บริหารโดยใช้รูปแบบนี้
2.4 ควรศึกษาวิจัยอนาคตภาพ เกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในอนาคต
ที่เหมาะสมสำ�หรับส.ป.ป.ลาว ที่สามารถป้องกัน
และแก้ปญ
ั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
บริบทของประเทศในทศวรรษหน้า
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