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บทคัดย่อ 
งานวจัิยมวีตัถปุระสงคค์อื เพ่ือศกึษารปูแบบของโรงเรยีนอตัตโนภวิตัน ์(Autonomous School) 

ในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) การสัมภาษณ์ (Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของโรงเรียนอัตตโนภิวัฒน์ของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นไปตาม
นโยบาย New Generation School ที่เริ่มในโรงเรียนนำาร่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เน้นการสอนเรื่อง 
STEM ศึกษา (วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตรแ์ละคณติศาสตร)์ ในโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษา
ซ่ึงสามารถทั้งปรับการเรียนการสอนตามนโยบายทั้งโรงเรียนหรือบางส่วนของโรงเรียน กระทรวง
ศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา มีบทบาทในการปรับปรุงเรื่องกฎเกณฑ์ทุกด้าน โดยเฉพาะการบริหาร
บุคลากร ในเรื่องวิชาการและงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร (NGOs) 
คือ Kampuchean Action for Primary Education หรือ KAPE ส่วนชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง
การบริหารจัดการทั่วไป 

คำ�สำ�คัญ:  การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ การศึกษากัมพูชา

Abstract
The objective was to study the participatory system in area-based of Cambodia 

education This research used qualitative method research design; documentary research, 
interview and group interview.

The results of research synthesis were: the autonomous school in Cambodia showed 
by the New Generation School policy, started in pilot secondary schools since 2016, focused 
on STEM Education (science, technology, engineering and mathematics). The school could 
choose to involve by some classroom or all the school. The Ministry of Education, Youth 

1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1 Faculty of Education, Chulalongkorn University 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 46 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2564

บทนำา
การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้

ดำาเนนิการไปตามหลกัการกระจายอำานาจและการ
ปกครองตนเอง (Decentralization and Local  
Self-government) ตั้งแต่หลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ท่ีการถ่ายโอนอำานาจและความรับผิดชอบไปสู่
ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ในทางการศึกษาก็ได้รับผล
จากแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน จึงได้มีการตราพระ
ราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมี
เนือ้หาสาระเพือ่การกระจายอำานาจทางการศกึษา
จากผู้รับผิดชอบในส่วนกลางไปยังหน่วยงานที่
มีหน้าที่จัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค โรงเรียนและ
ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น การดำาเนินการดังล่า
วจึงมีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่อีกทั้งยังต้องเช่ือมโยงกับการพัฒนา
ประเทศที่สอดคล้องกับบริบทโลกด้วย

ตามบทพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเนื้อหา
เรื่องการกระจายอำานาจทางการศึกษาสรุปได้ว่า 
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอืน่ มสีว่นรวมในการระดมทรพัยากร
เพ่ือจดัการศกึษา ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารกระจาย
อำานาจการบรหิารและการจดัการศกึษาทัง้ในดา้น

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
โดยตรงซึ่งเป็นไปตามหลักการของการใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: SBM) 
วิธีการหนึ่งที่เร่ิมดำาเนินการไปแล้วคือ การปรับ
เปลี่ยนสถานะของโรงเรียนให้เป็นนิติบุคคลใน
ลกัษณะของโรงเรยีนอตัตโนภวิตัน ์(Autonomous 
School) ซึ่งหมายถึง โรงเรียนที่ได้รับการกระ
จายอำานาจการบริหารงาน มีความเป็นอิสระ
และคล่องตัวในการตัดสินใจบริหารและจัดการ
ศึกษาทั้งด้านวิชาการ การเงินและงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ให้มีส่วน
ส่งเสริมการดำาเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนที่มี
การบริหารงานแบบอัตตโนภิวัตน์ในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ยังคงมีอุปสรรคอยู่โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารจัดการโรงเรียนในข้ันตอนการนำานโยบาย
สู่การปฏิบัติหลายประการ ส่งผลให้ภาพรวมการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศได้รับผลกระทบ 
ไปด้วย 

เมือ่เปน็เชน่นี ้งานวจิยัจงึไดใ้หค้วามสนใจ
ศึกษาเรื่องการกระจายอำานาจการจัดการศึกษา
ในต่างประเทศซึ่งพบว่าเร่ิมขึ้นราวปี 1980 ใน
ประเทศแถบยุโรปที่เชื่อว่า การจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดีนั้น โรงเรียนต้อง

and Sports was taken part to reform all the regulations; especially the personal manage-
ment. for the academic and budget were support by the non-governmental organizations; 
Kampuchean Action for Primary Education or KAPE. community also participated in school 
general administration.

Keywords:  Area-based management in Education, Autonomous school, Cambodia  
Education
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รับผิดชอบการจัดการศึกษาท้ังหมดของโรงเรียน
เอง ไมใ่ชร่บัผิดชอบเพียงการจดัการเรยีนการสอน
เพียงแต่ในห้องเรียน และต้องมีการปฏิรูประบบ
โครงสร้างและการจัดการศึกษาเป็นหลายรูปแบบ
อีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นด้วย เพราะรัฐบาลตระหนักดีว่า เมื่อ
มปีระชากรท่ีดจีะสง่ผลถงึการเพ่ิมผลผลติและการ
เติบโตของเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศดว้ย (Cheng, 1990 และ Fiske อา้งถึงใน
กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546) หลกัการสำาคญัของ
การบรหิารและจดัการศึกษาในประเทศตา่งๆ โดย
ทัว่ไปคอื หลักการกระจายอำานาจทีใ่หป้ระชาชนมี
สว่นรว่มและมอีำานาจตดัสนิใจตอ่สิง่ทีจ่ะสง่ผลตอ่
ตนเอง ทอ้งถิน่ และสงัคมโดยรวม หลกัความเสมอ
ภาคท่ีให้สิทธิเสรีภาพกบับคุคลอย่างเทา่เทยีมและ
มีทางเลือกที่หลากหลาย หลักความพร้อมที่จะ
ให้ตรวจสอบของโรงเรียน ครูและนักเรียน และ
หลักการมีอำานาจอิสระในการดำาเนินงานภายใต้
กฎหมายที่รองรับ (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

อย่างไรก็ดี ประเทศที่ได้ดำาเนินการ 
กระจายอำานาจทางการศึกษาแล้วส่วนมากจะ
เป็นประเทศในกลุ่มยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาที่มี
บรบิทแตกต่างจากประเทศไทยอยู่มาก หากศกึษา
ประเทศในกลุ่มประเทศใกล้เคียงกันอาจทำาให้นำา
มาปรับใช้ได้มากกว่า ทั้งนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจัดการศึกษาที่ตอบ
สนองทิศทางการพัฒนาประเทศที่ต้ังอยู่บนฐาน
ความต้องการของประชาชนในชุมชนด้วยเช่นกัน 
จึงได้กำาหนดแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
ไปตามยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2557-2561 
(Education Strategic Plan 2014-2018) ของ
กระทรวง ศกึษาธกิาร เยาวชนและกฬีาซึง่วเิคราะห์
ถึงผลของการจัดการศึกษาจากแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาฉบับก่อนและศึกษาถึงความท้าทาย
สำาหรับการศึกษาของกัมพูชาในอนาคตไว้หลาย

ประการโดยมขีอ้สำาคญัหนึง่ทีก่ลา่วถงึความรว่มมอื
กันพัฒนาการศึกษาไว้ว่า “การเตรียมความพร้อม
ในการกระจายอำานาจทางการศึกษาโดยสร้างจุด
แข็งและระบบการบริหารงาน การเตรียมการที่ดี 
โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูใหญ่ โดย
เป็นหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการ
ในพื้นที่ (The Provincial Office of Education 
and the District Office of Education) รวม
ถึงการติดตามการดำาเนินงานและการสนับสนุน
โรงเรียน” จนกระทั่งนำาไปสู่นโยบาย New  
Generation Schools (NGS) ในป ีพ.ศ.2559 เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานยุคใหม่ 
(Policy Guidelines for New Generation School 
for Basic Education in Cambodia, 2016) ซึ่ง
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามทักษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะกลุม่วชิา STEM 
ศึกษา (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา สถาบัน
การศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำาไร (NGOs) และ
ชุมชน โดยเริ่มดำาเนินการในโรงเรียนนำาร่องทั้งที่
มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมไม่กี่แห่ง และ
ได้ขยายผลออกไปยังโรงเรียนอื่นๆ มากขึ้นทั่ว
ประเทศในเวลาต่อมา

บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน
วิจัยเรื่องระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เชิงพื้นท่ี มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาเปรียบ
เทยีบรปูแบบของโรงเรยีนอัตตโนภวัิตน์ ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์มาเลเซยีและกัมพชูา 2.เพือ่
ถอดบทเรยีนกรณศึีกษาโรงเรยีนท่ีมกีารใชร้ปูแบบ
ของโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ และ 3.เพื่อนำาเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
และสร้างการมีส่วนร่วมของไทย หากแต่บทความ
ฉบับนี้เป็นการนำาเสนอผลการวิจัยเฉพาะราช
อาณาจักรกัมพูชาเท่านั้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบของโรงเรียนอัตตโน- 

ภิวัตน์ (Autonomous school) ในราชอาณาจักร
กัมพูชา

วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวจิยัในครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้ น ตอนที่  1  ก า รศึ กษา เอกสาร  
(Documentary research) ในประเด็นดังน้ี  
1) บริบทของประเทศ 2) การให้ความสำาคัญและ
หลักการของการบริหารและการจัดการศึกษา 
โรงเรียนอัตตโนภิวัฒน์ ด้านวิชาการ งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  
3) การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
กับการจัดการศึกษา และ 4) ปัจจัยเงื่อนไขความ
สำาเรจ็ของโรงเรยีนอตัตโนภวิฒัน ์เครือ่งมอืทีใ่ช้คือ
แบบบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ (Interview) 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานการ
ศกึษาระดบัชาติและระดับทอ้งถิน่ (กรงุพนมเปญ) 
ในประเด็นเดียวกับการศึกษาเอกสารเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากย่ิงขึ้น เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group 
interview) ผู้บริหาร ครูและผู้แทนองค์กรไม่
แสวงหาผลกำาไร (NGOs) 2 โรงเรียนในกรุง
พนมเปญคือ Preah Sisowath High School 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ Prek Leap 
School เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ในประเด็น
เรื่อง ปัญหา อุปสรรค การดำาเนินงาน การแก้
ปัญหา การยอมรับจากชุมชน รวมถึงความเห็นถึง
แนวการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสัมภาษณ์

จากนั้น นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นข้อ
สรุปอุปนัย (Inductive summary) เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ในราชอาณาจักร
กัมพูชามาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ และนำา
เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนอัตต
โนภวิตันข์องประเทศไทยอนัเปน็สว่นหนึง่ของงาน
วิจัยเรื่องระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่ต่อไป 

 

ผลการวิจัย
1. บริบทของโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ของ

ราชอาณาจักรกัมพูชา

การศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา
ดำาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์กัมพูชา พ.ศ.2573 
หรือ Cambodia Vision 2030 เพื่อการเป็น
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดับบน (Upper-
middle income) และเปน็ประเทศทีมี่รายไดสู้งใน
ปี พ.ศ.2593 (“Rectangular Strategy”, Phase 
III) ซึ่งรัฐบาลตระหนักว่า การจะบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวก็ต้องพัฒนาคุณภาพประชากรให้เหมาะ
สมกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำาลังก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน
และกีฬา จึงได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 
พ.ศ. 2557-2561 (The Education Strategic 
Plan (ESP) 2014-2018) ซึ่งจากข้อมูลสถิติใน 
Public Education Statistic & Indicators พ.ศ.
2560 ระบุว่า กัมพูชามีประชากรประมาณ 16 
ล้านคน มีโรงเรียนทุกประเภท 12,889 โรง มี
จำานวนนักเรียนทั้งที่สมัครเข้าใหม่และกลับเข้า
มาในระบบการศึกษาจำานวน 3,232,639 คน 
(นักเรียนชาย 1,659,386 คน และนักเรียนหญิง 
1,573,253 คน) มจีำานวนบคุลากรทางการศกึษา
ทัง้ทีเ่ปน็ผูส้อนและสนบัสนนุทัง้สิน้ 111,148 คน 
(แบ่งเป็นผู้สอน 92,444 คน และฝ่ายสนับสนุน 
18,704 คน) 
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การดำาเนินงานของราชอาณาจกัรกมัพูชา
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็ได้มีการกำาหนดนโยบาย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง
ทีจ่ะตอ้งยอมรบัขอ้จำากดัหรอืปญัหาในอดีต วฒิุชัย  
เนยีเทศ (2559) ไดก้ลา่วถึงปญัหาดา้นการศกึษา
ของราชอาณาจักรกัมพูชาไว้ว่ามีปัญหาด้วยกัน 
3 ประการคือ 1. ด้านบุคลากร กล่าวคือ ครูไม่
ได้รับผลตอบแทนเท่าท่ีควรทำาให้ต้องสอนพิเศษ
มากขึ้น ดังนั้น นักเรียนที่ได้เรียนพิเศษจะมีผล
การเรียนที่ดีกว่าส่งผลถึงการเกิดปัญหาความ
เหล่ือมล้ำาทางการศึกษา 2. ขาดแคลนโรงเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในพืน้ทีห่า่งไกล ขาด
อปุกรณพ์ืน้ฐานสำาหรับการจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนทั่วไป จึงเป็นการสอนแบบ Chalk and 
Talk เป็นส่วนมาก เป็นการเรียนแบบบรรยาย
มากกว่าการให้ได้ทดลองหรือปฏิบัติจริง และ  
3. ประชาชนยากจนจงึไมส่ามารถสง่บตุรหลานทกุ
คนเข้าเรียนได้ จึงมักพบว่าเด็กชายมีโอกาสเรียน
มากกว่าเด็กหญิง 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งแก้ไขและคาดหวังว่าจะ
ประสบผลสำาเร็จในเร็ววันนี้ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่เรียกว่า National  
Education for All คอืการปฏรูิปการศึกษาท่ีดำาเนิน
งานควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะ
หุ้นส่วน (Partnership) จากทั้งในและนอกส่วน
ของภาครัฐ เกิดการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวทางการเรียนรู้
ตลอดชวีติท่ีมีชมุชนเปน็ฐาน (Community-based 
Lifelong Learning) นำาเสนอเป็น 3 นโยบาย 
กลา่วคอื 1) การเพิม่โอกาสทางการศกึษาและการ
จัดการศึกษาทางเลือก โดยที่รัฐเพ่ิมงบประมาณ
ด้านการสร้างห้องเรียน หอพัก การจัดหาครู และ
ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการฝึกงานในสถานประกอบการในพื้นที่ด้วย  

2) การปฏริปูกระบวนการพฒันาการจัดการศกึษา
ในพื้นที่ห่างไกล การปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อ
การดำาเนนิงาน การฝกึอบรมขา้ราชการ เจา้หนา้ที่
ของรัฐให้เข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกบัพืน้ที ่และการสรา้งกรอบการทำางาน
ที่เกิดจากความร่วมมือของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชมุชน คร ูและผูป้ระกอบการในพืน้ทีท่ีช่ดัเจน และ 
3) การให้อำานาจการบริหารงานของหน่วยงาน 
รัฐในพื้นที่ยืดหยุ่นการทำางานเพื่อประโยชน์สูงสุด 
สามารถกำาหนดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย 

การดำาเนนิงานของโรงเรยีนอตัตโนภวิตัน์
ในกัมพูชาดำาเนินงานได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมิได้
กว้างขวางมากนัก ดังที่ Dr.Sot Sok จาก Faculty 
of Education, Royal University of Phnom 
Penh (สัมภาษณ์ 31 กรกฎาคม 2561) กล่าวไว้
วา่กมัพชูายงัไมไ่ดจ้ำากดัความหมายของระบบการ
มีส่วนร่วมทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจนเพราะเริ่ม
ดำาเนนิงานมาไมน่านนกั และไดใ้หค้วามหมายของ
โรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ไว้ว่า การที่สถานศึกษาได้
อสิระในการบรหิารงานมากขึน้ ซึง่แมว่้ายงัไมไ่ดร้บั
อสิระทัง้หมดโดยสมบรูณเ์ชน่ ในเรือ่งงบประมาณ 
แตส่ิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื มกีารปรบัเปลีย่นระเบยีบ
ราชการหลายประการ มีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจกับข้าราชการในเรื่องวิชาการ การบริหาร
งานทัว่ไปและงานบริหารบคุลากร ซึง่เมือ่พจิารณา
แล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารัฐบาลได้กำาหนดไว้
ในนโยบาย New Generation Schools (NGS) 
ซึ่งริเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2559 ในโรงเรียนนำาร่อง มี
แนวทางการดำาเนินงานดังนี้ 1. การให้อำานาจกับ
โรงเรียนเร่ืองการบริหารจัดการที่ภายใต้กฎหมาย
ที่กำาหนด 2. มีคณะกรรมการชุดใหม่ของโรงเรียน
เพื่อกำากับดูแลและบริหารโรงเรียน 3. การสร้าง
ระบบมาตรฐานทีจ่ะอำานวยความสะดวกตอ่ดำาเนนิ
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งาน 4. ให้อิสระขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการ
ศึกษา 5. สามารถจัดระบบการศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 6. การร่วมสร้างเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
7. การพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุครู การสร้างแรงจูงใจ
ตอ่การปฏบิตังิานของคร ูการกำาหนดเส้นทางความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพของครู ซึ่งเชื่อมโยงกับโอกาส
ของการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพเช่น การ
ให้ทุนการศึกษา และ 8. การขยายการให้บริการ
การศกึษากบัเยาวชนซึง่ประกอบด้วยการใหบ้รกิาร
การให้คำาปรกึษา การสนบัสนนุช่องทางการเรียนรู้
ที่หลากหลายเช่น การทำางานเป็นโครงการ ชมรม 
การเรยีนทางไกล หรอืการจดัการศึกษาทกัษะชีวติ

2 .  หน่วยงานที่ สนับสนุนโรง เรียน 
อัตตโนภิวัตน์ 

2.1 กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและ
กีฬา เป็นหน่วยงานระดับชาติมีหน้าที่

 1. ดูแล ให้คำาปรึกษา พร้อมทั้งร่วม
แกป้ญัหากบัโรงเรียน มรีะบบการคดัเลอืกโรงเรยีน
ทีเ่ขม้งวดโดยพจิารณาวา่เปน็โรงเรยีนทีม่แีนวโนม้
ว่าจะสามารถดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานานและประสบความสำาเร็จได้

 2. สร้างแรงจูงใจเรื่องความดีความ
ชอบ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้ครูลด
การสอนพิเศษ สนับสนุนการพัฒนาครูทั้งทักษะ 
ความรู้ และทัศนคติ การปรับกฎเกณฑ์ที่เอื้อ 
ต่อการโอนย้ายครูให้สามารถทำางานในโรงเรียน 
ที่เหมาะสมกับสมรรถนะของครูแต่ละคน

 3. สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองและ
ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องความสำาคัญของให้ตรงกับ
ความต้องการเช่น STEM ศึกษา การสอนภาษา
ต่างประเทศ และการสอนอื่นๆ 

 4. มีกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม 

 5. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เรือ่งการออกแบบนวัตกรรมทางการศกึษา รวมถึง
อาคาร ห้องเรียน และสิ่งอำานวยความสะดวกของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.2 โรงเรียน

 1. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีทักษะการ
บริหารงานที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย เข้าใจภาพ
รวมและสามารถยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่า
จะดำาเนินงานสำาเร็จหรือไม่ก็ตาม และสามารถ
สรรหาคณะกรรมการของโรงเรยีนทีท่ำางานรว่มกนั
ได้

 2. การทำางานกับองค์กรภายนอก
สรา้งนวตักรรมการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 3. สนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมการ
บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่นการ
สร้างศูนย์เยาวชนภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรม
พิเศษ การสนับสนุนการตั้งกองทุนพิเศษให้กับ
โรงเรียน การมีศูนย์ให้คำาปรึกษา รวมถึงการลด
จำานวนนักเรียนต่อห้องด้วย

 4. การเพิ่มช่ัวโมงการเรียนและการ
สอนที่เน้นการปฏิบัติและกิจกรรมรายบุคคล 

 5. สรา้งรปูแบบ School in a School 
นั่นคือการสร้างการแข่งขันต่างๆ สำาหรับกลุ่ม 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน การสร้างหลักสูตรใหม่ 
รวมถึงการกำาหนดเกณฑ์การประเมินต่างๆ ของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการ
พัฒนาระบบและโรงเรียนที่ท้าทายมากขึ้น

2.3 หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก

 1. มีเครือข่ายที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
(Non-state Actors (NSAs) ) แต่มีความเข้มแข็ง 
และสามารถช่วยโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

 2. รว่มพฒันาประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนกับครูเช่น การปรับปรุงหลักสูตร เทคนิค
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การสอน การใช้แผนการสอนอิเลคทรอนิกส์ หรือ 
E-Learning การจัดทำาตำาราหรือใบงาน ฯลฯ 

 3. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐใน
การปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อร่วมกันดำาเนินงาน
ของโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียน  
ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และครู 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการฯ มีแนวคิด A 
High Level Task Force ด้วยความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบนฐานความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ มีเป้าหมายระยะยาวคือ การพัฒนาเยาวชน
แบบ “องค์รวม” ตามความเหมาะสมของบริบท
ชุมชน ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน สมาคมผู้ปกครอง 
ครูจากชุมชน พระสงฆ์ทำาหน้าที่สอน และได้รับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนและองค์กรไม่หวังผล
กำาไรต่างๆ (NGOs) รายได้ของโรงเรียนจาก
การบริจาคของชุมชน หรือจากต่างประเทศ ต่อ 
โรงเรยีนเฉลีย่ทัง้ประเทศเปน็เงนิ 5,179,075 เรยีล  
(ประมาณ 42,000 บาท) ซึ่งคิดเป็น 20,086 
เรียลต่อนักเรียน 1 คน (ประมาณ 160 บาท)  
(Department of Education Management 
Information System (2017: 28) 

อย่างไรก็ดี การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ราชอาณาจักรกัมพูชายังอยู่ในระยะเริ่มต้น รัฐ
จึงยังมีบทบาทอย่างมากในช่วงนี้ กล่าวคือ เริ่ม
จากนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาจากการ
ทำาความสำารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในตลาดแรงงานโดยตรงมาปรับการจัดการ
เรียนการสอนในโปรแกรม General Secondary  
Education and Technical Education High 
School (GTHS) เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นช่าง
เทคนิคท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการ
เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงานทีม่สีว่นอยา่งมากทีร่ว่มดำาเนนิ
งานตามนโยบาย NGS คือ Kampuchean  
Action for Primary Education หรือ KAPE 
เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำาไร (NGOs) ก่อ
ตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2542 เริ่มทำางาน
กับกระทรวงมหาดไทยจัดทำาโครงการและงาน
วิจัยเรื่องการศึกษาทุกระดับในประเทศ ปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2561) มีโรงเรียนที่ KAPE มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุน (ทุกประเภท ทุกนโยบาย) จำานวน 
165 โรงเรยีน ใน 13 จงัหวดั มนีกัเรยีนทีไ่ดร้บัผล
ทั้งสิ้นกว่า 71,000 คน และ1,650 ผู้บริหารและ
ครู การทำางานของ KAPE จะเป็นการทำางานแบบ
ระยะยาวรว่มกบักระทรวงศกึษา เยาวชนและกีฬา 
รวมถงึองคก์รทางการศึกษาทัง้ในและตา่งประเทศ 
(http://www.kapekh.org/files/report_file/ 
92-en.pdf) สำาหรับการเข้าร่วมโครงการ NGS นี้  
มีนักเรียนจำานวน 2,343 คนเข้าร่วมโครงการ ใช้
งบประมาณปี 2017 ไปทั้งสิ้น 1.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (เฉลี่ยค่าใช้จ่าย 512 เหรียญสหรัฐต่อ
นักเรียน 1 คน) ดำาเนินงานใน 4 จังหวัดคือ
พนมเปญ กำาปงจาม กันดาล และกำาปงสปือ 
ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยม 4 โรง และโรงเรียน
ประถมศึกษา 3 โรง 

นอกจากการมีส่วนร่วมของ KAPE แล้ว 
ในบางโรงเรียนยังมีหน่วยงานอื่นๆ ชุมชนและ 
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ในงานวิจัยครั้งนี้ 
ได้ศึกษาโรงเรียนตัวอย่างที่ได้รับคำาแนะนำาจาก 
กระทรวงศึกษาธิการฯ ของกัมพูชาว่าแม้เริ่ม
ดำาเนินงานแต่มีผลงานที่ดีจำานวน 2 โรงเรียน ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปสัมภาษณ์และสนทนา
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ราชอาณาจักร
กัมพูชาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 
2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โรงเรยีนพระสสุีวตัติ ์(Preah Sisowath  
High School) กรุงพนมเปญ เป็นโรงเรียนท่ีเก่า
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แก่ที่สุดของประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2416 
แบง่การศกึษาเปน็ 2 รปูแบบคือเรยีนแบบปกติครึง่
หนึ่งและแบบ NGS อีกครึ่งหนึ่งในแต่ละระดับชั้น

2. Prek Leap High School กรุง
พนมเปญ เข้าร่วมโครงการ NGS ในปี พ.ศ.2561 
จึงมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งระดับชั้นเข้า
ร่วมโครงการเท่านั้น

การนำาเสนอกรณีศึกษาในบทความนี้ จะ
นำาเสนอเปน็ 4 ประเด็นโดยวเิคราะหจ์ากขอ้มลูทัง้ 
2 โรงเรียนพร้อมกัน 

1) การบริหารวิชาการ มีหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการฯ ร่วมกับ
หน่วยงานการคลังและเศรษฐกิจ ดำาเนินงาน
มหาวิทยาลัยภายใต้ ERC Education Research 
Council ซ่ึงเปน็การระดมสมองของนักวชิาการ ครู
ในโรงเรียนและ NGOs ในแต่ละพื้นที่ โดยจะร่วม
กันสอบถาม เก็บข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ สร้างความเข้าใจกับประชาชน
ในเรื่องการศึกษา หากแต่การดำาเนินงานยังเป็น
ระยะเริ่มต้นจึงยังมีปัญหาอยู่บ้าง ดังที่ผู้บริหาร
วิทยาลัยพระสีสุวัตติ์ ให้ความเห็นว่ายังต้องมีการ
สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนน้ี
กับผู้ปกครองอีกมาก เพราะผู้ปกครองจะกังวลว่า
วา่นักเรียนจะสามารถสอบผา่นการสอบระดับชาต ิ
(National test) ได้หรือไม่ สำาหรับโรงเรียน Prek 
Leap School ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
ทกุเดอืนเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูป้กครองใน
การนำาหลักสูตรใหม่เข้ามาใช้ซึ่งยังไม่เห็นผลของ
การดำาเนินงานเพราะเพิ่งเข้าร่วมโครงการ

ในส่วนของการสนับสนุนทางวิชาการ
สำาหรับครูน้ัน ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจะ
จัดกจิกรรม Professional Learning Community  
(PLC) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
มีหน้าที่ต้องจัดทำาเอกสาร ตำาราเพื่อสอนใน
โรงเรียนและเผยแพรโ่ดยการสนบัสนนุจาก KAPE

2) การบริหารงบประมาณ มีหลักการ
ว่างบประมาณจะมาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น
รฐับาล องคก์รนานาชาต ิองคก์รเอกชน องค์กรไม่
แสวงหาผลกำาไร มูลนิธิต่างๆ และการสนับสนุน
จากผู้ปกครองในระยะเวลา 3 ปีแรก จากนั้น
โรงเรียนต้องบริหารงานด้วยตนเอง กระทรวง
ศึกษาธิการฯ จึงได้ตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาของสังคม (Social Equity Fund) 
โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องมีแผนการ
ลงทนุ (Investment Plan) เชน่การวางแผนการหา
รายได้จากการเช่าพื้นที่ให้ขายอาหารในโรงเรียน 
การตั้งกองทุนประกันชีวิต การจัดทำาสินค้าและ
บริการ ฯลฯ 

สำาหรับวิทยาลัยพระสีสุวัตติ์ได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินอย่างดีจากชุมชน ด้วย
เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทางฐานะการเงินสูง
และผู้ปกครองสามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ร่วมพัฒนาโรงเรียนได้จึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ สว่นโรงเรยีน Prek Leap 
เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองมีข้อจำากัดเรื่องการเงิน 
หากแตโ่รงเรยีนสนบัสนนุใหน้กัเรยีนหารายไดเ้ชน่
การทำาขนม การรบัจา้งตา่งๆ ไวเ้ปน็คา่ทำากจิกรรม
ของนกัเรยีน ซึง่ผูป้กครองสว่นมากเหน็วา่เปน็การ
ดีที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ ลองผิดลองถู ฝึกความรับ
ผิดชอบ ซึ่งได้การจัดตั้งสภานักเรียนโดยนักเรียน
เองรวมถึงกิจกรรมท่ีดำาเนินงานไปแล้วแล้วอย่าง
หลากหลาย

3) การบริหารงานบุคคล สิ่งสำาคัญคือ
การทำาความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
สว่นงานทัง้ภาครฐั โรงเรยีนและเอกชน โดยเฉพาะ
การบรรจุครูตามนโยบาย NGS ซึ่งมีข้อกำาหนด
ดังนี้ 1) ต้องมีผลการเรียนดี มีความรู้ดี 2) ต้อง
เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำางาน 3) ต้อง
ใส่ใจนักเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่สอน และ 4) ต้องทำางาน
กับนักเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อสัปดาห์ และ
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ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 20 ชม.ต่อสัปดาห์ 
และต้องร่วมกันในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
(PLC) สถานศึกษาสามารถเลือกครูเองซึ่งอาจ
จะมาจากโรงเรียนอื่นตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และมีการประเมินผล 
อย่างเข้มข้นทุกปี

จากการสนทนากลุ่มทั้ง 2 โรงเรียนพบ
ว่าครูที่ร่วมโครงการมักเป็นครูในโรงเรียนเดิมอยู่
แลว้ ซึง่ต้องได้รบัการอบรมอยา่งตอ่เนือ่งและตอ้ง
ทำาสญัญาวา่จะไมส่อนพิเศษเนือ่งจากจะได้มเีวลา
รว่มแลกเปลีย่นเรียนรูร้ว่มกบัครคูนอืน่และมเีวลา
เตรียมการสอนได้อย่างเต็มที่ ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ 
ครูบางคนยังไม่สามารถปรับตัวให้สอนในรูปแบบ
นี้ได้โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้เร่ือง ICT และ
ภาษาอังกฤษ จึงมีบางคนลาออกจากโครงการไป

4) การบริหารงานทั่วไป รัฐกำาหนดให้มี 
National and Subnational Oversight Boards 
ทำาหน้าที่ประสานงานและประเมินผล ในช่วง
แรกจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางกำากับดูแล 
แต่เมื่อดำาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จะให้คณะ
อนกุรรมการศึกษาธกิารจงัหวดัเปน็ผูดู้แล โดยกระ
ทรวงศึกษาธิการฯ จะประเมินผล “กระบวนการ” 
ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม การบริหารห้อง
สมุด การให้คำาปรึกษา ห้องปฏิบั ติการทาง
วิทยาศาสตร์และ ICT ฯลฯ ซึ่งหากโรงเรียนใดไม่
ผ่านการประเมินก็ให้กลับไปบริหารโรงเรียนเช่น
เดิมและไม่ได้รับกองทุนพิเศษนี้

กล่าวโดยสรุปคือ การจะดำาเนินงาน
นโยบาย NGS ได้ประสบความสำาเร็จน้ัน ต้อง
ประกันว่าโรงเรียนจะต้องมี 1) แผนการดำาเนิน
งานทีท่ำาไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 2) บคุลากร อปุกรณแ์ละ
สถานทีท่ีเ่หมาะสม และ 3) การได้รบัความรว่มมอื
จากผู้ปกครอง ชุมชนและภาคเอกชน

อภิปรายผล
1. การศึกษาของกัมพูชาตามหลักคิด

ของโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์แบบสากลและบทเรียน
สำาหรับประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่าในประเทศตะวันตก 
มีระบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมหรือโรง
เรียนอัตตโนภิวัตน์มานาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการ
ดำาเนินงานของกัมพูชาแล้วจะเห็นว่า มีแนวทาง
ที่สอดคล้องกันหากซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีสำาหรับ
ประเทศไทยด้วย กล่าวคือ

1 .1 หลักการกระจายอำานาจที่ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตามกำาลังความสามารถ เมื่อ
บรบิทของชมุชนมคีวามแตกตา่งกนักย็อ่มใหค้วาม
ร่วมมือแตกต่างกันไปด้วย สำาหรับโรงเรียนที่เป็น
กรณีศึกษาจะพบว่า โรงเรียนที่นักเรียนมาจาก
ครอบครัวที่มีความพร้อมทางการเงิน ผู้ปกครอง
จะมีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ เรื่อง ไม่
ว่าจะเป็นวิชาการ การจ้างครูพิเศษ การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ส่วนโรงเรียนที่ยังคงพึ่งพาความ
ชว่ยเหลอืจากองค์กรตา่งๆ อยูเ่สมอนัน้ ผูป้กครอง
จะยังไม่กระตือรือร้นเข้าร่วมจัดการศึกษากับ
โรงเรียนมากนักเนื่องจากไม่เห็นความสำาคัญของ
การเข้าร่วมและเห็นว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียน
เท่านั้น 

สำาหรับประเทศไทย การดำาเนินงาน 
โรงเรียอัตตโนภิวัตน์ให้สำาเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจาก
การสร้างแรงจูงใจของชุมชนให้มีส่วนร่วม และ
รัฐต้องเชื่อมั่นในความสามารถของโรงเรียนและ
ชุมชนว่าจะสามารถทำางานได้จริงอย่างเป็นรูป
ธรรมซ่ึงอาจมหีลายรปูแบบตามความแตกตา่งของ
โรงเรยีนทัง้เรือ่ง ขนาด ทีต่ัง้ ลกัษณะของชมุชน คร ู
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ

1.2 หลักความเสมอภาคทางการศึกษา 
สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากนโยบาย NGS คือ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 54 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2564

ความเสมอภาคของครูทีค่รทูกุคนในโครงการซ่ึงมา
จากโรงเรียนหลากหลายรูปแบบทั่วประเทศ สอน
นักเรียนท่ีมีความพร้อมแต่ละเรื่องแตกต่างกันให้
ไดม้โีอกาสทำางานร่วมกนั ครแูต่ละคนมคีวามเสมอ
ภาคท่ีจะนำาเสนอความคิดเห็น ร่วมกันออกแบบ
หนังสือ ตำารา และการจัดการเรียนการสอนที่
เห็นว่าเหมาะสมสำาหรับบริบทของส่วนรวม โดย
มี KAPE เป็นผู้อำานวยความสะดวก อย่างไรก็ดี  
ก็ยงัคงเป็นขอ้จำากดัทีว่่าต้องทำาใหนั้กเรยีนสามารถ
สอบผ่านการสอบวัดผลระดับชาติด้วย โครงการนี้
จึงมิได้ดำาเนินการไปถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำาหรับประเทศไทยควรพิจารณาว่า  
เป้าหมายของความเสมอภาคทางการศึกษามิใช่
การให้ทกุคนสามารถสอบได้คะแนนเทา่กนัทกุคน 
หากแต่ทกุคนตอ้งมโีอกาสการพฒันาตนเองอยา่ง
เตม็ศกัยภาพซึง่มคีวามแตกตา่งหลากหลาย ซึง่รฐั
ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสำาหรับการจัดการ
เรียนการสอนหรือการคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นราย
บุคคลตามแนวคิดดังกล่าวได้ จึงเป็นการสมควร
อย่างยิ่งที่จะให้โอกาสครูและชุมชนมีสิทธิ์ในการ
ร่วมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท
ของตนเองมากขึ้น 

- หลักความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
สำาหรับกัมพูชาในระยะนี้มีเพียงระบบการตรวจ
สอบการทำางานด้านวิชาการของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเท่าน้ัน ซึ่งหากพิจารณาแล้วการดำาเนิน
งานโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์มีองค์ประกอบและ 
ผู้เกี่ยวข้องมากมายและไม่สามารถปฏิเสธได้
ว่าการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาโดยให้
ชมุชนเข้ามามีส่วนรว่มนัน้ อาจสรา้งความไมม่ัน่ใจ
ถงึระบบการดำาเนนิงานและการประเมนิผลทัง้ทาง
วิชาการ งบประมาณ การคัดเลือกบุคลากร และ
อื่นๆ ของโรงเรียน ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างระบบการประเมินผลที่มีมาตรฐานบนการ

ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นการประเมินผลหลายมิติ
และรอบด้านซึ่งผู้ถูกประเมินควรมีส่วนกำาหนด
เกณฑ์ด้งกล่าวด้วย 

- หลกัการมีอำานาจอสิระ โดยเริม่จากการ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การทำางาน
ของโรงเรียนและชุมชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ โรงเรียนและชุมชนควรเสนอ พิจารณาและ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันด้วย สำาหรับประเทศไทย
ในปัจจุบันดำาเนินงานตามกฎระเบียบเดียวกันทั่ว
ประเทศซึ่งอาจปรับเปลี่ยนในบางข้อเช่น จากการ
วิจัยพบว่าโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารต้องการมี
อิสระในเรื่องของการจัดซื้อพัสดุและงบประมาณ
เป็นอย่างมาก 

สิ่งสำาคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ
คือการให้แต่ละภาคส่วนมีบทบาทตั้งแต่เริ่มต้น
ซึ่งได้การกำาหนดบทบาทหน้าที่แต่ละส่วนอย่าง
ชัดเจน เห็นพ้องตรงกันถึงตั้งแต่การวางแผน 
กำาหนดเป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน การตรวจ
สอบจนถึงการประเมินผลร่วมกัน

2. การนำาร่องโดยหน่วยงานของรัฐ

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ (2558: 
16) ไดก้ลา่วถงึภาคสว่นตา่งๆ ทีม่บีทบาทรว่มมอื
ต่อการพัฒนาไว้ว่าประกอบด้วย 1) ภาคเอกชน 
2) ชุมชน 3) การศึกษานอกโรงเรียน 4) แนวทาง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีชุมชนเป็นฐาน และ  
5) ความช่วยเหลือและความร่วมมือจากต่าง
ประเทศ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการดำาเนิน
งานของกัมพูชาเป็นไปตามแนวทางนี้อย่างชัดเจน 
กลา่วคอื นโยบายสนับสนนุการจดัทำาแหลง่เรยีนรู้
ในชมุชนมาตัง้แตแ่ผนเศรษฐกจิในฉบบักอ่น อกีทัง้
ยงัให ้NGOs จากตา่งประเทศมามสีว่นรว่มในการ
พัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลานาน นั่นอาจเป็น
เพราะหลังได้รับเอกราช กัมพูชาได้รับความช่วย
เหลือจากหลายองค์กรทั่วโลกเพื่อการพัฒนาใน
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ทุกมิติ องค์กรเหล่านี้มิได้นำาความช่วยเหลือที่เป็น
รูปธรรมเช่นยาหรืออาหารเท่านั้น หากแต่ยังสร้าง
กระบวนการพัฒนาคนกัมพูชาให้สามารถสานต่อ
การทำางานด้วยตนเองโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร 
จากการศึกษาครั้งน้ีเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของ 
KAPE ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเล่าให้ฟังว่า ได้รับการ
ถา่ยทอดและฝกึฝนประสบการณ์ทำางาน ต้ังแต่การ
เกบ็ขอ้มลู การรว่มวางแผนการพัฒนา การดำาเนนิ
งาน การประเมินผล และการสะท้อนกลับข้อมูล
กับองค์กรภายนอกเสมอ ซึ่งทำาให้มีความเข้าใจ
ท้องถิ่นของตนเองและมองเห็นวิธีการทำางานที่ส่ง
ผลถึงการพัฒนาในระยะสั้น ระยะกลางและระยะ
ยาวไดช้ดัเจน สง่ผลดีต่อการพัฒนาโรงเรยีนนำารอ่ง
ที่รัฐเป็นผู้ริเริ่มซึ่งจะมีงบประมาณสนับสนุนเพียง 
3 ป ีหลงัจากน้ันจึงใหชุ้มชนดำาเนนิงานตอ่ สำาหรบั
ประเทศไทย จะเป็นการสร้างกระบวนการที่
สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันดำาเนินงานมากกว่า 
แต่ยังไม่มีส่วนงานไหนเป็นหลักในการขับเคลื่อน
โรงเรียนอัตตโนภิวัตน์นี้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

1.1 ควรเร่งรัดให้ดำาเนินงานโรงเรียน
นำาร่องโดยวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของโรงเรียนที่ได้

มีการทดลองไปแล้ว โดยพิจารณาเพิ่มเติมถึงแนว
ปฏิบัติที่ควรนำาไปใช้กับโรงเรียนที่มีความหลาก
หลายทั้งที่ตั้ง ความพร้อม ขนาดของโรงเรียน ซึ่ง
อาจเป็นการทดลองทั้งโรงเรียนหรือบางส่วนของ
โรงเรียนก็ได้ 

1.2 นำายทุธศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการวจิยัคร้งนี้
เปน็ขอ้ระวงั ปจัจัยและเงือ่นไขในการนำาไปพฒันา
รูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

2. ข้อเสนอแนะต่อก�รทำ�วิจัยต่อไป

ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงกฎระเบียบ
ที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการดำาเนินงาน อีกทั้งนำา
ไปทดลองกับโรงเรียนต้นแบบในลักษณะของ  
Research and Development ซึ่งให้โรงเรียน
และชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบโรงเรียน 
อัตตโนภิวัตน์ต่อไป
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