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การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั�งโรงเรียนนานาชาติ 

ตามหลักปรัชญา อไจล์ในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์ เพื�อศึกษาระดบัความเป็นไปได้ในด้านหลกัการจดัการ  ด้านความ

จ�าเป็นที�ต้องเข ้าเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติทางเลือก อไจล์ และ สรุปข้อได้เปรียบของการจดัการ โดย

ใช้การวิจยัแบบผสานวิธีระหว่างวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการท�า Focus Group กบั

ตวัแทนฝ่ายที�มีส่วนเกี�ยวข้องทั� งภาครัฐและเอกชน จ�านวน 9 คน และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research)  จากตวัอย่างเป้าหมายคือผูป้กครองจากโรงเรียนเครือข่าย School of Tomorrow ที�ค ัดเลือกแบบ

เจาะจง ( Purposive  sampling ) จ�านวน ��� คน และผลการส�ารวจ น�าไปท�ากรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ

ที�ไม่แสวงหาก�าไรอีก 2 โรงเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าเฉลี�ย และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ย

การวเิคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  

1. ความเป็นไปได้ ในด้านหลักการจดัการ ทั�งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า มีความ

เป็นไปได้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก รายดา้นพบว่าการเน้นคนและการมีปฏิสัมพนัธ์กนัมีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ 

4.47 และการปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลงมีค่าเฉลี�ยต��าสุด 4.11  

2. ความจ�าเป็นที�ต ้องเข้าเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติทางเลือก อไจล์ ทั�งในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ พบว่า มุ่งความเป็นสากล มีความเห็นตรงกนัในระดบัมาก เกี�ยวกบัเด็กไทยควรพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษจนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนไดใ้ห้เป็นเรื�องปกติ และจ�าเป็นต้องเปิดเป็นโรงเรียนนานาชาติ

เพื�อเด็กไทยทุกคนมีโอกาสเขา้เรียนไดทุ้กคน ดว้ยการจดัโมเดลไฟแนนซ์ใหม่ 

3. ขอ้ไดเ้ปรียบภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั�งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบวา่ ดา้นการตดัสินใจ

รวดเร็วทนัเวลาของทีมงาน อไจล์ มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ 4.13  

ค�าส�าคญั : การศึกษาการจดัตั�งโรงเรียนนานาชาติตามหลกัปรัชญาอไจล ์  

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

การศึกษาการจดัตั�งโรงเรียนนานาชาติตามหลกัปรัชญาอไจล์  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความ

เป็นไปได้ในด้าน หลกัการจดัการ ความจ�าเป็น และขอ้ได้เปรียบ ของการจดัการโรงเรียนนานาชาติตามหลัก

ปรัชญา อไจล์ในโรงเรียน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย และเปลี�ยนรูปแบบการศึกษาใน

ปัจจุบนัที�อยูใ่นยุคที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีประสิทธิภาพและเป็นผูน้�าในสากลได้ หรือแมแ้ต่

สถาบนัการศึกษาต่างประเทศที�มีชื�อเสียงมายาวนาน เป็นที�นิยมของคนไทยที� มีฐานะมกัจะส่งบุตรหลาน 

เขา้เรียนอย่างต่อเนื�องเหตุเพราะผูป้กครองหลายท่านต่างคิดว่าการได้ส่งเขา้สถาบนัต่างประเทศนั�นช่วย 

ให้บุตรหลานได้ทกัษะภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ แต่แนวคิดนี� ไม่เกิดเฉพาะกบั

ผูป้กครองที�มีฐานะเท่านั�น หากแต่ผูป้กครองทุกคนมีความฝันต้องการให้ลูกหลานเข้าเรียนนานาชาติ 

ดว้ยเช่นกนั แต่เนื�องจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ไดเ้อื�ออ�านวยมากนกั และการส่งบุตรหลานไป

เรียนยงัต่างประเทศมีค่าใชจ่้ายที�ค่อนขา้งสูง หรือแมแ้ต่สถาบนันานาชาติที�เปิดอยูใ่นประเทศไทย สามารถ

ตอบโจทยค์นส่วนน้อยเท่านั�น ดงันั�นความหวงัที�อยากให้บุตรหลานไดศึ้กษาในโรงเรียนนานาชาติ หรือ 

สถาบนัต่างประเทศ ถือเป็นเรื�องที�ค่อนขา้งไกลตวัเป็นอยา่งมาก ทางเลือกเดียวที�ผูป้กครองกลุ่มนี� จะท�าได ้

คือเขา้ศึกษาในสถาบนัของไทยที�อยูใ่นบริเวณใกลบ้า้น หรือ ใหบุ้ตรหลานสอบเขา้เรียนยงัสถาบนัการศึกษา

ของรัฐที� มีชื� อเสียงของไทย โดยใช้คะแนน GAT PAT และคะแนนจากการวัดผลการเรียนประจ�าปี  

ของโรงเ รียนที� ศึกษาอยู่ประกอบการพิจารณา ซึ� งจากการศึกษาและลงพื� นที� สัง เกตการณ์ตาม

สถาบนัการศึกษาต่างๆทั�งของรัฐ และเอกชนในประเทศนั�น พบว่า ระบบการศึกษายงัยึดอยู่กบัระบบการ

สอนในรูปแบบเดิมๆ คือครูผูส้อนยงัคงเป็นผูป้้อนข้อมูลใหแ้ก่ผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียว ท�าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นน้อย และค�าตอบของโจทย์ปัญหาที�ผูส้อนถามผูเ้รียนยงัคงยึดติดกบัค�าตอบที�เป็น

รูปแบบตายตวัจากหนังสือคู่มือการเรียนการสอน ซึ� งในความเป็นจริง อาจมีวิธีปฏิบติัในการหาค�าตอบ

หลากหลายวิธี นั�นหมายถึงไม่มีค�าตอบที�ถูกที�สุดหรือผิดตลอดไปแต่ผลสรุปของค�าตอบได้เหมือนกนั  

ก็เป็นได ้หรือแมแ้ต่การเรียนภาษาต่างประเทศ เรามีการสอนทกัษะทางดา้นภาษามายาวนานแต่นกัเรียนไทย

กลบัพูดภาษาต่างประเทศไดน้อ้ยมาก และรูปแบบการเรียนการสอนยงัขาดการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะใน

การด�าเนินชีวิตในอนาคต ผูเ้รียนไม่สามารถต่อยอดน�าไปใช้ในเรื� องของการเป็นผูป้ระกอบการไดท้นัที  

ทั�งนี� เพราะเราถูกบ่มเพาะมาให้ยดึติดกบัวุฒิการศึกษา “ถ้าอยากมีอนาคตที�ดี อยากท�างานที�ดี จะต้องเรียนให้

สูงเขา้ไว ้อย่างน้อย ก็ตอ้งมีวุฒิปริญญาตรี” สิ�งเหล่านี�  ผูเ้รียนทุกคนคงจะไดย้ินกนัมาตั�งแต่เด็กจนโต แต่ 

ในความเป็นจริงนอกเหนือจากความรู้ทางภาคทฤษฎี ต้องมีทักษะทางด้านภาคปฏิบัติด้วยเช่นกัน 

สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ อาจจะลืมนึกถึงวา่ ไม่ใช่ผูเ้รียนทุกคนจะสามารถเรียนต่อจนถึงระดบัปริญญาได้

ทุกคน และผูเ้รียนหลายๆคนไม่ไดเ้กิดมาเพื�อเป็นนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ วิศวกร ฯลฯ นักเรียนควรได้สิทธิ
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ในการออกแบบชีวิตและสร้างอาชีพด้วยตนเอง  แต่ให้ยึดเป้าหมายเดียวกนัคือเพื�อบริการและสามารถ

ช่วยเหลือผูอื้�นไดด้ว้ยน่าจะเพียงพอ เห็นดว้ยหรือไม่ 

ดงันั�น จึงท�าให้มีการวิจัยศึกษาการจดัตั�งโรงเรียนนานาชาติตามหลักปรัชญาอไจล์ขึ�นหรือที�

เรียกวา่ “โรงเรียนทางเลือก” ซึ� งเป็นการน�าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างจากระบบเดิม นอกจาก

ผูเ้รียนจะมีทกัษะทางด้านภาษาต่างประเทศแล้ว ยงัเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะการด�าเนินชีวิตขั�นพื�นฐานที�

สามารถต่อยอดน�าไปใช้ไดจ้ริงเพื�อการด�ารงชีวิตและแบ่งปันแก่ผูอื้�นได้ และสร้างผูเ้รียนที�มีคุณภาพเป็นที�

ตอ้งการของสังคม 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื�อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั�งโรงเรียนนานาชาติตามหลกัปรัชญาอไจล์ในประเทศไทย  

ในด้าน   

1. หลกัการจดัการโรงเรียนนานาชาติตามหลกัปรัชญา อไจล์   

2. ความจ�าเป็นที�ตอ้งเขา้เรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติทางเลือก และ  

3. ขอ้ได้เปรียบของการบริหารจดัการโรงเรียนนานาชาติตามหลกัปรัชญาอไจล์ 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การด�าเนินการวิจยั ผูวิ้จยัใช้วิธีผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ระหวา่งวจิยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการท�า Focus Group กบัผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในขั�นตอนที� 1 และวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่มเป้าหมาย 

1. วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ 

ใช้เทคนิควิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู ้แทนหลักที� เกี�ยวข้องในแต่ละภาคส่วน จ�านวน 9 คน เพื�อศึกษา

สภาพการณ์ ข้อเสนอความได้เปรียบในเชิงนโยบาย ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจกบัความรู้สึกนึกคิด  แล้ว

ประเมินระดบัความเป็นไปได้จริง โดยใช้กรณีศึกษา 

เทคนิคที�ใชส้นทนากลุ่มและกรณีศึกษา 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion, FGD) และกรณีศึกษาเป็นเทคนิควิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลซึ� งเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ข้อมูลประมาณ 6-�� คนเขา้มาท�าการสนทนาแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระต่อ

ประเด็นที�สนใจศึกษา ภายใตก้ารแนะน�าของผูวิ้จยั หรือผูด้�าเนินการสนทนา เพื�อการรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก   
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2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

ใช้เทคนิควิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ เพื�อประเมินระดับความเป็นไปได้และความต้องการของ

ตลาด(ผูรั้บบริการ) ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  โดย

ไดใ้ชป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือผูป้กครองนกัเรียนทั�งคนไทยและต่างชาติ

ของเครือข่าย School of tomorrow ในกรุงเทพและต่างจงัหวดัจ�านวน 238 คน 

 

ผลการวิจัย 

1. ขอ้มูลพื�นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  

การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูป้กครองทั�งไทยและต่างชาติอายุเฉลี�ย 31-40 ปี ร้อยละ 

73.49  มีรายได้เฉลี�ยสูงสุด 25,000 – 50,000 บาทมากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 46.05  รองลงมา 15,000 – 25,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 24.19 และ 50,000 – 75,000 คิดเป็นร้อยละ20.93   และ 75,000 บาทขึ�นไปร้อยละ 8.84

  

2. หลักการจัดการ ตามปรัชญา อไจล์ เป็นการท�างานจากความเข้าใจบทบาทหน้าที�ของตนเอง 

สนับสนุนการสร้าง เพื�อการบริหารจัดการตัวเอง และพ ัฒนาตัวเอง เพื�อปรับรูปแบบการเรียน การสอน  

ใหต้อบสนองกบัความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั   

3. ความจ�าเป็น ทั�งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ให้ความสนใจดา้นมุ่งความเป็นสากล เพราะ

เด็กไทยขาดทักษะภาษาองักฤษในการน�าไปใช้ และมีความกังวลเรื� องค่าเทอมที�อาจจะสูงเกินไป เมื�อ

พิจารณาสถานภาพส่วนบุคคล ร้อยละ 46.05 ของผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 25,000-50,000 

บาท จัดว่าไม่สูงมาก ผู ้ประกอบการควรบริหารจัดเก็บค่า เทอมให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

แต่เนื�องจากโรงเรียนนานาชาติ AGI ไม่แสวงหาก�าไรที�เป็นตวัเงิน แต่ยงัสามารถจดัการตนเองได ้โดยไม่ใช้

งบประมาณแผน่ดิน เนื�องจากเป็นการระดมทุนผา่นคลาวดฟั์นดิ�งแพลตฟอร์ม  

4. ข้อได้เปรียบ ของการเปิดเป็นโรงเรียนนานาชาติมีความเป็นไปมาก โดยเฉพาะด้านการ

ตดัสินใจรวดเร็วท ันเวลาของทีมงานบริหาร ส่งผลดีต่อเด็กมากกวา่นกัเรียนในภาคปกติ มีความยืดหยุ่นใน

ระดบัพอเหมาะ มีการท�างานผา่นผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียอยา่งแทจ้ริง   

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื�อง ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั�งโรงเรียนนานาชาติตามหลกัปรัชญา อไจล์ ใน

ประเทศไทย มีประเด็นที�จะน�ามาอภิปรายตามค�าถามและวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี�   

1. ผูท้ี� เกี�ยวข้องโดยส่วนใหญ่มี Agile Mindset In Education เห็นด้วยในวิธีคิดและหลักการ

จดัการแนว อไจล์ ในโรงเรียนนานาชาติเป็นการเพิ�มโอกาสใหก้บันกัเรียนไทยที�ยงัเขา้ไม่ถึงระบบนานาชาติ
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อยา่งจริงจงั มีเวทีการแข่งขนัใหก้บัตวัผูเ้รียนและผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง เนื�องจากทิศทางการจดัการศึกษา

ในขณะนี�  รวมถึงประเทศไทย เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัมากขึ�น (Learning by doing)  ตอ้ง

มีการลดัขั�นตอนบางตอนแลว้เปลี�ยนวิธีการใหม่ที�ไดผ้ลดีกวา่ ประหยดัทรัพยากรมากกวา่ ยกตวัอยา่ง เช่น 

ในระดบัอนุบาลหรือประถม เน้นกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ�น ระดบัมธัยมให้จดัเวลาเข้าไปเรียนรู้ใน

โรงงานหรือสถานประกอบการจริง หลงัจบมธัยมปลายหาประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัย การเน้นคนและการมีปฏิสัมพนัธ์กนัเป็นความทา้ทายของครูที�อยู่ใกลชิ้ดผูเ้รียน ครูตอ้งสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสั กบัความแตกต่างจากวิธีการเรียนแบบเดิมๆ เช่นบรรยากาศ การ

เรียนรู้ในหอ้งเรียนที�ใชแ้นวคิด อไจล ์จะมีช่วง Standups นกัเรียนแต่ละคนจะตอบค�าถามส�าคญั � ขอ้: 

สิ�งที�ฉนัไดท้�าเมื�อวานนี�? 

ฉนัจะท�าอะไรวนันี�? 

อุปสรรคอะไรขดัขวางความกา้วหนา้ของฉนั? 

หรือปฏิกิริยาตอบสนองในระดับบุคคลของห้องเรียน อไจล์ จะถูกฝังอยู่ในโครงสร้างของ

บทเรียน มีลกัษณะคลา้ยกบั ครูจะตอ้งเริ�มดว้ยการเตรียมงาน บงัคบัใหน้กัเรียนเผชิญหนา้กบัเนื�อหาใหม่ดว้ย

ตวัเอง มีข ้อดีคือ ประการแรกช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และครั� งที�สองส่งผลให้การ

บรรยายมีประสิทธิผลมากขึ�นเนื�องจากนกัเรียนมาเรียนพร้อมดว้ยความรู้สึกที�ชดัเจนวา่พวกเขาตอ้งการความ

ช่วยเหลือในเรื�องใด โรงเรียนนานาชาติทางเลือก อไจล์  เน้นการพฒันาครูให้ เพราะเป็นผูที้�อยูใ่กลชิ้ดผูเ้รียน 

ดงันั�นการที�ผูเ้รียนจะมีคุณภาพหรือไม่นั�นขึ�นอยู่กับการได้พบครูที�ดีมากกว่าการได้เรียนในโรงเรียนที�มี

ชื�อเสียงเป็นส�าคญั และไม่จ�าเป็นวา่โรงเรียนที�มีชื�อเสียงเท่านั�นจึงจะเป็นโรงเรียนที�ดีที�สุด แต่ทุกโรงเรียนใน

ประเทศไทยจะตอ้งเป็นโรงเรียนที�ดีที�สุดส�าหรับผูเ้รียนทุกคน และโรงเรียนที�ดีที�สุดของลูก คือโรงเรียนที�อยู่

ใกล้บ้าน อีกทั�งจดัเป็นนวตักรรมทางความคิด อีกรูปแบบหนึ�ง ที�มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีข้อได้เปรียบใน

หลายด้าน เช่นหลกัสูตรยืดหยุ่น มีทีมงาน อไจล์มายด์ ที�สามารถตดัสินใจได้รวดเร็วทนัเวลา มีเครือข่าย

สัมพนัธ์ เปรียบเหมือนเป็นเส้นทางลดัเพื�อการบรรลุเป้าหมาย ที�ครูไม่ตอ้งมานั�งท�างานขยะคืองานที�ไม่ส่งผล

ต่อพฒันาการของผูเ้รียน และผูเ้รียนไม่ตอ้งเผชิญกบัภาระงานที�แทบจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อชีวิตตนเอง 

ปัญหาของโรงเรียนในกระแสหลกัทั�วไป มีปรากฏมากมาย เช่นภาวะความเครียด ความกดดนัของผูเ้รียน 

และการแข่งขนัที�เกิดขึ�นในวงแคบ ปัจจุบนัผูเ้รียนมีโอกาสรอบตวั หรือสามารถสร้างโอกาสให้ตนเองได้

หลายช่องทางเพื�อประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ และนอกจากนี�การตดัสินใจที�รวดเร็วทนัเวลา ของคณะ

ครูและทีมงานบริหาร ภายใตก้รอบแนวคิดของชาติ ช่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ถึงแมน้

จะใชวิ้ธีการแตกต่างกนั เช่นการก�าหนดค่าเทอม ใหเ้หมาะสมกบัคนหมู่มาก ไม่จ �ากดัเฉพาะกลุ่มคนรวย 

1. ความเป็นไปได้ของหลกัการจดัการโรงเรียนนานาชาติตามหลกัปรัชญาอไจล์ ในประเทศไทย 

ด้านการเน้นคนและการมีปฏิสัมพนัธ์กนั ด้านประสบการณ์/ความรู้ที�น�าไปใช้ได้จริง  ด้านความร่วมมือ
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ระหว่างผูเ้กี�ยวขอ้งดา้นการปรับตวักบัการเปลี�ยนแปลง โดยรวมมีความเหมาะสมแก่โอกาส ในจงัหวะและ

เวลาที�ประเทศไทยได้พยายามปฏิรูปการศึกษามาเนิ�นนานแลว้ มีความเหมาะสมให้น�าหลกัการสู่ภาคปฏิบติั

โดยเร่งด่วน และผลการส�ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย ให้ระดับความเป็นไปได้โดยรวมมากด้วยเช่นกัน  

นั�นหมายถึงระดบัความต้องการของตลาดมีแนวโน้มสูง นับเป็นความทา้ทายของทีมผูบ้ริหารโรงเรียน 

ที�ต ้องจัดการจากหลักนามธรรม ให้มาสู่รูปธรรม เพื�อการพฒันาคนโดยตรง จดัเป็นสถานการณ์ที�ท้าทาย 

ในทุกยุคสมัย จนถึงปัจจุบันทุกองค์การ รวมถึงโรงเรียน ต่างทบทวนวิธีการและขบวนการใหม่ๆ  

เพื�อผลลพัธ์ใหม่จนกลายเป็นที�ประจกัษแ์ลว้วา่ หลกัการเหล่านี� ไดผ้ลดีเกินคาดหมายในยคุบนฐานความจริง

(Trust Base Economy) ยืนยนัไดจ้ากหลกัฐานที�พบ เช่น สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการในโรงเรียนทางเลือก

ในประเทศไทย ที�น�าร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบให้หน่วยงานกลางด้วยเช่นกัน และยงัเป็นที�ต้องการ 

ของผูป้กครองที�ตอ้งการส่งบุตรหลานเขา้เรียนอย่างสม��าเสมอ เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนดรุณสิขาล ัย 

โรงเรียนสัตยาไส ฯลฯซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ RAGE: Agile Education Research, Gustaf Hällströmin 

katu 2b, 2013. FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI, FINLAND) ว่า “วิธีการแบบ อไจล์ สามารถเป็น

แนวคิดทางเลือกได้ดี เมื�อถึงเวลาแห่งการเปลี�ยนแปลง เนน้การปรับตวัมากกวา่การท�านายหรือคาดเดาเรื�อง

ส�าคญัที�สุดประการแรกคือ การเนน้คนมากกวา่เนน้ที�กระบวนการ”และจาก Rodulfo J. Prieto, Laboratoria 

Co-founder, Sep 1, ����. ไดส้รุปไวว้า่ “อไจล ์ไม่ใช่วธีิการ  แต่มนัเป็นวธีิการปฏิบติัตน เป็นวฒันธรรม มนั

เป็นความคิด” ซึ� งเป็นองคป์ระกอบของค่านิยมและหลกัการ สอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. (� เมษายน 

����)  ได้กล่าวไวว้่า  “วฒันธรรมการท�างานแนว อไจล์ ในโรงเรียนไม่ใช่เรื�องใหม่ เพียงแต่เขา้มาช่วย

อธิบายปรากฏการณ์การท�างานของโรงเรียนที�มีการบริหารจดัการแบบกา้วหน้า แตกต่างไปจากโรงเรียน

กระแสหลกัทั�วๆ ไป อไจล์จะเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลของผูเ้รียนเป็นส�าคญั และสามารถผลิตผูเ้รียนได้

เป็นที�ต ้องการของสังคม   อไจ ล์   เข้ามา ช่วย อธิบายและให้ เ ห็นภาพการท�างานได้ชัด เจนขึ� น  

ซึ� งเป็นช่วงเวลา และจงัหวะที�เหมาะกบัยคุสมยัแห่งการเปลี�ยนแปลงในขณะนี�”  

2. การเข้าเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติทางเลือก ที� มุ่งความเป็นสากล  เด็กได้ฝึกฝน

ประสบการณ์  เด็กไม่เครียดเพราะวิชาการสร้างสุขและสนุกกบัการพฒันาทีม จากข้อค้นพบในเชิงคุณภาพ 

ของประเด็นดงักล่าววา่มีความจ�าเป็นอยา่งไร ไม่ไดรั้บขอ้มูลตรงประเด็นเท่าที�ควร ยกเวน้ดา้น มุ่งความเป็น

สากลที�มีการพูดถึงมากที�สุด สอดคลอ้งกบัผลส�ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดจากการส�ารวจ

ความตอ้งการของตลาดคือ มุ่งความเป็นสากล จากรายดา้นพบว่า  ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้เป็น

เรื�องปกติ มีค่าเฉลี�ยสูงสุด ทุกคนวติกกงัวลกบัขอ้นี�มาก และเห็นดว้ยกบัการเขา้ถึงโอกาสของเด็กไทยควรได้

เรียนในระบบนานาชาติทุกคน และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ในสัดส่วนที�น้อย เมื�อ

เปรียบเทียบกบัประเทศเพื�อนบา้นเนน้เรียนศพัทใ์นขั�นสูงเพื�อประกอบอาชีพ แต่ไม่เนน้การใชแ้บบพื�นๆ ใน

ระดบัสังคมทั�วไป ปัญหาน่าจะเกิดจากนกัพฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษที�ใชใ้นโรงเรียนไทย ที�ลว้นแต่เป็น
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คนเก่งที�เริ�มมาจากการอ่านและการเขียน จนส�าเร็จการศึกษาขั�นสูง แลว้ใช้ตรรกะของตนเอง ไปวางแบบ

แผนใหค้นอื�นวา่ควรเริ�มเรียนภาษาองักฤษจากการอ่านและเขียนเป็นอนัดบัแรก ซึ�งน่าจะมีอะไรคลาดเคลื�อน

สมควรศึกษาและวิจยัเพิ�มเติมในประเด็นนี�  จ �าเป็นตอ้งเป็นระบบนานาชาติหรือไม่นั�น ไม่ส�าคญัเท่ากบัการ

พฒันาครูใหม้ากๆ เพราะระบบโรงเรียนยงัไม่ส่งผลโดยตรงเหมือนครูที�อยูใ่กลชิ้ดผูเ้รียน  ดงันั�นการที�ผูเ้รียน

จะมีคุณภาพหรือไม่นั�นขึ�นอยูก่บัการไดพ้บครูที�ดีกวา่ มากกวา่การไดเ้รียนในโรงเรียนที�มีชื�อเสียง เพราะครู

จะรู้และเขา้ใจความเป็นตวัตนของนกัเรียน มากกวา่หลกัการที�เขียนไว ้

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบวา่ มีขอ้เสนอแนะอยู ่2 ระดับคือ ข้อเสนอแนะระดับนโยบายและข้อเสนอแนะ

เชิงปฏิบติั ในการน�าผลวจิยัไปใช ้รวมถึงขอ้เสนอแนะการวจิยัครั� งต่อไป ดงัต่อไปนี�  

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย   

จากผลการวิจยัพบว่า ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั�งโรงเรียนนานาชาติ ตามหลกัปรัชญา อไจล์ 

ในประเทศไทย นับเป็นความท้าทายของผู ้ประกอบการ ปัญหาที�พบคือ ขบวนการปฏิบัติงานจากภาค รัฐ 

 ที� ย ังไม่ เ อื� อต่อความหลากหลายอย่างแท้จริง ขาดแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที�กระชับ  

ดงันั�นผูเ้กี�ยวขอ้งระดบันโยบาย ควรจดัท�า “แผนยุทธศาสตร์ 3 หลัก” ที�ไม่ซบัซ้อน ง่ายแก่การน�าไปใช ้และ

ติดตามประเมินผลให้มีความเป็นสากลมากที�สุด ด้วยการพฒันาคนในองค์กรให้มีความคล่องตวั รู้จกัปรับใช้

เครื�องมือเขา้มาช่วย เช่นระบบเทคโนโลยผีา่นเครือข่ายหรือแพลตฟอร์ม และค่าใชจ่้ายในโรงเรียนนานาชาติ

สูงเกินความสามารถของครอบครัวคนไทยส่วนใหญ่ ที�ไม่สามารถจ่ายได ้นอกเหนือจาก สมาคมโรงเรียน

นานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) แลว้ ควรมีหน่วยงานจากภาครัฐ เขา้มามีบทบาทในเรื�องนี� อย่างจริงจงั 

เพราะนั�นหมายถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทยทั�งประเทศ งบประมาณที�ใช้ ระหว่าง สพฐ. และ สช. 

ควรทบทวนให้น�� าหนักความส�าคญัในสัดส่วนที�ใช้ไป ว่าคุม้ค่าหรือไม่ เกิดผลต่อนักเรียนส่วนใหญ่หรือ 

บางกลุ่ม งบประมาณจ่ายลงไปที�ภาคใดสูงสุด  

2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

จากขอ้คน้พบของการวิจยัครั� งนี�  ควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ให้รอบด้านเพื�อให้บรรลุผลการ

จัดการโรงเรียนนานาชาติทางเลือกในประเทศไทย เพราะหากคนไทยมวัยึดติดกบัการน�าโมเดลการศึกษา

ของประเทศอื�นมาเป็นต้นแบบ แทนการสร้างโมเดลการศึกษาของไทยขึ�นมาเอง ซึ�งคนไทยมีศกัยภาพไม่แพ้

คนต่างชาติเลย ในระดบัหลกัการและแนวคิดของแต่ละโรงเรียน ที�มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เห็นผล

ชดัเจนในโรงเรียนทางเลือกของไทยที�ก �าลงัเป็นที�นิยม แต่การจะเปิดเป็นระบบโรงเรียนนานาชาติทางเลือก 

ยงัมีขอ้จ �ากดัหลายอย่าง ดงันั�นผูป้ระกอบการควรเขา้หาหน่วยงานรัฐ (สช.) ให้สม��าเสมอ เพื�อหาแนวทาง

พฒันาร่วมกนั ซึ�งปัจจุบนัเจา้หนา้ที�ของรัฐมีความเขา้ใจและปรับให้มีความยืดหยุน่ในกระบวนการท�างานสูง
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มาก พร้อมจะเรียนรู้ไปดว้ยกนักบัผูป้ระกอบการ ในการสร้างโมเดลตน้แบบของไทยขึ�นมาเอง ซึ� งไทยเรา 

มีความโดดเด่นหลายดา้นไม่แพช้าติใดในโลก ดว้ยความเป็นอตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์อย่างไทยที�สามารถ

ร่วมมือกนัไดใ้นระดบัสากล อีกทั�งครูและผูป้กครองมีความประสงคใ์หบุ้ตรหลานไดเ้รียนในระบบโรงเรียน

นานาชาติ ดว้ยค่าเทอมที�ยอมรับไดต้ั�งแต่ปฐมวยั ภายใตว้ฒันธรรมแบบไทย แต่ทางโรงเรียนมกัขาดแคลน

ครูต่างชาติ ที�มีคุณภาพ จึงเสนอใหโ้รงเรียนเขา้กลุ่ม ภาคีเครือข่ายอาสาสมคัรจากทั�วโลกที�ตอ้งการช่วยสังคม 

เพียงส�ารองที�พกัให้สะอาดและปลอดภยั รองรับคนกลุ่มนี�  ภายใตส้ัญญาอย่างน้อย 2 ปี แลว้น�าเขา้สู่ขั�นตอน 

“พฒันาครู อยูอ่ยา่งไทย ร่วมกนัไดใ้นระดบัสากล” 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป  

1. ควรวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในระดบัประเทศว่า “ทุกโรงเรียนในประเทศไทยให้เปิดเป็น

ระบบโรงเรียนนานาชาติ” เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ให้มีการส�ารวจกบัประชากรตวัอย่างคนไทยจากทุก

ภูมิภาค เพื�อเชื�อมโยงขอ้มูลถึงความตอ้งการจ�าเป็นวา่ส่งผลต่อวถีิชีวติของไทยหรือไม่ อยา่งไร  

2. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรปรับวธีิการเรียนรู้ในการท�าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ใหง่้ายกระชบั

และสามารถน�าผลวิจัยไปใช้เพื�อต่อยอดได้จริง ควรรณรงค์โครงการ “วิจัยไทยไม่ขึ� นหิ�ง” ให้มีความ

สม��าเสมอและพัฒนาความเป็น นวตักรทางการวิจยั เช่นใช้ระบบแพลตฟอร์ม ในขั�นตอนการเก็บขอ้มูล  

ที�ใครๆ ก็ท�าไดง่้ายและใหผ้ลคุม้ค่า  
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