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ການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈ ກ່ຽວກບັົ ໂຮງຮຽນພັດທີ່ະນາ ຊັ້ັ�ນປະຖົົມີສຶິກສິາ 
ໃນ ສິປປ ລາວ ເຊັ້ິ�ງຂໍ້ມູູ້ນທ່ີ່�ໄດ້ຕ້້ອ້ງບອກເຖິິງຄວາມູເປັັນຈິງິ

ສິິ�ງຄົັ�ນພົບົ:

• ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູຜູູ້່້ອານວຍການເປັັນເພດ້ຍງິ ມູທ່່ີ່າອຽ່ງຈິະເປັັນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ. ກະຊັ້ວງ
ສຶິກສິາທິີ່ການ ແລະ ກິລາ (ສິສິກ) ແລະ ພາກສ່ິວນທ່ີ່�ກ່ຽວຂ້ອ້ໍາງ ແຕ່ລ່ະຂ້ັ�ນ ຄັວນສ້ິາງເງ່�ອໍານໄຂ້ໃຫ້ເພດຍໍ້ງິທ່ີ່�ມີຄ່ັວາມີຮ້້
ຄັວາມີສິາມີາດ ໄດດ້າລງົຕ່າແໜ່ງ່ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ, ພ້ອໍາມີດຽວກັນ ກ່ໃຫ້ໂອໍາກາດພວກເຂ້າົໄດເ້ປນັຕົ່ວແທີ່ນໃນ
ສິາຍໍ້ວຊິັ້າຊັ້ບ່ົດັ�ງກ່າວ. 

• ຜູູ້້ອານວຍການ ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ ໄດ້ເ້ນ້�ນໜັັກ ເຖິິງການຊຸຸກຍູຊຸ້ວ່ຍເຫຼືື�ອຄູ ແລະ ການ
ຮວ່ມູມູ�ກັບຄ.ູ ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການ ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ໃຫ້ຂ້ມ້້ີນວາ່ ການຮວ່ມີມີເ່ຊັ້ິ�ງກັນ ແລະ ກັນ ກບັົ
ຄັໃ້ນໂຮງຮຽນແມີນ່ຢູ້່�ໃນລະດັບົທ່ີ່�ດ ່ແລະ ໄດໃ້ຫ້ຄ້ັມີສ່່ິວນຮວ່ມີໃນຂ້ະບົວນການຕັ່ດສິິນໃຈຕ່າ່ງໆ ທ່ີ່�ສິອໍາດຄັອ່ໍາງ ກັບົ
ມີາດຕ່ະຖົານຄຸັນນະພາບົການສຶິກສິາຂັ້�ນພ່�ນຖົານ ເຊັ້ິ�ງທັີ່ງຄ້ັ ແລະ ນັກຮຽນ ກ່ໄດໃ້ຫ້ຂ້ມ້້ີນ ໄປໃນທິີ່ດທີ່າງດຽວກັນ. 

• ຜູູ້້ອານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ູໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ ໄດ້ມູ້ກ່ານລາຍງານກ່ຽວກັບ ການ
ປັະເມູນ່ຄວາມູຄ�ບໜັາ້ຂໍ້ອງນັກຮຽນ ໃຫ້ຼືແກ່ຜູູ້້ປົັກຄອງຂໍ້ອງພວກເຂໍ້າົ. ຖົາ້ບົມ່ີກ່ານຮວ່ມີມີ ່ລະຫວາ່ງຄັອໍາບົຄົັວ 
ແລະ ໂຮງຮຽນປຽບົເໝືອ່ໍານດັ�ງວາ່ເດກັນອ້ໍາຍໍ້ ບົໄ່ດຮ້ຽນຮ້ ້ແລະ ຮບັົຮ້ເ້ຖົງິຄັວາມີສິາມີາດຂ້ອໍາງເຂ້າົເຈົ�າຢູ່�າງເຕ່ມັີທ່ີ່�. 

• ຜູູ້້ອານວຍການໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ ສ່ິ�ງເສ່ິມູຄວາມູເຊຸ��ອໝັັ້�ນ, ຄວາມູເຄາົລ່ບ ແລະ ການມູຫ່່ຼືວຄດິ້
ປັະດ້ດິ້ສ້ິາງ ຕ້າ່ງໆ ພາຍໃນໂຮງຮຽນຂໍ້ອງພວກເຂໍ້າົ. ຖົາ້ສົິ�ງເສ່ິມີວັດທີ່ະນະທີ່າການຮຽນຮ້ແ້ບົບົມີສ່່ິວນຮວ່ມີ, ມີ່
ຄັວາມີຮັບົຜິູ້ດຊັ້ອໍາບົ ແລະ ການປະຕ່ບັິົດຕົ່ວຈງິທ່ີ່�ເພ່�ມີຄັວາມີສິາມີາດຂ້ອໍາງໂຮງຮຽນໃນການຮັບົເອໍາາົນະວັດຕ່ະກາໃໝື່ໆ , 
ຄັກ່ບັົການປະຕ່ຮິບ້ົຫັັກສ້ິດຊັ້ັ�ນປະຖົົມີສຶິກສິາທ່ີ່� ສິປປ ລາວໄດດ້າເນນ່ມີາ.
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ບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້າ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້ 2: ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີ່
ປະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ - ພວກເຂ້າົມີຄຸ່ັນລກັສິະນະ ແລະ ປະສົິບົການ  
ທ່ີ່�ດຄ່ັແ່ນວໃດ? 
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ສິະພາບົລວມີ:
ໃນຊັ້ວ່ງທົີ່ດສິະວດັທ່ີ່�ຜູ່້ານມີາ, ການຂ້ະຫຍໍ້າຍໍ້ໂອໍາກາດໃນການເຂ້ົ�າເຖົງິ
ການສຶິກສິາ ໃນ ສິປປ ລາວ ແມີນ່ມີຄ່ັວາມີຄັບ່ົໜ່າ້ຢູ່�າງຕ່ເ່ນ່�ອໍາງ, ເຖົງິ
ຢູ່�າງໃດກໍຕ່າມີ ກ່ຍັໍ້ງມີເ່ດກັນອ້ໍາຍໍ້ຈານວນຫາັຍໍ້ທ່ີ່�ອໍາອໍາກໂຮງຮຽນ ໂດຍໍ້
ທ່ີ່�ຍັໍ້ງບົສ່ິາມີາດ ອໍາາ່ນ, ຂ້ຽນ ຫັ່ ຄັດິໄລເ່ລກຂັ້�ນພ່�ນຖົານໄດ.້1,2 ແຕ່່
ໃນສິະພາບົວກິິດທີ່າງດາ້ນການຮຽນແບົບົນ່�, ກໍຍັໍ້ງມີໂ່ຮງຮຽນຈາ
ນວນໜ່ຶ�ງທ່ີ່�ປະຕ່ບັິົດໄດດ້ຫ່າັຍໍ້ກວາ່ໂຮງຮຽນອໍາ່�ນໆ ເຖົງິວາ່ຈະຢູ້່�ໃນ
ເຂ້ດທ່ີ່�ດອ້ໍາຍໍ້ໂອໍາກາດທ່ີ່�ສຸິດກໍຕ່າມີ. ໂດຍໍ້ການການົດເອໍາາົໂຮງຮຽນ 
“ພັດທີ່ະນາ” ຫັ່ “ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ”, ການປະຕ່ບັິົດຕົ່ວຈງິທ່ີ່�ດ ່ທ່ີ່�
ຕ່ດິພັນກັບົຜົູ້ນສິາເລດັຂ້ອໍາງພວກເຂ້າົ ຈະເປນັບົົດຮຽນທ່ີ່�ສິາຄັັນໃຫ້ແກ່
ພວກເຮາົ.

ການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈກ່ຽວກັບົໂຮງຮຽນ
ພັດທີ່ະນາ
ການຄົັ�ນຄັວາ້ກ່ຽວກບັົໂຮງຮຽນພັດທີ່ະນາ ຈະວໄິຈລົງເລກິເຖົງິວທ່ິີ່
ແກ້ໄຂ້ຂ້ັ�ນຮາກຖົານ ທ່ີ່�ຈະຊັ້ວ່ຍໍ້ໃນການປບັົປຸງຄຸັນນະພາບົການສຶິກສິາ
ພາຍໍ້ໃນປະເທີ່ດ. ອໍາງ່ໃສ່ິຕົ່ວຊັ້່�ບົອໍາກຫັັກ ເປນັຕົ່�ນແມີນ່ຜົູ້ນການຮຽນ
ຂ້ອໍາງນັກຮຽນໃນພາສິາລາວ ແລະ ຄັະນດິສິາດ, ໄດມ້ີກ່ານສຸ່ິມີເລອ່ໍາກເອໍາາົ 
120 ໂຮງຮຽນ ເຊັ້ິ�ງແບົງ່ອໍາອໍາກເປນັ 3 ລະດັບົ ໂດຍໍ້ມີຈ່ານວນເທົີ່�າກນັຄັ:່ 
ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົດ ່40 ໂຮງຮຽນ, ປະສິິດທິີ່ພາບົປານກາງ 
40 ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົຕ່່າ 40 ໂຮງຮຽນ 
ເຊັ້ິ�ງໄດມ້ີກ່ານລງົສິາຫວັດ (ສິາພາດ) ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ, ຄັ,້ 
ນັກຮຽນ, ຄັະນະພັດທີ່ະນາການສຶິກສິາຂັ້�ນບົາ້ນ ແລະ ພະນັກງານໃນ
ຫ້ອໍາງການສຶິກສິາທິີ່ການ ແລະ ກິລາເມີອ່ໍາງ. 

ຜົູ້ນການຄົັ�ນຄັວາ້
ຜູູ້້ອານວຍການໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ: 
ພວກເຂໍ້າົມູລັ່ກສິະນະແນວໃດ້?

ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູຜູູ້່້ອານວຍການເປັັນເພດ້ຍງິ ມູທ່່ີ່າອຽ່ງຈິະເປັັນ
ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງຫຼືາືຍກວາ່. ຄັຽງຄ້ັກັ່ບົຫັັກຖົານ
ຈາກການຄົັ�ນຄັວາ້ ຂ້ອໍາງສິາກນົ,3-4 ການຄົັ�ນຄັວາ້ ໃນຄັັ�ງນ່� ສິະແດງໃຫ້
ເຫັນວາ່ ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ມີທ່່ີ່າອໍາຽ່ງທ່ີ່�ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການ
ຈະເປນັເພດຍໍ້ງິຫາັຍໍ້ກວາ່ ເມີ່�ອໍາທີ່ຽບົໃສ່ິໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົ
ລະດັບົປານກາງ ຫັ່ ຕ່່າ. ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ແມີນ່
ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີຜູ້້່້ອໍາານວຍໍ້ການທ່ີ່�ເປນັເພດຍໍ້ງິ ກວມີເອໍາາົເຖົງິ 41 
ສ່ິວນຮອ້ໍາຍໍ້, ຖົາ້ທີ່ຽບົໃສ່ິໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົປານກາງ ຈະມີຜູ້້່້
ອໍາານວຍໍ້ການທ່ີ່�ເປນັເພດຍໍ້ງິພຽງແຕ່ ່15 ສ່ິວນຮອ້ໍາຍໍ້ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົຕ່່າຈະມີພ່ຽງແຕ່ ່18 ສ່ິວນຮອ້ໍາຍໍ້ເທົີ່�ານັ�ນ. (ເບົິ�ງ
ຮບ້ົພາບົທ່ີ່ 1). 

ໃນກຸ່ມີຕົ່ວຢູ່�າງທ່ີ່�ໄດລ້ງົສິາຫວັດນັ�ນ, ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການທ່ີ່�ເປນັເພດ
ຍໍ້ງິ ແມີນ່ກວມີເອໍາາົປະມີານ 1 ສ່ິວນ 4 ຂ້ອໍາງຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການທັີ່ງໝົືດ. 
ສ່ິວນໃຫຍໍ້ແ່ລວ້ ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການເພດຍໍ້ງິ ແມີນ່ຢູ້່�ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີ່

ຂ້ະໜ່າດໃຫຍໍ້ ່ແລະ ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີເ່ດກັນອ້ໍາຍໍ້ທ່ີ່�ໃຊັ້ໝ້ືວດພາສິາລາວ-ໄຕ່ 
ກວມີເອໍາາົຫາັຍໍ້ ເຊັ້ິ�ງສິິ�ງເຫັົ�ານ່� ກ່ເກ່ດໃຫ້ມີຄ່ັາຖົາມີຕ່າມີມີາວາ່ ເພດ
ຂ້ອໍາງຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການ ສົິ�ງຜົູ້ນຕ່ ່ປະສິິດທິີ່ພາບົຂ້ອໍາງໂຮງຮຽນຫັ່ບົ.່ ແຕ່່
ເຖົງິຢູ່�າງໃດກ່ຕ່າມີ, ເຖົງິແມີນ່ວາ່ຈະມີຄ່ັວາມີແຕ່ກຕ່າ່ງ ທີ່າງດາ້ນ
ຄັນຸລກັສິະນະຂ້ອໍາງຊັ້ມຸີຊັ້ນົ, ແຕ່ໂ່ຮງຮຽນທ່ີ່�ໄດຖ້ົກ່ເລອ່ໍາກມີາວເິຄັາະ 
ລວ້ນແຕ່ແ່ມີນ່ບົົນພ່�ນຖົານຄັນຸລກັສິະນະ ທ່ີ່�ສິາມີາດນາມີາສົິມີທີ່ຽບົ
ກນັໄດ.້ 

ຜົູ້ນການວເິຄັາະ ຍັໍ້ງຊັ້່�ໃຫ້ເຫັນວາ່ ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີຜູ້້່້ອໍາານວຍໍ້ການເປນັ
ເພດຍໍ້ງິ ມີກ່ານຄັຸມ້ີຄັອໍາງ ທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົດກ່ວາ່ ແລະ ມີບັ່ົນຍໍ້າກາດ 
ໃນການຮຽນ-ການສິອໍານທ່ີ່�ດກ່ວາ່. ຕົ່ວຢູ່�າງ: ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີຜູ້້່້
ອໍາານວຍໍ້ການເປນັເພດຍໍ້ງິ, ນັກຮຽນສ່ິວນໃຫຍໍ້ ່ໄດໃ້ຫ້ຂ້ມ້້ີນວາ່ ຄັຂ້້ອໍາງ
ພວກເຂ້າົໝັື�ນກວດບົົດຝຶຶກຫັດໃນຫ້ອໍາງ, ໃຫ້ວຽກບົາ້ນ ແລະ ສິອໍານ
ຈົນກວາ່ເດກັນອ້ໍາຍໍ້ທີ່ກຸຄົັນຈະເຂ້ົ�າໃຈບົົດຮຽນ ທີ່ຽບົໃສ່ິກບັົ ໂຮງຮຽນ
ທ່ີ່�ມີຜູ້້່້ອໍາານວຍໍ້ການເປນັເພດຊັ້າຍໍ້. ຄັໃ້ນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີຜູ້້່້ອໍາານວຍໍ້ການ
ເປນັເພດຍໍ້ງິ ກ່ໄດລ້າຍໍ້ງານແບົບົດຽວກນັ ພ້ອໍາມີທັີ່ງລາຍໍ້ງານ ການມີ່
ສ່ິວນຮວ່ມີກບັົນັກຮຽນດກ່ວາ່. ແຕ່ກ່ານລາຍໍ້ງານຈາກນັກຮຽນ ແລະ 
ຄັ ້ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີຜູ້້່້ອໍາານວຍໍ້ການເປນັເພດຍໍ້ງິ ຂ້ອ້ໍານຂ້າ້ງມີຄ່ັວາມີ
ແຕ່ກຕ່າ່ງກນັພໍສົິມີຄັວນ (ຄັາ່ຜິູ້ດດຽ່ງມີາດຕ່ະຖົານ ປະມີານ 0.30), 
ເຊັ້ິ�ງຄັວາມີແຕ່ກຕ່າ່ງດັ�ງກ່າວບົມ່ີກ່ານປ�ຽນແປງ ເຖົງິແມີນ່ວາ່ ໃນການ
ວເິຄັາະໄດເ້ບົິ�ງປດັໄຈກະທົີ່ບົ ທ່ີ່�ກ່ຽວກບັົນັກຮຽນ, ຄັ ້ແລະ ຊັ້ມຸີຊັ້ນົ ເປນັ
ຕົ່�ນແມີນ່ຂ້ະໜ່າດຂ້ອໍາງໂຮງຮຽນ, ສິະຖົານະທີ່າງດາ້ນເສິດຖົະກິດ ແລະ 
ຊັ້ນົເຜົູ້�າ ແລວ້ກໍຕ່າມີ. 

ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ສ່ິວນຫາັຍໍ້ມີຜູ້້່້ອໍາານວຍໍ້ການ
ຍໍ້ງິ  ສິະແດງໃຫ້ເຫັນເຖົງິ ທ່ີ່າແຮງຂ້ອໍາງການເປນັຜູ້້້ນາຂ້ອໍາງພວກ
ເຂ້າົ ໃນການນາພາປບັົປຸງການຮຽນຮ້ຂ້້ອໍາງນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນຊັ້ັ�ນ
ປະຖົົມີສຶິກສິາ. ເພ່�ອໍາໃຫ້ໂອໍາກາດພວກເຂ້າົໄດເ້ປນັຕົ່ວແທີ່ນຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້
ການໂຮງຮຽນ. ກະຊັ້ວງສຶິກສິາທິີ່ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ິວນ
ທ່ີ່�ກ່ຽວຂ້ອ້ໍາງແຕ່ລ່ະຂ້ັ�ນ ຄັວນພິຈາລະນາສ້ິາງເງ່�ອໍານໄຂ້ໃຫ້ເພດຍໍ້ງິທ່ີ່�ມີ່
ຄັວາມີຮ້ຄ້ັວາມີສິາມີາດໄດດ້າລງົຕ່າແໜ່ງ່ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ. 

ຜູູ້້ອານວຍການ ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ ສ່ິວນໃຫຼືຍ່
ເປັັນຄ່ນໜ່ັມູ່. ອໍາາຍຸໍ້ສິະເລຍ່ໍ້ຂ້ອໍາງຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�
ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ແມີນ່ປະມີານ 44 ປ ີເຊັ້ິ�ງໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີ່

ຮບູພາບທ່ີ່ 1. ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການ ໃນໂຮງຮຽນແຕ່ລ່ະປະເພດ ແຍໍ້ກຕ່າມີ 
ເພດ 

ເພດຍໍ້ງິ

ໃນຈານວນຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ N = 118 

ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົ ສ້ິງ

ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົ ປານກາງ

ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົ ຕ່່າ

ຜູ້້້ ຊັ້າຍໍ້

41% 49%

15% 85%

18% 83%



ບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້າ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້ 2: ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ  |  3

ປະສິິດທິີ່ພາບົຕ່່າ ແມີນ່ສິະເລຍ່ໍ້ 48 ປ.ີ ແຕ່ວ່າ່ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ
ທ່ີ່�ອໍາາຍຸໍ້ຫາັຍໍ້ກວາ່ ແລະ ມີປ່ະສົິບົການຫາັຍໍ້ກວາ່ ສ່ິວນໃຫຍໍ້ ່ແມີນ່ຢູ້່�ໃນ
ໂຮງຮຽນຂ້ະໜ່າດໃຫຍໍ້ເ່ຂ້ດຕົ່ວເມີອ່ໍາງ ແລະ ມີນັ່ກຮຽນຊົັ້ນເຜົູ້�າສ່ິວນ
ນອ້ໍາຍໍ້ໜ່ອ້ໍາຍໍ້. ເມີ່�ອໍາເຮດັການວເິຄັາະລງົເລກິ ກ່ຽວກບັົຄັນຸລກັສິະນະຂ້ອໍາງ
ນັກຮຽນແລວ້ ເຫັນວາ່ ຜົູ້ນການຮຽນຂ້ອໍາງນັກຮຽນ ແມີນ່ໄດດ້ ່ກວາ່ ໃນ
ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີຜູ້້່້ອໍາານວຍໍ້ການທ່ີ່�ອໍາາຍຸໍ້ໝຸືມ່ີ. 

ຜູູ້້ອານວຍການ ຢູູ່�ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ 
ໄດ້ບ້ລໍຫິຼືານໂຮງຮຽນແນວໃດ້? 

ຜູູ້້ອານວຍການ ຢູູ່�ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ ໄດ້ເ້ອາົໃຈິໃສ່ິ
ຕ້ກັ່ບການຊຸຸກຍູຊຸ້ວ່ຍເຫຼືື�ອຄ ູແລະ ການຮວ່ມູມູ�ເຊຸິ�ງກັນ ແລະ ກັນ 
ຫຼືາືຍກວາ່ ຜູູ້້ອານວຍການໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບຕ່້າ.
ມີາດຕ່ະຖົານຄັນຸນະພາບົຂ້ັ�ນພ່�ນຖົານສິາລັບົຊັັ້�ນປະຖົົມີສຶິກສິາ ຂ້ອໍາງ
ກະຊັ້ວງສຶິກສິາທິີ່ການ ແລະ ກິລາ ໄດກ້ານົດວາ່ ການຊຸັ້ກຍ້ໍ້ຊ້ັ້ວ່ຍໍ້ເຫັ່ອໍາ
ຄ້ັ ແລະ ການຮວ່ມີມີເ່ຊັ້ິ�ງກນັ ແລະ ກນັ ເປນັໜ່ຶ�ງ ໃນປດັໄຈທ່ີ່�ສິາຄັັນໃນ
ການປບັົປຸງ ການສິິດສິອໍານ ແລະ ການຮຽນຮ້ຂ້້ອໍາງນັກຮຽນ.5-6 ຄັຽງຄັ້່
ກບັົມີາດຕ່ະຖົານເຫັົ�ານ່�, ການຄົັ�ນຄັວາ້ ໃນຄັັ�ງນ່� ຍັໍ້ງສິະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ໄດໃ້ຫ້ຂ້ມ້້ີນວາ່ ການ
ຮວ່ມີມີເ່ຊັ້ິ�ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ໃຫ້ຄ້ັມີສ່່ິວນຮວ່ມີ ຫາັຍໍ້ກວາ່ ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້
ການໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົຕ່່າ (ເບົິ�ງຮ້ບົພາບົ 2). ຕົ່ວຢູ່�າງ: 
42 ສ່ິວນຮອ້ໍາຍໍ້ ຂ້ອໍາງຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ 
ໄດໃ້ຫ້ຂ້ມ້້ີນວາ່ ພວກເຂ້າົໄດຮ້ວ່ມີສັິງເກດການສິອໍານຂ້ອໍາງຄ້ັເລ່�ອໍາຍໍ້ໆ 
ໃນຂ້ະນະທ່ີ່�ມີພ່ຽງແຕ່ ່20 ສ່ິວນຮອ້ໍາຍໍ້ຂ້ອໍາງຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນ
ທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົຕ່່າ ທ່ີ່�ຮວ່ມີສັິງເກດການສິອໍານ. ມີ ່9 ສ່ິວນຮອ້ໍາຍໍ້ ຂ້ອໍາງ
ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົຕ່່າ ທ່ີ່�ໄດໃ້ຫ້ຂ້ມ້້ີນວາ່ ບົ່
ເຄັຍ່ໍ້ຮວ່ມີສັິງເກດການສິອໍານຂ້ອໍາງຄ້ັເລຍ່ໍ້ ທີ່ຽບົກບັົ 3 ສ່ິວນຮອ້ໍາຍໍ້ ໃນ
ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ. ນອໍາກຈາກນ່�, ອໍາງ່ຕ່າມີການໃຫ້ຂ້ມ້້ີນ 
ຂ້ອໍາງຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ, ຄ້ັທ່ີ່�ຢູ້່�ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົ
ສ້ິງ ມັີກຈະມີສ່່ິວນຮວ່ມີໃນຂ້ະບົວນການຕັ່ດສິິນໃຈຕ່າ່ງໆ ກ່ຽວກບັົ
ໂຮງຮຽນຂ້ອໍາງພວກເຂ້າົຫາັຍໍ້ກວາ່. ພ້ອໍາມີດຽວກັນ, ຄັາຕ່ອໍາບົຂ້ອໍາງຄັ ້ກ່
ສິະໜັ່ບົສິະໜ້່ນການຄົັ�ນຄັວາ້ ດັ�ງກ່າວ ເຊັ້ິ�ງມັີນສິະແດງໃຫ້ເຫັນເຖົງິ 
ການເອໍາາົໃຈໃສ່ິຕ່ກ່ບັົ ວດັທີ່ະນະທີ່າການຮຽນຮ້ຢູ້່�າງມີສ່່ິວນຮວ່ມີ ຂ້ອໍາງ
ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ໃນຊັ້ັ�ນປະຖົົມີສຶິກສິາ ໃນ ສິປປ ລາວ.

ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ ແມູນ່ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ຜູູ້້ປົັກຄອງມູ່
ສ່ິວນຮວ່ມູສູິງ. ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄັ ້ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີ່
ປະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ໄດໃ້ຫ້ຂ້ມ້້ີນວາ່ ມີກ່ານລາຍໍ້ງານ ແລະ ສົິມີທົີ່ບົກັບົ
ຜູ້້້ປກົຄັອໍາງນັກຮຽນເປນັປະຈາ ກ່ຽວກບັົຜົູ້ນການປະເມີນ່ ແລະ ຄັວາມີ
ຄັບ່ົໜ່າ້ ຂ້ອໍາງນັກຮຽນ. ສິິ�ງເຫັົ�ານ່�ເປນັການຈັດຕັ່�ງປະຕ່ບັິົດທ່ີ່�ດ ່ເນ່�ອໍາງ
ຈາກວາ່ ການຄົັ�ນຄັວາ້ ກ່ໄດຊ້ັ້່�ໃຫ້ເຫັນວາ່ ຖົາ້ບົມ່ີກ່ານຮວ່ມີມີດັ່�ງກ່າວ
ລະຫວາ່ງຄັອໍາບົຄົັວ ແລະ ໂຮງຮຽນແລວ້, ປຽບົເໝືອ່ໍານດັ�ງວາ່ເດກັນອ້ໍາຍໍ້ 
ບົໄ່ດຮ້ຽນຮ້ ້ແລະ ຮບັົຮ້ເ້ຖົງິຄັວາມີສິາມີາດຂ້ອໍາງເຂ້າົເຈົ�າຢູ່�າງເຕ່ມັີທ່ີ່�.7-8

ຮບູພາບທ່ີ່ 2. ຕົ່ວຊັ້່�ບົອໍາກກ່ຽວກບັົ ການມີສ່່ິວນຮວ່ມີ ແລະ ການ 
ຮວ່ມີມີເ່ຊັ້ິ�ງກນັ ແລະ ກນັ ຂ້ອໍາງຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ, ແຍໍ້ກຕ່າມີ 
ໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ແລະ ຕ່່າ   

ບົເ່ຄັຍ່ໍ້/ບົເ່ຫັນດ່

ຈານວນຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ N = 68 

ການສັິງເກດຄັ້

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ສ້ິງ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ສ້ິງ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ສ້ິງ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ສ້ິງ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ສ້ິງ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ຕ່່າ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ຕ່່າ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ຕ່່າ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ຕ່່າ

ປະສິິດທິີ່ພາບົ
ຕ່່າ

ລາຍໍ້ງານຜູ້້້
ປກົຄັອໍາງນັກຮຽນ

ມີຄ່ັາເຫັນໃຫ້ແກ່ຄັ້

ຮບັົປະກນັວາ່ຄັມ້ີ່
ຄັວາມີຮບັົຜິູ້ດຊັ້ອໍາບົ 
(ມີກ່ານປບັົປຸງ)

ສິະໜັ່ບົສິະໜ້່ນ 
ການຮວ່ມີມີເ່ຊັ້ິ�ງກນັ 
ແລະ ກນັ ຂ້ອໍາງຄັ້

ທີ່ກຸໆມີ່�/ບົເ່ຫັນດທ່່ີ່�ສຸິດ ບົາງມີ່�/ເຫັນດ່

54.6%

71.4%

27.3%

51.4%

39.4%

51.4%

36.4%

68.8%

36.4%

54.3%

42.4%

20%

72.7%

45.7%

60.6%

45.7%

63.6%

31.4%

63.6%

45.7%

3%

8.6%

2.9%

2.9%
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ຜູູ້້ອານວຍການໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມູປ່ັະສິິດ້ທິີ່ພາບສູິງ ຈິະສ່ິ�ງເສ່ິມູ
ຄວາມູເຊຸ��ອໝັ້ັ�ນ, ຄວາມູເຄາົລ່ບ ແລະ ການມູຫ່່ຼືວຄດິ້ປັະດ້ດິ້
ສ້ິາງ ຕ້າ່ງໆ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�
ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ສ່ິວນໃຫຍໍ້ໄ່ດລ້າຍໍ້ງານວາ່ ຄ້ັຂ້ອໍາງພວກເຂ້າົ
ຮ້ສຶ້ິກສິະບົາຍໍ້ໃຈທ່ີ່�ຈະຂ້ຄໍັາແນະນາຈາກຄ້ັຜູ້້້ອໍາ່�ນໆ ຫັ່ ຈາກຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້
ການໂຮງຮຽນ, ແລະ ຄ້ັກ່ສິະແດງຄັວາມີເຄັາົລົບົ ເຊັ້ິ�ງກນັ ແລະ ກນັ. 
ນອໍາກຈາກນັ�ນ, ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ ຍັໍ້ງລາຍໍ້ງານວາ່ ຄ້ັຂ້ອໍາງ
ພວກເຂ້າົ ໄດສົ້ິນທີ່ະນາແລກປ�ຽນບົົດຮຽນ ແລະ ຮຽນຮ້ຈ້າກຄັວາມີ
ຜິູ້ດພາດ/ຈຸດອໍາອ່ໍານຕ່າ່ງໆ ຢູ່�າງເປດີອໍາກົເປດີໃຈ ແລະ ເປນັປະຈາ. ສິິ�ງ
ເຫັົ�ານັ�ນແມີນ່ ປດັໄຈທ່ີ່�ມີຜົູ່້ນກະທົີ່ບົທີ່າງບົວກ ຕ່ກ່ບັົຜົູ້ນສິາເລດັຂ້ອໍາງ
ນັກຮຽນ. ໂດຍໍ້ສິະເພາະ ຖົາ້ມີກ່ານສົິ�ງເສ່ິມີວັດທີ່ະນະທີ່າການຮຽນຮ້້
ແບົບົມີສ່່ິວນຮວ່ມີ, ມີຄ່ັວາມີຮບັົຜິູ້ດຊັ້ອໍາບົ ແລະ ການຈັດຕັ່�ງປະຕ່ບັິົດ 
ແມີນ່ປດັໃຈຫັັກທ່ີ່�ສິາຄັັນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໃນການກຽມີພ້ອໍາມີເພ່�ອໍາການ
ປ�ຽນແປງທ່ີ່�ດ ່ແລະ ເປນັການເພ່�ມີຂ້ດ່ຄັວາມີສິາມີາດ ໃຫ້ໂຮງຮຽນໃນ
ການຮບັົເອໍາາົນະວດັຕ່ະກາໃໝື່ໆ  ເຊັ້ັ�ນ: ການປະຕ່ຮ້ິບົຫັັກສ້ິດຊັັ້�ນປະຖົົມີ
ສຶິກສິາທ່ີ່� ສິປປ ລາວ ໄດດ້າເນນ່ມີາ.9-10

ຂ້ສ້ິະຫັ�ບົ
ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການຢູ້່�ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ມີທ່່ີ່າອໍາຽ່ງທ່ີ່�ຈະ
ເປນັເພດຍໍ້ງິຫາັຍໍ້ກວາ່, ທ່ີ່�ສິະແດງໃຫ້ເຫັນເຖົງິທ່ີ່າແຮງ ໃນການເປນັ
ຜູ້້້ນາຂ້ອໍາງເພດຍໍ້ງິ ເພ່�ອໍາປບັົປຸງການຮຽນຮ້ຂ້້ອໍາງນັກຮຽນ. ນອໍາກນັ�ນ, 
ຍັໍ້ງສິະແດງໃຫ້ຮ້ເ້ຖົງິການເປນັຕົ່ວແທີ່ນໃນສິາຍໍ້ອໍາາຊັ້ບ່ົນ່�. ດັ�ງນັ�ນ, 
ກະຊັ້ວງສຶິກສິາທິີ່ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ິວນທ່ີ່�ກ່ຽວຂ້ອ້ໍາງແຕ່ລ່ະ
ຂ້ັ�ນ ຄັວນພິຈາລະນາສ້ິາງເງ່�ອໍານໄຂ້ ໃຫ້ເພດຍໍ້ງິທ່ີ່�ມີຄ່ັວາມີຮ້ຄ້ັວາມີ
ສິາມີາດ ທ່ີ່�ເໝືາະສົິມີ ໄດດ້າລງົຕ່າແໜ່ງ່ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສົິ�ງເສ່ິມີບົົດບົາດຍໍ້ງ່-ຊັ້າຍໍ້ໃນສິາຍໍ້ວຊິັ້າຊັ້ບ່ົນ່�. 

ການຄົັ�ນຄັວາ້ ໃນຄັັ�ງນ່� ໄດຢູ້່ັ�ງຢູ່ນືໃຫ້ເຫັນເຖົງິຄັວາມີສິາຄັັນ ຂ້ອໍາງຜູ້້້
ອໍາານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີທັ່ີ່ກສິະຄັວາມີຮ້,້ ຄັວາມີສິາມີາດໃນການ
ຊັ້່�ນາ ແລະ ມີຄ່ັວາມີຮບັົຜິູ້ດຊັ້ອໍາບົ ເພ່�ອໍາປບັົປຸງການຮຽນຮ້ຂ້້ອໍາງນັກຮຽນ
ທີ່ກຸຄົັນ. ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການ ໃນໂຮງຮຽນທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ສິາມີາດ
ບັົນລຸເປົ� າໝືາຍໍ້ດັ�ງກ່າວ ໂດຍໍ້ການສົິ�ງເສ່ິມີການມີສ່່ິວນຮວ່ມີ, ການ
ຊັ້ກຸຍ້ໍ້ຊ້ັ້ວ່ຍໍ້ເຫັ່ອໍາຄັ,້ ໃຫ້ຜູ້້້ປກົຄັອໍາງມີສ່່ິວນຮວ່ມີໃນການປັບົປຸງການ
ຮຽນຂ້ອໍາງນັກຮຽນ ແລະ ສ້ິາງຄັວາມີເຊັ້່�ອໍາໝັື�ນ, ເຄັາົລົບົເຊັ້ິ�ງກນັ ແລະ 
ກນັ ພາຍໍ້ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸັ້ມີຊົັ້ນ. ສິິ�ງເຫັົ�ານ່�ເປນັຄຸັນລກັສິະນະທ່ີ່�
ສິາຄັັນ ຂ້ອໍາງວັດທີ່ະນະທີ່າການຮຽນຮ້ແ້ບົບົມີສ່່ິວນຮວ່ມີ ຫລໂ່ຮງຮຽນ
ເປນັບົອ່ໍານຮຽນຮ້ ້ທ່ີ່�ມີອ່ໍາດິທິີ່ພົນໃນການສົິ�ງເສ່ິມີຄັວາມີສິາມີາດຂ້ອໍາງ
ໂຮງຮຽນໃນການຮັບົເອໍາາົນະວັດຕ່ະກາໃໝື່ໆ  ເຊັ້ັ�ນ: ຫັັກສ້ິດສິະບັົບົ
ປບັົປຸງ ໃໝືໃ່ນຊັ້ັ�ນປະຖົົມີສຶິກສິາ.  

ກ່ຽວກບັົການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈ 
ໂຮງຮຽນພັດທີ່ະນາ ໃນ ສິປປ 
ລາວ ເຊັ້ິ�ງຂ້ມ້້ີນທ່ີ່�ໄດຕ້່ອ້ໍາງບົອໍາກເຖົງິ
ຄັວາມີເປນັຈງິ11

ການຄົັ�ນຄັວ້າວໄິຈໃນຄັັ�ງນ່� ແມີນ່ສ່ິວນໜ່ຶ�ງຂ້ອໍາງການລເິລ່�ມີ ເຊັ້ິ�ງຂ້ມ້້ີນທ່ີ່�
ໄດຕ້່ອ້ໍາງບົອໍາກເຖົງິຄັວາມີເປນັຈງິ (DMS) ຊັ້ຶ�ງ ອໍາງົຢູ້່ນເິຊັ້ບັົ
(ພາຍໍ້ໃຕ່ກ້ານຮວ່ມີມີຂ່້ອໍາງ ກອໍາງທຶີ່ນຮວ່ມີມີສ່ິາກນົເພ່�ອໍາການສຶິກສິາ 
(GPE)/International Development Research Centre 
Knowledge Innovation and Exchange (KIX) 
initiative, ກອໍາງທຶີ່ນ Hewlett, ແລະ ກອໍາງທຶີ່ນເພ່�ອໍາການສຶິກສິາ
ຂ້ອໍາງ ອໍາງົການຢູ້່�ນເິຊັ້ບັົ) ແລະ ຄັວາມີພະຍໍ້າຍໍ້າມີຂ້ອໍາງອໍາງົການຢູ້່ນເິຊັ້ບັົ
ພາຍໍ້ໃຕ່ເ້ງນິທຶີ່ນຈາກສິະຫະພາບົເອໍາຣ່ົບົົ ໃນການຮວ່ມີມີເ່ພ່�ອໍາສ້ິາງ
ຄັວາມີເຂ້ັ�ມີແຂ້ງໃຫ້ລະບົົບົການສຶິກສິາ. ຈຸດປະສົິງແມີນ່ເພ່�ອໍາສ້ິາງ
ຄັວາມີເຂ້ັ�ມີແຂ້ງໃຫ້ແກ່ ກະຊັ້ວງສຶິກສິາທິີ່ການ ແລະ ກິລາ ໃນການ
ຄັຸມ້ີຄັອໍາງ ແລະ ນາໃຊັ້ຂ້້ມ້້ີນ ເຂ້ົ�າໃນການວາງແຜູ້ນ ແລະ ການຕ່ດິຕ່າມີ. 
ການຄົັ�ນຄັວ້າວໄິຈໃນຄັັ�ງນ່� ເປນັສ່ິວນໜ່ຶ�ງຂ້ອໍາງ ແຜູ້ນງານການລເິລ່�ມີ
ໃຫ້ຂ້ມ້້ີນທ່ີ່�ບົອໍາກເຖົງິຄັວາມີເປນັຈງິໃນອໍາກ່ຫາັຍໍ້ປຂີ້າ້ງໜ່າ້ ຂ້ອໍາງ
ໂຮງຮຽນຄັນຸນະພາບົ ນາພາໂດຍໍ້ຫ້ອໍາງການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈຂ້ອໍາງອໍາງົການ
ຢູ້່ນເິຊັ້ບັົ ເຊັ້ິ�ງປະກອໍາບົມີອ່ໍາກ່ 13 ປະເທີ່ດໃນອໍາາຟຣົກິກາ, ອໍາາຊັ້ ່ແລະ
ອໍາາເມີລກິາລາຕ່ນິ.

ຊັ້ດຸບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້າ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້
ບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້າ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້ສິະບັົບົນ່� ແມີນ່ເປນັສິະບັົບົທ່ີ່ 2 ໃນຊັ້ດຸບົົດ
ຄັັດຫຍໍ້ດ້າ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້, ເຊັ້ິ�ງເປນັບົົດທ່ີ່�ສິະເໜ່ເ່ຖົງິຜົູ້ນການຄົັ�ນຄັວາ້ 
ໂຮງຮຽນພັດທີ່ະນາ ຊັ້ັ�ນປະຖົົມີສຶິກສິາ, ມີຈຸ່ດປະສົິງເພ່�ອໍາເປນັຂ້ມ້້ີນ ໃຫ້
ແກ່ການສົິນທີ່ະນາດາ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້ ແລະ ການຕັ່ດສິິນໃຈ ຂ້ອໍາງ ສິປປ 
ລາວ ແລະ ບັົນດາປະເທີ່ດອໍາ່�ນໆທ່ີ່�ມີຄ່ັວາມີສົິນໃຈ. ບົົດຄັັດຫຍໍ້ສ້ິະບັົບົທ່ີ່ 
1 ແມີນ່ໄດເ້ນັ�ນໃສ່ິ ຄັວາມີອໍາາດສິາມີາດຂ້ອໍາງຄັ.້ ສ່ິວນບົົດຄັັດຫຍໍ້ສ້ິະບັົບົ
ທ່ີ່ 2 ນ່� ແມີນ່ໄດສຶ້ິກສິາລງົເລກິກ່ຽວກບັົ ຜູ້້້ອໍາານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນ
ທ່ີ່�ມີປ່ະສິິດທິີ່ພາບົສ້ິງ ໂດຍໍ້ສຶິກສິາວາ່ ພວກເຂ້າົມີຄ່ັນຸລກັສິະນະ ແລະ 
ປະສົິບົການ ໃນການຈັດຕັ່�ງປະຕ່ບັິົດວຽກງານທ່ີ່�ດຂ່້ອໍາງພວກເຂ້າົມີຄ່ັ່
ແນວໃດ.
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